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Kuntatekniikan päivät 2018

Tallinna

Pentti Murole

Pysyykö kuntatekniikka 

vauhdissa mukana?

Investointitavoite 100 M€/a
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Tulevaisuuteen ei 

uskalleta katsoa

Alakeinot eivät ole sitä mitä helposti tulee 

ajatelleeksi: torinaluspysäköinti ei ole autoja 

varten, kävelykadut eivät ole kuntoilua varten, 

suihkulähde ei ole uimista varten, kadut ovat 

myös poikittaista liikennettä varten, puistot 

eivät ole vihreän värin vuoksi, monumentit 

eivät ole henkilön habituksen muistamista 

varten! 
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elämme yhteisössä

vanhat ja nuoret yhdessä

työpaikalla 

vanha katsoo nuoreen eikä ymmärrä

nuori katsoo vanhaan eikä ymmärrä

vanha ei ymmärrä että

nuori katsoo kaleidoskooppiin:

näkee sirpaleita!

nuori ei ymmärrä että

vanha katsoo elämäänsä:

olinko osa tuota unta?

vanhan rukous:

rakkaus, katson uneen, todellistako?

rohkeus, annatko uuden tilaisuuden?

runous, onko myöhäistä kokea tuntematon?

nuoren rukous:

rakkaus, etsin!

rohkeus-tarvitsenko?

elämäni runo, uskallanko?

me kaikki, nuoret ja vanhat, elämme alun lopun

ja lopun alun hämärässä vyöhykkeessä

twilight zonessa

kysymme:

onko mahdollista rakastaa?

tarjoutuuko tilaisuus olla rohkea?

voinko kokea tuntemattoman?

vastaukset, on, on, on tai ei, ei, ei, me päätämme ne

kaikki riippuu siitä haluammeko tulevaisuuden

rakkaus, runous ja rohkeus
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Urbaanin väestön kasvu Pohjois-
Euroopassa (World Urbanization 

Prospects, The 2018 Revision)

Denmark Estonia Finland Ireland

Latvia Lithuania Norway Sweden

NYT
NYT

Maailman kaupungistuminen osoittaa vahvaa kasvua. Vuonna 2015 maailman 7,4 mrd. ihmisestä 54% asui urbaaneilla alueilla. 

Vuonna 2050 YK ennustaa  tuon luvun olevan  68% silloisesta  9,8 mrd. ihmisestä eli 6,8 mrd. urbanistia. Se on 2,7 mrd. ihmistä 

nykyisen 4 miljardin päälle. Meidän on siis kasvatettava maailmamme kaupungit 30 vuodessa 1,67-kertaisiksi. No hupsista, 

sehän on paljon. Olemmehan suuresti kauhistelleet sitä, että Helsinki kasvattaa kaupunkimme samassa ajassa  1,4-kertaiseksi. 
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Probleema on fokuksen ulkopuolella

Ratkaisu on fokuksen ulkopuolella
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HARMAAT 

KELKASTA 

KELLUJA

TEKNOHEIM

VIIHDE VIISAUS 

KELKASTA PUDONNEET

VIATTOMAT LAPSET

UUSSUOMALAISET

Pantterit, 

harmaatko?
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Mutta…..
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Suunnittelijat suunnittelevat - tekniikka toteuttaa

Mutta unelmoimmeko yhdessä?
voimmeko unelmoida yhdessä?

onko meille varattu aikaa siihen?

haluammeko unelmoida yhdessä?

onko meillä tarvetta unelmoida yhdessä?

onko unelma aivan väärä sana?

Unelmoida mitä?

Yhteisen ympäristömme 

kehittämistä, jonka laatu antaa 

kansalaisille ruumiin ja sielun 

hyvinvointia

ja

vähentää pahoinvointina

KUNTATEKNIIKKA 2018 

PENTTI MUROLE

"Perkeleellä on tieto ihmisen hengestä, 

lähteekö se ylöspäin vain putoaako se 

maahan", pohtii entinen suuri rakentaja, 

kaupungin rakentaja, ihmisen talojen 

rakentaja, herrojen palatsien rakentaja ja 

Herran temppelin rakentaja Salomon. Ja 

sitten hän sanoo: ”Siis minä näen, ettei 

mikään ylitä sitä, että ihminen iloitsee 

työstään, sillä tämä on hänen osuutensa. 

