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Visualisointi Kiiruun puiston torista

Kumipallona luokses pompin
Somero on kokoisekseen kaupungiksi vilkas ja yhteisöllinen. Somerolaisista huokuu paikallisylpeys ja joukkuehenki. Kaupungista löytyy paljon hyvää ja kaunista sekä potenƟaalia vieläkin parempaan. Kaupungin
keskusta on kuitenkin nykyƟlassaan hieman uinuva ja puiƩeita yhdessä tekemiseen uupuu. Työmme luo kaupunkiin uusia Ɵloja yhteisöllisyydelle ja
tapahtumille, ehostaa katukuvaa ja luo ympäristöstä paitsi kauniimman,
myös turvallisemman.

Työmme tärkeimmät elemenƟt ovat JaaƟlanjoen yliƩävän sillan sekä
nykyisen toriaukion välinen polveileva reiƫ uudistuksineen sekä JoensuunƟen katuƟlan muokkaus. Toimenpiteet ovat miƩakaavoiltaan monipuolisia
ja ne voidaan toteuƩaa vaiheiƩain. Työmme vahvistaa Someron akƟivisen
pikkukaupungin imagoa, muƩa luo katukuvasta kaupunkimaisemman ja eläväisemmän. Pyrimme enƟsestään vahvistamaan asukkaiden mahdollisuuksia
vaikuƩaa kaupunkielämään ja yhteisöllisyyteen. Suunnitelmamme luo uusia

mahdollisuuksia yhteisen kaupunkiƟlan käyƩöön sekä muokkaa olemassa
olevia Ɵloja turvallisemmiksi ja viihtyisämmiksi.
Pyrimme myös pitämään Someron kaupunkiƟlat kaikille avoimina,
vaikeuƩamaƩa minkään kulkutavan olosuhteita, turvallisuudesta Ɵnkimättä. Suunnitelmaan kuuluvat niin suora ja esteetön pyöräƟe kuin laajat pysäköinƟalueet.
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Näkymä kirkolle

Mielenkiintoinen näkymä

Viher-/puistoalue

Nykyisellään JoensuunƟe on varsin hekƟnen ja jopa turvaton ympäristö
jalankulkijalle tai pyöräilijälle. Autoliikenteen määrä on suuri, nopeus kova
ja meteli valtava. AutoƟen yliƩäminen
on vaarallisen tuntuista jopa suojaƟetä
käyƩäen ja ylipäätään kulkuaan joutuu
varomaan turhan usein. KatuƟlasta suuri osa on varaƩu paitsi autoƟelle, myös
Ɵlaa vievälle vinopysäköinnille. KatuƟlan
analysoinnin tuloksena suunnitelmamme keskiƩyy JoensuunƟen kävelijän ja
pyöräilijän käyƩökokemuksen parantamiseen, ymmärtäen kuitenkin maaseutukaupungin kulkutapojen realiteeƟt.
Autoliikenne säilyy kumpaankin suuntaan JoensuunƟellä, autopaikkoja löytyy
edelleen runsaasƟ, muƩa Ɵlaa vapautetaan ihmisten käyƩöön keskeisimmiltä
paikoilta. TavoiƩeemme on muokata JoensuunƟen katuƟlasta ihmisten Ɵla. Nykyinen autoille varaƩu alue muutetaan
viihtyisäksi ja laajaksi kävely- ja pyöräilyalueeksi, jonne edelleen voi saapua autolla. Tavoite kuitenkin on, eƩä siinä missä ennen ajeƫin autolla liikkeen oven
eteen, asioiƟin liikkeessä ja poistuƫin,

ohiteƩaisiin nyt useita liikkeitä ja palveluita, kohdaƩaisiin useita ihmisiä
ja katuƟla koeƩaisiin niin viihtyisänä,
eƩä siinä voitaisiin viipyä.
Someron julkiset palvelut ovat
keskiƩyneet Kiiruun puiston läheisyyteen, kun taas yksityiset palvelut sijoiƩuvat pääosin JoensuunƟen
varteen. Nykyisellään eri toiminnot
ovat omia linnakkeitaan ja niiden väliset kulkuväylät ovat hajanaisia ja jäsentymäƩömiä. Kiiruun puistokin on
kaupungin keskeisimmällä paikalla
hieman unohdeƩu helmi, vaikeasƟ
lähestyƩävä museoesine, jota ei uskalla tarkastella tai koskea. Suunnitelmamme pyrkiikin parantamaan
sekä palveluiden puiƩeita eƩä saavuteƩavuuƩa. Viihtyisä, turvallinen
ja avoin katuƟla houkuƩelee kulkemaan palvelulta toiselle sekä kokeilemaan myös uusia elemenƩejä. Emme
kuitenkaan esitä uudistusta vain kaupungin keskipisteeseen, vaan myös
nykyinen toriaukio sekä JaaƟlanjoen
yliƩävä silta uudistetaan edustaviksi
kaupunkilaisten yhteisiksi Ɵloiksi.

