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KILPAILUTEKNISET TIEDOT
KILPAILUAIKA
4.2.–29.5.2020 - Kilpailuun tuli määräaikaan mennessä 12 ehdotusta.
OSALLISTUMISOIKEUS
Kilpailu oli avoin Tampereen yliopiston, Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston opiskelijoille
sekä kilpailuaikana (4.2.2020–29.5.2020) kustakin yliopistosta valmistuneille.
KILPAILUSEMINAARI
Somerolla 5.3.2020.
KYSYMYKSET
Kirjalliset kysymykset tuli esittää kilpailun verkkosivujen kautta 12.3.2020 mennessä. Kysymysten esittämisaikaa pidennettiin 19.3.2020 asti. Kysymyksiä ei tullut määräaikaan mennessä.
KUNTALAISTEN OSALLISTAMINEN
Työt ovat yleisön arvioitavana 10.–30.6.2020 somero.fi -sivustolla.
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YLEISARVOSTELU
Kilpailun saldo on hyvä ja kilpailuohjelman tavoitteiden mukainen. Töitä luonnehtii juurevuus ja realistisuus: niissä on Somerolle sopiva skaala ja paljon hyvinkin suoraan toteutukseen vietäviä ideoita. Yleisesti
ratkaisut, jotka perustuvat selkeään kokonaisajatukseen ja toimintojen keskittämiseen, ovat toimivampia
kuin yksittäisiin parannusehdotuksiin nojaavat työt.
Kilpailu osoittaa, että torin sijainnista päättäminen on Someron keskustan kehittämisen avaussiirto. Tori
muodostaa parhaimmillaan keskustan toiminnallisen, yhteisöllisen ja symbolisen painopisteen. Ehdotuksissa torille on löydetty viisi mahdollista sijaintia: 1) nykyinen paikka; 2) siirto linja-autoaseman paikalle; 3)
Kiiruuntie / kirjasto; 4) Joensuuntien ja Hämeentien risteys; ja 5) Kiiruunkulman tontti.
Kaikissa ehdotetuissa paikoissa on etuja ja haittoja, mutta kilpailun tärkeä löydös on se, että Kiiruuntien ja
Kiiruunpuiston pohjoisreunan osoittaminen toriksi avaa aivan uusia mahdollisuuksia keskustan tärkeimpien kaupallisten ja julkisten toimintojen yhdistämiselle. Myös Kiiruunpuiston aktivointi ja parempi avaaminen käyttäjille onnistuu tässä ratkaisussa helposti, vähin keinoin ja arvokasta puustoa varjellen. Tärkeää
on saada hyvä reitti Kiiruunpuiston reunaan ja parantaa kirjaston ja koulukeskuksen näkyvyyttä ja saavutettavuutta Joensuuntien suunnasta.
Linja-autoaseman sijoittaminen lähemmäs ohikulkutietä Hämeentien varteen on varteenotettava ajatus,
mutta myös nykyinen paikka on paremmin järjestettynä edelleen toimiva. Joukkoliikenteen rooli tulevaisuudessa saattaa kasvaa, etenkin yhdistettynä uusiin jakamispalveluihin (Mobility as a Service).
Jaatilanjoki ja Akustinpuisto ovat löytämättömiä helmiä, jotka on mahdollista liittää toisiinsa ja saada
keskustan kampus vihreämmäksi ja hengittämään paremmin. Kampusalueen ja jokirannan maisema- ja
ympäristösuunnittelu sekä virkistysreitin avaaminen jokirantaa seuraillen ovat ilmeisiä kehittämiskohteita
jo lähitulevaisuudessa.
Kilpailussa haettiin laadukkaan kaupunkielämän identiteettiä nykyiselle ja tulevalle Somerolle. Oletuksina
