Elinvoimaisen
ympäristön
tehokkaat tekijät

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Raakamaasta
rakennetuksi ympäristöksi
Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) on kuntatekniikan insinöörien, arkkitehtien ja muiden alan
asiantuntijoiden yhdysside. Yhdistyksenä tarjoamme
heille väylän tiedonvaihtoon ja alan kehittämiseen
niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Kuntatekniikka ulottuu aina kaavoituksesta ja suunnittelusta
rakentamiseen, kunnossapitoon ja käytönvalvontaan saakka.
Seuraamme koko kentän kehitystä ja siihen vaikuttavia
trendejä, kuten sähköautoilua. Keräämme kokemuksia
ratkaisuista ja jaamme tietoa parhaista käytännöistä. Näin
vahvistamme asiantuntijoiden osaamista ja edistämme
alan uudistumista.

Kuntatekniikka kehittyy yhteiskunnan mukana
Esimerkiksi sata vuotta sitten kaupungin kaduilla oli paljon
vähemmän liikennettä kuin tänään – ja nyt voimme vain
arvailla, millainen kaupunkikuvamme on sadan vuoden
päästä. Sadat jäsenemme seuraavat kehitystä ja rakentavat
toimivaa yhteiskuntaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Tervetuloa klubiin

⃣

Kaupunkisuunnitteluklubi

⃣

Kuntamaanmittariklubi

Klubit kokoavat oman erikoisalansa osaajat yhteen.
Yhdistyksen jäsenenä olet tervetullut mukaan keskustelemaan,
osallistumaan ja edistämään oman alasi kehitystä.

⃣

Omaisuudenhallinta-klubi

⃣

SKTY:n Nuoret Ammattilaiset

⃣

VSOP-klubi

⃣

Kansainvälisten asioiden komitea

kuntatekniikka.fi/skty/sktyn-klubit/

Löydä parhaat infraosaajat: www.infra.fi/hae
Alituspalvelut
Betoni- ja kiveystyöt
Erikoiskuljetukset
Hoito ja kunnossapito
Kaapelityöt

Kallion lujitustyöt
Louhinta
Maa- ja kiviainekset
ja niiden kierrätys
Nostotyöt

Ruoppaukset
Paalutukset
Purkupalvelut
Päällystystyöt
Salaojitus

Sillanrakentaminen
Stabilointi
Sukelluspalvelut
Tunnelityöt
Viherrakentaminen

Viestinnän ammattilainen
pukee sanoiksi, miten katutyömaa vaikuttaa liikenteeseen ja kotiympäristöön.

Tekninen johtaja vastaa
siitä, että palvelutaso
säilyy riittävänä infratyömaasta huolimatta.

Omaisuudenhallinta
Kestävän infran ytimessä
Suomalaisten veronmaksajien suurin yksittäinen omaisuuserä on kuntatekniikka, jonka hallinnasta vastaavat
kunnat. Yhdistyksenä tuemme kuntien teknistä henkilöstöä, taloushallintoa, johtoa ja päättäjiä kestävässä ja
suunnitelmallisessa omaisuudenhallinnassa.
Omaisuudenhallintaan kuuluu käytäntöjä, joiden mukaan
kunnat suunnittelevat, rakentavat ja kunnossapitävät
infraomaisuuttaan. Kokonaisuuteen liittyy valtava määrä

tietoa, jota täytyy kyetä keräämään, analysoimaan, jalostamaan ja hyödyntämään päätöksenteon tukena.
Omaisuudenhallinta on ensisijaisesti johtamisen työkalu,
jonka avulla kunnat pystyvät vastaamaan kuntalaisten
odotuksiin sekä kysyntään, rahoitukseen ja omaisuuden
kuntoon liittyviin kysymyksiin. Tästä huolimatta ketjussa
on roolinsa monien alojen ammattilaisille ja jopa kuntalaisille.

Tietoa omaisuudenhallinnan tueksi on saatavana koko ajan enemmän.
Jo nyt on mahdollista hyödyntää mobiililaitteiden sijaintidataa
esimerkiksi katujen ja puistojen kunnossapidon suunnittelussa.

Työmaapäällikkö huolehtii,
että työskentely työmaalla
sujuu turvallisesti ja mahdollisimman vähän häiriötä
aiheuttaen.

Kuntalainen voi ilmoittaa
vaikkapa lenkkipolulla tai
leikkipuistossa tekemistään
havainnoista kotikuntansa
tekniseen toimeen.

MITTAUKSIA JA TUTKIMUKSIA KAIKILLE TEILLE
• Kantavuusmittaukset pudotuspainolaitteella,
levykuormituslaitteella sekä Loadmanilla
• Rakennekerrostutkimukset ja näytteenotto
• Päällysteporaukset
• Törmäysvaimennin ja liikenteenohjaukset
• Uusien päällysteiden kitkanmittaus

Ylläpidämme osaamista
Yhdistyksenä tarjoamme koulutusta kuntatekniikan ammattilaisille. Jäsenille järjestämme myös opintomatkoja sekä vierailuja kuntatekniikan tapahtumiin ja muihin mielenkiintoisiin tutustumiskohteisiin.

