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Someron liikekeskusta asettuu selkeästi Joensuuntien ympäristöön ja ha-
luammekin suunnitelmallamme kunnioittaa ja vahvistaa Somerolta jo nyt 
löytyviä ominaisuuksia. Toimenpiteemme ovat suhteellisen hienovaraisia ja 
niissä pyritään hyödyntämään suurilta osin jo olemassa olevia asioita sekä 
tiloja ja tuomaan niiden parhaat puolet ja kätketty potentiaali esiin. 

Yksi keskeinen osa suunnitelmaa on pyrkiä vahvistamaan jo vahvaa palvelu-
kenttää, mahdollistamalla sesonkiluontoiset ja matalakynnyksiset yrittäjyys-
kokeilut Joensuuntien varressa parkkiruutuihin asetetuilla moduuleilla. Tämä 
luo myös muovautuvia ja erilaisia palvelukonsepteja, jotka lisäävät kuluttaji-
en ja vierailijoiden mielenkiintoa Someroa kohtaan.  

Suunnitelmamme kaupunkikuvallisesti merkittävin muutos, Someron torin 
ja bussiaseman paikkojen vaihtaminen palvelee Joensuuntien varren kehi-
tystä raskaan linja-autoliikenteen poistuessa ja torin tullessa kiinteäksi osaksi 
pääväylää. Linja-autojen poistuminen ja tulevat hidasteet parantavat lisäksi 
Joensuuntien liikenneturvallisuutta. Torin reunaan rakennettava skeittipuisto 
toimii kädenojennuksena nuorille ja alakulttuureille, sekä tuo yhteen erilaisia 
käyttäjäryhmiä. Samalla varmistetaan torialueen korkea käyttöaste.  

Lopputuloksena syntyy elävä ja ajassa nopeasti muuttuva pikkukaupungin 
keskusta, joka tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon kaupunkiasumiselle. 

RAKEISUUS JA YHTEYDET 1: 10 000

YLEISSUUNNITELMA 1: 2000

Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön 
otetaan yhteistyössä kaupungin ja 

yrittäjien pop-up-parkkiruutu-
kesäterassi-vuokraus. Tämä mahdollistaa 

matalan kynnyksen yrittäjyyden ja uusien 
liikeideoiden kokeilun ilman, että 

liiketoimintaan täytyy sitoutua pitkillä 
vuokrasopimuksilla tms.  Tämä voi 

kannustaa esimerkiksi paikallisia nuoria 
kokeilemaan yrittäjyyttä matalalla riskillä.  

VAIHE I 2020 - 2022 

VAIHE II 2022-2027 

Toisen vaiheen yhteydessä toteutetaan 
torin ja linja-autoaseman uudelleen 

sijoittelu sekä Kiiruun puiston 
kunnostustyö sekä Jaatilanjoen varren 
raivaus ja maisemointi. Tämän vaiheen 

toimenpiteet vaikuttavat selkeästi 
keskustan dynamiikkaan ja korostavat 
historiallisen puiston ja Joensuuntien 

asemaa entisestään.  Joen varren 
muuttaminen kevyen liikenteen väyläksi 

parantaa kulkuyhteyksiä keskustaan. 
Samalla tarkoituksena on liittää 

Akustinpuisto selkeämmin osaksi tätä 
verkostoa. Lisäksi raskaan liikenteen 

katoaminen Joensuuntieltä vaikuttaa 
positiivisesti liikenneturvallisuuteen. 

VAIHE III 2027- 

Kolmannen vaiheen ns. pitkän tähtäimen 
suunnitelmassa Kiiruun kampus- ja liikunta-aluetta 

tullaa kehittämään lisää ja urheilukentän yhteyteen 
rakennetaan uusi liikuntahalli. Lisäksi 

Kiiruunkulman vanha rivitalo tullaan purkamaan ja 
tontille suunnitellaan hybridirakennus, jossa on 

voisi muun muassa olla tilaa asunnoille, 
pienimuotoiselle majoitustoiminnalle sekä 

työpajatilaa harrastetoiminnalle. Pitkällä tähtäimellä 
myös I ja II vaiheiden aikana tehdyt muutokset 

alkavat tuottaa hedelmää ja tuomaan mm. uusia 
pitkäaikaisempia toimijoita Somerolle. 

Elinkeinorakenteen ja työn luonteen muuttuessa 
monipuolinen palvelutarjonta, hyvät 

ulkoilumaastot ja verrattain väljä asuminen tekevät 
Somerosta aidosti houkuttelevan muutto- tai 

vapaa-ajanasumiskohteen, erilaisille ihmisille ja 
talouksille. 

vaikutusalue

potentiaalisia parkkiruutuja

toisen vaiheen toimenpidealueet

kolmannen vaiheen toimenpidealueet



KESKUSTA JA KIIRUUNPUISTO

Keskustaa muokataan kävelijä-
ystävällisemmäksi. Lisäämällä 
hidasteita Joensuuntien suojateille 
sekä risteysalueille ajonopeutta 
saadaan madallettua, minkä 
seurauksena liikeenneturvallisuus 
lisääntyy ja  viihtyisyyttä madaltavat 
tekijät kuten melusaaste vähenevät. 
Istutuksia lisätään Joensuuntien 
varrelle. Kiiruunpuiston ja Kiiruun 
koulun välisellä tieosuudella liikenne 
rajoitetaan tonteille ajoon sekä 
huoltokäyttöön, hilliten puiston 
ympäriajoa.

Joensuuntien varressa olevia 
parkkipaikkoja hyödynnetään 
kesäisin liiketoiminnan ja keskustan 
aktivoimiseksi vuokraamalla
niitä pienyrittäjille. Vuokraus sisältää 
parkkipaikan sekä muunneltavan 
kojurakenteen, jota vuokraaja voi 
hyödyntää tarvittaessa.