olivat toimintojen tiivistäminen ja tilojen monikäyttö, eräänlainen ‘smart growth’ väestöltään vakaan tai
hitaasti supistuvan kaupungin tilanteessa. Tästä näkökulmasta kannanottoja tyhjänä oleviin kiinteistöihin
ja ideoita niiden käytöstä olisi voinut olla enemmän, samoin selkeämpiä ajatuksia elinkeinoelämän kehittämisestä. Itse tekeminen, kiertotalous ja monet tapahtumat ovat oleellinen osa tulevaa hyvää keskustaa,
mahdollisesti digitaalisten sovellusten tukemina.
Uudisrakentaminen keskusta-alueella ei ole välttämätöntä, mutta muutamissa paikoissa rakentaminen
voisi osaltaan parantaa keskustan laatua. Palkintolautakunta ei pitänyt hyvinä toimintoja, jotka kilpailevat
jo olemassa olevien tilojen ja toimintojen kanssa. Pienen kaupungin keskusta kaipaa enemmän tiivistämistä ja keskittämistä kuin hajauttamista.
Someron kaupunki on erittäin tyytyväinen yliopiston kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja kilpailusta saatuihin
tuloksiin. Kilpailijat ovat ottaneet kilpailutehtävän tosissaan ja tuottaneet paljon hyviä ideoita ja linjauksia, joita kaupunki voi käyttää ja kehittää edelleen.
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EHDOTUSKOHTAISET ARVIOT
1. TYÖRYHMÄ HALKOKYY
Kilpailijat ovat paneutuneet huolella kilpailutehtävään ja tehneet hyviä nostoja, myös julkisen tilan teoriaan viitaten. Joensuun kaupunkibulevardi olisi helppo keino parantaa nykytilannetta, jossa on jo nähtävissä samanlaisia elementtejä. Torin kehittämistä on ideoitu hyvin, joskin torin laajentamisen tarpeellisuus jää mietityttämään. Ympäristösuunnitelma jää laadun ja innovatiivisuuden osalta muiden kilpailuun
osallistuneiden töiden varjoon.
2. JOTAIN UUTTA AURINGON ALLA
Kilpailutyössä on tunnistettu ansiokkaasti jokirannan potentiaali sekä joenvarren viherreitti. Aina Akustinpuistoon jatkuva rantareitti palvelee kaupungin kehittämistavoitteita ja se on mahdollisesti toteutettavissa myös osissa. Ehdotettu rantareitti on myös mahdollinen maanomistusolojen puolesta. Tuomaristo
piti erityisesti torin käsittelystä ja näki sen jo melkein valmiina suunnitelmana, jos tori halutaan siirtää
nykyisen linja-autoaseman paikalle. Tilapäistoimintoja on myös ideoitu jonkin verran.
3. KAARRE
Kilpailutyön vahvuutena on alueen kokonaisvaltainen, luonteva käsittely ja realistisuus. Vaiheistus on mietitty hyvin ja suunnitelma on kokonaisuudessaan uskottava. Suunnittelualueen tärkeimmät elementit ja
uudet ideat yhdistävä reitti on luonteva ja hyvin suunniteltu. Työssä esitetyt monipuoliset, helposti lähestyttävät ja ihmisiä aktivoivat ulkoliikunta-alueet ovat tarpeellisia Somerolla. Torin siirtäminen Kiiruuntielle, Kiiruunpuiston pohjoisreunaan toisi alueelle uutta pöhinää ja yhdistäisi sekä puiston että Kampusalueen paremmin keskustaan. Kiiruuntien liikennejärjestely on toimiva. Linja-autoaseman järjestely on
