KEHRÄ
Someron kaupungin järjestämässä opiskelijoille suunnatussa ideakilpailussa tehtävänä oli kehittää Someron keskustaa viihtyisämmäksi ja
monipuolisemmaksi.
Asetimme kilpailutyön tavoitteeksi keskustan yhteisöllistämisen ja elävöittämisen. Nivoimme ydinkeskustan yhteen Kiiruun puiston avulla ja
torin siirtämisellä linja-autoaseman paikalle.
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Suunnitelma painottuu Kiiruunpuiston ympärille, sillä
se on keskeisimmällä paikalla Someron keskustaa.
Puiston ympärille sijoittuvat lähes kaikki merkittävät
julkiset rakennukset, kuten kirjasto, uimahalli ja kaupungintalo. Koimme, että puiston halkaisevat reitit parantavat merkittävästi keskustan liikenneturvallisuutta
ja liikkumismahdollisuuksia. Myös ydinkeskustan
kokoaminen lähekkäin lisää liikenneturvallisuutta ja
kasvattaa elinvoimaisuutta, sillä tori ja Kiiruun puisto
muodostavat elävän ja toiminnallisen kokonaisuuden.
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1. Jaatilanjoen penger
Joen vartta pitkin kulkee viihtyisä kävelyn ja pyöräilyn reitti, jonka on tarkoitus jatkua suunnittelualueen ulkopuolellakin. Rinteeseen porrastimme antiikin teatteria muistuttavan ajanviettoon ja vaikkapa Kiiruun koulun käyttöön soveltuvan ulkoilmaluokan. Porrastetun rinteen
keskellä kulkee portaat joen äärelle, jossa on esiintymiseen soveltuva kenttä. Puuston harventamisella on mahdollistettu paremmat näkymät joelle ja vastarannalla sijaitseviin suuriin hopeasalaviin.
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2. Tori
Vaihdoimme torin ja linja-autoaseman paikkoja keskenään, jotta torin keskeisempi paikka lisäisi sen käyttöä. Siirto myös lisää keskustan eloisuutta ja toisaalta linja-autoaseman siirto rauhoittaa aseman toiminnot hieman syrjään pääkadulta, kuitenkin kävelyetäisyydelle. Torin pintamateriaali on kiveystä ja eri värisellä kiveyksellä muodostetaan reitti, joka alkaa puiston jatkeena ja
päättyy torin perälle, jossa on puinen terassi ja istumapaikkoja. Torin etuosassa on esiintymislava, jossa voi pitää kesäisin konsertteja tai soittaa taustamusiikkia toripäivinä. Torin etualalla
sijaitsevan liikerakennuksen edessä on muutamia autopaikkoja, mutta pääasialliseksi parkkipaikaksi olemme osoittaneet uimahallin vieressä sijaitsevan parkkikentän, josta on luonteva ja
turvallinen kulku torille puiston halki.
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3. Skeittipuisto
Urheilukentän eteläpäätyyn lisäsimme skeittipuiston tuomaan eloa urheilukentän ympärille
myös koulun ulkopuolella. Skeittipuisto on jatkumoa ydinkeskustavyöhykkeeltä. Skeittipuistossa on paitsi perinteinen skeittiramppi, myös pienempiä temppuramppeja. Pintamateriaali olisi
pääosin kiveystä. Istutuksen reunalla olisi penkkitaso.
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1. Kiiruun puisto, voidaan toteuttaa vaiheittain: 1. Aksiaaliset
reitit puiston halki (parantavat kulkua) 2. Kirjaston viereinen kiveysalue ja leikkipuisto 3. Kiiruun talon ja kivimakasiinin välinen
aukio
2. Jaatilanjoen penger, voidaan toteuttaa kahdessa osassa: 1. Kävelyn ja pyöräilyn reitti joen viertä pitkin 2. Ulkoilmakatsomo
3. Linja-autoasema ja taksitolppa: voidaan toteuttaa omina projekteina
4. Tori
5. Skeittipuisto
6. Vapaa-ajan asunnot
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4. Kiiruun puisto
Kiiruun puiston puustoa on harvennettu, jotta siitä saataisiin
avarampi ja valoisampi. Puistoa yhdistää koko keskusta-alueen
poikittaisilla reiteillä, jotka risteävät puiston keskellä sijaitsevalla aukiolla. Näillä haaroilla on penkkejä, jotka ohikulkijan niille
istuessa aktivoituvat ja niistä kuuluu musiikkia tai runoja. Jokaisella kujalla on oma somerolainen merkkihenkilö, jonka runoja
tai musiikkia penkeistä kuuluu. Kirjaston edessä olevaa leikkipuistoa on laajennettu ja tehty rakennetummaksi. Puistossa voi
paitsi leikkiä, myös pitää esimerkiksi kirjaston kerhoja tai järjestää vaihtuvasisältöisiä näyttelyitä. Puiston keskellä sijaitsevalla
aukiolla on pieni vesiaihe ja esiintymislava, joka rajaa tilaa.
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