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Avoimin mielin uudelle vuosituhannelle
Vuosituhannen vaihtuessa elettiin Suomessa IT-kuplan aikaa. Kuntatekniikka ja sen keskeinen merkitys
yhteiskunnassa tahtoivat monilta unohtua erityisesti Nokian huikean kännykkäliiketoiminnan
kiihdyttämässä tieto- ja viestintätekniikan kasvuhuumassa. Vuoden 2008 maailmantalouden
notkahduksesta ei puolestaan Suomessa olla toivuttu vieläkään. Suuria infrahankkeita on kuitenkin
toteutettu kasvukeskuksissa ja jätehuollossa yhdyskuntajätteen poltto ja kierrätys ovat korvanneet
kaatopaikat.
Kunnissa oli teknisen sektorin väkeä vähennetty 1990-luvun alkupuolen vaikeina vuosina. Monissa kunnissa
toimialan henkilöstön keski-ikä olikin 50 vuoden tienoilla. SKTY:ssä oli tunnistettu vaara jäsenpohjan
ehtymiselle. Jäsenyyden avauduttua 1990-luvulla myös yksityissektorin kuntateknikoille jäsenmäärä on
kuitenkin ylittänyt 800 ja ollut viime vuosina lievässä kasvussa. Myös Kuntatekniikan päivien
osallistujamäärä kasvoi tasaisesti ylittäen viime vuosina usein jo 300 rajan.
2000-luvun alkuvuosina yhdistyksen hallituksessa käsiteltiin laaja-alaista ideaa kuntatekniikan foorumista,
joka tarjoaisi verkostomaisen toimintatavan avulla entistä monipuolisempia palveluja jäsenille. Muutaman
vuoden kypsyttelyn jälkeen käynnistyikin foorumin kehittämishanke. Foorumille kehitetty
verkkopalvelualusta uudistettiin ja julkaistiin suurempien kaupunkien teknisen sektorijohdon käynnistämän
kuntatekniikan kehittämisen Kehto-foorumin ja Kuntatekniikka-lehden yhteisenä verkkopalveluna keväällä
2011.
Vuonna 2003 SKTY solmi Kuntatekniikka-lehden kustannussopimuksen Rakennustieto Oy:n kanssa. Yhdistys
vastasi edelleen lehden journalistisesta sisällöstä, mutta taloudellinen vastuu ja lehden tekninen
tuotantoprosessi siirtyivät Rakennustiedolle. Ratkaisu ei kuitenkaan osoittautunut kestäväksi ja yhdistys
käynnisti neuvottelut KL-Kustannus Oy:n kanssa Kuntatekniikka-lehden kustantamisesta ja yhdistämisestä
KL-Kustannus Oy:n vuodesta 2005 kustantaman Tekniikka ja Kunta -lehden kanssa. Sopimus syntyi ja
syksystä 2006 lähtien Kuntatekniikka-lehti on ilmestynyt kahdeksan kertaa vuodessa KL-Kustannus Oy:n
kustantamana ja toimittamana. Toimituksen tukena on toimitusneuvosto, jossa SKTY:llä on vahva edustus.
Lehdestä on julkaistu paperilehden ohella responsiivinen digilehti vuodesta 2015 lähtien.
SKTY:n kansainvälinen toiminta monipuolistui uuden vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Yhdistyksen hallituksen edustajat osallistuivat aktiivisemmin alan maailmanjärjestön IFME:n (International
Federation of Municipal Engineering) toimintaan ja SKTY:n puheenjohtajana vuodet 2009-2014 toiminut
diplomi-insinööri Jorma Vaskelainen toimi myös IFME:n puheenjohtajana 2009-2012. Vahvat kahdenväliset
yhteydet muodostuivat erityisesti Pohjois-Amerikan ja Australian sisaryhdistyksiin. Myös pohjoismainen
yhteistyö tiivistyi ja tavanomaisten säännöllisten tapaamisten lisäksi koottiin kuntatekniikan hyviä
käytäntöjä ja vertailtiin toimintamalleja. Yhteistyö vastaperustetun Viron kuntatekniikan yhdistyksen kanssa
vakiintui. Kansainvälisen toiminnan tähänastisena huipentumana järjestettiin IFME:n maailmankongressi
Helsingissä kesäkuussa 2012. Osallistujia oli 28:sta eri maasta yhteensä lähes 500.
SKTY:n uusi strategia hyväksyttiin vuosikokouksessa 2013. Toiminnan painopisteet säilyivät pääosin
ennallaan. Keskeistä oli kuitenkin toiminnan ja sen vaikuttavuuden vahvistaminen rekrytoimalla
päätoiminen toiminnanjohtaja 2014 alussa. Yhdistyksen tarjoama koulutus on viime aikoina laajentunut ja
kehitteillä on kuntatekniikan asiantuntijoiden pätevyydentodentamisjärjestelmä.
Perinteikäs kuntatekniikan ja sen tekijöiden puolestapuhuja käy innokkaana ja hyväkuntoisena kohtaamaan
tulevien vuosien haasteita.
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