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ENNAKKOKUTSU – PRELIMINARY INVITATION
Urban Design Management Seminar 1
SCOPE2005 – KAUPUNKIKEHITYKSEN UUDET TUULET
16.12.2005 10:00–17:00
Helsinki University of Technology (TKK)
Hall M /sali M – Otaniemi, Espoo

Kaupunkisuunnittelun johtamisen seminaari no. 1: SCOPE2005 –
KAUPUNKIKEHITYKSEN UUDET TUULET on tapaamispaikka kiinteistöjen
omistajille, kiinteistökehittäjille, rahoittajille, rakennusyrityksille, virkamiehille, tutkijoille,
poliitikoille, johtajille, suunnittelijoille ja kaavoittajille. Seminaarin järjestää DECOMBtutkimushanke (Rakennetun ympäristön käsitteet ja johtaminen), jota vetää Teknillisen
korkeakoulun Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun yksikkö.
Seminaari on tarkoitettu laajalle yleisölle, ei pelkästään tutkijoille. Tapahtuma ei sisällä tieteellisten tutkielmien
esittelyjä. Pikemminkin SCOPE2005 on vapautunut keskustelufoorumi kaupunkisuunnittelun menetelmien
innovatiivisesta kehittämisestä kaikille alan ammattilaisille ja tutkijoille. Tarkoituksena on synnyttää todellista
vuoropuhelua kaupunkikehityksen kaikkien osapuolien välille.
ONKO KAUPUNKIPROJEKTI KUOLEMASSA? – TULEVAISUUDEN HALLINTA
Seminaari keskittyy hankekehityksen problematiikkaan nykyisessä jälkiteollisen yhteiskunnan viitekehyksessä.
Markkinavoimat, lainsäädäntö, kulttuuriset koodit, kuluttajien elämäntyylit ja ennakoimaton kehitys ovat
aiheuttaneet tilanteen, jossa on epävarmaa, voimmeko puhua enää hallittua kaupunkiympäristöä tuottavista
erillisistä projekteista. Minkä tahansa kaupunkiprojektin kontrollimekanismit ja tulevaisuus vaativat perusteellista
yhteistyötä projektin osapuolten välillä. Lähestymme tätä keskinäistä riippuvuutta poliittisten, taloudellisten ja
sosiaalisten tavoitteiden välillä kansainvälisten työpajojen ja kaupunkisuunnittelumenetelmien vertailujen avulla.
HALUAAKO ASIAKAS MITÄÄN UUTTA?
Perinteinen määritelmä asiakkaalle tai käyttäjälle johtaa ongelmiin nykyisessä kaupunkien todellisuudessa. Asukas
ei ole ainoa suunnittelun asiakas, vaan meidän olisi otettava huomioon myöskin työnantajat, työntekijät, vieraat ja
tilapäiset käyttäjät. Kaupungeistamme on suuressa määrin tullut tilapäistä urbanismia. Tilapäinen urbanismi
edellyttää skenaarioiden hallintaa ja joustavuutta ympäristön kehittämisessä. Emme voi enää perustaa suunnittelua
pelkästään designin tai etukäteen määriteltyjen tarpeiden määrittelemisen varaan. Onko tässä pelissä olemassa tilaa
uudenlaisille organisatorisille innovaatioille?
KENEN KAUPUNKI?
Kaupunkien ja kaupunkimaisten alueiden kehittäminen kohtaa tänä päivänä vaatimuksen yhteisistä strategisista
visioista, jotta voimme jollakin tavalla kontrolloida kasvua. Kuitenkin hankeosapuolien omat strategiat saattavat olla
keskenään ristiriitaisia. Tarvitsemme kokonaisvaltaisia periaateratkaisuja näiden erojen ratkaisemiseksi.
Keskustelemme seminaarissa konflikteista hankeosapuolien välillä provosoivalla tavalla!
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TOISTEN PELAAJIEN YMMÄRTÄMINEN
Jotta voisimme kehittää tehokkaita projektiorganisaatioita, tarvitsemme oleellisia ja ymmärrettäviä välineitä
illustroimaan hankeosapuoltien lähtökohtia ja näkemyksiä. Kaupunkikehityksen osanottajilla tulisi olla kunnolliset
keinot viestittää omia tärkeitä lähtökohtiaan, tilallisia vaatimuksiaan ja tavoitteitaan. Näiden absoluuttisen
minimilähtökohtien määrittelemisen jälkeen voimme hahmottaa sen, mikä on projekteissa joustavaa ja
neuvoteltavissa. Voisiko päämääränä olla kestäviä, tapauskohtaisia, itsejärjestäytyviä periaateita ja ympäristöjä?