Kiiruunpuisto sidotaan tiiviimmin 
keskustaan karsimalla suurimmat 
havupuut, näin avaten puistoa 
Joensuuntielle. Karsiminen ja 
harvennus toteutetaan puiston 
historiaa kunnioittaen ja 
ainutlaatuinen floora säilyttäen. 
Lehtipuut sekä pienemmät havupuut 
säästetään. Koulukampuksen puoleista 
sivua rajataan istuttamalla lehtipuita 
parkkipaikan ja puiston väliin. 
Puistoon luonnollisesti muodostuneet 
kävelyreitit päällystetään soralla ja 
otetaan osaksi reitistöä. Valaistusta 
ja penkkejä lisäämäällä pyritään 
korostamaan puiston viihtyisyyttä 
ja kutsuvuutta. Viljamakasiinin 
kulttuuritoimintaa jatketaan ja 
rakennus kunnostetaan tarpeen 
vaatiessa.

UUSI RANTAPUISTO

Uusi rantapuisto raivataan 
kaupungin omistamille 
maille Jaatilanjoen 
molemmille puolille. Puisto 
toimii sekä virkistysalueena 
että luo uuden 
kevyenliikenteen väylän, 
joka ohittaa keskustan. 
Puiston ja kevyen liikenteen 
verkoston on tarkoitus myös 
yhtyä Akustinpuistoon 
mahdollisen sillan 
kautta tulevaisuudessa.  
Rantapuisto ja sen kevyen 
liikenteen väylät myös 
yhdistävät luontevasti 
Pappilan, Okkerin sekä 
Jaatilan asuinalueet 
Someron keskustaan. 

Rantapuistoon lisätään 
valaistusta ja penkkejä.

ALUELEIKKAUS 1:500

 
Kojuosion seinät ovat irrotettavat, mikä 
mahdollistaa kojujen yhteen kytkemisen.

Moduuli voi toimia pelkkänä terassialustana tai 
siihen voi lisätä kojuosion, joka toimii suojana/
myyntipisteenä.

IDEAKORTTI: KESKUSTA JA KIIRUUNPUISTO  1: 500     

IDEAKORTTI: JOKI 1: 500

VISUALISOINTI
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TORI

Someron tori siirretään keskeisemmälle 
ja vilkkaammalle paikalle nykyisen linja-
autoaseman tilalle. Tori sitoo näin yhteen 
pääkadun ympäristöä tuomalla sen 
varrelle uuden viihtyisän pysähtymis- ja 
tapaamispaikan. Lisäksi torin yhteyteen 
sijoitetaan skeittipuisto, joka tarjoaa myös 
nuorille ajanviettopaikan kaupungin 
sydämessä ja parantaa keskustan 
aktiviteettitarjontaa. Skeittirampit kaivetaan 
maanpinnan alapuolelle, mikä vähentää 
äänen kulkeutumista ympäristöön. 
Lisäksi puisto voidaan ympäröidä melua 
eristävillä aidoilla ja istutuksilla.  Linja-
autoaseman palveluiden siirtyessä torilla 
sijaitsevaa rakennusta voidaan käyttää 
osittain nuorisotiloina, jolloin torilla ja sen 
ympäristössä voidaan järjestää organisoitua 
nuorisotoimintaa. 

 

Tori jatkaa vanhan sijainnin väriteemaa 
punaisen kiveyksen avulla. Punertava 
mukulakivi erottaa torin muusta 
ympäristöstä ja tuo lämmintä tunnelmaa. 
Vehreyttä torille tuovat ruukkuihin istutetut, 
siirreltävissä olevat puut ja matalammat 
istutuslaatikot. Skeittipuiston pehmeää 
muotokieltä jatkavat penkit tarjoavat 
monipuolisesti mahdollisuuksia istuskeluun, 
leikkeihin ja muuhun vapaaseen oleskeluun. 
Penkkimuodostelmat rytmittävät 
aukiota sallien silti toriautojen helpon 
liikkumisen. Torin takaosaan jäävä tyhjä 
alue toimii parkkipaikkana myyntipäivinä ja 
tapahtumissa.

UUSI LINJA-AUTOASEMA

Uusi linja-autoasema sijoittuu vanhan 
torin paikalle. Vanhan torin alue soveltuu 
asemakäyttöön luontevasti, sillä Hämeentietä 
pitkin on suora yhteys Someron ohitustielle. 
Uusi sijainti tuo myös runsaasti parkkitilaa 
aseman läheisyyteen, joka voi palvella 
tulevaisuudessa liityntäpysäköintinä, mikäli 
Someron läpi kulkeva linja-autoliikenne lähtee 
kasvuun.  Samalla raskas linja-autoliikenne 
vähenee Someron keskustassa, mikä vaikuttaa 
osaltaan myönteisesti liikenneturvallisuuteen. 

Toria rajaava istutusalue muodostaa 
luontevan laiturialueen, joka toimii myös 
oleskelutarkoituksessa. Linja-autoliikenteen ja 
esimerkiksi matkahuollon tarvitsemia tiloja on 
mahdollista sijoittaa tiloihin, jotka vapautuvat 
nuorisotilan siirtyessä uuden torin kulmalle.

Alueen luonteenmuutoksesta huolimatta 
istutukset ja kävelyreitit säilyvät sellaisenaan. 
Elokuvateatterin toiminta jatkuu samassa 
kiinteistössä asemapalveluiden kanssa. 

IDEAKORTTI: BUSSIASEMA  1: 500

IDEAKORTTI: TORI  1: 500

VISUALISOINTI

AKSONOMETRIA
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Skeittipuiston 
konseptiluonnos