Kukaan ei pysty saattamaan häntä takaisin 

näkemään sitä mitä sen jälkeen on 

tapahtunut. Eli siitä jää se, että olimme iloisia 

kun teimme työtä.”

Haasteina jäykät rakenteet ja teollisen 

ajan työkulttuuri

Työelämän suurimpana haasteena Suomessa 

ovat tällä hetkellä jäykät rakenteet ja 

toisaalta teollisen ajan linjatuotantoon 

perustuva työkulttuuri niilläkin aloilla, joissa 

työ on jo purskeista, monimuotoista ja 

kaikkea muuta kuin suoraviivaista. 

http://www.sitra.fi/uusi-tyo
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MAHTAVA 

TEOS

laatuketju
Eikö nyt ole kysymys suunnittelun prosessista tai rakentamisen prosessista?
Mitä? Tietysti niistä on kysymys!
Sen vuoksi me täällä nyt juuri olemme.
Itse asiassa siitä on kysymys vain välineenä.
Suunnittelu kestää vuoden kaksi. Rakentaminen saman ajan. Sitten kaikki on 
valmista Hanke luovutetaan ihmisten ja kunnossapitäjän haltuun.
Alkaa hankkeen elinkaari. Sen ikä on 20 tai 50 vuotta.
Hanke alkaa tuottaa ”hyötykustannussuhdetta”.
Mitkä ovat hyödyt? Kustannukset kyllä tunnetaan, mutta hyödyt?
Hyödyt muhivat  terveydenhoidossa ja sosiaalihuollossa. Mielenterveydessä ja 
hyvinvoinnissa. Miten niitä mitataan?

KUNTATEKNIIKKA 2018 
PENTTI MUROLE
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yhteisöllinen prosessi
Tuo ei onnistu ilman ammattikuntien sulauttavaa yhteistyötä. Yhteistyö ei tarkoita 
informaation vaihtoa. Yhteistyö ei ole myöskään vuorovaikutusta siten että 
vuorotellen puhutaan.  Todellinen vuorovaikutus on roolipeliä, roolinvaihtoa. 
Reviiriltä ja mukavuusalueelta poistumista ja toiselle siirtymistä. Ja sen 
hyväksymistä, että jokin ”ulkopuolinen” tunkeutuu sinun itseoikeutetulle tiedon ja 
taidon alueellesi. Vasta silloin dialektiikka ja debatti tuottaa tuloksia.  Tilanne 
saattaa olla irrationaali. Ammattikuntien rajoja kaadettaessa saattaa syntyä rytinää. 
Joskus ennen tuota vaihetta kutsuttiin jyvityksesi. Riihessä rytisee. Niin 
ideariihessäkin. Tuloksena syntyy luovuuden ituja.  Nuo idut voidaan sitten alistaa 
rationaalisen työstämisen kohteeksi. 

KUNTATEKNIIKKA 2018 
PENTTI MUROLE

Toimintamalli etsittäessä tulevaisuutta

Yhteistyöhakuinen
Keskusteleva
Omaehtoinen

Analyyttinen

Luova
Kulttuuripohjainen
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Ei ole kysymys siitä että te teette  sen mikä teidän pitää tehdä.  Kysymys on 
siitä että te teette jotain enemmän. Teette sen mitä olette velvollisia 
tekemään. 

Jos te teette vain sen työn joka vastaa teidän koulutustanne tai asemaanne, 
sekään ei riitä. 

Jos te teette vain sen työn mikä teidän pitää tehdä, se ei missään 
tapauksessa riitä.

Teidän on ylitettävä rajoja. Teidän on astuttava näyttämölle. Sisäistettävä  
laadittu käsikirjoitus ja ohjaajan toimet ja vielä  toisten näyttelijöiden 
läsnäolo. Teidän on eläydyttävä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Olette 
näyttämöllä jossa kaikki on läpinäkyvää. 
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HARMONIA
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TÄNÄÄN OLIN ONNELLINEN!

TÄNÄÄN OLIN 

ONNELLINEN!
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