
Tule kuulemaan ajankohtaiset tiedot rakenteellisesta 
palonehkäisystä, turvallisuudesta ja rakentamisen ohjauksesta! 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestää rakenteellisen 
palonehkäisyn opintopäivät 23.-24.9.2020 Kajaanissa. 
Opintopäivillä on lisäksi mahdollisuus verkostoitua ja vaihtaa 
ajatuksia muiden osallistujien kanssa.

Paikka
Original Sokos Hotel Valjus, Kauppakatu 20, Kajaani

Kohderyhmä
Opintopäivät on tarkoitettu kaavoittamisen, rakentamisen ja rakenteellisen paloturvallisuuden 
valvontaan, ohjaukseen ja suunnitteluun osallistuville viranomaisille sekä rakennusten 
suunnitteluun, vakuuttamiseen ja toteutukseen osallistuvien yritysten henkilöstölle.

Hinta
Opintopäivien hinta on 320 €/hlö + alv 24%. Hintaan sisältyy opintopäivien ohjelma ja tarjoilut. 
Etelä-Savon, Pohjanmaan, Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen jäsenille opintopäivien 
hinta on 290 €/hlö + alv 24%.

Ilmoittautuminen
Opintopäiville tulee ilmoittautua SPEKin koulutus-kalenterissa osoitteessa 
https://koulutus.spek.fi 21.8.2020 mennessä.

Luentomateriaali
Luentomateriaalia ei jaeta luentopaikalla, vaan se on ladattavissa opintopäivien jälkeen 
sähköisesti myöhemmin ilmoitettavasta osoitteesta. 
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https://koulutus.spek.fi/Default.aspx?tabid=70&id=3953


Majoitus
Original Sokos Hotel Valjuksesta on varattu majoituskiintiö seuraavasti:

1hh huone 119 €/vrk 2hh huone 139 €/vrk

Huonehinta sisältää aamiaisen ja asiakassaunan käytön. Varaus tulee tehdä 22.8.2020 mennessä, 
mutta huomioikaa, että majoituskiintiössä on rajoitettu määrä paikkoja ja sen täyttyessä hinnat 
ovat eri luokkaa ja hotelli voi olla loppuunmyyty.

Varausohje majoituksen varaamiseksi

Original Sokos Hotel Valjus, puh. 010 783 11 00 , email: sales.kajaanivuokatti@sokoshotels.fi
Huoneita voi varata myös osoitteessa www.sokoshotels.fi koodilla BSPEK/RAK2020.

Majoitus ei sisälly opintopäivien maksuun vaan lähettävä taho vastaa majoituskuluista ja 
mahdollisista pysäköintikuluista. 

Koronavirus-tilanteen vaikutukset

Päivien aikana tullaan noudattamaan voimassa olevia ohjeistuksia mm. hygienian osalta. Päiville 
saa osallistua vain terveenä ja tämä on huomioitu peruutusohjeissa.

Opintopäivien laskutus 

Osallistumislaskut laskutetaan ennen opintopäivien alkua. Osallistujien peruutukset on ilmoitettava 
viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua mikäli kyseessä on jokin muu syy kuin sairaus. Muutoin 
osallistujasta laskutetaan osallistumispaketin mukainen hinta.

Pysäköinti

Hotellin yhteydessä on maksullinen pysäköinti parkkihallissa, 6€/vrk. Hotellin ulkopuolella Kajaanin 
kaupungin hinnoittelun mukaisesti.

Lisätietoja

Patrik Willberg, asiantuntija, 040 7255 448, patrik.willberg@spek.fi

Pertti Heikkilä, asiantuntija, 040 7040 764, pertti.heikkila@spek.fi
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OHJELMA
Keskiviikko 23.9.

klo 09:15 – 09:45 Aamukahvi ja ilmoittautuminen
klo 09:45 – 10:00 Tilaisuuden avaus

avauspuheenvuoro, Anssi Parviainen, Kainuun pelastuslaitos
työjärjestys puheenvuoro, Patrik Willberg, SPEK

klo 10:00 – 11:30 Sisäministeriön ajankohtaiset 
• Pelastustoimen laitelaki ja sen nojalla annettavat asetukset
• Pelastuslain uudistamisen esiselvitys
• Nuohousuudistuksen seuranta

Jaana Rajakko, yli-insinööri 

klo 11:40 – 12:25 Ympäristöministeriön ajankohtaiset 
• Katsauksen palosäädöksistä ja niiden muutoksista
• Sähköautot ja akut rakentamissäädösten kannalta
• Muut ajankohtaiset asiat

Jorma Jantunen, rakennusneuvos 

klo 12:25 – 13:25 Lounas

klo 13:25 – 14:10 Ympäristöministeriön ajankohtaiset jatkuu 
Jorma Jantunen

klo 14:20 – 15:05 Tilapäisen majoituksen oppaat
• Airbnb-opas

Kari Telaranta, johtava asiantuntija, SPEK 

klo 15:05 – 15:30 Kahvi

klo 15.30 – 16.15 Poistumisturvallisuuden ajankohtaiset
• Poistumisturvallisuuslomakkeen päivitys
• Lukitusopas

Kari Telaranta

klo 16.15 – 17.00 Onnettomuuksista oppiminen
Suomen Palopäällystöliitto

klo 17.00 – 1. päivän yhteenveto
Verkostoitumistilaisuus



OHJELMA 
Torstai 24.9.

Teemana: ajoneuvot ja akut rakennuksissa

klo 09:00 – 09:45 CASE: Akkuvaraston palo Rovaniemellä
Tuomas Korhonen, palotarkastaja, Lapin pelastuslaitos

klo 09:55 – 10:40 Uudet teknologiat ja akkusovellusten paloriskit
Karoliina Meurman, ylitarkastaja, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Ilpo Leino, vanhempi asiantuntija, SPEK
Lauri Lehto, asiantuntija, SPEK

klo 10:50 – 11:35 Uudet energiaratkaisut ja riskienhallinta rakentamisessa
Juha-Pekka Laaksonen, toimitusjohtaja, L2 Paloturvallisuus Oy

klo 11:35 – 12:35 Lounas

klo 12:35 – 13:35 Paneelikeskustelu: ajoneuvot ja akut rakennuksissa

klo 13:35 – 13:45 2. päivän yhteenveto

Opintopäivät 2021