Kouluttaudu katutöihin
Katutyökoulutus luo kokonaiskuvan siitä, millaisia
asioita täytyy ottaa huomioon, kun työskennellään
yleisillä katualueilla ja katutyömailla. Koulutus kestää
yhden päivän. Lopputentin hyväksytysti suorittaneet
saavat katutyökortin.

Koulutuksista on hyviä kokemuksia esimerkiksi pääkaupunkiseudun kunnissa, jotka vaativat, että ainakin
yhdellä työkohteessa paikalla olevalla henkilöllä on
voimassa oleva katutyökortti. Tavoitteemme on
laajentaa koulutuksia koko maahan.

kuntatekniikka.fi/skty/paakaupunkiseudun-katutyot-koulutus/

Osoita pätevyytesi
Kuntatekniikan pätevyyskoulutukset antavat hyvän
perustan käytännön työlle sekä tekevät tutuksi lainsäädäntöä ja esimerkiksi työsuojelun asettamia vaatimuksia
työnsuunnittelulle. Pätevyyden voi hankkia katujen ja
viheralueiden kunnossapidosta, lähitulevaisuudessa
tulevat suunnittelijan ja teknisen johdon pätevyydet.

kuntatekniikka.fi/skty/patevyydet/

Mikroliitti Oy
Arkeologiset työt kaikkialla Suomessa
huolellisesti, varmasti ja ripeästi.
0400 530 057 • mikroliitti@mikroliitti.fi
www.mikroliitti.fi

YRITYSJÄSENEN EDUT

YHTEISÖJÄSENEN EDUT

Premium-jäsenyys

Premium-jäsenyys

⃣

Kuntatekniikka-lehti (5 kpl) jäsenen
ilmoittamiin osoitteisiin

⃣

Näyttelypaikka KT-näyttelyyn
(etuoikeus varauksiin ennen muita
ja 50 %:n alennus paikasta)

⃣

Osallistuminen SKTY-päiville etuhintaan
(5 henkilöä, muista alennus osallistujamäärän mukaan)

⃣

Kuntatekniikka-lehti (10 kpl) jäsenen
ilmoittamiin osoitteisiin (lisäkappaleista
alennus 50 %)

⃣

Logo ja linkki verkkosivuille SKTY:n
kotisivuilla

⃣

Osallistuminen SKTY-päiville etuhintaan
(1 henkilö maksutta, 5 etuhintaan)

Basic-jäsenyys

⃣

Oikeus käyttää SKTY:n logoa
nettimarkkinoinnissa

⃣

Osallistuminen SKTY-päiville etuhintaan
(3 henkilöä)

⃣

Kuntatekniikka-lehtiä (5 kpl) jäsenen
ilmoittamiin osoitteisiin (lisäkappaleista
alennus 50 %)

Basic-jäsenyys
⃣

Kuntatekniikka-lehti (3 kpl) jäsenen
ilmoittamiin osoitteisiin

⃣

Näyttelypaikka KT-näyttelyyn
(etuoikeus varauksiin ennen ei-jäseniä)

⃣

Logo SKTY:n kotisivuilla

⃣

Osallistuminen SKTY-päiville etuhintaan
(3 henkilöä)

⃣

Oikeus käyttää SKTY:n logoa
nettimarkkinoinnissa

⃣

Henkilöjäsenet osallistuvat kuntatekniikan päiville
jäsenhintaan ja saavat Kuntatekniikka-lehden maksutta.

Tule jäseneksi! Täytä hakemus kotisivuillamme.
kuntatekniikka.fi/skty

Betoni on varma valinta kunnallistekniikassakin
Ruduksen vahvalla kunnallistekniikan kokemuksella ja luotettavilla
betonituotteilla saadaan räätälöityä asiakkaalle tarpeenmukainen,
toimiva ja kustannustehokas ratkaisu.
Valmiiksi varusteltu laitekaivoratkaisu nopeuttaa asennusta ja
kestää vaativissakin paikoissa.

www.rudus.fi

Toinen linja 14, 00530 Helsinki / PL 51, 00131 Helsinki
toimisto@kuntatekniikka.fi
www.kuntatekniikka.fi

Huomioi hankinnassa sertifioitu tai hyväksytty urakoitsija!
Optiset liityntäverkot
-hyväksyntä

Talotekniikkaurakoitsijan
sertifiointi

Sähkölaitteiston
lämpökuvaaja

Antenniverkkohyväksyntä

Turvaurakoitsijan
sertifiointi

Sähkökunnossapidon
hyväksyntä

Tietoverkkohyväksyntä

Rakennusautomaatiohyväksyntä

Sähkölaitteiston
kuntotutkija

Antenni- ja tietoverkkohyväksyntä

Kaikki SETI Oy:n sertifioimat ja hyväksymät yritykset löytyvät
SETIpro-rekisteristä: setipro.seti.fi ja vaatimukset löytyvät www.seti.fi

• www.jssuomi.fi

Talotekniikka-alan yritysten sertifioinnit ja hyväksynnät:

