Eesti Ehituskonverents 2016
Ehitussektor muutuste tuules
06.12.2016
SpaceX sündmuskeskus Keevise 6, Ülemiste City
14. korda toimuv ehitussektori aasta suursündmus toob kokku valdkonna otsustajad ja praktikud.
Tänavu on fookuses muutused ehitussektoris tormiliselt muutuvas maailmas, arengusuunad ja
tulevikutrendid 2017. aastal. Õnnitleme sektori parimaid ja kuulame nende edulugusid.

Osaledes saate:
* hea ülevaate ehitussektori riigipoolsest nägemusest ehitussektori arenguks 2017 aastal
* kokkuvõtte muutustest riigihangete seaduseelnõus
* teada, milliste ohtude ja varjukülgedega seisavad keerukas rahvusvahelises olukorras silmitsi eksportijad
* Rail Balticu loodavatest võimalustest ehitajatele
* infot kinnisvaraarenduse projektide finantseerimisvõimalustest
* ülevaate betooniettevõtjate muredest ja rõõmudest
* teada edusammudest ehitusvaldkonna digitaliseerimisel
* arutleda põletaval teemal, kuidas leevendada kvaliteetse tööjõu puudus

Lisainfot programmi kohta: Lisandra Treimann, telefon 55938167, e-mail: lisandra.treimann@aripaev.ee

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi projektijuhi Eliise
Nikopensiusega (Eliise.Nikopensius@aripaev.ee või telefon 5866 6496)

PROGRAMM
6.12.2016
08:30 - 09:10

9:10 - 9:20

Registreerimine ja hommikukohv

Konverentsi avamine. Moderaatori avasõnad
Ilmar Jõgi Konverentsi moderaator

9:20 - 9:50

Ehitussektori strateegilised arengusuunad
Urve Palo Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Ettekandes antakse ülevaade üldistest ehitussektori arengusuundadest ning riiklikest meetmetest.

Mida uut toob ehitussektorile 2017 aasta?

9:50 - 10:15

Mida uut toob ehitussektorile 2017 aasta?
Karin Sillmann Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna
juhataja
Ettekanne annab detailsema ülevaate MKM-i plaanidest 2017 aastal. Põhiteravik on suunatud
energiatõhususele ja sisekliimale.

10:15 - 10:45

Riigihangete seaduse eelnõu, uued nõuded pakkujale
Britta Oltjer LEADELL Pilv Advokaadibüroo vandeadvokaat/partner
Uus riigihanke seadus laiendab hankelepingute muutmise regulatsiooni märkimisväärselt. Ettekanne annab
ülevaate, mis seoses hankelepingu muutmise regulatsiooniga on seaduses muutunud.

10:45 - 11:15

Kohvipaus

11:15 - 11:45

Eksport: väljakutsed täna ja homme, millega välisturgudel
tegutsemisel on vajalik arvestada
Elari Kivisoo Ritsu AS tegevjuht, Eesti Puitmajaliit MTÜ juhatuse aseesimees
Tihti räägitakse puitmajade eksportijate edulugudest ja õnnestumistest piiri taga. Seekord käsitleme
välisturgudel kaubeldes tekkida võivaid ohte ja varjukülgi, millega äri alustades kohe ei oskagi arvestada.

11:45 - 12:15

Millal kaasata lühiajalist kapitali läbi ühisrahastuplatvormide?
Daniil Aal Estateguru äriarendusjuht
Järjest enam koguvad populaarsust ühisrahastusplatvormid, mis pakuvad alternatiivseid võimalusi
arendusprojektide finantseerimiseks. Estateguru tutvustab erinevaid situatsioone, millal oleks mõistlik
kasutada finantseerimiseks lühiajalist kapitali.

12:15 - 12:20

Parimate ettevõtjate autasustamine
Ehitusmaterjalitootjate TOP, Taristuehitusfirmade TOP,
Ehitusettevõtete TOP

12:20 - 12:30

Äripäeva ehitusettevõtjate edetabeli TOPi võitja
Maksim Lonski Eesti Energomontaaž ASi tegevjuht

12:30 - 13:30

Lõuna

13:30 - 14:00

Projekteerimine muutuvas ajas

Jüri Rass Novarc Group AS juhatuse esimees, Digitaalehituse klastri juhatuse liige
Kuidas tagada efektiivsust ja kaasaegsust programmeerimises? Kuidas kujundatakse ekspordivõimelist
tööprotsessi ja millised on arengusuunad? Kas ja kuidas pakub välisturg Eesti ettevõtetele arenguvõimalusi?

14:00 - 14:30

Betooniettevõtete mured ja rõõmud 2017
Toomas Vainola Eesti Betooniühingu tegevjuht

14:30 - 15:00

Rail Baltic- milliseid võimalusi toob superraudtee rajamine
Eesti ehitussektorile?
Indrek Orav Rail Baltic Estonia OÜ juht
Rail Balticu hankemudel jagab hanked kolme kategooriasse, millest kõige suurema osa moodustavad
ehitushanked. Hangete ettevalmistuse faasis selgub milliseid võimalusi loob hangete võitmine nii meie kui ka
EL ehitajatele. Kuna ehitus on väga lokaalne ärivaldkond, siis pakuvad superraudtee ehitustööd tööd ja leiba
just Eesti ettevõtetele.

15:00 - 15:30

Kohvipaus

15:30 - 16:15

Vestlusring- Ehitussektor vajab värsket, haritud ja kvaliteetset
tööjõudu. Kas lahenduseks on pensionärid, pagulased või
robotid?
Sven Pertens Eesti Asfaldiliidu juhatuse esimees

Tiia Randma Sihtasutus Kutsekoda juhatuse liige, OSKA programmi arendusjuht

Peep Peterson Ametühingute Keskliidu juhatuse esimees
Tiit Kerem TELORA-E AS tegevjuht, MTÜ EESTI EHITUSKONSULTATSIOONIETTEVÕTETE LIIT
juhatuse liige
Eesti ehitusmaastikul valitseb tarkade ja haritud inimeste puudus, mida süvendab tegelikele vajadustele mitte
vastav kutseharidussüsteem. Arutame, mida saaks muuta riik ja eraettevõtjad üheskoos, et ehituserialade
maine õppurite seas tõuseks ja tööjõupuudus ei pääseks pidurdama ehitussektori arengut.

16:15 - 16:45

Edusammud ehitusvaldkonna digitaliseerimisel
Indrek Moorats Digitaalehituse klastri juhatuse liige, E.L.L Kinnisvara arendusjuht
Digitaalehituse klastri eesmärk on tarkade ehituslahenduste turu edendamine, ehitustegevuse suurem
digitaliseerimine ja automatiseerimine. Digitaalehituse klaster keskendub kogu ehitise elukaare

väärtusahelale – loomisest utiliseerimiseni. Räägime klastri edusammudest ja teiste riikide kogemustest
ehitusvaldkonna digitaliseerimisel.

16:45 - 16:50

Konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

TOETAJAD

LISAINFO
Lisainfo:
Lisandra Treimann, telefon 55938167, e-mail: lisandra.treimann@aripaev.ee

