Tulevaisuuden Kera yhdistä ä ihmiset ja uudet kiertotalouden innovaatiot. Elä mä n eri
vaiheissa oleville ihmisille on suunniteltu monenlaisia kohtaamispaikkoja niin luontoon kuin
urbaaniin ympä ristö ö nkin luontoreittien ja Keramiikkakorttelin muodossa. Suunnittelussa
on kunnioitettu vanhan Keran henkeä . Vain 16 minuutin junamatkan pä ä ssä Helsingistä
sijaitseva Kera on kokemisen arvoinen.

Urbaania arkea
Kerassa ä lykä s ja sä ä stä vä energiankä yttö takaavat
ekologisuuden ja resurssitehokkuuden. Energiaratkaisut pohjautuvat monipuolisiin hybridiratkaisuihin
joissa aurinkoenergiaa, maalä mpö ä , ilmalä mpö pumppuja ja kaukolä mpö ä yhdistetä ä n kohteesta
riippuen ja hukkaenergia otetaan talteen.

Kansainvälinen
koulukeskus

Helppokä yttö inen IMU-jä tteenkerä ysjä rjestelmä
yhdessä Kierrä tyskeskuksen toiminnan kanssa huolehtivat materiaalien kiertokulusta ja uusiokä ytö stä .
Harmaita vesiä pyritä ä n kierrä ttä mä ä n jo
rakennuksien sisä llä .

Elämänkaaritalo
Alueelle rakentuvat toimivat lainaus- ja yhteiskä yttö palvelut, joiden ansiosta kenenkä ä n ei tarvitse omistaa
kaikkia esineitä itse.

Keramiikkakortteli

Keran uusi ilme
Ekologinen elä mä tapa tehdä ä n mahdollisimman
helpoksi toimivan joukkoliikenteen,turvallisen
kevyen liikenteen ja hyvien kierrä tysmahdollisuuksien avulla.
Julkiset tilat kannustavat yhteisö lliseen toimintaan
ja erilaisten tapahtumien jä rjestä miseen. Kouluista
jä ä vä ylijä ä mä ruoka voidaan tarjoilla ravintolamaisesti illallisaikaan ja kielikursseja jä rjestä ä n
yhteistyö ssä vastaanottokeskuksen kanssa
kansainvä lisyyteen painottuvassa koulukeskuksessa.

Jokaisesta ikkunasta
avautuu vehreä maisema

Elä mä nkaaritalossa vanhusten hoivakoti,
pä ivä koti ja opiskelijoiden asuminen yhdistyvä t.
Tä ssä talossa kaikki mahdollinen hyö ty saadaan
irti, kun opiskelijat pitä vä t seuraa vanhuksille ja
auttavat lastenhoidossa, ja lapset tuovat iloa
elä kelä isarkeen.

Viheralueet ovat avainasemassa, jotta
hulevedet saadaan imeytettyä ekologisesti jo
paikan pä ä llä . Tä mä edistä ä lä hivesistö jen
luonnontilaisuutta. Katoilta kerä ttä vä t sadevedet kä ytetä ä n viljelykattojen kasteluun.
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Keramiikkakortteli on koko Keran olohuone ja kulttuurikeskus. Sieltä asiakkaat saavat kaiken tarvitsemansa, olipa se sitten lä hiruokaa, kulttuuria tai
kokemuksia.

Puistoalueiden monipuolinen kä yttö toimii
yhdistä vä nä tekijä nä asukkaiden vä lillä . Junaradan
luoma estevaikutus poistetaan leveä llä puistosillalla,
joka yhdistä ä Keran etelä - ja pohjoispuolen toisiinsa.

Ylityssilta

Toimistohotellit majoitusmahdollisuuksineen tekevä t
Kerasta yritysystä vä llisen kohteen helpolla konseptilla,
yhdistä en etelä isen Keran pohjoiseen Teknologiapuistoon ja tuovat alueen muille palveluille kä yttä jiä .

X

Rakennusten viherseinien ja -kattojen avulla
kuljetaan kohti hiilineutraalia kaupunkia. Luonnontilaista metsä ä sä ilyttä mä llä ja kulkureittien varrella
olevia puita lisä ä mä llä turvataan liito-oravien
pesä puut ja niiden liikkuminen kaupungissa.
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