
 Nykyisellään Joensuun  e on var-
sin hek  nen ja jopa turvaton ympäristö 
jalankulkijalle tai pyöräilijälle. Autolii-
kenteen määrä on suuri, nopeus kova 
ja meteli valtava. Auto  en yli  äminen 
on vaarallisen tuntuista jopa suoja  etä 
käy  äen ja ylipäätään kulkuaan joutuu 
varomaan turhan usein. Katu  lasta suu-
ri osa on vara  u paitsi auto  elle, myös 
 laa vievälle vinopysäköinnille. Katu  lan 

analysoinnin tuloksena suunnitelmam-
me keski  yy Joensuun  en kävelijän ja 
pyöräilijän käy  ökokemuksen paranta-
miseen, ymmärtäen kuitenkin maaseu-
tukaupungin kulkutapojen realitee  t. 
Autoliikenne säilyy kumpaankin suun-
taan Joensuun  ellä, autopaikkoja löytyy 
edelleen runsaas  , mu  a  laa vapaute-
taan ihmisten käy  öön keskeisimmiltä 
paikoilta. Tavoi  eemme on muokata Jo-
ensuun  en katu  lasta ihmisten  la. Ny-
kyinen autoille vara  u alue muutetaan 
viihtyisäksi ja laajaksi kävely- ja pyöräily-
alueeksi, jonne edelleen voi saapua au-
tolla. Tavoite kuitenkin on, e  ä siinä mis-
sä ennen aje   in autolla liikkeen oven 
eteen, asioi  in liikkeessä ja poistu   in, 
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ohite  aisiin nyt useita liikkeitä ja pal-
veluita, kohda  aisiin useita ihmisiä 
ja katu  la koe  aisiin niin viihtyisänä, 
e  ä siinä voitaisiin viipyä. 
 Someron julkiset palvelut ovat 
keski  yneet  Kiiruun puiston lähei-
syyteen, kun taas yksityiset palve-
lut sijoi  uvat pääosin Joensuun  en 
varteen. Nykyisellään eri toiminnot 
ovat omia linnakkeitaan ja niiden vä-
liset kulkuväylät ovat hajanaisia ja jä-
sentymä  ömiä. Kiiruun puistokin on 
kaupungin keskeisimmällä paikalla 
hieman unohde  u helmi, vaikeas   
lähesty  ävä museoesine, jota ei us-
kalla tarkastella tai koskea. Suunni-
telmamme pyrkiikin parantamaan 
sekä palveluiden pui  eita e  ä saa-
vute  avuu  a. Viihtyisä, turvallinen 
ja avoin katu  la houku  elee kulke-
maan palvelulta toiselle sekä kokeile-
maan myös uusia elemen  ejä. Emme 
kuitenkaan esitä uudistusta vain kau-
pungin keskipisteeseen, vaan myös 
nykyinen toriaukio sekä Jaa  lanjoen 
yli  ävä silta uudistetaan edustaviksi 
kaupunkilaisten yhteisiksi  loiksi.

Analyysi

Suunnitelman periaatteet

1:10 000 1:10 000 1:10 000
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joten emme pyri lisäämään kaupal-
listen tai julkisten palveluiden mää-
rää, vaan luoda mahdollisuuksia 
omaehtoiselle ja itseohjautuvalle 
toiminnalle, joka osaltaan loisi So-
merosta viihtyisämmän ja toisi kes-
kustaan ja Kiiruun puiston ympäris-
töön lisää kävijöitä ja käy  äjiä.  
 Suunnitelman kiintopisteenä 
toimii uusi yhteisötalo, joka on kai-
kille avoin  la, jota voidaan käyt-
tää kaupunkilaisten yhteiseen te-
kemiseen. Talossa voidaan juhlia, 
esiintyä, järjestää pitoja tai kokata 
yhdessä. Yhteisten kaupunkiviljel-
mien sadot voidaan prosessoida 
yhteisötalossa ja siellä voidaan kor-
jata yhteiskäy  öiset parkkispyörät. 
Tapahtumien aikaan talo avautuu 
ympäröivään katu  laan. 

