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Liikennettä rajaavat kivitolpat

Henri Lefebvre esitti teoksessa Right to the City, 1968,  
kysymyksen urbaanin ympäristön arvojen tekijöistä, tai 
paremminkin kenen vastuulle arvojen toteutuminen jää. 
Yleisesti ottaen hänen esittämän teorian mukaan kaikki 
kaupungin käyttäjät luovat yhdessä arvot, joita he 
jakavat. Paremmin ymmärtääkseen Somerolaista tapaa elää 
pääsimme tutustumaan paikallisen arjen kulisseihin paikan 
päällä, joka auttoi suunnittelun alussa kartoittamaan mitä 
Somerolaiset arvot ovat. Yhteisöllisyys, yritteliäisyys, 
voimakas kiintyminen paikallisidentiteettin sekä rikas 
kulttuurinen vaikuttavuus ovat Somerolaisia tunnusmerkkejä. 
Painottamalla näitä arvoja saimme koostettua kattavan ja 
monipuolisen ideapaletin siitä, kuinka Someron keskustasta 
saataisiin kehitettyä asukkaidensa näköinen.

Joensuuntien muokkaaminen bulevardikaduksi luo turvallisen ja viihtyisän 
ympäristön kaikenikäisille somerolaisille. Parkkipaikkojen keskittämisellä 
rauhoitetaan pääkadun milijöötä, kuitenkin niin, ettei autoilu hankaloidu 
liikaa. Idean ydin on nostaa autoilijat, pyöräilijät sekä kävelijät samaan 
tasoon, jolloin bulevardialue on täysin esteetön ja monikäyttöisempi, 
esimerkiksi karnevaalijuhlissa. Tasomuutos luo koko katualueesta torimaisen 
kohtaamispaikan, jota tehostetaan katukalustein. Katupuiden ja istutusten 
lisääminen ryhdistää Bulevardikatua ja luo siitä yhtenäisemmän kokonaisuuden. 
Bulevardi liittyy myös saumattomasti toriin tasomuutoksen puolesta. Yhtenäinen, 
kulkijaystävällinen ja viihtyisä katuilme parantaa myös yritysten mahdollisuuksia 
saavuttaa asiakaskuntaansa. Suunnitelma mahdollistaa katutilan käyttöä myös 
yritysten hyväksi. Julkisen tilan muutokset ehostavat myös Joensuuntien 
kirjavaa arkkitehtuuria. Kulkuytheyksiä, kuten pyöräilyväyliä parannetaan ja 
luodaan yhtenäinen pyöräväylä koululta skeittipuistoon torin itäpuolelle. 
Pyöräväylä erotetaan autoilulle tarkoitetusta katualueesta kivitolpin, parantaen 
turvallisuutta. Työt tehtäisiin osissa kortteli kerrallaan, jotta käynti Joensuuntien 
liikeisiin on mahdollista. Työt jakautuisi neljälle vuodelle. Työssä käytettäisiin 
samoja katukiviä, joita alueella on tälläkin hetkellä.

Someron keskustan kehittäminen
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Paikan päällä kaupungin tilallinen kokemus oli 
vahvasti läsnä. Kokemus ei rajoittunut pelkän 
näköaistiin piiriin, vaan siihen vaikutti niin 
haju- kuin kuuloaistillinen kokemus. Käsitys 
kaupunkitilasta koostui monista elementeistä, 
jotka yhdessä loivat monipuolisen ja moniaistisen 
kokemuksen Somerosta kaupunkiympäristönä. Someron 
keskustan vaikuttavin maisemakokemus muodostui 
sitä ympäröivistä vesistöistä: Jaatilanjoesta ja 
Kirkkojärvestä. Toisaalta keskustan maisemaa punoivat 
yhteen lukuisat lehtipuut, jotka sijaitsivat niin joen 
kuin urbaanin katumiljöön välittömässä läheisyydessä. 
Ne muodostivat suunnittelun kannalta olennaisia 
lähtökohtia: Jaatilanjokirannan kokonaisvaltaisen 
käyttöönoton sekä Joensuuntien muokkaamisen entistä 
kävelijä- ja käyttäjäystävällisemmäksi. 

