VANTAANKOSKELLE
halutaan innovatiivinen
yrityskampus
Vantaankoskelle haetaan ideakilpailun avulla konseptia innovatiiviselle
yrityskampukselle. Helmikuun lopussa päättyvän kilpailun järjestävät SRV, Sanoma,
Vantaan kaupunki ja VTT.

K

ilpailuun voi osallistua joko yksin tai porukalla, ja ehdotuksia toivotaan monien
eri alojen ihmisiltä. Myös ilmaisutapa on
vapaa.
VTT:n Sustainable and smart city -tutkija
Antti Knuutin mukaan ideointia ei ole kahlit-
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tu minkään tietyn tekniikan tai formaatin raameihin, jotta mahdollisimman moni innostuisi
hieromaan älynystyröitään ja käyttämään luovuuttaan.
‒ Toivomme ehdotuksia, joissa uudet työtavat,
työhyvinvointi ja monipuoliset palvelut integroi-

VANTAANKOSKI
●● Vantaankoski sijaitsee Kehäradan varressa, Kehä III:n ja Tampereen moottoritien risteyskohdassa.
●● Vantaankoskella on nyt noin
3 600 työpaikkaa. Kaupunki tavoittelee määrän kaksinkertaistamista.
●● Sanomapaino on alueen suurimmista työpaikoista, ja Sanomakonserni on alueella merkittävä
maanomistaja.
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tuvat olemassa olevaan toimintaan.
Kilpailun järjestäjät etsivät näkemyksiä, joilla Vantaankoskesta rakennetaan
joustava, kansainvälinen ja vireä ympäristö niin vakiintuneille isoille toimijoille
kuin ensiaskeleitaan ottaville startupeille
sekä arvoketjun eri kohtiin asemoituville
mikroyrityksille.
‒ Kilpailijoiden tehtävä on miettiä
viitekehys, jossa erilaisista kohtaamisista syntyy uusia innovaatioita ja kannattavaa liiketoimintaa, Knuuti kiteyttää.

Vantaankoski vetää
SRV:n asiakkuusjohtaja Jenita Kokkoniemi pitää Vantaankoskea parhaana
mahdollisena alueena ennennäkemättömille työympäristöratkaisuille.
‒ Maantieteellinen sijainti, liiken-

– Konkreettisia
tuloksia pääsemme toivottavasti
näkemään jo parin vuoden kuluttua, toivoo SRV:n
asiakkuusjohtaja Jenita Kokkoniemi.
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neyhteydet, olemassaoleva infra ja kiinteistökanta sekä alueella tällä hetkellä
toimivat yritykset, Kokkoniemi luettelee
Vantaankosken vahvuuksia.
Kehäradan ansiosta Vantaankosken
asemalta on nykyisin yhteys myös lentokentälle.
‒ Kiinteistönkehittäjänä tiedämme
osan vetovoimatekijöistä entuudestaan,
ja nyt haluamme löytää raikkaita ulottuvuuksia, joita emme itse ehkä havaitsisi. Konkreettisia tuloksia pääsemme
toivottavasti näkemään parin vuoden
kuluessa.

Kansainvälisiä menestyjiä
Myös Vantaan kaupungin elinkeinojohtaja Jose Valanta odottaa kilpailuehdotuksia innostuneena. Hän puhuu Van-

taan Piilaaksosta, jonka profiili vahvistuu ja tarina kantautuu yhä laajemmalle
kasvun myötä.
‒ Tiesitkö, että maailman kaikkien
autojen turvatyynytekniikkaa valmistetaan Vantaankoskella? Joka kerran kun
näen älypuhelimen, oloni on isänmaallinen, sillä tiedän, että melko varmasti
sen uumenista löytyy vantaankoskelaista osaamista.
Esimerkkeinä Vantaankoskelle kotiutuneista kansainvälisistä menestyjistä Valanta mainitsee Vaisalan, Bauerin,
Thermo Fisher Scienticin ja Muratan.
‒ Tuntuu hienolle, että Murata on
kymmenessä vuodessa kasvanut sadoilla henkilöillä ja työllistää nyt 850 ihmistä Vantaankoskella.

