RTY:N JÄSENILLE
RAKENNUSVALVONTA UUDISTUU
Hallitus teki marraskuussa päätöksen, että Suomi jaetaan 18
itsehallintoalueeseen. Samalla käynnistettiin selvitys siitä, mitä
hallintotoimintoja alueille siirretään SOTE-hommien lisäksi. Lauri Tarasti sai
selvitystehtävän jonka tulokset julkaistiin 27.1.2016. Ehdotuksiin sisältyi myös
rakennusvalvonnan uudistaminen.
Tarasti ehdottaa, että rakennusvalvonta siirretään osaksi maakuntahallintoa (=
itsehallintoalue). Kunnat voivat ilmoittaa hoitavansa ”vapaaehtoisesti” tehtävän
itse. Edellytyksenä on kuitenkin, että ne ovat ”osaamiseltaan laaja-alaisia” ja
”itsekannattavia”. Maakuntavaltuusto tekee asiasta päätöksen. Tarastin
selvitystä varten antamassaan lausunnossa ympäristöministeriö esittää
rakennusvalvonnan järjestämistä osaksi maakuntahallintoa. Aiemmat
ministeriön ja RTY:n selvitykset ovat määrittäneet rakennusvalvonnan
minimikooksi 10 asiantuntijaa, jotta em. edellytykset täyttyisivät. Asukaspohjan
vaatimus tälle rakennusvalvonnalle on vähintään 80 000 asukasta.
Valtakunnallisesti rakennusvalvontoja olisi tällä kaavalla enintään 45
kappaletta, joista 15 olisi maakuntahallinnossa.
Lauri Tarastin selvityksen Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon
uudistaminen voit lukea kokonaisuudessaan tästä »
Hallitus on tekemässä selvitysten pohjalta huhtikuussa periaatepäätöksen
itsehallintoalueiden tehtävistä, jonka jälkeen käynnistyy
lainsäädäntövalmistelu. Uudistus on tarkoitus toteuttaa viimeistään 1.1.2019.
Uudistusta käsitellään monipuolisesti RTY-päivillä 16.–18.3.2016 tarvittaessa
ohjelmaa muokaten. Tarastin puheenvuoro on torstaina. Nyt on syytä tulla
päiville, jotta voitte välittää kuntanne päätöksentekijöille oikeaa ajankohtaista
tietoa asiasta!
Terveisin

Pekka Virkamäki
puheenjohtaja, RTY ry.

TERVETULOA TAMPEREEN RAKENNUSTARKASTUSPÄIVILLE!
Rakennustarkastuspäiviä vietetään keskiviikosta perjantaihin 16.–18.3.2016
Solo Sokos Hotel Tornissa.
Tutustu päivien ohjelmaan »
Päiville on luvassa kaksi huipputason ajankohtaiskatsausta.

Ajankohtaisesta rakennusvalvontauudistuksesta saamme puhujaksi tuoreen
Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen -selvityksen
selvityshenkilönä toimineen Lauri Tarastin.
Ministeri Raimo Sailas pohtii keskiviikkona taloutta ja yhteiskunnan tilaa
otsikolla Kaiken maailman megatrendit! Sen sijaan aiemmin ohjelmaan
merkitty ympäristöministerin puheenvuoro on jouduttu päällekkäisten menojen
vuoksi peruuttamaan.
Ajankohtaisia ja monessa kunnassa esiin nousseita turvapaikanhakijoihin
liittyviä lainopillisia kysymyksiä käsitellään suositun lakiklinikan toisena
päivänä.
Osallistujilla on jälleen mahdollisuus lähettää etukäteen kysymyksiä
lakiklinikassa käsiteltäväksi.
Lähetä kysymyksesi 10.3.2016 mennessä sara.keravuori@rty.inet.fi
Torstain ohjelmaan kuuluu kolme mielenkiintoisia kiertokävely- ja
ajeluvaihtoehtoja, joihin ilmoittaudutaan etukäteen.
Tutustu vaihtoehtoihin ja ilmoittaudu »
Kokouspaikkana on Tampereen uusi maamerkki, 25-kerroksinen Sokos Hotel
Torni. Majoituspaikkoja löytyy vielä Sokos Hotel Ilveksessä. Sokos Hotel
Tornin ja Sokos Hotel Villan huoneet ovat jo täynnä. Majoitukset hoidetaan
tänä vuonna RTY:n kautta.
Lähetämme kaikille ilmoittautuneille tiedon toteutuneesta
majoitusvaihtoehdosta sekä tarkempia tietoja tapahtumasta 2–3 viikkoa
ennen Rakennustarkastuspäiviä.
Lue lisää Rakennustarkastuspäivistä »

METROPOLIAN EUROKOODIKOULUTUSTA OULUSSA
Metropolia järjestää nelipäiväiseen Eurokoodikoulutuksen Oulussa 7. - 8.4. ja
12. - 13.5.2016. Koulutus soveltuu kunnallisena rakennusvalvojana
työskenteleville.
Metropolian Rakentaminen ja arkkitehtuuri -osaamisalueen lehtori Jouni
Kalliomäki perehdyttää kunnalliset rakennusvalvojat kattavasti Eurokoodien
sisältöön ja kansallisiin liitteisiin. Lue lisää
http://www.metropolia.fi/koulutukset/taydennyskoulutus/tekniikka/eurokoodiko
ulutus/

RY RAKENNETTU YMPÄRISTÖ -LEHTI

RY Rakennettu Ympäristö -lehti julkaistaan vuoden 2016 alusta neljä kertaa
vuodessa entistä paksumpina numeroina. Kotiin kannetun paperilehden lisäksi
RY-lehti on luettavissa sähköisenä Rakennustieto Oy:n lehtisivustolta
www.rakennustietolehdet.fi . Samasta osoitteesta löydät
Korjausrakentaminen-, Jokka- ja Infra-lehtien näköislehdet.

ILMOITA AVOIMISTA TYÖPAIKOISTA RTY:N SIVUILLA
Muistathan, että RTY:n kotisivujen jäsenpalvelut-osiossa voit ilmoittaa
veloituksetta oman kuntasi rakennusvalvonnassa avoinna olevista
työpaikoista. Ilmoitukset voi lähettää sara.keravuori@rty.inet.fi
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