Köndös
Alueleikkaus länsiosa 1: 500
Yleissuunnitelma 1:2000

Suunnittelun lähtokohdat

Työssä on tavoiteltu Someron yleisilmettä piristävää ja
ulkoilmaharrastuksia tukevaa suunnittelua. Suunnittelualue sijaitsee
Someron keskustassa Jaatilanjokeen rajautuvaan kilpailualueeseen.
Siihen kuuluu ydinkeskusta, tori ja linja-autoasema sekä kehitteillä oleva
Kiiruun kampusalue ja Kiiruun puisto. Köndös pyrkii tuottamaan hyvät
puitteet erilaisille Someron perinteisille sekä tulevaisuuden tapahtumille,
jotka mahdollistavat spontaaneja kohtaamisia ihmisten kesken.
Yhteisöllisyyden tukeminen on keskeinen osa Köndöksen viihtyisyyttä.
Suunnitelman perusajatuksena oli Someron keskustan
kaupunkirakennetta täydentävä luonnonläheinen ja ympärivuoden
valoisa alue, joka palvelee kaikkia liikkumismuotoja ja käyttäjäryhmiä.
Somero on suosittua ulkoilualuetta, joten alueella toimii monimuotoinen
kevyenliikenteen verkosto. Suunnittelutyön lähtökohtana oli
suunnitella kuntoreitti ja viherreitti, jotka kulkevat katkeamattomana
suunnittelualueen läpi. Solmukohdassa sijaitseva Joensuuntie
on kaupungin asukkaille parhaimpia kohtaamispaikkoja, sillä se
on molemmilta reiteiltä helposti saavutettavissa ja se sijaitsee
luonnonkauniin Kiiruun puiston vieressä. Joensuuntien kevyttä liikennettä
on parannettu, sillä se sijaitsee suotuisalla paikalla myös alueen
lähipalveluiden kannalta.
Arkkitehtuuriltaan uudisrakentaminen pyrkii kunnioittamaan Someron
luonnonläheisyyttä tuoden silti alueelle uutta ilmettä. Rakennukset
yhdistävät modernin puurakentamisen ja ekologisuuden. Pientaloalueen
rakennusten puujulkisivut ovat pysty- tai vaakalaudoitettuja. Alueella
käytetään vain murrettuja maavärejä.
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Liikenne ja pysäköinti
Someron keskustan liikenneratkaisu on suunniteltu kevyen- ja julkisen
liikenteen ehdoilla. Uusi rauhoitettu Joensuuntie on ainoa ajoväylä,
joka kulkee alueen läpi. Kapeampi katu ja viheristutukset suojaavat
kevyttä liikennettä. Uusi kampusalue yhdistetään Kiiruun puistoon,
jolloin alueesta syntyy uusi vihreämpi ja turvallisempi kokonaisuus.
Jalankulkijoiden turvallisuuden tunnetta voidaan kasvattaa myös
riittävällä liikenteen ohjauksella, sekä kampusalueen ja puiston välisen
katumateriaalin muutoksella, jotta läpikulkuliikennettä ei ole. Pysäköinti
siirretään Joensuuntieltä sivukaduille.

Kiipeilyseinä/ulkovälinevarasto

Uusi viherreitti palvelee yhtä lailla sekä turisteja että paikallisia. Viherreitti
kulkee keskustan poikki seuraten kaupunkivihreän linjoja. Sen varrelle
sijoittuvat rentoutumiseen ja hengailuun ja kaupunkitilasta nauttimiseen
liittyviä kokoonpanoja: keinupuistotori, keskustie, kiiruun puisto ja
kampusalueen uudet ja vanhat Someron kulttuuria syleilevät toiminnot,
kuten yhteisöllinen makasiinisauna, puistopaviljonki, kulttuuritalo ja
joenrannassa sijaitseva uusi luontokatsomo ja kuntoportainakin toimiva
näköalatorni. Joenrannan kautta viherreitti jatkuu Akustinpuistoon.
Viherreitin lomassa kiertää erityisesti kuntalaisten hyvinvointia edistävä
urheilureitti. Se alkaa suunnittelualueen ulkopuoleiselta tekonurmelta
ja kulkee vanhan torin ohi, Kiiruun puiston ja kampusalueen läpi, jossa
sijaitsevat monitoimitalo ja uimahalli.

