
Kera Challenge: WSP työryhmineen voitti suomalaisen
osakilpailun
Suomen johtaviin rakennusalan suunnittelu- ja konsulttiyrityksiin lukeutuva WSP on työryhmineen selvinnyt suomalaisen osakilpailun voittajaksi
Kera Challenge - kaupunkisuunnittelu-innovaatiokilpailussa. Kera Challenge -kilpailun tehtävänä oli ideoida Espoon Kerassa sijaitseva, S-
Ryhmältä vapautuva logistiikkakeskus vetovoimaiseksi ja ekologiseksi asuinalueeksi.

WSP:n työryhmän kilpailuehdotus Co-op City jatkaa syksyllä Pohjoismaiden väliseen loppukilpailuun, jonka voittaja julkistetaan marraskuussa
Kööpenhaminassa järjestettävässä The Nordic Built Cities Challenge Awards -tilaisuusessa. Vuoden 2015 lokakuussa käynnistyneessä
Suomen osakilpailussa oli 28 työtä, joista neljä valittiin kotimaiseen jatkokilpailuun. Co-op city -ehdotusta kehiteltiin kevään aikana eteenpäin ja
se vei lopullisen voiton jatkokilpailussa Suomessa.

Kera Challenge -kilpailun järjesti The Nordic Built Cities Challenge, jonka tehtävänä on edistää Pohjoismaista kaupunkisuunnittelua. Nordic
Built Cities Challenge kuuluu Nordic Innovation -nimiseen organisaatioon, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöelin.

“Kilpailutyömme Co-op City ilmentää kiertotaloutta ja vastaa lupaukseen 20 minuutin naapurustosta, eli monipuolisesta ja sekoittuneesta
rakenteesta. Se tarkoittaa, että kaikki tulevaisuuden Keran alueen palvelut voidaan saavuttaa jalkaisin 20 minuutissa. Kiinnitimme huomiota
myös laadukkaisiin ja monipuolisiin julkisiin ulkotiloihin sekä hyvään julkiseen liikenteeseen. Alueen sydämenä on laaja keskuspuisto, jonka
ympärille koko alue muodostuu. Vanhat, vapautuvat logistiikkahallit saavat hankkeen toteutumisen myötä uuden elämän”, maisema-arkkitehti
Daniela Rosqvist WSP:ltä kuvailee.

Tuomaristo arvosti voittotyössä erityisesti sosiaalista ja humaanista kaupunkisuunnittelua. Kiitosta sai myös realistinen suunnitteluote ja
taustoiltaan monipuolinen ja toisiaan hyvin täydentävä työryhmä.

Co-op City tähtää asukkaiden aktiiviseen kanssakäymiseen ja alueen eloisuuteen kaikkina vuodenaikoina. Alueen kaupunkitilojen
toteuttaminen aloitetaan jo ennen kiinteistöjen rakentamista ja niitä kehitetään vaiheittain tilapäisistä ratkaisuista pysyvämmiksi.

”Työryhmämme oli poikkeuksellisen monipuolinen, mikä varmasti vaikutti voittoon. Ryhmään kuuluivat WSP, Arkkitehtuuritoimisto B&M, Päivi
Raivio ja Setlementtiasunnot. Lisäksi mukana oli Forum Viriumin kehitysjohtaja Pekka Koponen asiantuntijana ”, WSP:n Rosqvist sanoo.
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WSP on eri osaamisaloja ennakkoluulottomasti yhdistelevä suunnitteluyritys. Autamme asiakkaitamme luomaan uutta ja korjaamaan vanhaa.
Tutkimme, konsultoimme ja muotoilemme rakennettua ympäristöä viihtyisäksi niin, että se kestää ja luo kilpailukykyä. Meillä työskentelee yli
400 asiantuntijaa eri puolella Suomea ja liikevaihtomme oli 28 miljoonaa euroa vuonna 2015. Suomen WSP on osa globaalia WSP:tä, jossa
työskentelee noin 34 000 asiantuntijaa 500 toimistossa ympäri maailmaa.
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