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1. Someron syrän -hanke

Someron keskustalla on tärkeä rooli kaupungin elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä.
Keskusta kutsuu niin asukkaita kuin vierailijoitakin asioimaan, viihtymään, oppimaan ja liikkumaan
Somerolle. Someron Syrän -hankkeessa laadittiin keskustan kehitykselle viitesuunnitelma, jolla pyritään
vahvistamaan keskustan elinvoimaisuutta ja lisäämään kaupunkitilan viihtyisyyttä.
Someron kaupungin valtuuston linjasi keväällä 2019 elinvoimaseminaarissa keskustan kehittämisen ja
sen elinvoimaisuuden ylläpitämisen yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi koko kaupungin elinvoiman parantamisessa. Linjaukseen liittyen kaupunki järjesti yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa arkkitehtuurikilpailun opiskelijoille keväällä 2020. Kilpailulla haettiin uusia, innovatiivisia keinoja keskustan toimintojen ja elinvoimaisuuden kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Ehdotuksia ja ideoita saatiin runsaasti ja ne
toimivat pohjana vuoden 2021 aikana laaditulle Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelmalle
sekä Someron syrän -hankkeelle.
Someron syrän -hankkeen tuottama Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelma asettaa suuntaviivat ja esittää keinopaletin keskustan kaupunkiympäristön kehittämiselle niin lyhyellä kuin pitkällä
aikavälillä. Hankkeessa tuotettiin tämän lisäksi myös puistostrategia Someron keskustan läheisyyteen sijoittuvien puistojen kehitykselle. Suunnitelmia valmisteltiin samanaikaisesti, mikä mahdollisti paremmin
mm. kokonaisvaltaisesti uusien reittien suunnittelemisen keskustan alueelle sekä näiden eri suunnitelmien kytkeytymisen toisiinsa.

Hankkeen tavoitteet:
•Keskustan elinvoimaisuuden ja palvelutarjonnan lisääminen
•Viitesuunnitelman laadinta osayleiskaavan laadintatyön pohjaksi
•Puistostrategian laadinta ja puistojen liittäminen selkeämmäksi osaksi yhdyskuntarakennetta
•Asukkaiden ja kaupunkitilan käyttäjien osallistaminen ympäristön suunnitteluun
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1.1 Arkkitehtuurikilpailu opiskelijoille ja sen tulokset

Opiskelijoille suunnattu ideakilpailu Someron keskustan kehittämisestä järjestettiin 4.2.-29.5.2020
ja sen tulokset ilmoitettiin Somerolla järjestetyssä palkintojenjakotilaisuudessa 3.7.2020. Kilpailu oli
avoin Tampereen yliopiston, Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston opiskelijoille sekä
kilpailuaikana (4.2.2020–29.5.2020) kustakin yliopistosta valmistuneille. Kilpailun palkintolautakunta
totesi kilpailun annin olleen hyvä ja tavoitteiden mukainen ja ehdotusten monipuolisia ja idearikkaita.
Palkintolautakuntaan kuului sekä Someron kaupungin että Tampereen yliopiston edustajia, mukaan
lukien arkkitehtuurin ja yhdyskuntasuunnittelun professorit. Työt olivat myös yleisön kommentoitavana
Someron kaupungin verkkosivuilla 10.– 30.6.2020.

Palkintolautakunnan jäsenet:
Sami Suikkanen kaupunginjohtaja
Jutta Varjus kaupunginhallituksen edustaja
Antti Leino kehittämisasiantuntija
Marko Mäkinen tekninen johtaja
Jyrki Virtanen maankäyttöinsinööri
Ilmari Lahdelma professori, Tampereen yliopisto,
etäyhteyden välityksellä
Panu Lehtovuori professori, Tampereen yliopisto
Anna Koskinen kilpailusihteeri
Lisäksi paikalla:
Katariina Kasvinen harjoittelija, ei äänioikeutta
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Kilpailun arvostelupöytäkirjassa todettiin kilpailutöiden osoittaneen, että torin sijainnista päättäminen
on Someron keskustan kehittämisen avaussiirto. Parhaimmillaan tori muodostaa keskustan toiminnallisen, yhteisöllisen ja symbolisen painopisteen ja varsinkin Kiiruuntien ja Kiiruun puiston pohjoisreunan
osoittamisen toriksi nähtiin avaavan aivan uusia mahdollisuuksia keskustan tärkeimpien kaupallisten ja
julkisten toimintojen yhdistämiselle. Ratkaisun nähtiin myös mahdollistavan Kiiruun puiston aktivoinnin ja paremman avaamisen käyttäjille, joka onnistuu tässä ratkaisussa helposti, vähin keinoin ja arvokasta puustoa varjellen. Tärkeäksi nähtiin hyvän reitin muodostaminen Kiiruun puiston reunaan sekä
kirjaston ja koulukeskuksen näkyvyyden ja saavutettavuuden parantaminen Joensuuntien suunnasta.
Lisäksi kilpailussa hyviksi ideoiksi koettiin myös mm. Jaatilanjoen ympäristön hyödyntäminen virkistysja puistoreittinä sekä linja-autopysäkkien siirtäminen Hämeentien läheisyyteen, joskin myös nykyinen
paikka todettiin toimivaksi. Ehdotuksilta olisi toivottu enemmän ideointia nykyisin tyhjillään olevien
kiinteistön hyödyntämiseksi sekä selkeämpiä ajatuksia elinkeinoelämän kehittämisestä. Kaiken
kaikkiaan kilpailun antiin oltiin tyytyväisiä niin kaupungin kuin yliopiston puolelta ja useat ideoista
nähtiin toteutuskelpoisiksi jo lyhyellä aikavälillä.