Suunnitelman periaatteet
Työmme keskiƩyy JaaƟlanjoelta torille kulkevaan reiƫin sekä
erityisesƟ sen varrella ilmeneviin
liikenteen solmukohƟin, joissa eri
kulkutavat ja –suunnat risteävät ja
joiden ympäristöön palvelut keskiƩyvät. ReiƟstä luodaan kävelijöille ja pyöräilijöille turvallinen väylä
keskustan halki. Kävely ja pyöräily
turvataan esimerkiksi uusilla ajojärjestelyillä, nopeusrajoituksilla,
pinnoƩeilla ja hidasteilla. Kiiruun
koulun ja uimahallin ajo ohjataan
KouluƟelle ja KiiruunƟe varataan
ensisijaisesƟ kevyelle liikenteelle.
Tonteille ajo ja saaƩoliikenne on
toki mahdollista, muƩa kävelyn ja
pyöräilyn ehdoilla.
ReiƟn ehostamisen lisäksi
sen varrelle lisätään palveluita ja
toimintoja. Työmme oƩaa huomioon Someron luonteen ja koon,

joten emme pyri lisäämään kaupallisten tai julkisten palveluiden määrää, vaan luoda mahdollisuuksia
omaehtoiselle ja itseohjautuvalle
toiminnalle, joka osaltaan loisi Somerosta viihtyisämmän ja toisi keskustaan ja Kiiruun puiston ympäristöön lisää kävijöitä ja käyƩäjiä.
Suunnitelman kiintopisteenä
toimii uusi yhteisötalo, joka on kaikille avoin Ɵla, jota voidaan käyttää kaupunkilaisten yhteiseen tekemiseen. Talossa voidaan juhlia,
esiintyä, järjestää pitoja tai kokata
yhdessä. Yhteisten kaupunkiviljelmien sadot voidaan prosessoida
yhteisötalossa ja siellä voidaan korjata yhteiskäyƩöiset parkkispyörät.
Tapahtumien aikaan talo avautuu
ympäröivään katuƟlaan.
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Heti tapahtuva muutos (1-2 vuotta)
1. Kuusiaidan harventaminen
-Avataan urheilukenƩä ympäristölle ja kaupunkilaisille

12.
13.

2. Taideseinä KouluƟelle
-Yhteisöllistä taideƩa katuƟlaa elävöiƩämään

3.

4.

3. Parkkispyörät
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-Matalan kynnyksen asemaƩomat kaupunkipyörät, voidaan kunnostaa yhdessä käytetyistä pyöristä

4. Hidastetöyssy
-RajoiƩamaan JoensuunƟen nopeuksia

5. Esiintymislava/myynƟkoju
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- Kauppaa ja tapahtumia voidaan kokeilla pienimuotoisesƟ Joensuun- ja KiiruunƟen risteyksessä
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Lähivuosien hankkeet (2-7 vuotta)
14.

6. Unto Monosen tanssisilta
-UudisteƩu silta mahdollistaa tunnelmalliset tanssi-illat
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7. KouluƟen kiveyksen asennus

Kiiruuntie

-KatuƟlasta viihtyisämpi ja toiminnallisempi

8. Matonpesupaikka
-Lisää toimintoja aikuisille

9.
Jaatilanjoki

9. Skeiƫpuisto
-Lisää toimintoja nuorille

10. PysäköinƟalueen järjestely ja viheristutukset
-Koulun alueesta viihtyisämpi

10.
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11. Rauli Badding Somerjoen tori
-Torikauppa ja tapahtumat siirretään Joensuun- ja KiiruunƟen risteyksen ympäristöön
6.

-Lisää toimintoja kaikille

1.

14. Yhteisötalo
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-Lisää toimintoja lapsille

13. Kaupunkipuutarha
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-Lisää yhteisöllisiä toimintoja kaikille

3.

15. Ulkoliikuntasali
-Lisää yhteisöllisiä toimintoja kaikille

Pidemmän tähtäimen muutos (7-15 vuotta)
-KatuƟlasta muokataan viihtyisämpi kauppaa ja tapahtumia varten

17. M. A. Nummisen aukio ja JoensuunƟen kiveyksen uusiminen

1.

