Tuleohutuskonverents 2017
24.05.2017
Tallink Spa & Conference Hotel
Jagame järgimist väärt kogemusi ja nõuandeid, pakume vastuseid põletavamatele küsimustele ja
suurt pilti tuleohutusturul toimuvast.

Kasu osalejale:
Muutuva majanduskeskkonna mõju Eesti tuleohutus- ja kinnisvaraturule, tuleohutuse ja tuleõnnetustega seotud trendide ülevaade;
Palju kogemusi ja praktilisi nõuandeid mitmesuguste aktuaalsete probleemide lahendamiseks;
Kuumad teemad: probleemid tuleohutusturul, kindlustamisel, kinnisvarahalduses, -arenduses ning ehituses, mis muudatusi on
viimasel ajal tehtud ja mida uut on tulemas seadusandluses, kuidas leida hinnalt ja kvaliteedilt parimaid tuletõkkematerjale ning lahendusi, valmistuda halvimaks ja mida teha, kui juhtus tuleõnnetus.
Võimalus esitada küsimusi oma ala tippudele ning praktikutele.
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi projektijuhi
Age Raam`iga (age.raam@aripaev.ee või telefon 58 666 496)

PROGRAMM
24.05.2017
10:00 - 10:30

Registreerimine ja hommikukohv. Värske Äripäev

10:30 - 10:45

Moderaartori avasõnad

10:45 - 11:15

2016 tuleõnnetused ja tuleohutusturu trendid. Muudatused
tuleohutusnõuetes
Marko Rüü Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht
Tuleohutus on juba pikka aega olnud erinevate seaduste, määruste ja standarditega reguleeritud ala, kus teeb
nii ennetustööd, päästetööd kui ka järelevalvet Päästeamet. Märtsis allkirjastas siseminister Andres Alvelt
uue tuleohutusnõuete määruse, muutumas on ka standardid. Mis toimus tuleohutusvaldkonnas 2016. aastal
ja eesseisvatest muutustest räägib Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht Marko Rüü.

11:15 - 11:45

Vastutus tuleohutusnõuete eiramise eest
Artur Knjazev Advokaadibüroo COBALT advokaat

Ettekanne käsitleb tuleohutusega seonduvaid juriidilisi aspekte. Arutleme teemal, mida tuleb ehitusprojekti
koostamisel ning loamenetlustes tuleohutusega seonduvalt silmas pidada. Samuti räägime isikute
vastutusest, selle välistamise võimalustest ning võimalikest õiguslikest tagajärgedest, mis kaasnevad
tuleohutusnõuete rikkumisega. Toome ka näiteid kohtupraktikast.

11:45 - 12:15

Tuleohutus kindlustusseltsi vaatenurgast
Allan Kruus If P&C Insurance AS ettevõtete kindlustuse riskijuht
Riigi ja varakindlustusega tegeleva kindlustusseltsi eesmärgid võivad olla erinevad. Riigi eesmärgiks
tuleohutusvaldkonnas on kõigi oma kodanike elu ja vara säilitamine, kindlustustel kasumliku
kindlustusteenuse osutamine. Riik saavutab oma eesmärgid normide kehtestamise ja nende täitmise
jälgimisega, kindlustusselts kliendivaliku ja erinevate tegevusaladega kaasneva riskide, sh tuleriski
hindamisega. If P&C Insurance AS ettevõtete kindlustuse riskijuht Allan Kruus räägib, kuidas hinnastakse
kindlustusseltsi poolt tulekahju riski, millest sõltub kindlustusmakse suurus ja kas tuleohutusnõuete jälgimine
tagab kindlustuslepingu sõlmimise.