Kilpailun ratkaisu:
Kilpailussa jaettiin kolme palkintoa ja kaksi lunastusta.
1. palkinto KUMIPALLONA LUOKSES POMPIN
Valtteri Kaarlamo
Anselmi Moisander
Dennis Somelar

Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto

2. palkinto KAARRE
Mikko-Ville Sirola

Tampereen yliopisto

3. palkinto SOMERO? SOMERO
Joona Lukka
Essi Nisonen

Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto

Lunastukset:
JOTAIN UUTTA AURINGON ALLA erityisesti hyvin ajatellusta viherreitistä
Otto Haarala
Tampereen yliopisto
Veronika Haukeland
Tampereen yliopisto
Talvi Kugge
Tampereen yliopisto
MISSÄ KUKAT KAUNEIMMAT
Cecilia Aintila
Tampereen yliopisto
Santeri Paronen
Tampereen yliopisto
Lotta Syväniemi
Tampereen yliopisto
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Kuva 1. Havainnekuvia kilpailuehdotuksesta ”Kumipallona luokses pompin”.
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1.2 Suunnittelu ja ohjausryhmä

Kilpailun jatkotoimenpiteenä kaupunki lähestyi kolmen palkintotyön tekijöitä ja tarjosi mahdollisuutta
jatkaa suunnittelutyötä, tehtävänä koostaa palkittujen töiden ideoista eheä ja realistinen suunnitelma
ohjaamaan keskustaympäristön uudistusta. Työn toteuttajiksi valikoitui voittajatyön toteuttanut ryhmä.
Jatkokeskustelujen perusteella työn muodoksi päätettiin keskustaympäristön kehityksen viitesuunnitelma, joka luo suuntaviivat keskustassa tapahtuville muutoksille ja esittelee tärkeimpien toimenpiteiden
pääperiaatteet, muttei vielä sovellu itsessään toteutussuunnitelmaksi. Suunnitelman ja hankkeen brändinimeksi päätettiin Someron syrän.
Keskustaympäristön viitesuunnitelman ja puistostrategian laadintaa sekä kaupungin asukkaiden
osallistamista varten perustettiin Someron syrän -hanke. Suunnitteluryhmästä Dennis Somelar toimi
hankkeen projektivastaavana suunnitelmien laadinnan ja osallistamisen ajan. Suunnittelutyötä ohjasi
ohjausryhmä, johon kuului Someron kaupungilta viranhaltijoita sekä kaupungin luottamushenkilöitä.
Ohjausryhmän kokoonpano muuttui hieman elokuussa 2021 kuntavaalien tuloksena.
Suunnitteluryhmään kuuluivat :
Dennis Somelar, Arkkitehti, Projektivastaava
Anselmi Moisander, Ark. Yo, Suunnittelija
Valtteri Kaarlamo, Ark. Yo, Suunnittelija
Ohjausryhmään kuuluivat:
Sami Suikkanen, PJ, Kaupunginjohtaja
Antti Leino, Kehittämisasiantuntija
Marko Mäkinen, Tekninen johtaja
Jyrki Virtanen, Maankäyttöinsinööri
Jyrki Rinta-Paavola, Maanrakennusmestari
Tero Pirttilä, Someron kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Riitta Lehtinen, Someron Kaupungin luottamushenkilö
Matias Mäkinen, Someron Kaupungin luottamushenkilö
Jutta Varjus, Someron Kaupungin luottamushenkilö
Kalle Malin, Someron Kaupungin luottamushenkilö (1.8.2021 lähtien Jutta Varjuksen
tilalla)
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1.3 Osallistaminen

Someron syrän -hanke käynnistettiin ohjausryhmän kokouksella 26.2.2021 ja ohjausryhmä on hankkeen
aikana kokoontunut säännöllisesti. Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelmasta ja puistostrategiasta laadittiin yhdessä ohjausryhmän kanssa luonnokset. Kyseisiä luonnoksia näytettiin osallistamisen yhteydessä kaupungin asukkaille ideoiden, kommenttien ja näkökulmien keräämistä varten.
Viitesuunnitelmien materiaali pyrittiin valmistelemaan mahdollisimman valmiiseen muotoon osallistamista varten, sillä tämä mahdollisti yksityiskohtaisempia keskusteluja kaupungin asukkaiden kanssa
suunnitelmiin liittyen.
Osallistaminen aloitettiin 22.6.2021. Hankkeessa järjestettiin yhteensä neljä (4) osallistamistapahtumaa. Osallistamistapahtumista kaksi järjestettiin täysin verkkotapahtumina, yksi tilaisuus hybriditapahtumana, johon pystyi osallistumaan paikan päällä Somerolla ja verkossa etänä, sekä yksi tilaisuus,
johon osallistuivat kaupunginvaltuutetut paikan päällä Somerolla ja muilla osallistujilla oli mahdollisuus
osallistua tapahtumaan verkossa. Koronapandemia vaikutti osaltaan osallistamistapahtumien luonteeseen etätapahtumina.
Neljän varsinaisen osallistamistapahtuman lisäksi suunnitelmien luonnokset ovat olleet nähtävissä ja
kommentoitavissa Someron kaupungin verkkosivuilla. Suunnitelmien luonnokset lisättiin verkkosivuille
22.6.2021 ja ne olivat kommentoitavissa 10.10.2021 asti. Suunnitelmaluonnokset olivat esillä myös
Someron kirjastolla, jossa myös kerättiin kommentteja. Virallisten osallistamistapahtumien lisäksi
suunnitelmia on esitelty myös muissa yhteyksissä, kuten 7.10.2021 Somero-opiston taidekoululaisille
osana taiteen opetuksen tehtävänantoa.

