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Kaupunkikehittämisen palapeli
Millä eväillä?
Kuinka kaupunkisuunnittelulla luodaan elinvoimaa? Havainnollistuksia
esimerkkitapausten kautta.
Mitä muutostoimijuus tarkoittaa? Esimerkkinä yritteliäs Pietarsaaren seutu.
Tervetuloa Seinäjoen yliopistokeskuksen kanssa yhteistyössä järjestettävään
tietoiskuun, jossa Ari Hynynen (professori, rakennetun ympäristön tiedekunta) ja Jari
Kolehmainen (yliopistotutkija, tutkimusjohtaja, johtamisen ja talouden tiedekunta)
keskustelevat immateriaalisen ja materiaalisen kaupunkikehittämisen liitosta.
Aamun aikana käsitellään mm. seuraavia teemoja:
Kaupunkeja ja kuntia kehitetään kahdesta varsin erillisestä näkökulmasta. Tehdään
immateriaalisia panostuksia osaamiseen, verkostoihin, kulttuuri-, koulutus- ja
tutkimustoimintoihin jne. Toisaalta myös panostetaan ympäristön materiaaliseen
kehittämiseen: kaavoittamiseen ja rakentamiseen.
Molempien näkökulmien tavoitteena on lisätä kuntien vetovoimaa ja viihtyisyyttä
sekä kehittää taloudellisia toimintoja. Tutkimuksessa pyritään löytämään tapoja, joilla
voidaan yhdistää immateriaalinen ja materiaalinen näkökulma vaikuttavammaksi
kehittämiskokonaisuudeksi.
Tilaisuuden päätteeksi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen erikoissuunnittelija
Nina Harjunpää esittelee EPANET:ia.
Tervetuloa!
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8:30
Tervetuloa, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
8:30-9.15 Tietoisku: Immateriaalisen ja materiaalisen kaupunkikehittämisen
liitto?
Asiantuntijat:
Ari Hynynen, arkkitehtuurin professori, Tampereen yliopisto
Jari Kolehmainen, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
Nina Harjunpää, erikoissuunnittelija,
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry

Kuinka kaupunkisuunnittelulla luodaan elinvoimaa?
Havainnollistuksia esimerkkitapausten kautta.
Mitä muutostoimijuus tarkoittaa? Esimerkkinä yritteliäs
Pietarsaaren seutu.
Tervetuloa Seinäjoen yliopistokeskuksen kanssa yhteistyössä
järjestettävään tietoiskuun, jossa Ari Hynynen (professori, rakennetun
ympäristön tiedekunta) ja Jari Kolehmainen (yliopistotutkija,
tutkimusjohtaja, johtamisen ja talouden tiedekunta) keskustelevat
immateriaalisen ja materiaalisen kaupunkikehittämisen liitosta.
Aamun aikana käsitellään mm. seuraavia teemoja:
Kaupunkeja ja kuntia kehitetään kahdesta varsin erillisestä näkökulmasta.
Tehdään immateriaalisia panostuksia osaamiseen, verkostoihin, kulttuuri-,
koulutus- ja tutkimustoimintoihin jne. Toisaalta myös panostetaan
ympäristön materiaaliseen kehittämiseen: kaavoittamiseen ja
rakentamiseen.
Molempien näkökulmien tavoitteena on lisätä kuntien vetovoimaa ja
viihtyisyyttä sekä kehittää taloudellisia toimintoja. Tutkimuksessa pyritään
löytämään tapoja, joilla voidaan yhdistää immateriaalinen ja
materiaalinen näkökulma vaikuttavammaksi kehittämiskokonaisuudeksi.
Tilaisuuden päätteeksi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen
erikoissuunnittelija Nina Harjunpää esittelee EPANET:ia.
Tervetuloa!

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi perua lähettämällä sähköpostia yllä olevaan osoitteeseen.

Oikeudet muutoksiin
Muutokset mahdollisia.

9:15-9:50
9:50

Keskustelua ja kysymyksiä
Tilaisuuden päätös, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