-KatuƟlasta muokataan viihtyisämpi ja turvallisempi
1.

18. JoensuunƟen pyöräƟe

Myllypellontie

16. KiiruunƟen yhteinen katuƟla, Ɵen kiveys

-KatuƟlasta muokataan viihtyisämpi ja turvallisempi, autoƟe rajataan katuƟlasta pollarein

19. Puisto ja puistokenƩä esim. petankin pelaamiseen
-Lisää yhteisöllisiä toimintoja kaikille

19.

Kohteita voidaan rakentaa vaiheiƩain ja tarpeen mukaan, niiden toteuƩamisjärjestyksestä voidaan pääƩää esimerkiksi äänestäen. Myös kohteiden rakentaminen voidaan toteuƩaa osallistaen, esimerkiksi uuden puiston puut voidaan istuƩaa yhdessä,
uudet kaupunkipyörät kunnostaa yhdessä tai puutarhan istutuslaaƟkot kasata yhdessä. Halusimme myös kunnioiƩaa paitsi somerolaisten yhteisöllisyyƩä, myös kulƩuuria
ja historiaa, joten esiƟmme kolmelle kohteelle uuƩa nimeä paikallisen merkkihenkilön
mukaan. Nimeämiskäytäntöä voi tulevaisuudessa myös laajentaa

Yleissuunnitelma 1:2000

Rauli Badding Somerjoen tori & Yhteisötalo
Rauli Badding Somerjoen tori (11.)
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Toriaukion nykyiset toiminnot
siirretään Kiiruun- ja JoensuunƟen risteykseen, niin, eƩä ne voivat tapahtumien aikaan leviƩäytyä ympäröiviin
katuƟloihin sekä puistoon. Torin uusi
sijainƟ tavoiƩaa paremmin esimerkiksi kirjaston, uimahallin ja kauppojen
kävijät ja uusi yhteisötalo keiƫöineen
ja saniteeƫƟloineen tukee torin toimintoja. Uudella paikalla tori on näkyvillä ja saavuteƩavissa. Näemme, eƩä
on loogista, eƩä tori sijaitsee kaupungin keskeisimmällä paikalla.
Nykyinen toriaukio ei sekään jää
vain asfalƫkentäksi, vaan sitä elävöi-

tetään lasten leikkipaikalla(12.) ja kaupunkipuutarhalla(13.) Vanhemmat voivat siis rauhassa kasvaƩaa hyötykasveja
lasten leikkiessä vieressä.
Torin puiƩeet luodaan puiston
oheen uudella kiveyksellä sekä puurunkoisella katoksella (VisualisoinƟ s.1).
Puurunkoinen katos suojaa torimyyjiä
sateelta ja liialliselta auringonpaisteelta sekä rajaa Ɵlaa. Katoksen muoto on
valiƩu Kiiruun puistomiljööseen sulautuvaksi, niin, eƩä puiston puut, patsaat,
kivetys ja katos luovat yhdessä näyƩävän kokonaisuuden.

Visualisointi Rauli Badding Somerjoen torista

Asemapiirros Kiiruun puiston torista ja Yhteisötalosta 1:1 000

Yhteisötalo (14.) & Parkkispyörät (3.)
Vanha liikerakennus puretaan ja se korvataan puurakenteisella yhteisötalolla. Yhteisötalo koostuu raakaƟlasta, joka taipuu moneen. Tilassa voi harrastaa käsitöitä, urheilua,
kulƩuuria tai kokkailua. Taloon voidaan sijoiƩaa esimerkiksi viereisen koulun käsityötarpeistoa, kirjaston kerhoƟlojen tarpeita tai
koƟtalouslaiƩeistoa. Kaupunkipuutarhassa
yhdessä kasvateƩuja herkkuja voidaan kokata ja nauƫa yhteisötalon Ɵloissa kaupunkilaisten sadonkorjuujuhlissa.

Yhteisötalolla talkoovoimin voidaan
myös huoltaa parkkispyöriä (3.). Parkkispyörät ovat vanhoja polkupyöriä, jotka kunnostetaan ja sijoitetaan Someron keskustassa sijaitseville parkkipaikoille. Näillä polkupyörillä voi
tutkia keskustaa, tai käydä ostoksilla kivijalkaliikkeissä. Polkupyöriä voivat käyƩää niin keskustan asukkaat kauemmaksi suuntautuviin
lenkkeihinsä kuin muualta saapuvat keskustaan tutustumiseen.