Someron Syrän- hankkeen osallistamistapahtumat
1.Osallistamistapahtuma, 22.6.2021 (Verkkototeutus)
Suunnitelmien luonnokset kommentoitavina Someron kaupungin verkkosivuilla 22.6 10.10.2021
Näyttely suunnitelmista Someron kirjastolla 5.7 - 1.10.2021
2.Osallistamistapahtuma, 9.9.2021 (Verkkototeutus)
3.Osallistamistapahtuma 23.9.2021 (Hybriditapahtuma, johon oli mahdollista osallistua
Someron kaupungintalolla sekä verkossa)
4.Osallistamistapahtuma 29.9.2021 (Hybriditapahtuma, johon valtuusto osallistui paikan
päällä Somerolla ja muilla oli mahdollisuus osallistua tapahtumaan verkossa)
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Osallistamistapahtumia markkinoitiin Someron verkkosivuilla, Someron somekanavissa sekä joillekin
kohderyhmille esim. kaupunginvaltuuston jäsenille ja Someron yrittäjille suoramarkkinointina sähköpostitse. Hanke ja sen suunnitelmat saivat myös huomattavan määrän näkyvyyttä mediassa ja hankkeesta onkin kirjoitettu aktiivisesti esimerkiksi Salon Seudun Sanomissa, Forssan lehdessä ja Somero-lehdessä jo kilpailuehdotusten tultua julki Someron kaupungin verkkosivuille.
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Kuva 2. Aikajana Someron syrän -hankkeen laatimiin suunnitelmiin liittyvistä vaiheista
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Kuva 3. Viitesuunnitelma ennen osallistamista.
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2. Suunnitteluratkaisujen perustelut ja osallistamisen
aikana ilmenneet kysymykset
Osallistamisen aikana saatiin hankkeesta ja sen tuottamista suunnitelmista monipuolisesti kommentteja, kysymyksiä sekä uusia ideaehdotuksia alueelle. Osallistamisessa keskustelua syntyi varsinkin
keskustaympäristön viitesuunnitelmasta, erityisesti toritoimintojen siirron sekä Kiiruun puiston toimenpiteiden osalta. Osallistamisen aikana esitelty puistostrategia synnytti huomattavasti vähemmän
keskustelua.
Tässä osiossa esitellään osallistamisen aikana ilmenneitä kysymyksiä ja vastataan niihin kootusti perustellen Keskustan viitesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden suunnitteluratkaisuja. Puistostrategian
suunnitteluratkaisuja ei avata yhtä perusteellisesti sillä ne eivät juurikaan herättäneet kysymyksiä osallistamisen aikana. Osallistamisen vaikutuksia suunnitelmiin käydään lävitse kohdassa 4. Viitesuunnitelman ja puistostrategian muutokset osallistamisen seurauksena.

2.1 Kysymykset osallistamisen aikana liittyen Someron
Keskustaympäristön viitesuunnitelmien luonnoksiin
Someron keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelmasta saatiin monipuolisesti kommentteja osallistamistapahtumissa, Someron verkkosivuilla, kirjallisesti kirjastossa olleesta näyttelystä sekä
osallistamisen järjestäjien sähköpostiin. Osallistamisen aikana ilmeni esimerkiksi seuraavia kysymyksiä
ja kommentteja:
-Miten tori siirtäminen parantaa kaupungin elinvoimaa ja mitä sillä saavutetaan?
-Miten uudella torilla järjestetään parkkipaikat ja mihin kirjaston asukkaat pysäköivät tulevaisuudessa?
-Miten uudella torilla sijaitsevaa maakellari-rakennusta muokataan soveltumaan info-/myyntipisteeksi?
-Miten Matkahuollon toiminta järjestyy, jos linja-autopysäkkien siirto Hämeentien varteen toteutuu?
-Mahtuvatko torimyyjät autoineen ja kalustoineen uudelle torille myymään tuotteitaan?
-Miksi muuttaa vastikään suunniteltuja ja osittain toteutettuja alueita kuten Kiiruun puistoa ja olemassa olevaa
Someron toria?
-Olemassa oleva tori mahdollistaa hyvin myös yleisötilaisuudet ym. Mahdollistaako uusi tori myös kerääntymiset
ja yleisötoiminnan?
-Miten keskustan maanomistukset ovat vaikuttaneet suunnitelmiin?
-Onko puiston kulttuurihistorialliset sekä biologiset arvot otettu huomioon toimenpiteiden suunnittelussa?

Someron syrän -hanke ja osallistamisen tulokset

11

2.2 Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelman
ratkaisujen perustelu
Viitesuunnitelman koostamisessa hyödynnettiin vuonna 2020 järjestetyn opiskelijakilpailun kattavia taustamateriaaleja keskustan alueesta, suunnitteluryhmän omia analyysejä alueesta sekä alueen
kaava-aineistoa. Lisäksi suunnittelua jatkettiin yhteistyössä ohjausryhmän kanssa ja ohjausryhmän
asiantuntemusta hyödyntäen. Viitesuunnitelmissa esitetyt toimenpiteet perustuvat pitkälti opiskelijakilpailun tuloksena saatuihin ideoihin, joita on tarkennettu ja muokattu ohjausryhmätyöskentelyllä.
Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelmassa ehdotetut päätoimenpiteet ovat (esitetty tarkemmin liitteessä 1: Someron keskustaympäristön viitesuunnitelma):
-Toritoimintojen siirtäminen Kiiruun puiston ja Joensuuntien yhteyteen
-Joensuuntien rauhoittaminen ja katutilan kehittäminen
-Olemassa olevan toriaukion kehittäminen sekä linja-autoaseman toimintojen siirtäminen Hämeentien varteen
-Puistojen ja rantareitin kehittäminen ja yhtenäistäminen

2.2.1 Toritoimintojen siirtäminen Kiiruun puiston ja
Joensuuntien yhteyteen
Torin siirto Kiiruun puiston pohjoispuolelle mahdollistaa kävelykeskustan muodostumisen sekä Kiiruun
puiston kytkeytymisen paremmin osaksi keskustaa. Kiiruun puiston pohjoispuolelle ehdotettu tori on
neliömetreiltään samaa kokoluokkaa kuin jo olemassa oleva tori ja mahdollistaa niin torikaupan kasvamisen, kuin myös sen jatkumisen nykyisessä määrässä ja muodossa. Torikatokset ja muut rakenteet
voidaan toteuttaa alueelle niin, että ne mahdollistavat alueelle saapumisen myös ajoneuvokalustolla.
Jos torikauppa tulevaisuudessa vähenee, sopeutuu uusi ehdotettu tori paljon paremmin kyseiseen
tilanteeseen verrattuna olemassa olevaan toriin, sillä se ei luo tyhjää suurta vajaakäyttöistä aukiota
keskustaan.
Torille ehdotetut katokset rajaavat toritilaa, helpottavat toritoimintaa esimerkiksi sateen sattuessa ja
mahdollistavat esimerkiksi toritoiminnan ilman omaa kalustoa tai katosta. Lisäksi katokset toimisivat
keskustan ja torin moderneina maamerkkeinä ilmoittaen torin sijainnista niin ohikulkevalle Joensuuntielle, Kiiruun puistoon kuin ympäristön julkisiin rakennuksiinkin. Katokset luovat toriaukiolle ja keskustalle yhtenäisempää ja huolitellumpaa ilmettä. Katoksien yhteyteen esitetään myös esiintymislavaa,
jolloin katokset toimisivat myös luontevana tapahtuma-alueen rajaajana. Katosten tarkempi muoto ja
sijoittelu tulee ratkaista jatkosuunnittelussa. Katosten rakentaminen on myös ratkaistavissa siten, että
niiden lomaan ja alle mahtuu torille tarpeellinen raskaskin liikenne sekä erilaiset rakennelmat. Katosten
rakenne on myös ratkaistavissa niin, että esimerkiksi torisähkö saadaan niiden tolpista.
Someron syrän -hanke ja osallistamisen tulokset
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1830 m²