–––

Urban Design Management Seminar 1: SCOPE2005 – KAUPUNKIKEHITYKSEN
UUDET TUULET is a meeting point for real estate owners, developers, investors,
building construction companies, officials, researchers, politicians, managers,
designers and planners. The seminar is organised by DECOMB (Design Concepts
and Management of Built Environment) research group led by the Urban Planning
and Design Unit at TKK.
This easy-going seminar will not include calls for papers, but it is rather a discussion forum for professionals
and researchers about the innovative development of urban design procedures. The aim is to develop real
interaction between all the stakeholders of urban development.
IS THE URBAN PROJECT DYING? – CONTROLLING THE FUTURE
The seminar concentrates on the present post-industrial context of project development. The pressures
created by market forces, legislation, cultural codes, the consumers' lifestyles and unstable development have
created a situation where it is uncertain whether we can speak of an urban project anymore. The mechanisms
for controlling a project and its future need serious collaboration with stakeholders of an urban development
project. We will approach this interdependency between political, economical and social issues with
international workshops and comparisons of urban development procedures.
DOES THE CLIENT WANT ANYTHING NEW?
The conventional definition of a client or user faces difficulties in the present context of cities. The inhabitant
is not the only client, but we should take into account also employers, employees, visitors, and temporary
users. Our urbanity has in great extent become temporary urbanism, which requires enough variety and
choices instead of solutions based only on design or pre-defined needs. Is there space for new kind of
organisational innovation within the game?
WHOSE CITY? - RULES OF THE GAME
The development of urban areas faces today pressures for strategic development in order to control growth.
However, the specific strategies of stakeholders may be in contrast with each other and we need
comprehensive principles for solving these differences. We will discuss conflicts between stakeholders in
projects in a provocative manner!
UNDERSTANDING OTHER PLAYERS
In order to create effective project organisations in urban projects we need understandable and crucial
devices for illustrating and representing the starting points and visions of different stakeholders. The
participants of urban developments should have proper means for communicating their parameters and
spatial requirements. After defining this absolute minimum can we define what is flexible and negociable
within a project. Can the aim be durable, self-organising principles and environments?
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Timetable / Aikataulu:
9:30-10:00 Coffee / kahvi
PROGRAM IN FINNISH / SUOMENKIELINEN OHJELMA:
10:00-10:10 Inspiroiva tervetulotoivotus / Trevor Harris, Arkkitehtiosasto, TKK
10:10-10:20 Innostava johdanto tapahtuman sisältöön / Harry Edelman, Arkkitehtiosasto, TKK
10:20-10:30 Kaupunkisuunnittelu tämän päivän yhteiskunnallisessa kontekstissaan / Tommi
Mäkynen, Arkkitehtiosasto, TKK
10:30-10:40 Kaupunkisuunnittelun strategiat ja hankeosapuolet/ Harry Edelman, Arkkitehtiosasto,
TKK
10:40-10:50 Kaupunkisuunnittelun työpajat / Antti Ahlava, Urban Planning and Design,
Arkkitehtiosasto, TKK
10:50-11:00 Kaupunkisuunnitteluprosessien arviointi / Panu Lehtovuori & Olli Maijala, YTK, TKK
11:00-11:10 Konfliktit kaupunkikehitysprojekteissa ja tiedonvälityksen työkalut / Anssi Joutsiniemi,
Arkkitehtuuri, TTY
11:10-11:20 Kenen kaupunki? – Mankäyttösopimukset / Esa Hakkola, Oikeustieteellinen tiedekunta,
Helsingin yliopisto
11:20-12:00 Keskustelu, valmisteltuja provokaatioita (Tommi Mäkynen)
12:00-13:00 Lounas
PROGRAM IN ENGLISH:
13:00-13:45 Key Note Speaker Lecture 1
13:45-14:30 Key Note Speaker Lecture 2
14:30-14:50 Discussion, pre-prepared provocations (Tommi Mäkynen)
14:50-15:20 Coffee
PROGRAM IN FINNISH / SUOMENKIELINEN OHJELMA:
15:20-15:50 Työryhmien raportit vuosilta 2004 & 2005
1) Prosessit ja strategiat / Harry Edelman
2) Kommunikaatio / Anssi Joutsiniemi
3) Lainsäädäntö / Esa Hakkola
15:50-17:00 Päättävä paneelikeskustelu / Wisa Majamaa, Trevor Harris, Aila Korpivaara, Juhani
Reen, Aki Davidsson, sis. valmistellut aloituspuheenvuorot à 5 min
(Jaetaan kyselykaavakkeet)
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Enint. 600 ihmistä. Ilmoittautuminen 10.12.2005 mennessä:
The entrance is free. Max 600 people. Registration before the 10th of December 2005 to:
Helena Hannukainen
+358 (0)9 451 4430
hhannuka@cc.hut.fi
Tervetuloa! / Welcome!
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