 Työmme keski  yy Jaa  lan-
joelta torille kulkevaan rei   in sekä 
erityises   sen varrella ilmeneviin 
liikenteen solmukoh  in, joissa eri 
kulkutavat ja –suunnat risteävät ja 
joiden ympäristöön palvelut kes-
ki  yvät. Rei  stä luodaan kävelijöil-
le ja pyöräilijöille turvallinen väylä 
keskustan halki. Kävely ja pyöräily 
turvataan esimerkiksi uusilla ajo-
järjestelyillä, nopeusrajoituksilla, 
pinno  eilla ja hidasteilla. Kiiruun 
koulun ja uimahallin ajo ohjataan 
Koulu  elle ja Kiiruun  e varataan 
ensisijaises   kevyelle liikenteelle. 
Tonteille ajo ja saa  oliikenne on 
toki mahdollista, mu  a kävelyn ja 
pyöräilyn ehdoilla.   
 Rei  n ehostamisen lisäksi 
sen varrelle lisätään palveluita ja 
toimintoja. Työmme o  aa huo-
mioon Someron luonteen ja koon, 

 Somero   on   kokoisekseen   kaupungiksi   vilkas   ja   yhteisöllinen. So-
merolaisista huokuu paikallisylpeys ja joukkuehenki. Kaupungista löytyy pal-
jon hyvää ja  kaunista  sekä  poten  aalia  vieläkin  parempaan.  Kaupungin  
keskusta on kuitenkin nyky  lassaan hieman uinuva ja pui  eita  yhdessä  te-
kemiseen uupuu. Työmme luo   kaupunkiin uusia   loja  yhteisöllisyydelle  ja 
tapahtumille,   ehostaa  katukuvaa  ja luo ympäristöstä  paitsi kauniimman,  
myös  turvallisemman.   

 Työmme tärkeimmät elemen  t ovat Jaa  lanjoen yli  ävän  sillan sekä 
nykyisen toriaukion välinen polveileva rei    uudistuksineen sekä Joensuun-
 en katu  lan muokkaus. Toimenpiteet ovat mi  akaavoiltaan monipuolisia 

ja ne voidaan toteu  aa vaihei  ain. Työmme vahvistaa Someron ak  ivisen 
pikkukaupungin imagoa, mu  a luo katukuvasta  kaupunkimaisemman ja elä-
väisemmän. Pyrimme en  sestään vahvistamaan asukkaiden mahdollisuuksia 
vaiku  aa kaupunkielämään ja yhteisöllisyyteen. Suunnitelmamme luo uusia 

mahdollisuuksia yhteisen kaupunki  lan käy  öön sekä muokkaa olemassa 
olevia  loja turvallisemmiksi ja viihtyisämmiksi. 
 Pyrimme myös pitämään Someron kaupunki  lat kaikille avoimina, 
vaikeu  ama  a minkään kulkutavan olosuhteita, turvallisuudesta  nkimät-
tä. Suunnitelmaan kuuluvat niin suora ja esteetön pyörä  e kuin laajat py-
säköin  alueet.

Visualisointi Kiiruun puiston torista

Alueleikkaus A-A 1:500
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1. Kuusiaidan harventaminen  
 -Avataan urheiluken  ä ympäristölle ja kaupunkilaisille 
2. Taideseinä Koulu  elle 
 -Yhteisöllistä taide  a katu  laa elävöi  ämään 
3. Parkkispyörät 
 -Matalan kynnyksen asema  omat kaupunkipyörät, voidaan kunnostaa yhdessä käytetyistä pyöristä 
4. Hidastetöyssy 
 -Rajoi  amaan Joensuun  en nopeuksia 
5. Esiintymislava/myyn  koju 
- Kauppaa ja tapahtumia voidaan kokeilla pienimuotoises   Joensuun- ja Kiiruun  en risteyksessä

Rauli Badding Somerjoen tori & Yhteisötalo
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Asemapiirros Kiiruun puiston torista ja Yhteisötalosta 1:1 000

 Toriaukion nykyiset toiminnot 
siirretään Kiiruun- ja Joensuun  en ris-
teykseen, niin, e  ä ne voivat tapah-
tumien aikaan levi  äytyä ympäröiviin 
katu  loihin sekä puistoon. Torin uusi 
sijain   tavoi  aa paremmin esimerkik-
si kirjaston, uimahallin ja kauppojen 
kävijät ja uusi yhteisötalo kei   öineen 
ja sanitee    loineen tukee torin toi-
mintoja. Uudella paikalla tori on näky-
villä ja saavute  avissa. Näemme, e  ä 
on loogista, e  ä tori sijaitsee kaupun-
gin keskeisimmällä paikalla.   
  Nykyinen toriaukio ei sekään jää 
vain asfal   kentäksi, vaan sitä elävöi-

 Vanha liikerakennus puretaan ja se kor-
vataan puurakenteisella yhteisötalolla. Yhtei-
sötalo koostuu raaka  lasta, joka taipuu mo-
neen. Tilassa voi harrastaa käsitöitä, urheilua, 
kul  uuria tai kokkailua. Taloon voidaan si-
joi  aa esimerkiksi viereisen koulun käsityö-
tarpeistoa, kirjaston kerho  lojen tarpeita tai 
ko  talouslai  eistoa. Kaupunkipuutarhassa 
yhdessä kasvate  uja herkkuja voidaan koka-
ta ja nau   a yhteisötalon  loissa kaupunki-
laisten sadonkorjuujuhlissa. 