1830 m²
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Kuva 4. Kuva olemassa olevan torin pinta-alasta (vasemmalla) sekä Kiiruun puiston pohjoispuolelle ehdotetun torin pinta-alasta (oikealla)

Uudelle torille esitetään viitesuunnitelmassa myös Info-/myyntipisteen sijoittamista olemassa olevaan
maakellarin rakennukseen, joka osallistamisen aikana esiteltiin suunnitelmissa kesäkahvilana. Osallistamisen aikana heräsi keskustelua kahvilan tarpeellisuudesta, sekä suurten muutosttöiden järkevyydestä
arvokkaaseen rakennukseen ja erityisesti ohjausryhmän kanssa käydyn keskustelun jälkeen päädyttiin
esittämään rakennusta kahvilan sijasta yleisemmin tapahtumien käyttöön, esimerkiksi info- tai myyntipisteenä. Info-/myyntipiste mahdollistaa Kiiruun puiston olemassa olevan rakennuskannan kytkemisen
uuteen toriaukioon sekä visuaalisesti että toiminnallisesti. Maakellariin esitetty info-/myyntipiste on
tarkoitus perustaa mahdollisimman pienillä muutoksilla kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennukseen, eikä sinne esitetä asennettavaksi lämmityslaitteistoa tai vesipistettä. Kyseinen rakennus toimisi
alueella vain tapahtumien aikaan, eikä tarkoitus ole mahdollistaa siinä liiketoimintaa, joka varsinaisesti
kilpailisi keskustan liiketilojen ja palveluntarjoajien kanssa.
Uuden toriaukion rakentuminen on esitetty viitesuunnitelmassa kahdessa vaiheessa. Vaiheessa 1 uusi
tori ei vaikuta ajoneuvoliikenteen liikennejärjestelyihin merkittävästi, vaan sijoittuu ajoneuvoliikenteen
käytössä säilyvän Kiiruuntien varteen. Ratkaisu vähentäisi alueen pysäköintipaikkoja, mutta korvaavia
paikkoja on esitetty torin lähiympäristöön. Huoltoajolle, lyhytaikaiselle pysäköinnille ja esteettömälle
pysäköinnille on edelleen varattu tilaa uuden torin välittömään läheisyyteen. Uusi tori voidaan rakentaa Kiiruun puiston oheen kunnioittaen Kiiruun puiston kasvillisuutta sekä kulttuurihistoriallisia että
biologisia arvoja. Tori sijoittuisi pääosin nykyisin asfaltoidulle ja nurmikkoiselle, vähäpuustoiselle ja
vajaakäyttöiselle alueelle. Kuitenkin jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen olemassa oleviin arvoihin, ja lähtökohtana suunnittelulle tulee olla olemassa olevan puuston säilyttäminen
mahdollisuuksien mukaan.
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Torin rakentamisen mahdollinen vaihe 2 on esitetty toteutettavaksi pitkälle tulevaisuuteen, jolloin
Kiiruuntien ajoneuvoliikenteeltä sulkemista ja torialueen edelleen rauhoittamista voidaan arvioida
uudelleen. Vaikkakin kilpailun voittaneeseen ehdotukseen perustuvan torin luonnetta ja erityisesti
liikenteellisiä ratkaisuja on työstetty, nähtiin myös toisen vaihtoehdon esittäminen tärkeäksi. Suunnitelman ensimmäinen vaihtoehto vastaa Someron nykyisiin liikenteellisiin olosuhteisiin, mutta mikäli vielä
kävelypainotteisempi keskusta nähtäisiin tulevaisuudessa mahdolliseksi, on kehityssuunta jo valmiina.
Suunnitelmaan kuuluu myös esitys Kiiruun puiston kehittämisestä. Esitettävät toimenpiteet tähtäävät
puiston ja uuden torin synergiaan sekä puiston nykyistä parempaan avautumiseen ympäristöönsä, erityisesti Joensuuntielle. Ehdotettuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi puiston väylien ja näkymien avartaminen, pääväylien päällystys kivituhkalla ja rajaaminen kiveyksellä sekä pollarivalaisimin sekä puiston ja
sen rakennusten valaisun uusiminen. Lisäksi esitetään tarkasteltavaksi esimerkiksi uuden hulevesi-/istutusaiheen toteuttamista Kiiruun talon eteen näkymää Joensuuntieltä korostamaan sekä aukiopintojen
lisäämistä esimerkiksi Kiiruun talon yhteyteen. Hulevesiaihe ei olisi varsinainen vesiallas, vaan koostuisi
esimerkiksi kosteikkokasvillisuudesta ja kivikosta, ja toimisi osana keskusta-alueen hulevesien hallintaa.
Aiheen toteutus vaatii tarkempaa jatkosuunnittelua.
Uusia reittejä ja näkymiä avattaisiin olennaisiin suuntiin, erityisesti Kiiruun koulukeskukselta uuden
torin ja Joensuuntien suuntaan. Puiston toimenpiteet vastaisivat työn aikana ilmenneisiin huoliin
esimerkiksi puiston nykyisestä vajaakäytöstä sekä siellä esiintyneestä ilkivallasta. Puiston merkittävistä
kulttuurihistoriallisista ja biologista arvoista johtuen viitesuunnitelmassa esitetään toimenpiteet varsin
yleispiirteisesti, ja jatkosuunnittelu vaatii tarkempia selvityksiä esimerkiksi alueen kasvillisuudesta. Puiston toimenpiteiden pääperiaate on, että sen kaunista metsäistä luonnetta säilytetään mahdollisimman
paljon, kuitenkin niin, että itse puiston käytettävyyttä, näkyvyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä saataisiin lisättyä.
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2.2.2 Joensuuntien rauhoittaminen ja katutilan
kehittäminen
Joensuuntiestä pyritään ehdotetuilla toimenpiteillä saamaan turvallisempi ja viihtyisämpi ympäristö,
erityisesti kävelijöille ja pyöräilijöille, kuitenkin niin, että kulku- ja pysäköintimahdollisuudet säilyvät
hyvinä kaikilla tien käyttäjillä. Toimenpiteillä pyritään laskemaan autoliikenteen nopeutta, vähentämään melua keskusta-alueella sekä edistämään kevyen liikenteen mahdollisuuksia ja puitteita keskusta-alueella. Ajoradan, pyöräkaistan ja kävelijöiden alueen korottaminen samaan tasoon toimii autoliikennettä hidastavana tekijänä ja korostaa tien ja keskustan keskeisintä osaa. Lisäksi vähentäessään
tasoeroja toimenpide myös parantaa katu- ja kaupunkitilan esteettömyyttä. Ajorataa ja kävelijöiden ja
pyöräilijöiden tilaa erotetaan toisistaan kuitenkin pollareilla, mikä osaltaan luo turvallisuuden tunnetta
kävelijöille. Lisäksi ajorataa ehdotetaan kavennettavaksi ja hienoisesti kaarrettavaksi, mikä osaltaan
myös vähentäisi tien tilannenopeuksia ja vapauttaisi tilaa muille toiminnoille. Lisäksi osa vinopysäköinnistä muutettaisiin kadunvarressa pitkittäissuunnassa tapahtuvaksi pysäköinniksi. Vapautunut tila mahdollistaisi erillisen pyöräkaistan sekä istutusten ja terassirakennelmien lisäämisen alueelle. Tavoitteena
olisi, että toimenpiteet siten parantaisivat myös keskustan liiketilojen puitteita esimerkiksi terassi- tai
pop up -toiminnalle. Pysäköintipaikkojen määrä Joensuuntiellä pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla ja toimenpiteiden myötä poistuvia pysäköintipaikkoja on esitetty suunnitelmissa lähiympäristöön,
esimerkiksi Hämeentien varteen. Istutusten ja puiden lisäämisen sekä katupintojen uusimisen ohella
esitetään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi pysäköintipaikkojen toteuttamista esimerkiksi nurmikiveyksenä, jolloin kadun vehreyttä ja läpäisevien pintojen osuutta saataisiin lisättyä.
Joensuuntien ja Hämeentien olemassa olevien kiveysten ja katukalusteiden hyödyntämistä tulee
tarkemmin tutkia jatkosuunnitteluvaiheessa. Mainitut elementit ovat varsin hyvälaatuisia ja verrattain
uusia, joten niitä voidaan ja niitä tulee vielä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan tulevassakin uudistuksessa.
Joensuuntien ehostustoimenpiteet on esitetty toteutettavaksi vaiheittain. Viitesuunnitelma ei ota
kantaa Joensuuntien uudistamisen jakamiseen eri vaiheisiin ja se jää jatkosuunnittelun yhdeksi päätehtäväksi. Ehostustoimenpiteiden jatkosuunnittelussa voidaan ottaa huomioon esim. maanalaisen infraverkoston korjaamiseen liittyviä töitä ja ajoittaa työt tehtäväksi yhtäaikaisesti. Näin aiheutuu alueen
käyttäjille ja asukkaille mahdollisimman vähän häiriöitä rakennustöistä.
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2.2.3 Olemassa olevan toriaukion kehittäminen sekä
linja-autoaseman toimintojen siirtäminen
Hämeentien varteen