Suunnitelman keskeisenä teemana säilyi keskustan mahdollistaminen kaupunkilaisten vapaaseen 
ja mahdollisimman monipuoliseen käyttöön. Julkisen tilan saavutettavuus korostui erityisesti 
yhteyksien parantamisessa Someron keskustan alueella synnyttämällä uusia reittejä, joita 
kuitenkin kulkija pystyy itse halutessaan soveltamaan. Joensuuntien muokkaaminen bulevardikaduksi 
laskee liikenteen nopeuksia lisäten keskeisen kadun turvallisuutta erityisesti kouluikäisille, 
parantaa liikkumista jalan ja pyörällä, sitoo sekä torin että Kiiruun puiston ympäristön 
osaksi yhtenäiseltä tuntuvaa kokonaisuutta. Erityisesti Pohjois-Euroopassa yleistyvän 
kaupunkibulevardin ja torin risteyttäminen, ja tämän konseptin liittäminen osaksi Someron 
keskustaa tekisi pääväylästä, Joensuunkadusta, edistyksellisen sekä houkuttelevan ympäristön. 
Kiinnostava ja puoleensavetävä urbaani ympäristö toisi mukanaan välillisesti uutta kävijäkuntaa 
pääkadun alueelle, joka toimisi houkuttimena uusille pienyrittäjille perustaa toimipisteitä 
uuden pääkadun yhteyteen. Viihtyisyyden lisäksi bulevardi tarjoaa myös konkreettisia uusia 
mahdollisuuksia, esimerkiksi parkkipaikkojen keskittäminen bulevardin alkupäihin synnyttää 
yrityksille tilaa siirtää toimintaa kadulle terassien ja ulkomyyntipisteiden muodossa, myös 
yleisötapahtumia voitaisi järjestää monipuolisemmin ja turvallisemmin katutilan ollessa yhdessä 
tasossa. Kaupunkibulevardi parantaisi Someron keskustan kaupunkitilojen nykypäivälle elintärkeää 
väliaikaista käyttömahdollisuutta moneen tarpeeseen potentiaalin kasvaessa vuosittain.

Torin avaaminen luoteis kulmasta vapauttaisi torin profiilia ja poistaisi 
synkän luotaantyöntävän olemuksen, joka tällä hetkellä vaivaa 
toria. Laajennussuunnitelma vaatisi kaupungin omistamattomissa 
oleville maille rakennusoikeutta, joka on pyritty ottamaan huomioon 
suunnitelman laatimisessa. Toimintasuunnitelmaa laatiessa tulisi 
huomioida väliaikaisten käyttömahdollisuuksien, sekä taktisen 
urbanismin perusperiaatteita. Rakennuslupaa tulisi hake erityisesti 
Someron Liiketalo Oy:n omistuksessa olevalle kiinteistölle 2:301, 
sekä kiinteistölle 3:349 skeittipuistoa ja koripallokenttää varten. 
Torin uudistustyöt jakautuisi useammalle vuodelle osittain riippuen 
kaupunkibulevardin kehittymisestä. Arviolta maarakennustyöt veisivät 
2 vuotta ja ohessa lavan suunnittelu- ja rakennustyöt myös kaksi vuotta.

Idea urbaanin tilan väliaikaisesta käytöstä nousi voimakkaasti 
keskusteluun suunnittelijoiden piirissä vasta vuosituhannen 
alun jälkeen. Muun muassa tutkimus- ja kehityshanke Urban 
Catalyst (UC) esitti, että tilan väliaikaisen käytön 
mahdollisuudet tulisi huomioida jo aikaisessa vaiheessa, 
sillä ne antavat selkeän panoksen kaupunkien kulttuuri- 
ja sosiaalipolitiikkaan. Nykypäivän tarpeita palvellakseen 
kaupunkitilan on sovelluttava monipuoliseen ja vaihtelevaan 
käyttötarkoitukseen, huomioiden vuodenaikojen haasteet. Tämä 
herääminen tilapäisen käyttömahdollisuuksien tärkeydestä 
toimi keskustan toriaukion suunnittelun kulmakivenä. 

Suomalainen tori-kulttuuri on pidemmän aikaa ollut 
murrospisteessä torien vetovoiman vähentyessä vuosittain. 
Someron keskustassa sijaitseva toriaukea ei ole tässä 
poikkeus. Se on jäänyt vaille paikkaa saatika käyttöä 
Somerolaisten keskuudessa. Somerniemen kesätori puolestaan 
on suosittu tapahtumapaikka tori henkiselle toiminnalle, 
johtuen hyvistä yhteyksien, helposta saavutettavuudesta sekä 
sesonki ajasta (kesätori). Somernimen käyttömahdollisuudet 
ovat kuitenkin hyvin suppeat keskustan fasiliteetteihin 
verratessa torialueen perusteellisen uudistamisen jälkeen. 
Sitomalla kaupunkibulevardi ja tori yhteen keskustan luonne 
muuttuu dramaattisesti, kulkuyhteydet paranevat ja uusia 

kohtaamispaikkoja syntyy kaikenikäisille. Uudistusten 
tavoitteena on parantaa keskustan viihtyisyyttä, lisätä 
alueen kaupallista toimeliaisuutta, ja lisätä kokonaan 
uusia julkisen tilan käyttömahdollisuuksia UC:n mallin 
mukaisesti. Tori uusitaan palvelemaan nykyajan tarpeita, 
kuitenkin perinteitä kunnioittaen. Torin uudisrakentamisessa 
käytetään vanhat kivet hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti ja 
uudet materiaalit pyritään hankkimaan lähistöltä. Nykyiset 
torikivet ladotaan uudelleen ja uusi, tasaisempi pinta on 
aikaisempaa esteettömämpää.