 Yhteisötalolla talkoovoimin voidaan 
myös huoltaa parkkispyöriä (3.). Parkkispyö-
rät ovat vanhoja polkupyöriä, jotka kunnoste-
taan ja sijoitetaan Someron keskustassa sijait-
seville parkkipaikoille. Näillä polkupyörillä voi 
tutkia keskustaa, tai käydä ostoksilla kivijalka-
liikkeissä. Polkupyöriä voivat käy  ää niin kes-
kustan asukkaat kauemmaksi suuntautuviin 
lenkkeihinsä kuin muualta saapuvat keskus-
taan tutustumiseen.

Kumipallona luokses pompin
Heti tapahtuva muutos (1-2 vuotta)

6. Unto Monosen tanssisilta 
 -Uudiste  u silta mahdollistaa tunnelmalliset tanssi-illat 
7. Koulu  en kiveyksen asennus 
 -Katu  lasta viihtyisämpi ja toiminnallisempi 
8. Matonpesupaikka 
 -Lisää toimintoja aikuisille 
9. Skei   puisto 
 -Lisää toimintoja nuorille 
10. Pysäköin  alueen järjestely ja viheristutukset 
 -Koulun alueesta viihtyisämpi 
11. Rauli Badding Somerjoen tori 
 -Torikauppa ja tapahtumat siirretään Joensuun- ja Kiiruun  en risteyksen ympäristöön 
12. Leikkiken  ä 
 -Lisää toimintoja lapsille 
13. Kaupunkipuutarha 
 -Lisää toimintoja kaikille 
14. Yhteisötalo 
 -Lisää yhteisöllisiä toimintoja kaikille 
15. Ulkoliikuntasali 
 -Lisää yhteisöllisiä toimintoja kaikille

Lähivuosien hankkeet (2-7 vuotta)
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3.

3.

3.

3.
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4.
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7.

8.

10.9.

11.

16. Kiiruun  en yhteinen katu  la,  en kiveys 
 -Katu  lasta muokataan viihtyisämpi kauppaa ja tapahtumia varten 
17. M. A. Nummisen aukio ja  Joensuun  en kiveyksen uusiminen
 -Katu  lasta muokataan viihtyisämpi ja turvallisempi 
18. Joensuun  en pyörä  e 
 -Katu  lasta muokataan viihtyisämpi ja turvallisempi, auto  e rajataan katu  lasta pollarein 
19. Puisto ja puistoken  ä esim. petankin pelaamiseen 
 -Lisää yhteisöllisiä toimintoja kaikille 

Pidemmän tähtäimen muutos (7-15 vuotta)

14.

16.

18.

18.

18.

17.

19.

 Kohteita voidaan rakentaa vaihei  ain ja tarpeen mukaan, niiden toteu  amisjär-
jestyksestä voidaan pää  ää esimerkiksi äänestäen. Myös kohteiden rakentaminen voi-
daan toteu  aa osallistaen, esimerkiksi uuden puiston puut voidaan istu  aa yhdessä, 
uudet kaupunkipyörät kunnostaa yhdessä tai puutarhan istutuslaa  kot kasata yhdes-
sä. Halusimme myös kunnioi  aa paitsi somerolaisten yhteisöllisyy  ä, myös kul  uuria 
ja historiaa, joten esi  mme kolmelle kohteelle uu  a nimeä paikallisen merkkihenkilön 
mukaan. Nimeämiskäytäntöä voi tulevaisuudessa myös laajentaa

tetään lasten leikkipaikalla(12.) ja kau-
punkipuutarhalla(13.) Vanhemmat voi-
vat siis rauhassa kasva  aa hyötykasveja 
lasten leikkiessä vieressä. 
 Torin pui  eet luodaan puiston 
oheen uudella kiveyksellä sekä puurun-
koisella katoksella (Visualisoin   s.1). 
Puurunkoinen katos suojaa torimyyjiä 
sateelta ja liialliselta auringonpaisteel-
ta sekä rajaa  laa. Katoksen muoto on 
vali  u Kiiruun puistomiljööseen sulau-
tuvaksi, niin, e  ä puiston puut, patsaat, 
kivetys ja katos luovat yhdessä näy  ä-
vän kokonaisuuden. 

Yleissuunnitelma 1:2000

Rauli Badding Somerjoen tori (11.)

11.

