
 KAIKKIEN OMA SOMERO

Yleissuunitelmassa näkyvät numeroituna 
kohdat, joihin suunitelmassa halutaan
pureutua:

1. Kiiruunkulman tontti

2. Järvenpäänkatu, suurimpien kauppojen   
edusta

3. Nykyisen torin paikka

4.Tyhjä hiekkakenttä toria vastapäätä

5. Kiiruunpuiston kulma

6. Järvenpäänkatu, kevyt liikenne

7. Linja-autoaseman alue

8. Urheilukentän ympäristö

Suunnitelman pääideana oli löytää Someron keskustan 
alueelta ne kohdat, jotka vaikuttivat näin vierailijan nä-
kökulmasta kaikista tärkeimmiltä tai potentiaalisimmilta 
muutostoimien 
kohteilta. Someron kaupungin arvoiksi mainittiin yhtei-
söllisyys, mutta vierailuni aikana 
tästä yhteisöllisyydestä ei kuitenkaan ollut kovinkaan 
monia viitteitä kaupungilla, ja tässä suunnitelmassa onkin 
luotuna useita 
mahdollisia paikkoja kaupunkilaisille viihtyä keskustan 
alueella harrastamassa, asioilla, tai muutenvain viettä-
mässä vapaa-aikaa. Yleissuunnitelmaan merkitty kohta 
numero 6, on ehdotus keskustakadun levittämisestä niin, 
että kevyenliikenteen väylälle mahtuisivat turvallisesti 
sekä kävelijät, että pyöräilijät turvallisesti
kulkemaan. Kevyenliikenteenväylän ja autotien väliin 
olisi myös hyvä saada esimerkiksi 
puita, tai muu aita, jolla kävelijä tuntee olevansa turvalli-
semman välimatkan päässä autoista.

Heti tapahtuva muutos / pop-up

Muutos 2-5 vuoden sisällä

Muutos pitkällä tähtäimellä

Yleissuunnitelma 1:2000

Vaiheistuskaavio Rakeisuuskartta 1:10 000

Leikkauskuva koulun kohdalta 1:500



Ideakortti 1:500, kohdasta numero 1.

Tori on siirretty tontilta puretun vanhan talon 
tilalle. Prosessissa on kierrätetty vanhat mukulakivet nykyisen 
torin alueelta. Uuden torin paikka valikoitui  sijaintinsa vuok-
si, sillä kaupunkilaisten puheiden perusteella tuntui, että moni 
aktiviteetti kaupungissa sijoittuu koulun, kirjaston ja uuden 
urheilukentän lähimaastoon. Miksei siis siirtää myös 
toritapahtumia tälle alueelle? Etäisyys pääkadusta ja kaupoista 
on kuitenkin pieni, ja kulkureittejä alueelle on useita.
 Torin pohjoispäätyyn on sijoitettu valmiita myyntikojuja, jot-
ta lähituottajien tai vaikka paikallisten 
nuorten olisi helppo myydä tuotteitaan tai esimerkiksi avata 
jäätelökoju kesäksi. Eteläpäätyyn sijoitin suuren lavan/pa-
viljongin. Näin torilla olisi valmiiksi lava yhteisötapahtumia 
varten, tai muuten tilaa kapunkilaisten käyttöön, esimerkiksi 
paikallisten 
urheiluseurojen näytöksiä, tai vaikka koululaisten kevätjuhlaa 
varten.

Ideakortti 1:500, yleissuunnitelman kohdasta 
numero 3. 
Vanhan torin alueelle on sijoitettu suuri puisto/ 
kaupunkiviljelmä. Tämä tuo lisää mahdollisuuk-
sia harrastaa, ja kaupungin 
vanhenevan väestön muuttaessa kauempaa 
maalta keskustaan, tuo tämä myös heille hyviä 
mahdollisuuksia nauttia ulkoilusta ja jatkaa 
esimerkiksi kukkien tai hyötykasvien 
kasvattamista myös kaupunkiympäristössä.

Edellisessä ideakortissa, sekä vasemmalla 
näkyvästä visualisointikuvassa näkyy myös 
kaupungin tyhjälle tontille rakennettu uusi 
kerrostalo, johon olisi mahdollista luoda 
mahdollisuus esimerkiksi tuettuun 
palveluasumiseen. Someron kaupungin 
väestörakenteesta käy ilmi, että vanhenevaa 
väestöä on kaupungin alueella runsaasti, ja 
tulevaisuudessa tähän kehitykseen 
varautuminen on järkevää, jotta vanhene-
van väestön on mahdollista jäädä Someron 
alueelle myös tilanteessa, jossa yksin asu-
minen kotona ei ole mahdollista. 



Ideakortti 1:500, Linja-autoasema

Kaupungin viihtyisyyttä lisäämään lisäsin 
suunnitelmaan myös paikan, jossa kaupungin 
nuoriso voi tavata toisiaan, istua ja viettää aikaa, tai 
mihin 
kesäasukkaiden on helppo kesäravintoloista tien 
päästä kävellessä helppo pysähtyä vaikka syömään 
jäätelöt. Lisäksi linja-autoaseman liikenneolisi 
käännetty lähtemään Kassapolkua pitkin, jottei 
linja-autoliikenne kulkisi ollenkaan Joensuunka-
dun kautta, ja keskusta rauhoittuisi edes vähän 
autoliikenteeltä. Tärkeää olisikin saada keskustaa 
viihtyisämmäksi myös kävellen!

Ideakortti 1:500, Kiiruunpuiston laita

 Tämän kaupunginosan vilkasta käyttöä ja 
yhteyttä keskustan, sekä vilkkaan koulu-kirjasto-
urheilukenttä- akselin käyttöä huomioiden 
sijoitin  toiminnallisen osan kiiruunpuiston
laidalle. Puisto on valtava, hallitsevakin osa 
Someron keskustaa, mutta kovin helposti 
lähestyttävältä tämä puisto ei vierailijan silmään 
tuntunut. Avaamalla puiston laitaa 
toiminnalliseen käyttöön yhteys Järvenpäänkadun 
ja Someron toiminnallisen 
keskuksen välille paranee, ja tämä koulun ja 
harrastusmahdollisuuksien luoma alue saadaan 
luontevasti liitettyä keskustan alueelle. 

Somerolla vieraillessani huomasin, ettei pienten lasten kanssa keskustan läheisyydessä asuvalle ollut oikein tilaa tai 
paikkaa viettää ulkona, joten puiston avaaminen ja leikkipuiston rakentaminen tähän toisi mahdollisuuden ulkoilla 
pienempien lasten kanssa, esimerkiksi vanhemmille, jotka odottavat vanhempia lapsia urheilukentän harrastuksista. 
Urheilukentän reunalle olisi myös hyvä lisätä jonkinlainen vapaasti käytettävisä oleva katos, jossa Suomen epävakais-
sa sääoloissa olisi mukavampi odotella lapsia harrastuksista tai pitää taukoa omista harrastuksista.


