
18 kansainvälistä opiskelijaa suunnittelee Vaasanpuistosta viihtyisämmän-
Kaupunkisuunnittelun kansainvälinen kesäkoulu Turussa 8.-16.8.2019
Turku isännöi jo yhdeksännen kerran nuorille kaupunkisuunnittelijoille ja kaupunkisuunnittelun opiskelijoille suunnattua
kansainvälistä kesäkoulua.

Vuonna 2017 opiskelijat vierailivat Ruissalon kansanpuistossa. Kuva: Tiina Pesonen

Turussa järjestetään elokuun toisella ja kolmannella viikolla Urban Planning and Design Summer School -
kesäkoulu. Kesäkoulu järjestetään Turussa jo yhdeksännen kerran. Tämän kesän projektikohde on Vaasan-
puiston asemakaavamuutosalue. Aiempina vuosina kesäkoulun suunnittelualueita ovat olleet esimerkiksi en-
tinen Pukkilan tehdasalue ja Saippuatehdas.

Kesäkoulun järjestävät Tampereen yliopisto ja Aalto-yliopisto yhteistyössä International Federation for
Housing and Planning -tahon (IFHP) kanssa. Yhtä aikaa Turun kanssa vastaava kesäkoulu järjestetään Kotkas-
sa.

Kesäkouluun osallistuu 18 nuorta suunnittelijaa eri puolilta maailmaa, muiden muassa Uudesta-Seelannista,
Australiasta, Kiinasta ja Filippiineiltä. Kesäkouluun osallistuu vastavalmistuneita tai opinnoissaan pidemmälle
edenneitä arkkitehtuurin, kaupunkisuunnittelun, maisemasuunnittelun ja maantieteiden opiskelijoita. Opis-
kelijoiden työkieli on englanti.

Teemana Luoda, muotoilla vai jättää ennalleen?

Kesäkoulun teema on tänä vuonna Luoda, muotoilla vai jättää ennalleen? Osallistujat ideoivat kesäkoulun ai-
kana, miten Vaasanpuiston suunnittelualuetta voisi kehittää. Kantava ajatus on, että Vaasanpuisto on kiin-
nostava ja elävä miljöö asumiseen, mutta suunnittelutyössä ei unohdeta muitakaan toimintoja ja käyttömah-
dollisuuksia. Vaasanpuiston yhteydet ympäröivään kaupunkirakenteeseen sekä viherverkkoihin huomioidaan
suunnittelutyössä.

Kesäkoulun suunnitelmien toivotaan herättävän keskustelua kaupungissa. - kaavoituspäällikkö Paula Keski-
kastari Turun kaupungilta kertoo.



Turkulaiset tervetulleita osallistumaan

Tiistaina 13.8. kello 10-12 Open Studio-tilaisuudessa opiskelijat avaavat työtilansa turkulaisille. Kaupunkilaisil-
le tarjoutuu silloin mahdollisuus poiketa seuraamaan opiskelijoiden työskentelyä sekä keskustelemaan suun-
nitelmista. Paikalla on kansainvälisten opiskelijoiden lisäksi tutkija ja yliopisto-opettaja Annuska Rantanen
Tampereen yliopistolta sekä Turun kaupungin kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari.

Perjantaina 16.8. klo 12 kaupunkilaiset ovat tervetulleita kesäkoulun lopuksi järjestettävään päätöstilaisuu-
teen. Tilaisuudessa ryhmät esittelevät valmiit työt yleisölle Puutarhakadun auditoriossa.

Open Studio – Avoimet ovet 13.8. klo 10.00-12.00 osoitteessa Puutarhakatu 1, kokoustila Tuuminki. Vapaa pääsy.

Kesäkoulun päätöstilaisuus 16.8. klo 12.00 osoitteessa Puutarhakatu 1, Puutarhakadun auditorio. Vapaa pääsy.

Tilaisuudet ovat englanninkielisiä.

IFHP:n kesäkoulun viralliset sivut: https://ifhpsummerschool.wordpress.com/

Lisätiedot

Anna-Leena Jokitalo, kaavoitusarkkitehti 050 558 9261 anna-leena.jokitalo@turku.fi

Taina Riekkinen, kaavoitusarkkitehti 050 3101 649 taina.riekkinen@turku.fi

Sofia Korte, harjoittelija 040 761 2912 sofia.korte@turku.fi