Toritoimintojen siirtämisen myötä kehitetään myös olemassa olevan toriaukion toimintoja niin, ettei se
kilpaile uuden torin kanssa. Olemassa olevalle torille on suunnitelmassa ehdotettu nuorisolle profiloituja toimintoja, kuten olemassa olevan koripallokentän ehostaminen sekä skeittiparkin rakentaminen
torin oheen. Näin Someron keskustaan muodostuu nuorisolle oma oleskelutila, joka ei kuitenkaan ole
koulun välittömässä läheisyydessä. Nuoriso pystyy näin irtautumaan vapaa-ajalla paremmin arjesta ja
sen ympäristöstä.
Skeittiparkin toimintoja levitetään toriaukiolle skeittispoteilla, jotka mahdollistavat skeittiparkista erillisiä alueita skeittaamiselle. Skeittispotit mahdollistavat myös yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisen olemassa olevalla torilla, niitä voidaan myös hyödyntää tapahtumissa esimerkiksi istumapaikkoina. Skeittispotit mahdollistavat myös skeittaamiseen tarvittavan tilan kasvattamisen alueella tarpeen
mukaan.
Hämeentien oheen viitesuunnitelmissa ehdotetaan myös linja-autopysäkkien rakentamista. Linja-autopysäkkien siirto Hämeentien oheen mahdollistaisi mm. raskaan ajoneuvoliikenteen määrän vähenemisen Joensuuntiellä. Lisäksi pysäkkien rakentaminen Hämeentien oheen tiivistäisi keskustan toimintoja
ja mahdollistaisi paremmat puitteet täydennysrakentamiselle Hämeentien varteen. Linja-autopysäkkien
sijainnin päätökseen vaikutti suuresti myös kaupungin maaomistukset keskustan alueella. Viitesuunnitelmissa esitetty alue linja-autopysäkeille on kaupungin omistuksessa.
Linja-autopysäkkien siirto on viitesuunnitelmassa esitetty toteutettavaksi mahdollisesti noin 20–25
vuoden päähän. Toimenpide nähtiin realistiseksi ja kehityskelpoiseksi kilpailuehdotusten arvostelupöytäkirjassa, mutta toisaalta pysäkkien nykyisen paikankin nähtiin olevan toimiva. Toimenpidettä on siis
työstetty toteuttamiskelpoisemmaksi, mutta sen tarpeellisuutta tulee vielä tulevaisuudessa tutkia. Linja-autopysäkkien oheen on viitesuunnitelmassa esitetty myös saattoliikenteen pysäköintipaikkoja sekä
pysäköintipaikkoja taksiliikenteelle. Eri liikennemuotojen sijoittaminen samalle alueelle parantaa toimijoiden liiketoiminnan edellytyksiä, mutta tämä mahdollistaa myös sosiaalitilojen osoittamisen taksien ja
linja-autokuskien kuljettajille. Sosiaalitilat alueella voidaan osoittaa lähistöllä sijaitsevaan liiketilaan tai
niille voidaan osoittaa pieni uudisrakennus linja-autopysäkkien oheen. Toimenpiteen toteutuessa tulee
jatkosuunnittelussa huomioida varsinkin Matkahuollon palveluiden järjestämisen mahdollisuudet.

