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Tere tulemast!
Sel suvel ühendavad oma jõud Euroopa elamuorganisatsioonide ühendus Housing Europe ja Eesti
Korteriühistute Liit, et heita ühiselt pilk meie linnade digitaalsesse tulevikku. E-valitsemise poolest
tuntud Eestisse kogunevad juuni alguses enam kui 150 elamuorganisatsioonide juhti, poliitika
kujundajat ja kodanikuühiskonna esindajat kõikjalt Euroopast, et kogemuste vahetamise käigus
jõuda ettepanekuteni elamuvaldkonna poliitikate planeerimiseks.

Digitaalajastu mõjud on saamas linnades järjest enam nähtavaks ja mängivad kujundavat rolli meie
elukeskkonna tulevikus. Andmehaldus, targa linna ideed ja koostööl põhinevad juhtimismudelid
on vaid osa laiemast avalduvast trendist. Selles kontekstis on eluase see, kust kõik algab …

Ootame Teid 7. juunil 2018 ühinema ekspertidega erinevatest Euroopa riikidest ja
erinevatelt elualadelt – teadlaste, arhitektide, ehitusinseneride, kinnisvaraarendajate,
poliitikakujundajate, tehnoloogia innovaatorite ning kodanikuühiskonna ja rahvusvaheliste
organisatsioonide esindajatega, et veeta üks päev kogemusi vahetades ja inspiratsiooni
kogudes!
Konverentsiga tähistatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja Housing Europe’i 30. sünnipäeva.

Konverentsi saalis toimuval programmil (ettekanded ja diskussioonid) on sünkroontõlge inglise
ja eesti keeles.
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PÄEVAKAVA
Päeva moderator: Eddy Adams | URBACT programmi ekspert ja SIX (Social Innovation
Exchange) konsultant
9:30 – 9:50 | Tervitussõnad


Urve Palo (videotervitus)| Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium



Taavi Aas | Tallinna linnapea, Eesti Linnade ja Valdade Liidu esimees, EUROCITIES
juhatuse liige



Andres Jaadla | Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees, Housing Europe juhatuse liige



Cédric Van Styvendael | Housing Europe president

9:50 – 10:00 | Soojendus
Küsimuste-vastuste nutimäng osalejatega

10:00 – 11:00 | I osa - Radikaalsed tehnoloogiad: igapäevaelu kujundamine
Tunnustatud raamatute ja artiklite autor ning tehnoloogiavaldkonna eestkõneleja Adam Greenfield
kutsub oma ettekandes mõtlema kaasa selle üle, milline on meie suhe meid ümbritsevate
digivõrgus olevate objektide, teenuste ja ruumiga nii meie kodus kui laiemas linnakeskkonnas.


Adam Greenfield | Kirjanik ja urbanist, Urbanscale asutaja ja tegevjuht, USA
Ettekandele järgneb diskussioon, milles osalevad:



Lorna Wilson | Scottish Federation of Housing Associations (SFHA), Suurbitannia



Kimmo Rönkä | Housing Fair Finland Co-operative, Soome
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11:00 – 11:30 Kohvipaus + “innovatsioonisähvatused”
Kohvipausi ajal on soovijatel võimalus kuulata lühiettekandeid erinevatel uuenduslikel teemadel.

11:30 – 12:30 | II osa: Digitaalne linn kui lahendamist vajav mõistatus
Digitaalne linn on reaalsus, mida täna kujundatakse. Alates meie kodudest kuni tänavate,
transpordi, aga ka targa andmekasutuse ja erinevate eluvaldkondade automatiseerimiseni targas
linnakeskkonnas. Erinevatest tükkidest püütakse esinejate poolt kokku panna see pilt, mida
digitaalne linn täna meile tähendab. Kuidas mõjutab tuleviku tark linn arhitektide nägemust meie
tuleviku kodudest ja avalikust ruumist? Kuidas suudavad omavalitsused kindlustada juurdepääsu
tehnoloogiatele ja informatsioonile? Milline roll on siin elamuorganisatsioonidel?