Heimojen kotipesä
Valanta toivoo näkevänsä kilpailutöiden joukossa ehdotuksia, joissa oivalletaan nykyisen rakennusmassan potentiaali, alueen oppilaitosten tarjoama henkinen kapasiteetti sekä lähellä sijaitsevan
lentokentän kuin myös alueelle ulottuvan junaradan ja tieverkoston mahdollisuudet.
‒ Näen Vantaakosken erilaisten heimojen kotipesänä ja kohtauspaikkana.
Täällä yritykset ja oppilaitokset voivat
löytää synergioita ja muodostaa alliansseja.
Samalla kun Valanta kuvailee Vantaankoskea korkean osaamisen alueena,
hän toivottaa tervetulleiksi myös tuotannolliset toimijat.
‒ Kaupunki omistaa viereisen Vehkalan rakentamattoman alueen, jonka 150
hehtaarille mahtuu useampikin tuotantolaitos. Kaupungin maankäyttöpolitiikkaa ohjaa ajatus, että teemme parhaamme sen puolesta, ettei kaikkea valmistavaa teollisuutta siirretä pääkaupunkiseudulta kehä kolmosen ulkopuolelle tai liputeta maasta ulos, elinkeinojohtaja linjaa.
Lopuksi Valanta toteaa, että Vantaankoski on osa Vaasan kokoista moniilmeistä aluetta, johon kuuluvat myös
viereiset asuintaajamat Myyrmäki ja
Martinlaakso.
‒ Uskon, että kilpailu tuottaa hyviä
ideoita edelleen kehitettäviksi, mahdollisesti yhdisteltäviksi ja lopulta toteu-

– Osallistamme ihmiset suunnittelemaan. Kaikki viisaus ei ole kunnantalolla, vaan parhaat ratkaisut voivat löytyä tavallisten kansalaisten ideoista, kannustaa
Vantaan kaupungin elinkeinojohtaja Jose Valanta.

tettaviksi. Samalla kun osallistamme kansalaiset
suunnittelemaan Vantaankoskea, osoitamme, ettei kaikki viisaus ole kunnantalolla. ❚❚
Aiheesta lisää: www.uusivantaankoski.fi
Teksti: Paula Launonen
Kuvat: Vantaan kaupunki

KILPAILU JATKUU HELMIKUUN LOPPUUN
●● Vantaankosken yrityskampuksen ideakilpailu päättyy 29.2.2016, ja tulokset julkistetaan huhtikuussa.
●● Kilpailijoilta pyydetään konseptikuvausta vuoden
2030 yrityskampuksen toimintaideasta, eli miten alueen yritykset, palvelut, toiminnallisuudet, liikenneyhteydet, rakennukset ja infrastruktuuri luovat ekosysteemin, joka tukee uudella tavalla liiketoimintaa, työntekoa ja työhyvinvointia sekä luovuutta.
●● Kilpailussa voi esittää ideoita myös alueen pohjoispuolella sijaitsevan Vehkalan kehittämiseksi.
●● Ideoita haetaan poikkitieteellisesti; humanisteilta, insinööreiltä, yrittäjiltä, opiskelijoilta – kilpailu on
avoin kaikille aluesuunnittelusta kiinnostuneille.
●● Palkintosumma 50 000 euroa jaetaan seuraavasti: paras kokonaisuus saa 20 000 euroa ja harkintansa
mukaan tuomaristo jakaa 30 000 euroa eri osa-alueilla ansioituneille suunnitelmille.
●● Palkintolautakunnassa istuvat Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, hallitusammattilainen Anne Korkiakoski, Atea Finland Oy:n henkilöstö- ja
viestintäjohtaja Sarita Laras, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja bisnesenkelijärjestö FiBAN:in toimitusjohtaja Jan D. Oker-Blom, Aalto-yliopiston vararehtori Hannu Seristö, Slushin varatoimitusjohtaja Marianne Vikkula sekä Sanoman kiinteistöjohtaja Ville Jokela. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimii SRV:n hankekehitysjohtaja Jouko Pöyhönen ja sihteerinä VTT:n
tutkimuspäällikkö Maaria Nuutinen.
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