Viher- ja urheilureitit 1:2000

Nuorisotalo

Nuorisotalo 1:500

Joenranta 1:500i

Kiiruun puisto

Kiiruun puisto liitetään mukaan keskustan kaupunkirakennetta
parannetuilla kevyenliikenteen reiteillä, jotka palvelevat erilaisia
käyttäjäryhmiä. Uusi yhteisöllinen saunamakasiini tuo puiston uudella
tavalla paikallisten käyttöön, mutta se toimii myös elämyksenä
turisteille vuoden ympäri. Saunatilat toimivat uudessa laajennusosassa,
jolloin vanhan makasiinin puoli säilyy sitä palvelevana oleskelutilana.
Uusi puistopaviljonki tuo ryhmäliikunnan ja pienet tapahtumat kuten
ulkoilmakonsertit Kiiruun puistoon suoraan luonnon keskelle.

Kampusalue

Uusi kampusalue yhdistää Jaatilanjoen rannan, Kiiruun puiston sekä
uuden nuorisopalveluiden toimintakeskuksen, joka tarjoaa toivottaessa
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia myös muille kaupunkilaisille.
Kampusalueen keskelle sijoittuvat uudet maahan upotetut istumapaikat
ja pyörävarastonakin toimiva kiipeilyseinä tuovat nuorille tekemistä ja
kohtaamispaikkoja. Joenrannalla uusi luontokatsomo ja näköalatorni
tarjoavat alueelle oleskelupaikkoja kaikille ulkoilijoille, mutta myös
luentopaikkoja ulkoilmassa sekä tekemistä koulupäivien ja harrastusten
välissä.
Uuden nuorisokeskuksen istumaportaat ovat suunnattuna
kampusalueelle päin ja luovat illallakin valaistun aukion nuorille.
Aukio toimii myös helppona noutopaikkana koulukyydeille, kun
uuden suunnitelman mukaisesti kampusalueen läpiajo poistetaan.
Uudisrakentaminen tukee kampusalueen toimintaa tarjoamalla
esimerkiksi tiloja oppilaskunnalle tai hiljaisen työn tiloja kirjastolle.

Puistopaviljonki ja makasiinisauna

Kiiruun puisto 1:500

Nuorisotalon portaat

Joensuuntie 1:2000

Aksonometria Joensuuntieltä

Joensuuntie

Someron keskustan kaupallinen keskuskatu ottaa haltuun myös ulkotilan,
kun liikennejärjestelyt järjestetään uudelleen. Kadun pääkäyttäjä
muutetaan autoilijasta kevyen liikenteen kulkijaan, ja leveiltä kaduilta
annetaan tilaa myös yrityksille, jotta kaupallinen toiminta on helpommin
lähestyttävissä. Tämä myös elävöittää kaupunkikuvaa. Yritysalueiden
väliin jääviin tiloihin asetellaan mahdollisuuksien mukaan minipuistoja,
jotka tarjoavat levähdys- ja hengailupaikkoja. Suunnitelma on erityisesti
suunnattu Someron kesävieraille. Syrjään jääneen torialueen toiminnot
siirretään bussipysäkkialueen tilalle, ja se toimii uutena torina. Torille
sijoitetaan kirpputoripöytinäkin toimivia penkkejä, sekä viherpenkkejä
rauhoittumista varten.
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Bussipysäkki siirtyy vanhaa toria vastapäätä olevalle kentälle, johon tulee
myös katos bussinodottelua varten. Kentälle on kaksi pääsyä kadulta,
mikä helpottaa bussiliikennettä, sekä suora yhteys Helsingintielle.
Vanha tori tulee palvelemaan uutta bussipysäkkiä ajanviettopaikkana.
Sinne sijoitetaan seiväsaitaa muistuttava väliaikainen katos, joka
muuntuu tarpeen mukaan. Siihen voi sijoittaa keinuja, valaistusta tai
esimerkiksi Someron koululaisten tekemää taidetta, jolloin se toimii
ulkoilmagalleriana.

Joensuuntie
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Vanha tori 1:500

Uusi tori 1:500

Vaiheistuskaavio