Someron syrän -hanke ja osallistamisen tulokset

16

2.2.4 Puistojen ja rantareitin kehittäminen ja
yhtenäistäminen

Rakentamalla uusia väyliä ja ehostamalla keskustaympäristössä sijaitsevia viher- ja puistoalueita voidaan keskustan alueella tarjota uusia reittejä virkistys- ja arkikäyttöön kevyen liikenteen käyttäjille.
Viitesuunnitelmassa ehdotetaan rakennettavaksi uusia väyliä Jaatilanjoen rantaan sekä niiden yhteyteen uusi kevyen liikenteen silta Jaatilanjoen eteläpäähän, Kirkkojärven rantaan. Uudet väylät ja silta
kytkee Akustinpuiston paremmin osaksi keskustaa, ja mahdollistaa myös keskustan puistojen kytkeytymisen niitä ympäröiviin asuinalueisiin.
Lisäksi viitesuunnitelmassa ehdotetaan myös Koulutien ehostusta istutuksin ja osittaisella kiveyksellä.
Koulutie toimii tärkeänä liityntäkohtana virkistysreittien ja keskustan välillä. Ehostamalla tietä, korostetaan sen asemaa tärkeänä kevyen liikenteen väylänä sekä luodaan selkeä huoliteltu väylä keskustan
lukuisille toiminnoille. Keskustaympäristön viitesuunnitelmassa ehdotetut virkistysreitit on otettu
huomioon hankkeessa tuotetussa Puistostrategiassa, ja ne liittyvät osaksi laajempaa puistojen kokonaisuutta.

3. Osallistamisessa ilmenneet uudet ideat
Osana osallistamista kerättiin ja pyydettiin myös uusia ideoita suunnitelmiin ja niiden kattamaan alueeseen liittyen. Tässä osiossa käydään läpi joitain Someron kaupungin asukkaiden ideoita. Osallistamisen
aikana ilmeni myös ehdotuksia ja ideoita sijoittaa jotakin viitesuunnitelman päätoimenpiteitä vaihtoehtoiseen sijaintiin. Kyseisiä ehdotuksia ei käsitellä tässä raportissa, sillä toimenpiteiden sijainnit perustuvat mm. vuonna 2020 järjestetyn opiskelijakilpailusta saatuihin tuloksiin, Someron kaupungin maanomistuksiin keskustan alueella sekä ohjausryhmätyöskentelyyn, joiden avulla toimintojen eri sijainteja
on pohdittu kattavasti.
Osallistamisen aikana ilmenneet ideat:
-Kirsikkapuiden istutus keskustan alueelle
-Muraalin toteutus Kivimakasiinin Joensuuntien puoleiselle julkisivulle tai katutaiteen
hyödyntäminen katutilan parantamisessa olemassa olevan torin alueella
-Kirkkojärven ranta-alueiden kehittäminen
-Puuston ja kasvillisuuden istuttaminen asukkaiden toimesta puistoalueille
-Arkkitehtuurin professorin kutsuminen osaksi ohjausryhmään
-Myyntikojujen rakentaminen Joensuuntien varteen
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3.1 Osallistamisen aikana ilmenneiden ideoiden
vaikutus ja potentiaali

