Turva- ja tuleohutuskonverents
10.05.2018
Viru Konverentsikeskus
Jagame järgimist väärt kogemusi ja nõuandeid, pakume vastuseid põletavamatele küsimustele ja
suurt pilti turva- ja tuleohutusturul toimuvast.
Konverentsil, mille läbiv teema on tehnoloogia ja inimese koostöö, tutvustavad asutused ja ettevõtted
oma kogemusi turva- ja tuleohutusvaldkonnas. Arutame selle üle, kes mille eest vastutab, anname
ohutuse ja turvalisuse tagamiseks häid näpunäiteid ja vaatame tulevikku. Räägime põgusalt ka uuest
turvaseadusest ja järgnevate aastate muutustest turul kinnisvaraomaniku vaatenurgast.
Äripäeva turva- ja tuleohutuskonverentsile on oodatud kinnisvaraomanike esindajad, kinnisvarahaldajad, ohutuse eest vastutajad, turva- ja
riskijuhid, sisevalveüksuste juhid, aga ka turva- ja tuleohutusvaldkonnaga tegelevate ettevõtete juhid ning spetsialistid, finantseerijad ning
kindlustajad.
Kasu osalejale:
Sõltumatu vaade turva- ja tuleohutusturul toimuvale;
Kogemuslood ja praktilised nõuanded;
Vastutuse küsimused, seadusemuudatused, uue tehnoloogia pealetung ning valdkondade segunemine jt.
Võimalus esitada küsimusi oma ala tippudele ning praktikutele.
Konverentsi hind osalejale on 279 eurot (km-ga 334.80 eurot). Kahe ja enama isiku korraga registreerimisel ühest ettevõttest kehtib
hindadele soodustus alates 5%.
Päev sisaldab hommikukohvi, energiapausi ja lõunat. Korraldajal on õigus teha päevakavasse muudatusi, sh ettekandeid lisada.
Reklaam turva- ja tuleohutuskonverentsil: projektijuhid Age Raam (tel 5866 6496, e-post age.raam@aripaev.ee) ja Heleri Lõõbas (tel +372
5302 6292, e-post heleri.loobas@aripaev.ee).

PROGRAMM
10.05.2018
09:15 - 09:45

Registreerimine ja hommikukohv, värske Äripäev

09:45 - 10:00

Avasõnad. Tehnoloogia pealetung ja valdkondade
segunemine
Anname kiire ülevaate sellest, mis turva- ja tuleohutusturul toimub ja kui kaugele on asjad jõudnud uue,
kooskõlastusringile saatmist ootava turvaseadusega.

10:00 - 10:30

Kes vastutab tuleohutuse eest?
Tagne Tähe Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht

Hoonete projekteerimise, ehitamise ja kasutamisega on seotud palju erineva tausta, kogemuse, majanduslike
huvide ning mõjuvõimuga osapooli. Olgu siin loetletud mõned neist: kinnisvaraarenduse tellijad, arhitektid ja
eriosade projekteerijad, ehituse peatöövõtjad ja alltöövõtjad, kohalik omavalitsus kui detailplaneeringute
menetleja, ehitus- ja kasutusloa väljastaja, kinnisvara hilisemad omanikud ja korrashoidjad, kinnisvara

kasutajad, üürnikud, nende kliendid jt. Räägime vastutusahelast tuleohutuse tagamisel.

10:30 - 11:00

Kogemuslugu. Eesti väljakutsed ja võidud Euroopa Liidu
Nõukogu eesistumine turvalisel korraldamisel
Toomas Tirs Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise logistikajuht
Eesti oli 1. juulist 31. detsembrini 2017 Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Siin toimunud
eesistumissündmustel osales u 27 000 väliskülalist, sh natuke üle tuhande välisajakirjaniku. Ettevalmistustöid
alustati juba 2012. aastal ning neid koordineeriti keskselt, Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadis. Samas
tuli aegsasti paika pandud tegevusliine muuta, kuna eesistumise aeg nihutati poole aasta võrra varasemaks.
Vaatame tagasi ja räägime, kuidas tehti ettevalmistusi, millega tuli Eestil kokku puutuda ning kuidas
rahvusvahelise suursündmuse turvaline korraldamine lahendati.

11:00 - 11:30

Kogemuslugu. Erakordse elusid päästva IT-süsteemi loomine
Häirekeskusele
Erik Tiits CGI ärijuht
Julia Mähonen Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskuse (SMIT) tooteomanik
Häirekeskuse tellimusel valminud unikaalne teavitussüsteem võimaldab vastu võtta automaatseid
hädaabikõnesid, kui raskesse liiklusõnnetusse sattunud inimesed ise abi kutsuda ei saa või puudusid
õnnetusel pealtnägijaid. Automaatne hädaabikõne ehk eCall aktiveeritakse alates tänavu märtsist Euroopa
Liidus uutele automudelitele kohustuslike sõidukisiseste anduritega või käsitsi, Häirekeskus saab info koos
abivajaja asukoha ja muude parameetritega. Tänavu valminud lahendus on ühteaegu nii teenäitajaks kui ka
Eesti e-eduloo taastootjaks.