Visualisointi Yhteisötalon sisätiloista

Visualisointi Yhteisötalosta
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Visualisointi Joensuuntiestä

Pääkadun
elävöittäminen
JoensuunƟe säilyy edelleen autoliikenteen pääväylänä. Autoilua kuitenkin rajoitetaan sitä hidastamalla sekä sen vaaƟmaa Ɵlaa
rajaamalla. Hidastaminen tapahtuu hidastetöyssyillä (4.) sekä reiƟn pienimuotoisella
mutkiƩelulla. Hidastetöyssyt sijaitsevat etelässä HeikinƟen risteyksessä sekä pohjoisessa
enƟsen marketrakennuksen kohdalla, jolloin
ne rajaavat uudistetun keskusta-alueen sekä

JoensuunƟen. JoensuunƟen kevyt liikenne
erotetaan kahdelle kaistalle: yksi jalankulkijoille ja yksi pyöräilijöille( 18.). KatuƟlan tasoerot poistetaan ja kiveystä uusitaan, mikäli tarpeellista, joƩa JoensuunƟestä saadaan
viihtyisämpi ja ihmisläheisempi. KatuƟlaan
tuodaan myös runsaasƟ uusia kalusteita, kuten katoksia, penkkejä ja istutuksia. Myös
uusia suuria puita istutetaan. Suurin osa pysäköinƟpaikoista poistetaan, muƩa Ɵetenkin
esteetön pysäköinƟ ja saaƩoliikenne on edelleen mahdollista.
Rauli Badding Somerjoen torin kiveys-

tä ja teemaa jatketaan JoensuunƟelle (17.)
pyöreiden muotoaiheiden ja uusien pintojen muodossa. KiiruunƟen pääƩeeksi rakennetaan esiintymislava/ myynƟkoju(5.),
jolla voidaan aluksi kokeilla uusia toimintoja
alueella. Tapahtumia järjesteƩäessä JoensuunƟellä voidaan katkaista liikenne, jolloin
alueella vapautuu huomaƩava määrä lisäƟlaa. Tapahtumissa lavaa voidaan käyƩää
esim. pienten konserƫen järjestämiseen
ja pysäköinƟpaikkoja katuƟlaan avautuvina
myynƟpisteinä.
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Unto Monosen tanssisilta ja Koulutien elävöittäminen
Kiiruun koulun alueelle lisätään toimintoja enƟsestään vahvistamaan alueen luonneƩa julkisten palveluiden keskiƩymänä ja luomaan
alueelle käyƩöä myös virka-ajan ulkopuolella. JaaƟlanjoen rantaa hyödynnetään rakentamalla luonnon läheisyyteen matonpesupaikka (8.)
ja skeiƫpuisto (9.).
Liikuntamahdollisuuksia alueella lisätään urheilukentän oheen
tulevilla parkkispyörillä(.3.) ja ulkoliikuntasalilla(15.). Urheilukentän
eteläpuolelle tuleva puisto tarjoaa pelikentän esim. petankille.

Monet toiminnot alueella korostavat KouluƟen tärkeyƩä kevyen
liikenteen väylänä. KouluƟe muokataan jalankulkijalle mieluisammaksi
lisäämällä siihen kiveystä ja puustoa, sekä rajaamalla toissijaisia näkymiä uusilla taideseinillä(2.). Taideseinät tarjoavat näyƩelyƟlan Someron taiteilijoille tai taiteilijoiden aluille Kiiruun koulusta.
Urheilukentän Ɵheää kuusiaitaa harvennetaan tai mahdollisesƟ
siihen puhkaistaan ikkunoita(1.). Aukot kuusiaidassa avaavat näkymiä
Urheilukentälle ja tuovat eloisuuƩa KouluƟen näkymille, muƩa myös

luovat urheilukentästä helpommin lähestyƩävän.
KouluƟen pääƩeenä toimii JaaƟlanjoen yliƩävä uudisteƩava Unto
Monosen tanssisilta (6.). Sillassa on levennys ja katsomo, joten se toimii paitsi kevyen liikenteen siltana, myös tapahtumapaikkana. Veden
virtaus ja Ɵheä puusto luovat sillalle tunnelmalliset puiƩeet esim. siltatanssien, konserƫen tai kesäteaƩerin järjestämiselle.
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Visualisointi tanssisillasta(6.)

Koulutien kiveys 1:100

Visualisointi tanssisillasta