toimiva ja nykyistä siistimpi. Tuomaristoa mietitytti päätös muuttaa nykyinen tori asukaspuistoksi, sillä
sillä saattaisi olla puistotoimintoja hajauttava vaikutus.
4. KAIKKIEN OMA SOMERO
Kilpailutyöstä puuttuu selkeä kokonaisote. Torin uusi sijainti Kiiruunkulman tontilla on keskustan toimintoihin nähden sivussa ja siksi virheellinen. Vanhemman väestön huomiointi on työn vahvuus ja senioritalon
ja palstaviljelyn yhdistelmä on hyvä, mielessä pidettävä idea.
5. KEHRÄ
Kilpailutyön suurimmat muutokset painottuvat Kiiruunpuistoon ja Jaatilanjoen rantaan. Vaikka kilpailuohjelmassa esitettyjä kysymyksiä onkin käyty huolellisesti läpi, muun suunnittelualueen käsittely on hyvin
viitteellistä ja ideat ja ratkaisut jäävät jokseenkin irrallisiksi. Uudeksi kaupungin solmukohdaksi muodostuvan Kiiruunpuiston käsittely on melko rajua ja kivetty keskusalue vaatii arvokkaan puuston poistamista.
Tori jää suunnitelmassa taka-alalle, vaikka se onkin suunniteltu huolellisesti. Jaatilanjoen rinteen käsittely
on turhan monumentaalinen ja jähmeä. Skeittipuisto on järkevällä paikalla, mutta jää muusta suunnitelmasta irralliseksi.
6. KESKUSTA KUNTOON
Kilpailutyö on jäänyt kokonaisuudessaan luonnosmaiseksi ja tehdyt ehdotukset ovat jokseenkin irrallisia.
Tilapäisyyttä ja muunneltavuutta on mietitty monikäyttöisten mökki-podien muodossa. Julkisen tilan laatua parantavat katokset on hyvin esitetty. Kiiruunkulman tontille on suunniteltu hybridirakennus, joka
yhdistää asumista, etätyöskentelytilan ja kahvilan. Kiiruunpuiston reunaa pitkin kulkeva reitti on hyvin
sijoitettu ja muotoiltu.
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7. KÖNDÖS
Kilpailutyö lähtee liikkeelle lupaavasti. Tuomaristo piti hyvänä jokirannan käsittelyä ja sen katsottiin luovan identiteettiä keskustalle. Puu- ja teräsrakenteinen joen ylle kurkottava näkötorni olisi melko kallis toteuttaa, mutta ei mahdoton. Nuorisotila on tunnistettu tarpeellisena toimintona ja suunnitelmassa on
myös muita hyviä toimenpiteitä ja ideoita, kuten kiipeilyseinä. Suunnitelmassa on otettu ilahduttavasti
huomioon myös valaistus ja uusi reitistö on mietitty hyvin. Suunnitelma jää kuitenkin muiden kuin ranta-alueiden osalta luonnosmaiseksi.
8. KUMIPALLONA LUOKSES POMPIN
Suunnitelma on idearikas, monipuolinen ja kokonaisvaltainen; se esittelee laadukkaan vision siitä, mitä
Someron keskusta voisi tulevaisuudessa olla. Suunnittelualueella kulkeva reitti muodostaa keskustalle
rungon, jonka varteen eri luonteiset toiminnot sijoittuvat. Torin ja keskustan toiminnallisen painopisteen
sijoittaminen Kiiruunpuiston pohjoisreunaan yhdistää hyvällä tavalla Someron keskustan kaupallisen
osan ja tärkeimmät julkiset rakennukset yhdeksi kokonaisuudeksi. Tori on suunniteltu hienovaraisesti niin,
että puisto säilyy suurelta osin koskemattomana ja puustoa ei tarvitse kaataa paljon. Muutos kuitenkin
muuttaa olennaisesti Kiiruunpuiston luonnetta. Se avaa näkymän Joensuuntieltä kirjastolle luoden sille
