KERA

Jää junasta Kerassa
- aloita uusi kierros!
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Suunnitelman laati: Cool Kids

Nokia, yritysalue

Kera aloittaa uuden ﬁksun kierroksen kohti tulevaa!
Kiertotalous tuodaan esityksessämme osaksi tulevaisuuden Keraa
hiilineutraalisti sekä kasvattamaan asukkaiden aktiivista, yhteisöllistä
ja tiedostavaa suhdetta lähiympäristöönsä.

Sininen =
Urbaani asuminen ja energia
Ratkaisuissa on otettu huomioon pyrkimys uusiutuvan
energian käyttöön ja kiertotalouden kehittämiseen.

MONITOIMIKESKUKSET

Monitoimikeskuksissa yhdistyvät resurssi- ja
energiatehokkuuden lisäksi yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden
parantaminen. Palveluina on mm. sähköä tuottava kuntosali
sekä tavaroiden kierrätys- ja vuokrauspiste.

YHTEINEN
KERA
Kaikenlaiset ja -ikäiset
aktiiviset tekijät
Uusi Kera perustuu omistamisen
sijaan palveluiden käyttämiseen.
Yhteistyötä ja luottamusta
rakennetaan eri
sukupolvien välille.

symboli kartalla

KERAMIIKKATALO
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Keran kyläkeskus eli Kera Oy:n vanha rakennus toimii
yhteisöllisenä ja osallistavana kiertotalouden ytimenä.
Toimintaan kuuluu mm. pop up -kahvila ja erilaisia
kursseja.
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symboli kartalla

VILLIMPI LÄHILUONTO
KERAN KLUBI

Vihreä =
Luontoarvot ja kestävä
vesihuolto
Toteutetaan monipuolisilla viheralue- ja
hulevesiratkaisuilla. Luontopolku ja
puistot tuovat ratkaisut osaksi arkea.

Keran luontoa ja viherrakenteita kiertävät luontopolut tietokyltteineen
luovat monipuolisen oppimisympäristön ja ulkoilumaaston.
Lähiluonnon parissa ihmiset hyötyvät hyvinvointivaikutuksista.

symboli kartalla

Elävää kulttuuria omassa olohuoneessa
Ydinkeskustassa sijaitsee keskustan oma
olohuone. Kiertotalous näkyy selvästi
klubin sisustuksessa. Astiat ja huonekalut
ovat kaikki toisella kierroksellaan.
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VEHREÄ
KERA
Vehreys lähelle,
keralaisten arkeen
Identiteetti muodostuu
uudella tavalla ajateltujen
viherelementtien
ympärille.
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HÄVIKISTÄ HERKUIKSI

Oranssi =
Keran uusi identiteetti
Syntyy yhteisöllisten aktiviteettien
avulla. Luontoarvot muodostuvat
tärkeäksi osaksi identiteettiä.

Lähiruoan suosiminen sekä asukkaiden
ylläpitämät viljelypalstat ja -laatikot
luovat positiivista imagoa ja vähentävät
ympäristökuormitusta.

Pie

nta

loa

lue

Kierrätyskeskus

VESIREITTEJÄ
Tulva- ja eroosioriskejä vähennetään
rakentamalla hulevesikosteikkoja ja
biosuodatuspainanteita. Ne ovat elinympäristö
useille eliölajeille ja virkistyskohde asukkaille.
Kosteikon yli kulkeva seikkailupuisto tuo
kävijöitä Keraan kauempaakin.

KIERRÄTYSMOBIILISOVELLUS

Yritysalue

m
R

Kerassa hyödynnetään mobiilisovellusta
tavaroiden kierrättämisessä ja lainaamisessa
sekä palveluiden tarjoamisessa.

EKOLOGISESTI KESTÄVÄ YHTEISÖLLISYYS
Keraan rakentuu hirsirakenteinen, ympäristötietoista
kasvatusta painottava päiväkoti ja koulu. Aktiivipuisto
koulun vieressä tarjoaa sukupolvia yhdistävää yhteisöllisyyttä.

Juna-asema

Syötävät istutukset

Koulu/päiväkoti

Viherseinät

ENERGIAA PIHISTI JA PUHTAASTI

Aktiivipuisto

Lahopuutarha

Viheralueet

Seikkailupuisto

Hulevesikosteikko

Yhteisöasuminen

Rakennukset

Pääväylä

Passiivitalot ja uusiutuvat energiaratkaisut,
kuten aurinkopaneelit ja -keräimet sekä
maalämpöpumput tekevät Kerasta
tulevaisuuden suunnannäyttäjän.

Luontopolku

Rautatie
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TULEVAISUUDEN KERA