Kirsikkapuiden istutus keskustan alueelle:
Someron syrän -hankkeen suunnitelmissa on esitetty uusia istutuksia Kiiruun puiston uudelle torille
sekä Joensuuntien varteen. Kirsikkapuuistutukset soveltuvat hyvin myös mm. Koulutien varteen, jossa
ne parantaisivat Koulutien yleisilmettä korostaen väylän merkitystä kevyen liikenteen reittinä. Jollei
kirsikkapuiden istutuksesta ja ylläpidosta aiheudu kohtuuttomia kustannuksia, soveltuvat ne hyvin Someron keskustan ympäristöön. Kirsikkapuiden istuttamisen kustannuksiin on tarjottu myös rahoitusta
Someron kaupungin asukkaan toimesta. Voidaan myös tutkia kirsikkapuiden sijoittamista esimerkiksi
Kiiruun puiston olemassa olevan hedelmätarhan yhteyteen. Tämä vaihtoehto kuitenkin vaatii jälleen
puiston ja Kiiruun talon olemassa olevien arvojen ottamista huomioon.
Lisäksi erilaisten hedelmäpuiden istutuksessa keskustan alueella tulee kuitenkin huomioida mahdolliset
hedelmien leviämisestä ja siivoamisesta koituvat haitat.
Muraalin toteutus Kivimakasiinin Joensuuntien puoleiselle julkisivulle tai katutaiteen hyödyntäminen katutilan parantamisessa olemassa olevan torin alueella
Kivimakasiini on kulttuurihistoriallisesti tärkeä rakennus Someron keskustassa. Luonnonkivestä koostuva julkisivu soveltuu materiaaliteknisesti huonosti maalattavaksi, sillä huokoinen ja epätasainen pinta
imee maalia ja toimenpide on näistä syistä hankalasti peruutettavissa. Rakennuksen alkuperäistä ulkonäköä maalauksen jälkeen on mahdotonta palauttaa, eikä toimenpide ole hyvien restaurointitapojen
mukainen.
Muraalia varten voidaan rakentaa/asentaa maalattava esim. levytuotteista koostuva pinta, mutta tämä
vaikuttaa luonnonkivipinnan patinoitumiseen ja jättää täten jälkiä julkisivuun. Suunnitteluryhmä ei
suosittele muraalin toteuttamista kyseiseen paikkaan.
Katutaidetta ja muraaleja voidaan kuitenkin käyttää kaupunkiympäristön kehittämiseen esimerkiksi
nykyisen torin alueella. Viitesuunnitelmassa alueesta ehdotetaan rakennettavan nuorisolle oma kaupunkitila, jossa on mm. skeittiparkki ja koripallokenttä. Varsinkin torille ehdotetut skeittispotit voisivat
soveltua katutaiteen alustoiksi. Katutaide ja muraalit mahdollistavat nuorisolle kaupunkitilan muokkaamisen ja sen omannäköiseksi tekemisen. Katutaiteen ja muraalien sisällyttämistä osaksi suunnitelmia
tulee kuitenkin tarkemmin tarkastella jatkosuunnitteluvaiheessa, toimenpiteet ovat kuitenkin mahdollisia jo nopeallakin aikataululla.
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Kirkkojärven ranta-alueiden kehittäminen
Kirkkojärven ranta-alueille ilmeni osallistamisen aikana tarve vesiliikenteen puitteiden parantamiseksi.
Ranta-alueiden kehittäminen mm. veneiden pysäköimistä varten parantaa keskustan saavutettavuutta
erilaisilla liikkumisen tavoilla. Veneiden pysäköintipaikan rakenteita Kirkkojärven rannassa voidaan
hyödyntää talvisin myös laskeutumispaikkana järven jäälle, joka mahdollistaa monipuolisesti erilaisia
liikuntamahdollisuuksia. Maininta kyseisenlaisista toiminnoista lisättiin osaksi puistostrategiaa, mutta
erilaisten rakenteiden rakentamisen kustannuksia ja teknistä toteutusta tulee kuitenkin tarkastella
jatkosuunnittelussa tarkemmin.
Puuston ja kasvillisuuden istuttaminen asukkaiden toimesta puistoalueille
Someron keskustan alueella on viher- ja puistoalueita, joissa on vähän puustoa. Kyseisillä maa-alueilla
kasvillisuus saattaa suurimmalta osalta koostua erilaisista heinäkasveista. Kyseisenlaisia alueita voidaan
uudistaa istuttamalla niille puita tai muuta kasvillisuutta. Puiden istutus muuttaa aukeita käyttämättömiä alueita viihtyisimmäksi ja mahdollistavat myös Someron kaupungin hiilinielun kasvattamisen. Idea
soveltuu hyvin varsinkin osaksi puistostrategiaa ja siinä esitettävää Lähipalvelupuistojen palvelukonseptia, jossa asukkaat voivat yksityistä- ja julkista rahoitusta hyödyntäen kehittää kaupungin viher- ja
puistoalueita.
Yhdyskuntasuunnittelun professorin kutsuminen osaksi ohjausryhmään
Someron syrän -hankkeen ohjausryhmä koostettiin ennen osallistamisen alkamista. Hankkeen ohjausryhmää koostaessa ja hankkeen myöhemmissä vaiheissa ei nähty tarvetta sisällyttää kokoonpanoon
yhdyskuntasuunnittelun professoria, sillä suunnitelmien ideat pohjautuvat arkkitehtuurikilpailuun, jonka
palkintolautakunnassa oli Tampereen yliopiston edustajia. Lisäksi hankkeen ohjausryhmässä on useita
viranhaltioita, joilla on takana pitkä ura rakennusalalta ja rakentamisen suunnitteluun liittyvistä tehtävistä. Ilmennyttä tarvetta kuitenkin korvattiin pyytämällä yhdyskuntasuunnittelun teorian professorilta, Panu Lehtovuorelta, lausuntoa liittyen Someron keskustaympäristön viitesuunnitelmaan. Kyseinen
lausunto sisällytetään hankkeen taustamateriaaliin ja sitä hyödynnetään mm. suunnitelmiin liittyvässä
päätöksenteossa.
Myyntikojujen rakentaminen/asentaminen Joensuuntien varteen
Osallistamisen aikana ehdotettiin myös myyntikojujen rakentamista/asentamista Joensuuntien varteen.
Kyseistä ideaa ehdotettiin myös alueesta järjestetyssä arkkitehtuurikilpailussa. Kyseistä ideaa ei suoraan sisällytetä osaksi hankkeen suunnitelmia sillä myyntikojut liiketilojen edessä rajoittavat näkymiä
liiketilojen julkisivulle ja näyteikkunoille, vievät tilaa kevyen liikenteen väyliltä sekä kilpailevat torin ja
sen toimintojen kanssa. Kuitenkin viitesuunnitelmassa esitettyihin Joensuuntien muutoksiin kuuluu
suuremman tilan takaaminen kadunvarren liiketiloille ja niiden rakenteille sekä terasseille. Suunnitelman asemapiirroksessa on mainituista rakenteista esimerkkinä kadunvarsipysäköintipaikalla sijaitseva
kevytrakenteinen myyntikoju ja terassirakennelma.

Someron syrän -hanke ja osallistamisen tulokset

19

4. Viitesuunnitelman ja puistostrategian muutokset
osallistamisen seurauksena

4.1 Keskustan viitesuunnitelma

Viitesuunnitelmassa on pyritty painottamaan puiston nykyisen luonteen säilyttämistä. Osallistamisesta
kävi ilmi, ettei suunnitelmasta välity, kuinka paljon suunnitelmissa annetaan arvoa puistolle. Kiiruun
puiston asemaa ja tärkeyttä keskustassa kevyen liikenteen vaihtoehtoisien kulkuväylien mahdollistajana
on tarkennettu Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelmien periaatekuviin. Lisäksi itse Puiston suunnitelmia on myös muutettu niin, että ne mahdollistavat suurempien alueiden säilyttämisen
harvinaisten ja suojeltujen kasvien elinympäristöksi. Suunnitelmissa korostetaan nyt sitä, että viitesuunnitelma luo vain suuntaviivat mahdollisille toimenpiteille, ja jokainen muutos Kiiruun puistossa tulee
olla tarkkaan harkittu ja toteutettu siten, että mukana on myös rakennus- ja maisemahistorian suojelun
ammattilaisia. Tämä koskee luonnollisesti myös Kiiruun puiston pohjoispuolelle suunniteltua uutta toriaukiota. Kuitenkin huomautettakoon, että uusi tori sijoittuisi lähinnä nykyisin asfaltoiduille ja nurmikkoisille, vajaakäyttöisille alueille, joilla suuria arvoja ei tunnisteta olevan.
Uuden torin koosta on ollut myös epäilyksiä, mutta kuten jo kohdassa “2.2.1 Toritoimintojen siirtäminen Kiiruun puiston ja Joensuuntien yhteyteen” mainittiin, olisi torin pinta-ala tulevaisuudessakin
samankokoinen, kun nykyiselläkin paikalla, vaikkakin toiminnot sijoittuvat sille orgaanisemmin. Tätä on
uudelleen tarkasteltu osallistamisen aikanakin.
Osallistamisen johdosta on Kiiruun puiston oheen ehdotetun torin suunnitelmiin lisätty pysäköintipaikkoja kirjaston ja torikaupan kävijöille. Keskustan alueelle Hämeentien varteen on lisätty pysäköintipaikkoja niin, etteivät ne huomattavasti vähene viitesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden johdosta.
Lisäksi kirjaston välittömään läheisyyteen voidaan sijoittaa pysäköintipaikkoja kuvassa 3. merkitylle
tontille, jonka rakennukset mahdollisesti puretaan tulevaisuudessa.
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Pysäköintipaikkojen määrän muutos nykytilanteeseen verrattuna:
Someron syrän -keskustaympäristön viitesuunnitelma,
Kiiruun puiston tori vaihe 1