11:30 - 12:00

Kogemuslugu. Tulekahju serveriruumis ja e-teenuste
taastamine
Marko Arula Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (KEMIT) direktor
Päev pärast seda, kui Nasdaqi serveriruumis andmekandjad tulehäirest üles ütlesid ning börsitehinguid tükk
aega teha ei saanud, sai Häirekeskus tulekahjuteate Tallinnas Mustamäe tee 51 asuvast
keskkonnaministeeriumi serveriruumist. Ohutuse mõttes eritingimustele vastava tähtsa ruumi põleng pääses
valla maa-ameti hoones paiknevast varutoiteallikast ehk UPSist. Inimesed viga ei saanud, kuid rivist läksid
välja ilmaandmeid edastav ilmateenistus.ee, kaardirakendused, maa-ameti koduleht ning teised
keskkonnaministeeriumi halduasla e-teenused. Räägime tulekahjust ja e-teenuste püstipanekust olukorras,
kus tuhanded kliendid ootasid riiklikult kogutavate ja edastatavate andmete kasutusvõimaluste taastumist.

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

Võimalused ja piirangud kaasaegsetes puithoonetes
Rait Pukk Sisekaitseakadeemia tuleohutuse ja inseneriainete õppetooli juht
Teeme ülevaate olulisematest 2017. aastal kehtima hakanud muudatustest kaasaegsete puithoonete
tuleohutuses ja räägime Eesti mastaabis erakordsest tulekatsest Väike-Maarja harjutusväljakul, mis läks riigi-

ja erasektorile maksma 100 000 eurot.

13:30 - 14:00

IoT lahendused häireteadete edastajana ja küberturvalisus
Silver Kalmus Connected Baltics müügijuht
Räägime asjade interneti (IoT) lahendustest, mis igasse eluvaldkonda trügivad ning pöörame tähelepanu
küberturvalisuse küsimustele. Vaatame, millele tuleks teenusepakkujal keskenduda ja kuidas lõppkasutajaid –
kinnisvaraomanikke ning üürnikke – harida, et paljuräägitud ja kardetud häkkerid nende tarku süsteeme üle ei
võtaks.

14:00 - 14:30

ATS ja aspiratsioonisüsteemid
Andrus Nurga Antifire Tuleohutuslahendused juhatuse liige
Erik Pikknurm Antifire Tuleohutuslahendused tehnika osakonna juht
Automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem (ATS) on palju rohkemat kui suitsuandur laes või aasta
algusest kohustuslikuks muutunud vinguandur seinal. Räägime, kuidas tagada, et ATS õigel ajal tööle hakkaks
ja kahjutule puhkemisest märku annaks nii, et hoone kasutaja ka reageerida ning tule võimalikult kiirelt
summutada jõuaks. Selgitame aspiratsiooniandurite eripärasid ja tavapärasest laiemaid kasutusvõimalusi.

14:30 - 15:00

Energiapaus

15:00 - 15:30

Turva- ja tehnikaala kutsed ning uued koolitusvõimalused
Andre Lilleleht Eesti Turvaettevõtete Liidu (ETEL) tegevjuht
Tõendatud pädevustega töötajad tõusevad kõigil elualadel üha rohkem hinda. Valve- ja kaitseteenuste,
tuleohutusteenuste ning turvasüsteemide projekteerimise, paigaldamise ning hooldamise pakkujatelt saab
hangete käigus töötajate pädevuse kinnituseks nõuda mitmete kutsetunniste olemasolu. Kehtiv
kutsetunnistus näitab ära ettevõtte spetsialistide ettevalmistuse taseme ning aja, millal nende pädevuste
olemasolu viimati kontrolliti. Anname kiire ülevaate Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu haldusala praegustest
kutsestandarditest ja nende väljastamisest. Räägime nii sellest, millised on viimase aja muudatused turva- ja
tehnikaala kutsete andmises ning koolituse liinis, kui ka sellest, kuhu ETELi liikmeskond soovib turvateenuse
kvaliteedi tagamisel lähiaastatel jõuda.

15:30 - 16:00

Küberturvalisuse põhiprobleemid ettevõtetes ja kindlustus
Helen Evert IIZI küberkindlustuse ekspert
Küberrünnakud on aasta-aastalt aina suurenev probleem ja väljakutse ettevõtete jaoks. Eesti ettevõtete
ettevalmistus küberriskide maandamiseks on aga endiselt väga madal, kuigi andmed on enamasti tunduvalt
olulisem ja kallim vara, kui füüsilised asjad. Konverentsil vaatame, millal ja kes peaksid ostma
küberkindlustust ja kuidas see ettevõtjale kasulik võib olla. Uurime lähemalt ka näiteid meilt ja mujalt
maailmast ärikirja pettuste, lunarahanõuete jms kohta.

16:00 - 16:30

Aruteluring aktuaalsel teemal

Avaldame täpse teema ja osalejad hiljem.

16:30 - 16:35

Lõpetamine

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun
andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10
päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest.
Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.
Täiendav info ja korraga kahe või enama osaleja registreerimine: programmijuht Anne Oja (telefon 55 222 45, e-post anne.oja@aripaev.ee)