12:15 - 12:45

Passiivsed tulekaitse materjalid ja Eesti seadusandlus
Viljar Sedrik Genoke Trading OÜ tegevjuht
Passiivsed tulekaitse materjalid takistavad suitsu ja tule levikut esmasest tulekoldest hoone kaugematesse
osadesse ning nende kahjustumist. Mida, miks ja kuidas tasub ehitajatel, kinnisvaraarendajatel, -haldajatel
ning -omanikel tähele panna, et hoonetes oleks nii kvaliteedilt kui ka hinnalt parimad passiivsed tulekaitse
materjalid ja seejuures just need materjalid, mille eest tellija maksab, räägib tulekaitsematerjalide maaletooja
Genoke Trading OÜ tegevjuht Viljar Sedrik.

12:45 - 13:30

Lõuna

13:30 - 14:00

Kustutussüsteemid ja tuletõrjevesikud (tuletõrjekapid). Poolt
ning vastu
Georg Kangur Firetek OÜ direktor
Kogu maailmas paigaldatakse hoonetesse voolikutega kustutussüsteeme ja tuletõrjevesikuid, kuid Eestis
tahetakse edaspidi neist kui vähe kasutatavatest ning kallitest asjadest loobuda. Tõsi, tulekahjusid juhtub
harva ja seetõttu ei olegi tuletõrjevesikuid õnneks iga päev vaja. Laevu ei upu samuti iga päev, kuid sellele
vaatamata ei seata päästepaatide vajalikkust küsimärgi alla. Kuidas sprinklersüsteemid ja voolikusüsteemid
üksteist täiendavad, räägib Firetek OÜ direktor Georg Kangur.

14:00 - 14:30

Tuleohutussüsteemid Maakri tn kõrghoone jt objektide näitel
Andrus Nurga Antifire Tuleohutuslahendused OÜ juhatuse liige
Kõrghoonete ja eriotstarbeliste hoonete tuleohutuslahendused on üks lõpmata põnev valdkond, kus Eesti
ühel suuremal tuleohutussüsteemide paigaldajal on pika tegevusaja jooksul tekkinud väärt tähelepanekuid ja
üksjagu kogemust, mida konverentsil osalejatega jagada. Näiteks, miks udul põhinevad sprinklersüsteemid
on teatud tingimustel hoopis optimaalseimad, räägib Antifire Tuleohutuslahendused OÜ juhatuse liige Andrus
Nurga.

14:30 - 15:00

Tulekahjuõppuste korraldamine Selveri näitel
Jaan Aia Viking Security AS projektijuht

Viking Security kuulub Tallinna Kaubamaja Gruppi, korraldades tuleohutusküsimusi ning viies läbi
evakuatsiooniõppusi ja tuleohutuskoolitusi enamikes Selveri kauplustes üle Eesti. Tuleohutusega seonduv on
Viking Securityle suhteliselt uus valdkond. End Sisekaitseakadeemias tuleohutuse alal koolitanud Jaan Aia
räägib, kuidas suures kaubandusketis töötajate ning klientide turvalisust tagatakse.

15:00 - 15:30

Ettevõtte kogemus suurõnnetusest tulega, hotell Bernhardi
näitel
Madis Mutso hotell Bernhard omanik
2016. aasta jaanuaris läks maalilise Pühajärve kaldal asuv hotell Bernhard ootamatult tuleroaks. Kas
praeguseks on selgunud, miks see õnnetus üldse juhtus? Mida oleks saanud või pidanud teisiti tegema? Mis
siis edasi sai ning milliste vintsutustega niigi põlengust suurt kahju kannatanud hotelliomanik kokku puutuma
pidi, on raske paari sõnaga kirjeldada. Reaalses elus toimunut analüüsib põlengu üle elanud Madis Mutso.

15:30 - 16:00

Arutlusring / ettevõtte kogemus. Kuidas ennetada lisakulusid,
majanduslikke kahjusid ning saatuslikke vigu?
Arutlusringis osalejad ja varasemad esinejad käivad üle küsimusi, mis on kas varem tõusetunud või mida on
päeva jooksul saalist küsitud ning pakuvad omalt poolt välja võimalikke lahendusi.

16:00 - 16:05

Konverentsi lõpetamine

TOETAJAD

LISAINFO