+3

+8

-2

+7

2*

-1

1*
-14

-4

Pysäköintialue, jolla pysäköintipaikkojen määrä muuttuu suunnitelman mukaan
-+NRO

Pysäköintipaikkojen määrän muutos nykytilanteesta (9/2021)

Kuva
5. Pysäköintipaikkojen
määrän autopaikkoja
muutos viitesuunnitelman
toimenpiteiden johdosta
1* Alueelle
voidaan osoittaa korvaavia
mahdollisesti tulevaisuudessa
purettavaksi osoitettavan rakennuksen tontille

Viitesuunnitelmassa ehdotettu toimenpide tapahtumasillan rakentamisesta mainitaan muokatuissa
2* Sorakenttä,
joka tarjoaa
pysäköintipaikkoja
esim. on
tapahtumien
aikaan.
Alueen
suunnitelmissa
toissijaiseksi
toimenpiteeksi,
jonka toteutus
siis toissijainen
muihin
viitesuunnitelmuuttaminen
linja-autopysäköinnin
tarpeisiin
vähentää
pysäköintipaikkoja
alueella.
man sisältämiin toimenpiteisiin nähden. Tapahtumasillan toteutuksen tarpeellisuutta ja siitä saatavia
hyötyjä tulee tarkastella tapauskohtaisesti jatkossa.
Keskustaympäristön viitesuunnitelman vaiheistusta muutettiin osallistamisen ja ohjausryhmätyöskentelyn tuloksena siten, e ttä siihen sisällytettiin hankkeen aikana laaditut kustannusarviot toimenpiteistä.
Suunnitteluryhmä
Valtteri Kaarlamo,
Anselmi
Moisander &
Dennis sekä
Somelar
1/2
Lisäksi Jaatilanjoen
eteläpäähän rakentuva
silta on esitetty
toteutettavan
aiemmin
vaiheistuksen
aikajanaa on muokattu esitystekniikaltaan selkeämmäksi.
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Pysäköintipaikkojen määrän muutos nykytilanteeseen verrattuna:
Someron syrän -keskustaympäristön viitesuunnitelma,
Kiiruun puiston tori vaihe 2 (Optio)

- 11

Pysäköintialue, jolla pysäköintipaikkojen määrä muuttuu suunnitelman mukaan
-+NRO

Pysäköintipaikkojen määrän muutos nykytilanteesta (9/2021)

Kuva 6. Pysäköintipaikkojen määrän muutos viitesuunnitelman toimenpiteiden johdosta

Suunnitteluryhmä Valtteri Kaarlamo, Anselmi Moisander & Dennis Somelar
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4.2 Puistostrategia

Osallistamisen kommenttien ja uusien ideoiden johdosta Someron syrän -hankkeen laatimaa Puistostrategiaa muokattiin vain hieman. Osallistamisen aikana ilmennyt idea mahdollistaa lähipalvelupuistojen
palvelukonseptissa puistoalueiden kehittämisen mm. tekemällä aloitteita istuttaa puustoa puistoalueille, joilla sitä ei valmiiksi ole, nähtiin suunnittelijaryhmän toimesta hyvänä. Keskustelut osallistamisen
aikana osoittivat, että Someron kaupungin asukkailla on hyviä ideoita kaupungin kehittämiseksi ja lähipalvelupuistojen palvelukonsepti pystyy vastaamaan ja tarjoamaan asukkaille alustan kehittää kaupunkitilaa omanlaisekseen. Puistostrategiaan lisättiin Lähipalvelupuistojen palvelukonseptiin esimerkiksi
myös puiden istutus.
Osallistamisen aikana ilmeni myös tarve ja idea kehittää Kirkkojärven rantaa vesiliikennettä paremmin
palvelevaksi. Puistostrategian ja keskustan viitesuunnitelman ehdottamiin uusiin toiminnot puistoihin
lisättiin sivulle 7/8 maininta Kirkkojärven ranta-alueen hyödyntämisestä paremmin vesiliikenteen ja talviliikuntatoimintojen käyttöön. Talviliikuntatoiminnoille voidaan esimerkiksi rakentaa uuden Jaatilanjoen eteläpäähän rakentuvan sillan oheen puitteita kuten laskeutumispaikka talvisin järven jäälle ja
vastaavasti vesiliikenteen tarpeisiin esim. venelaituri. Toimenpiteet kirjattiin osaksi puistostrategiaa,
mutta toimintojen toteuttaminen esim. Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden yhteydessä vaatii tarkempaa jatkosuunnittelua. Puistostrategiaan lisättiin myös
yleispiirteinen maininta venelaiturien lisäämisestä Kirkkojärven rantaan. Tämä mahdollistaa mm.
olemassa olevien venelaiturien ja veneen laskupaikkojen laajentamisen ja kehittämisen tarkastelun.
Puistostrategian vaiheistuksessa siirrettiin Jaatilanjoen ranta-alueille rakennettavien reittien rakentamisen ajankohta tapahtuvan yhtäaikaisesti Keskustaympäristön kehittämisen viitesuunnitelmissa esitetyn Jaatilanjoen etelääpähän toteutettavan sillan kanssa. Lisäksi vaiheistuksen aikajanalle lisättiin
toimenpide lisätä venelaitureita Kirkkojärven rantaan ja vaiheistuksen aikajanan esitystekniikkaa on
muokattu selkeämmäksi.

Someron syrän -hanke ja osallistamisen tulokset

23

5. Liitteet

Liite 1: Someron keskustaympäristön viitesuunnitelma-osallistamisen jälkeen
Liite 2: Someron Puistostrategia-osallistamisen jälkeen
Liite 3: Prof. Panu Lehtovuoren lausunto viitesuunnitelman luonnoksesta

Someron syrän -hanke ja osallistamisen tulokset

24