sen ansaitseman arvon. Puurakenteinen pergola linkittää torin ja ympäröivät alueet sekä luo melko kohtuullisella investoinnilla ainutlaatuisen kokonaisuuden. Kiiruuntien alue hahmottuu kävely-ympäristönä,
joten pysäköintiä on mietittävä tarkemmin jatkosuunnittelussa. Tanssisilta on ideana hyvä ja realistinen.
9. MISSÄ KUKAT KAUNEIMMAT NUO
Kilpailutyö on tehty järkevällä otteella ja siinä on keskitytty erityisesti kilpailijoiden näkemiin ongelmakohtiin. Työn kolme elementtiä – tori, jaettu katutila ja tee-se-itse-puisto – luovat tasapainoisen ja hyvän kokonaisuuden muun suunnittelualueen jäädessä vähäiselle huomiolle. Linja-autoasema on siirretty
liikenteellisesti järkevään kohtaan ja sen vapauttama tila on muutettu kiertotaloutta tukevaksi, ei-kaupalliseksi julkiseksi tilaksi, tee-se-itse -puistoksi. Tämä idea liittyy erinomaisesti Someron yhteisölliseen
kaupunki-identiteettiin.
10. PUISTOKAUPUNKI
Työssä on kiinnitetty huomiota Kiiruunpuiston ja Kampusalueen laatuun ja yhtenäiseen kävely-ympäristöön. Suunnitelma on kuitenkin jäänyt kaavamaiseksi, eikä juurikaan tuota uusia ideoita. Perustoiminnot
pysyvät alkuperäisillä paikoilla.
11. RUUDUN TAKAA
Kilpailutyön keskiössä on tilat, palvelut ja käyttäjät yhdistävä Ruudun takaa -sovellus, joka tuomariston
mielestä voisi sopia esimerkiksi matalakynnyksiseen ja tilapäiseen tilojen vuokraamiseen tai yhteiskehittämiseen. Kaupunki on taannoin itse suunnitellut kaupunkisovelluksen käyttöönottoa, mutta hanke ei
ole toistaiseksi edennyt. Kilpailuehdotus on raikkaasti esitetty, mutta ympäristösuunnitelma jää melko
suppeaksi.
12. SOMERO? SOMERO
Kilpailutyössä on tunnistettu ansiokkaasti Someron sijainti suhteessa isompiin kaupunkeihin ja matkailun
kannalta tärkeisiin kohteisiin. Muuttuva yhteiskunta ja elämäntavat sekä asumisen ja turismin uudet preferenssit on yhdistetty visionääriseksi tulevaisuuspuheenvuoroksi. Kampusalue on liitetty maisemasuunnittelun keinoin osaksi keskustan kokonaisuutta. Joensuuntien varsi on käsitelty erityisen laadukkaasti
ja se onkin yksi työn vahvuuksia. Tuomaristoa epäilytti torin sijoittaminen Joensuuntien ja Hämeentien
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risteykseen, vaikka se tukisikin ympäristön kaupallista toimintaa ja muuttaisi vaihtelevine puukatoksineen
risteyksen ilmettä positiivisesti. Jokirannan retriittikodeille ja Kiiruun residenssille voisi olla aitoa kysyntää,
vaikka niiden ryhmittelyä ja palvelukonseptia tulisi jatkosuunnittelussa miettiä tarkemmin. Tuomaristo
kyseenalaisti rantasaunan sijainnin järkevyyden uimahallin toimintojen välittömässä läheisyydessä. Kirjaston alueen käsittely olisi kaivannut vahvempaa otetta.
Liitteenä arvostelutaulukko (liite 1).
KILPAILUN RATKAISU
Kilpailussa päätettiin jakaa kolme palkintoa ja kaksi lunastusta.
1. palkinto
2. palkinto
3. palkinto

