RTY:N JÄSENILLE
TERVETULOA RAKENNUSTARKASTUSPÄIVILLE LAHTEEN 19.–21.3.2014!
Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen käyttää avajaispäivänä
valtiovallan puheenvuoron, jossa tuo hallituksen terveiset
rakennusvalvontauudistuksesta sekä kuntarakenneuudistuksesta.
Tätä puheenvuoroa on kaikkien rakennusvalvontojen edustajien syytä
tulla kuulemaan, jotta voitte informoida omien kuntienne johtoa ja ottaa
asian huomioon toimintasuunnitelmissanne. Kataisen hallitushan teki
marraskuun lopussa 2013 päätöksen, että Suomeen muodostetaan
ylikunnalliset, itsekannattavat rakennusvalvonnat vuonna 2016 siten,
että ne aloittavat toimintansa 2017 alusta kuntavaalien jälkeen. Liitteenä
Rakennuslehden asiaa koskeva artikkeli viime viikolta.
Ohjelmaan on koottu monipuoliset kokonaisuudet rakentamisen laadusta,
muuttuvasta lainsäädännöstä, sähköisestä asioinnista ja arkistoinnista sekä
energia-asioista. Ajankohtaisia aiheita ovat laajarunkoiset hallit sekä CEmerkinnät.
Suosittuja lakiasioita käsitellään jälleen kahtena aamupäivänä Lauri
Jääskeläisen vetämässä lakiklinikassa. Voit lähettää lakiklinikkaan etukäteen
kysymyksiä 12.3.2014. mennessä sara.keravuori@rty.inet.fi.
Tutustu Rakennustarkastuspäivien ohjelmaan »
Lahden tunnetuimpia rakennuksia on Sibeliustalo, jossa yhdistyvät upea
arkkitehtuuri ja kauniin Vesijärven maisemat. Sibeliustalossa järjestämme
keskiviikon illallistilaisuuden, jonka päättyy tuttuun tapaan tanssin pyörteissä.
Torstai-iltaa vietetään Lahden kaupungin vastaanoton merkeissä.
Kiertoajelut Lahdessa
Torstai-iltapäivän ohjelman päättää Lahden rakennusvalvonnan järjestämät
kiertoajelut. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa:
1. URHEILURAKENTAMINEN
- Hiihtomuseo
- Hyppyrimäet ja niiden uudistaminen
- Uusi hiihtosilta
- Mäkikatsomon liikuntatilat ja suurmäen kamppailukeskus
- Stadionin pääkatsomon korjaus ja aurinkokeräimet
- Suurhallin muutos monitoimihalliksi.
2. PUUTA JA ENERGIATEHOKKUUTTA
- Onnelanpolku; energiatehokasta elämänkaariasumista
- Puu-Paavola; vanhaa ja uutta puurakentamista
- Kariston puukaupunki; tiivistä ja matalaa
- Kariston palvelukeskus

- Ankkurinranta; palkittua puuarkkitehtuuria.
Kiertoajeluihin ilmoittaudutaan etukäteen RTY:n kotisivuilla »
Varaathan paikkasi ajoissa!
Finnkino Kuvapalatsi
Kokouspaikaksi on viime vuoden hyvien kokemusten perusteella valittu
Finnkinon Kuvapalatsi, jossa sekä tekniikka että katsomotilat ovat
huippuluokkaa. Majoitus järjestetään viereisessä Sokos Hotel Lahden
Seurahuoneella (hotelli tämänhetkisen tiedon mukaan jo täynnä). Lisää
majoitustilaa löytyy lähellä sijaitsevasta Hotelli Cumuluksesta.
HUOM: Emme hoida hotellivarauksia keskitetysti RTY:stä, vaan
Rakennustarkastuspäiville ilmoittautujat varaavat itse huoneensa suoraan
hotellista. Muistathan sitä ennen täyttää RTY:n kotisivuilta löytyvän
Rakennustarkastuspäivien ilmoittautumiskaavakkeen »
Hotelli veloittaa majoituskulut suoraan kunnilta päivien jälkeen.
Osallistumismaksu
Rakennustarkastuspäivien osallistumismaksu on RTY:n jäseniltä sekä
lautakuntien jäseniltä 740 euroa ja ei-jäseniltä 790 euroa (alv 0 %).
Eläkeläisjäsenet pääsevät tänäkin vuonna päiville tarjoushinnalla 200 euroa.
Samasta kunnasta osallistuvista joka 4:s osallistuu 540 euron kurssimaksulla.
Osallistumismaksun voi maksaa Danske Bankin tilille
FI78 8000 1001 2836 06. Mikäli kunta tarvitsee maksua varten laskun,
laskutamme kaikki vielä maksamattomat osallistumismaksut viimeistään
Rakennustarkastuspäivien jälkeen.
Ilmoittautuminen Rakennustarkastuspäiville
Päivien ohjelma, ilmoittautumiskaavake sekä kaikki tarvittavat lisätiedot
löytyvät kotisivuiltamme
www.rakennustarkastusyhdistysrty.fi/Rakennustarkastuspäivät 2014
Mikäli et vielä ole ilmoittautunut, tee se mahdollisimman pian ja aivan
viimeistään 7.3.2014 mennessä. Huomioithan, että pelkkä kurssimaksun
maksaminen ei käy ilmoittautumisesta.
Lisätietoja päiviin liittyvistä kysymyksistä saat RTY:n toimistosta
sara.keravuori@rty.inet.fi tai numerosta 09 3232 223.
Osallistujat saavat kirjallisen vahvistuksen osallistumisestaan ennen päivien
alkua sähköpostilla.
Terveisin
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry.