Miimu Airaksinen | Soome Ehitusinseneride Liidu tegevjuht



Raul Järg | Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja



Niki Gaitani, PhD | Norra Teaduse ja Tehnoloogia Ülikooli vanemteadur, projektijuht
teaduskeskuses the Research Centre for Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities



Andres Lago | Rootsi Elamukooperatiivide Liidu HSB juht



Kalle Virkus | Tartu Regiooni Energiaagentuur, projekti SmartEnCity ekspert

12:30 – 14:00 Lõunapaus + Vaheaja film “ELEVATION: How drones will change cities”
Vaata filmi treilerit siit: Trailer
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14:00 – 15:00 | III osa: Digitaalsed lahendused – takistus või võimalus?
Elamusektori digitaliseerumine alates projekteerimisest ja ehitamisest kuni haldamiseni on seotud
ühtaegu nii suurte väljakutsete kui ka ahvatlevate võimalustega. Ühest küljest vähendavad BIM ja
e-ehitus ehituse kulusid ja aitavad optimeerida ehitusprotsessi. Teisest küljest esitavad digitaalsed
lahendused nagu AirBnB kohalikele omavalitsustele uusi väljakutseid nende tegevuse
reguleerimiseks. Milliseid võimalusi pakuvad uued digitaalsed platvormid elamuvaldkonnale?
Kas Eestis arendatavad targad lahendused võiks saada inspiratsiooniks teistele riikidele?


Dr. Johanner Lutter | Urban Innovation Vienna



Jüri Rass, PhD | Ehituse asekantsler, Majandus- ja Kommunikatsiooniministreeium



Evgeny Maksimov | Projektijuht, Tallinna Linnavaraamet



Dr. Bernd Riessland | Sozialbau AG, Austria



Cattis Carlén | Elamupoliitika ekspert, Riksbyggen, Rootsi

15:00 – 15:30 Kohvipaus + “Innovatsioonisähvatused”
Kohvipausi ajal on soovijatel võimalus kuulata lühiettekandeid erinevatel uuenduslikel teemadel.

15:30 – 16:30 | IV osa: Elamisväärne eluase kui vastus kõikidele küsimustele
Targad linnad on kohalike omavalitsuste eesmärgiks kõikjal maailmas. Targad kodud on
prioriteediks kinnisvaraäris ja elamuarenduses. Kas tark tähendab aga sama kõikidele elanikkonna
gruppidele? Kuidas me saame olla kindlad, et digitaalses arengus ei jäeta kedagi kõrvale? Tervis,
turvalisus ja andmehaldus tekitavad siin olulisi väljakutsed…
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Kuidas saaksime üheaegselt liikuda tarkade aga ka tervislikku eluskeskkonda toetavate linnade
suunas? Milline on kõige tõhusam viis tegeleda turvalisuse küsimusega? Kuidas aitab digitaalne
linnakeskkond kaasa sotsiaalse sidususe kujunemisele?


Kevin Curran | Küberturvalisuse professor, Ulsteri Ülikool, Suurbritannia



Stuart Hitchman | Eurhonet IT-töögrupi juht



Aart Wijnen & Henri Smits | Hollandi Siseministeerium



Eha Võrk | Tallinna Linnavalitsus, abilinnapea

16:30 – 16:45 | V osa: Kokkuvõtted



Eddy Adams ja Housing Europe president Cédric Van Styvendael võtavad vestluses kokku
päeva olulisemad järeldused

Konverentsil osalejate registreerimine:
kuni 31.05.18 või kuni kohtade täitumiseni aadressil ekyl@ekyl.ee või telefonil 627 5740

Osalustasu:
95.- ; soodushind EKÜL liikmetele 65.-

Lisainfo:
Eesti Korteriühistute Liit, ekyl@ekyl.ee, 627 5740, www.ekyl.ee