KUMIPALLONA LUOKSES POMPIN
KAARRE
SOMERO? SOMERO

Lunastukset:
JOTAIN UUTTA AURINGON ALLA erityisesti hyvin ajatellusta viherreitistä
MISSÄ KUKAT KAUNEIMMAT erityisesti kiertotalouspuiston ideasta.
NIMIKUORIEN AVAAMINEN
KUMIPALLONA LUOKSES POMPIN
Dennis Somelar
Tampereen yliopisto
Valtteri Kaarlamo
Tampereen yliopisto
Anselmi Moisander
Tampereen yliopisto
KAARRE
Mikko-Ville Sirola

Tampereen yliopisto

SOMERO? SOMERO
Essi Nisonen		
Joona Lukka		

Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto

JOTAIN UUTTA AURINGON ALLA
Otto Haarala 		
Tampereen yliopisto
Veronika Haukeland Tampereen yliopisto
Talvi Kugge		
Tampereen yliopisto
MISSÄ KUKAT KAUNEIMMAT NUO
Cecilia Aintila		
Tampereen yliopisto
Santeri Paronen
Tampereen yliopisto
Lotta Syväniemi
Tampereen yliopisto
KILPAILUN TULOSTEN JULKAISU JA NÄYTTEILLEPANO
Palkittujen ja lunastettujen töiden tekijöille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Kilpailun tulokset julkistetaan Somerolla 3.7 järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa, joka on samalla kilpailutöistä koostuvan
näyttelyn avajaistilaisuus. Näyttelyn lisäksi kilpailutyöt ovat nähtävillä somero.fi -sivustolla toistaiseksi.
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LIITE 1: ARVOSTELUTAULUKKO
KILPAILUOHJELMASSA
MAINITUT
KILPAILUTÖIDEN
ARVOSTELUPERUSTEET
Kilpailuohjelmassa mainitut
kilpailutöiden
arvosteluperusteet:

1.
kaupunkikuvallinenmainitut
ja arkkitehtoninen
laatu arvosteluperusteet:
Kilpailuohjelmassa
kilpailutöiden
2. uutta luovat ajatukset ja innovaatiot
1. kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen laatu
3. ideat, jotka tukevat ja tuovat esille somerolaista identiteettiä
2. uutta luovat ajatukset ja innovaatiot
4. vaiheittainen toteutettavuus
3. ideat, jotka tukevat ja tuovat esille somerolaista identiteettiä
5. taloudellinen vaikutus ja yritysnäkökulma
4. vaiheittainen toteutettavuus
6. ratkaisut, jotka pienentävät rakentamisen ja toiminnan ilmastovaikutuksia
5. taloudellinen vaikutus ja yritysnäkökulma
Kilpailutyöt
arvioitu
asteikolla
1–5.
6. ratkaisut, on
jotka
pienentävät
rakentamisen
ja toiminnan ilmastovaikutuksia
Kilpailutyöt on arvioitu asteikolla 1–5.
Ehdotuksen nimimerkki
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kokonaisarvosana

Ehdotuksen
nimimerkki
Someron keskustan
kehittäminen / Halkokyy
Someron keskustan
Jotain
uutta auringon
alla
kehittäminen
/ Halkokyy

31.

3
2.

3
3.

4
4.

3
5.

4
6.

3,5
Kokonaisarvosana

34

3
3+

3
4

4
3

3
3

4
4

3,5
4-

Jotain uutta auringon alla
Kaarre

4
5

3+
4

4
3,5

3
5

3
4

4
4,5

44,5

Kaarre
Kaikkien oma Somero

5
1

4
2

3,5
3

5
2

4
2

4,5
2

4,5
2

Kaikkien oma Somero
Kehrä

1
2

2
3

3
4

2
4

2
3

2
3

2
3

Kehrä
Keskusta kuntoon

2
4

3
3

4
3

4
4

3
3

3
3

3
3,5

Keskusta kuntoon
Kumipallona luokses pompin

4
4

3
5

3
5

4
5

3
4

3
4

3,5
4,5

Kumipallona luokses pompin
Köndös

4
3

5
4+

5
3

5
4

4
3

4
3

4,5
4-

Köndös
Missä kukat kauneimmat nuo

3
3,5

4+
5

3
4

4
4

3
4

3
5

44+

Missä kukat kauneimmat nuo
Puistokaupunki

3,5
2

5
1,5

4
2

4
2

4
1,5

5
2,5

4+
2

Puistokaupunki
Ruudun takaa

2
3

1,5
4

2
4

2
3

1,5
4

2,5
3

2
4-

Ruudun takaa
Somero? Somero

3
4,5

4
5

4
4

3
4

4
5

3
4

44,5

Somero? Somero

4,5

5

4

4

5

4

4,5
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