Torin reunalle nouseva esiintymislava toisi kulttuuri- 
ja musiikkitapahtumia keskustan sydämeen kolmena 
vuodenaikana, muuten lava toimisi nuorisotalon ja uuden 
skeittipuiston yhteydessä oleskelu- ja kohtaamispaikkana. 
Myös lavan kiinnostava arkkitehtuuri houkuttelee kävijöitä 
muilta paikkakunnilta esiintyjien lisäksi. Esiintymislavan 
suunnittelun voisi järjestää yhteistyössä Aalto yo. Wood 
program-ohjelman kanssa, tai suunnitelukilpauilulla. 
Jukolan bio:n julkisivu voitaisiin suunnitella 
nuorisotalon kanssa uusiksi tuomalla väriä harmaan 
elementtirakennuksen rappauksiin. Pimeillä säillä torialue 
voidaan valaista mieluisan näköiseksi, jotta se säilyttää 
arvonsa kohtaamispaikkana ympärivuotisesti.
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Someron viihtyisämmän keskustan 
suunnittelun tavoite oli tuoda 
keskusta lähemmäksi ihmistä. Helposti 
saavutettavuus ja ihmisen mittakaava 
pyrittiin suunnittelussa korostamaan 
mahdollisimman usein: ne vaikuttivat 
esimerkiksi Jaatilanjoen toimintojen 
sijoitteluun ja torin muotokieleen. 
Jaatilanjoen itäinen, keskustan puoleinen 
rinne oli suunnittelualueen vaikuttavin 
maisemaelementti. Sen hyvä asettuminen 
sekä keskustan että ilmansuuntien 
suhteen inspiroi vaikuttavan rantalaituri 
kokonaisuuden suunnittelemiseen. 
Jokirannan laitureista oli tarkoitus luoda 
paikka, jonne somerolaisten olisi helppo

tulla, jossa olisi helppo oleskella ja josta olisi helppo lähteä, esim. 
jokea pitkin melontaretkelle. Tasapainoisen viheraluekokonaisuuden 
savuttamiseksi Someron keskustassa, oli ensisijaisen tärkeä hahmottaa 
puistojen ja viheralueiden rooli osana laajempaa Somerolaista 
maisemakuvaa. Ensisijaisessa roolissa oli sovittaa viheralueiden 
kulkureitit luontevasti jo olemassa olevan tieverkoston kanssa, jotta 
viheralueiden saavutettavuus olisi mahdollisimman helppoa jokaiselle.

Keskustan viheralueen toimintojen sijoittamisessa leikkikentän ja 
ulkokuntosalin asettaminen kerrostalojen läheisyyteen oli loogista, 
jotta jokirannasta saataisiin kauttaaltaan tasapainoinen kokonaisuus. 
Toisaalta myös monipuolisen ulkoliikuntatilan muodostaminen 
tarpeeksi isolle tilalle, kuitenkaan jokirannan herkkää maisemakuvaa 
vaurioittamatta, oli tärkeää. 

Kiirun puiston kohdalla oli ensisijaisen tärkeätä ottaa huomioon puiston 
historiallinen arvo ja merkitys Somerolle. Sen takia puiston muutokset 
ovatkin pienimuotoisia. Maisematilana puisto oli hyvin sulkeutunut, 
joten uusimpien ja pienempien puiden harvennuksella puistosta 
muodostuisi ihmisille miellyttävä puoliavoin maisematila. Puiston ja 
koulun välisen tiepätkän katkaisemisella mahdollistetaan puiston 
laajentaminen osaksi koulun pihakokonaisuutta. Pedagogisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna puiston laajentaminen koulun yhteyteen 
olisi otollista, sillä se mahdollistaisi puiden konkreettisen tarkastelun 
esimerkiksi osana biologian oppituntia.

Viherrakenteiden ja alueiden toteutus olisi tarkoitus suorittaa 
seuraavan laisessa aikaikkunassa: ensimmäisenä rantalaiturit, toisena 
polkulinjaukset, kolmantena puistojen laajennus ja harvennus ja 
viimeisenä nopeasti tasaiselle alueelle toteutettava leikkikenttä ja 
ulkokuntosali.
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Kiirunpuiston laajennussuunnitelma 1:500

Jokirannan suunnitelma 1:500

Ulkoilureitit ja leikkipuisto 1:1000