Visualisointi Rauli Badding Somerjoen torista

Visualisointi Yhteisötalosta

Yhteisötalo (14.) & Parkkispyörät (3.)

Alueleikkaus A-A 1:500
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Visualisointi Yhteisötalon sisätiloista
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 Joensuun  e säilyy edelleen autoliiken-
teen pääväylänä. Autoilua kuitenkin rajoite-
taan sitä hidastamalla sekä sen vaa  maa  laa 
rajaamalla. Hidastaminen tapahtuu hidas-
tetöyssyillä (4.) sekä rei  n pienimuotoisella 
mutki  elulla. Hidastetöyssyt sijaitsevat ete-
lässä Heikin  en risteyksessä sekä pohjoisessa 
en  sen marketrakennuksen kohdalla, jolloin 
ne rajaavat uudistetun keskusta-alueen sekä 

Pääkadun 
elävöittäminen

 Kiiruun koulun alueelle lisätään toimintoja en  sestään vahvista-
maan alueen luonne  a julkisten palveluiden keski  ymänä ja luomaan 
alueelle käy  öä myös virka-ajan ulkopuolella. Jaa  lanjoen  rantaa hyö-
dynnetään rakentamalla luonnon läheisyyteen matonpesupaikka (8.)  
ja skei   puisto (9.). 
 Liikuntamahdollisuuksia alueella lisätään urheilukentän oheen 
tulevilla parkkispyörillä(.3.) ja ulkoliikuntasalilla(15.). Urheilukentän 
eteläpuolelle tuleva puisto tarjoaa pelikentän esim. petankille. 

Unto Monosen tanssisilta  ja Koulutien elävöittäminen

Visualisointi Joensuuntiestä

tä ja teemaa jatketaan Joensuun  elle (17.) 
pyöreiden muotoaiheiden ja uusien pinto-
jen muodossa. Kiiruun  en pää  eeksi ra-
kennetaan   esiintymislava/ myyn  koju(5.), 
jolla voidaan aluksi kokeilla uusia toimintoja 
alueella. Tapahtumia järjeste  äessä Joen-
suun  ellä voidaan katkaista liikenne, jolloin 
alueella vapautuu huoma  ava määrä lisä-
 laa. Tapahtumissa lavaa voidaan käy  ää 

esim. pienten konser   en järjestämiseen 
ja pysäköin  paikkoja katu  laan avautuvina 
myyn  pisteinä.

Joensuun  en. Joensuun  en kevyt liikenne 
erotetaan kahdelle kaistalle: yksi jalankulki-
joille ja yksi pyöräilijöille( 18.). Katu  lan ta-
soerot poistetaan ja kiveystä uusitaan, mikä-
li tarpeellista, jo  a Joensuun  estä saadaan 
viihtyisämpi ja ihmisläheisempi. Katu  laan 
tuodaan myös runsaas   uusia kalusteita, ku-
ten katoksia, penkkejä ja istutuksia. Myös 
uusia suuria puita istutetaan. Suurin osa py-
säköin  paikoista poistetaan, mu  a  etenkin 
esteetön pysäköin   ja saa  oliikenne on edel-
leen mahdollista. 
 Rauli Badding Somerjoen torin kiveys- Asemapiirros Kiiruun puiston torista ja Yhteisötalosta 1:1 000
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 Monet toiminnot alueella korostavat Koulu  en tärkey  ä kevyen 
liikenteen väylänä. Koulu  e muokataan jalankulkijalle mieluisammaksi 
lisäämällä siihen kiveystä ja puustoa, sekä rajaamalla toissijaisia näky-
miä uusilla taideseinillä(2.). Taideseinät tarjoavat  näy  ely  lan Some-
ron taiteilijoille tai taiteilijoiden aluille Kiiruun koulusta. 
 Urheilukentän  heää kuusiaitaa harvennetaan tai mahdollises   
siihen puhkaistaan ikkunoita(1.). Aukot kuusiaidassa avaavat näkymiä 
Urheilukentälle ja tuovat eloisuu  a Koulu  en näkymille, mu  a myös 

luovat urheilukentästä helpommin lähesty  ävän. 
 Koulu  en pää  eenä toimii Jaa  lanjoen yli  ävä uudiste  ava Unto 
Monosen tanssisilta (6.). Sillassa on levennys ja katsomo, joten se toi-
mii paitsi kevyen liikenteen siltana, myös tapahtumapaikkana. Veden 
virtaus ja  heä puusto luovat sillalle tunnelmalliset pui  eet esim. silta-
tanssien, konser   en tai kesätea  erin järjestämiselle.
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Koulutien kiveys  1:100Visualisointi tanssisillasta(6.)

Visualisointi tanssisillasta
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