Tuleohutuskonverents 2021
06.05.2021
Veebikeskkond
Koroonaviiruses on ühiskondlik turvatunne saanud kõvasti pihta. Lisaks viirusevastaste
käitumisnormide järgimisele tasub ennast kindlustada teisteski olulistes valdkondades. Tuli röövib
elusid, kuid hoonete kavandamisel, ehitamisel ja haldamisel saab ohtu ennetada.
Teiste inimeste elude eest vastutada on keeruline: selle riski on enda kanda võtnud vapramad. Raskes
valdkonnas tegutsemine on elulise tähtsusega: ilma tuleohutusega tegelevate inimesteta oleks
õnnetusi valusalt palju.
Äripäeva Tuleohtuskonverentsi korraldatakse juba 12. aastat järjest. Pikk ajalugu näitab, et teema on ühiskondlikult oluline. Tänavune
konverents on suunatud paljuski ennetamisele ja teiste kogemusest õppimisele.

Osale kindlasti kui oled:
kinnisvaraomanik või esindaja,
kinnisvara haldaja,
kinnisvaraarendajad,
ohutuse eest vastutaja,
riskijuht,
tuleohutusvaldkonna ettevõtte juht ja/või spetsialist,
kindlustaja,
arhitekt,
ehitusettevõtte juht või valdkonna juht,
puitmajade tootja,
suurte hoonete (nt kaubanduskeskused, koolid, lasteaiad, haiglad, hooldekodud jne) vastutav isik.

Soovijatele väljastame seminaril osalemise kohta tunnistuse.

- Konverents toimub otseülekandena veebi teel.
- Osalejale saadetakse ligipääsuks vajalik info, link ja salasõna meiliga.
- Küsimusi saab esitada lihtsalt ja mugavalt konverentsi veebilehel.
- Salvestust saavad kõik osalejad järele vaadata 1 kuu jooksul.

Oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile sponsor@aripaev.ee

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.

PROGRAMM
06.05.2021
09:50 - 10:00

Moderaatori avasõnad

Eva Kiisler
10:00 - 10:30

Päästeameti pilk tulevikku
Tagne Tähe Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juht
Millised on tuleviku suunad Päästeameti vaatest? Millised on murekohad ja edusammud? Mis on PÄA
ohutusjärelvalve valdkonnas tegemisel ja planeerimisel? Mis tekitab küsimusi õigusruumis? Mis on
uuendustena plaanis? Kõigile neile ja teistele küsimustele saad vastuse Tuleohutuskonverentsil Tagne Tähe
ettekandest.

10:30 - 11:00

Kindlustusjuhtumite lahendused praktikas
Ksenia Kravtšenko Advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat, vaidluste lahendamise
praksise juht
Vandeadvokaat selgitab peamiseid vaidluskohti ja toob kuulajateni kogemuslood juba lahendust leidnud
kindlustusjuhtumitest.

11:00 - 11:30

Kohvipaus

11:30 - 12:00

Kahjude tekkepõhjused ja ennetamine
Rain Tõnson ERGO kahjuennetuse juht
Ergo Kindlustuse kahjuennetuse osakonna juht avab peamised tulekahjude põhjused statistiliselt ja
numbriliselt nii eramajade kui ettevõtete osas. Milline on tulekahjude osakaal võrreldes teiste juhtumitega.
Millised on olnud suurimad juhtumid varaliselt viimaste aastate jooksul ning kuidas oleks saanud neid
ennetada.

12:00 - 12:30

Tuleohutusseaduse muudatused
Ardon Kaerma Tulipunane tuleohutusteenuse juht, tuleohutusekspert tase 6
Riigikogu võttis vastu tuleohutuse seaduse, mille muudatus puudutab Eestis olulisel määral ligi 10 000
hooneomanikku, kus asuvad kas suuremad bürood, garaažid või tootmis- ja laohooned.
Seadusemuudatuse eesmärk on suurendada Eestis tuleohutute objektide hulka, teadvustada inimestele
nende endi vastutust tuleohutusnõuete täitmisel, vähendada tules hukkunute arvu ning luua senisest
paindlikumad võimalused avaliku ja erasektori koostööks. Täpsemalt tutvustab ja selgitab
seadusemuudatust konverentsil Ardon Kaerma.

12:30 - 13:30

Lõuna

13:30 - 14:00

Tulekaitsematerjalide liit - kellele ja milleks?
Tamur Vaher Tulekaitsematerjalide Liidu tegevjuht

14:00 - 14:30

Lao- ja tootmishoonete tuleohutusalane
ehitusdokumentatsioon
Kaili Tamm Audium projektijuht
Kaili Tamm kirjeldab lao- ja tootmishoonete tuleohutusdokumentatsiooni spetsiifikat ja erisusi. Lühidalt toob
ettekandesse ka uue TO seadusest tulenevad olulisemad muudatused.

14:30 - 14:45

Kohvipaus

14:45 - 15:15

ATS-tulekahju varajase avastamise võti
Kristjan Kulu Qsys Eesti OÜ tegevjuht, vastutav spetsialist ning projekteerija
Viimase aja praktika on näidanud, et läbi tulekahju varajase avastamise oleks saanud ära hoida mitmed
tulesurmad ja märkimisväärsed kahjud varale. Vaieldamatult on ATS kõige tõhusam vahend tulekahju kiireks
avastamiseks. Kristjan jagab oma 15 aastast kogemust ATS, projekteerimise, paigalduse ja kasutamise
valdkonnas.

15:15 - 15:45

Kuidas valmistuda kriisideks, et nendest välja tulla?
Mari Kolga EOKK kriisispetsialist, tuleohutusspetsialist
Mida näha mõistete all kriis, hädaolukord, toimepidevus? Millised on vajalikud sammud hädaolukorra
lahendamise plaani ja toimepidevuse plaani koostamiseks (sh riskide ja ohtude hindamine) ning valmisoleku
tagamiseks.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

