Rakenteellisen
palonehkäisyn
opintopäivät 2022
12.-13.10.2022 Rovaniemi
Tule kuulemaan ajankohtaiset tiedot rakenteellisesta palonehkäisystä,
turvallisuudesta ja rakentamisen ohjauksesta! Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö järjestää rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 12.13.10.2022 Rovaniemellä. Opintopäivillä on lisäksi mahdollisuus
verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia muiden osallistujien kanssa.
Paikka
Santasport Lapin Urheiluopisto

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 osallistumismaksu on 320 €*/hlö+alv 24%. Hintaan sisältyy ohjelman mukaiset luennot
ja tarjoilut.
*Etelä-Savon, Pohjanmaan, Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliittojen jäsenille opintopäivien hinta
paikan päällä on 290 €/hlö + alv 24%.

Ilmoittautuminen
Opintopäiville tulee ilmoittautua SPEKin koulutus-kalenterissa osoitteessa https://koulutus.spek.fi
8.9.2022 mennessä.

Majoitus
Opintopäiville osallistuville on varattu majoitusta (11.-13.10. väliselle ajalle) osallistujille.
Majoitusvaraus tulee tehdä itse ja majoituksen kustannuksia vastaa osallistuja tai osallistujan
lähettävä taho.
Sporthotel majoitus
1 hh 95 € / vrk
2 hh 110 € / vrk

Apartment huoneistohotelli
1 hh 125 € / vrk
2 hh 135 € / vrk

Hinnat sisältävät aamupalan, aamu-uinnin ja aamukuntosalin, sekä kylpylän käytön yleisövuoroilla.
Varaa majoitus koodilla SPEK22:
▪ Santasportin myyntipalvelun kautta sales@santasport.fi / 020 798 4222
▪ Nettisivuilta https://santasport.fi/majoitus/

Osallistu vain terveenä
Nykyisen terveystilanteen vaikutukset otetaan huomioon opintopäivillä. On tärkeää, että kaikki
osallistujat kantavat vastuun tästä ja tulevat paikalle vain terveenä. Mikäli tunnet itsesi sairaaksi
tai olet oireinen, peru osallistuminen matalalla kynnyksellä.

Opintopäivien peruutusehdot
Ilmoittautumineen on sitova. Osallistumismaksu veloitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, joten
mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen opintopäivien alkua. Tämän jälkeen
tapahtuvasta muusta kuin sairaudesta johtuvasta peruutuksesta laskutetaan 50 % maksusta. Jos
poisjäännistä ei ilmoiteta etukäteen, veloitamme koko osallistumismaksun. Myös mahdollisesta
sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa välittömästi ja viimeistään ennen opintopäivien alkamista.
Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta.

Pysäköinti
SantaSportin alueella on paljon maksutonta pysäköintitilaa.

Luentomateriaali
Luentomateriaalia ei jaeta luentopaikalla, vaan se on ladattavissa opintopäivien jälkeen sähköisesti
myöhemmin ilmoitettavasta osoitteesta.

Lisätietoja
Pertti Heikkilä, asiantuntija, 040 7040 764, pertti.heikkila@spek.fi

OHJELMA
Keskiviikko 12.10.
klo 09:15 – 09:45

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

klo 09:45 – 10:00

Tilaisuuden avaus
▪ Avauspuheenvuoro, pelastusjohtaja Markus Aarto / Lapin pelastuslaitos
▪ Työjärjestys puheenvuoro, Pertti Heikkilä / SPEK

klo 10:00 – 11:30

Sisäministeriön ajankohtaiset
yli-insinööri Jaana Rajakko
▪ Laki eräistä paloturvallisuuslaitteista
▪ Pelastuslain onnettomuuksien ehkäisyä käsittelevät muutokset
▪ Nuohousuudistuksen toimeenpanon vaikutukset

klo 11:40 – 12:25

Ympäristöministeriön ajankohtaiset
ylijohtaja Teppo Lehtinen
▪ Katsauksen palosäädöksistä ja niiden muutoksista
▪ Sähköautot ja akut rakentamissäädösten kannalta
▪ Muut ajankohtaiset asiat

klo 12:25 – 13:25

Lounas

klo 13:25 – 14:10

Ympäristöministeriön ajankohtaiset jatkuu

klo 14:20 – 15:05

Opastavat ja perehdyttävät materiaalit
asiantuntija Ilpo Leino / SPEK

klo 15:05 – 15:30

Kahvi

klo 15.30 – 16.15

SPEKin ajankohtaiset hankkeet
SPEKin asiantuntijat
▪ RYL
▪ Turun palo, polttokokeet
▪ Poistumisturvallisuusselvitys

klo 16.15 – 17.00

Väestönsuojat ja niiden vastuut Suomessa
turvallisuusasiantuntija Jari Pouta / SPEK

klo 17.00 – 17.05

1. päivän yhteenveto

Torstai 13.10.
Teemana: Rakenteellisen paloturvallisuuden muutokset
klo 9:00 – 10:00

Rakennuslain uudistuksen eri vaiheet
ylijohtaja Teppo Lehtinen / Ympäristöministeriö

klo 10:10 – 10:55

Rakennusten sähköiset tietomallit
projektipäällikkö Timo Lehtoviita / LAB Saimaan ammattikorkeakoulu
▪ huomioon otettavat asiat valvonnassa uudistuvassa RML:ssa
▪ rakennusten ja rakennetun ympäristön tietomallien hyödyntäminen
pelastustoimen, rakennusvalvonnan ja rakennusten turvallisuuden
näkökulmasta

klo 11:05 – 11:50

Tarkastustilastot kiinteistöjen osalta
ylitarkastaja Jan Meszka, TUKES

klo 11:50 – 12:50

Lounas

klo 12:50 – 13:50

Paneelikeskustelu SOTE-uudistuksen vaikutuksista paloturvallisuuteen
vanhempi asiantuntija Ilpo Leino SPEKistä toimii puheenjohtajana

klo 13:50 – 14:00

2. päivän yhteenveto
Opintopäivät 2023

