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Niverävaahtera

- korkea aluskasvillisuus voidaan niittä ja niittojäte kerätä pois kerran kesässä (elokuu)

Kirjaston pieni pysäköintialue 
poistetaan

Pysäköintipaikka
erotetaan marjaomenapuurivistöllä puistosta

Sembramänty

Sembramänty

Kuusi
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Saarni

Hopeapaju

Vuorijalava

Sembramänty/ 8

Koivu

Koivu

Koivu/ 2

Sembramänty/ 2

Pihta

Saarni

Saarni

Hirviveistos

Kuusi

Pihta

Reunassa kasvaa pääsiallisesti kuusta ja joukossa 
on muutamia koivuja ja mäntyjä.
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3. 

Avoin taidenäyttelytila
- Ite-taide pääsee oikeuksiinsa 
selkeässä tilassa
- myös itse rakennus nousee paremmin esille

Kuusi/ 12

Kiiruu

Vanhat omenapuut säilytetään

Yhtenäinen pensasistutus
selkiyttää tilaa. 
Alueelle voidaan istuttaa
puistossa olevia pensaita.
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Polkua jatketaan
kuusiryhmän läpi
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Joensuuntie 22
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Somero

PUISTON PERUSPARANNUS

Mittakaava

1:500

Kiiruu

Pohjapiirros

Someron Kulttuuri ry

Koivu

Loimaankoivu
Tammi

Tammi

Tammi

Tuija

Tuija

Koristeomenapuu

Koristeomenapuu

Lipputanko

Etupihaan näyttävä perennapenkki
- pihan kasvit hyödynnetään
- perinneperennat 

Pähkinäpensas

Tästä poistetaan 
kaikki pensaiden taimet
penkki, roskakori ja opastekyltti.

Ulkoilmaluokka

 

Esiintymislava

Avoin näkymä kohti 
pääsisäänkäyntiä

Kuusikujanne, 
joukossa yksi saarni
 

Tiheä koivikko harvennetaan

Koivu

Koivu

Koivu

Jalava

Tammi

Tiheä koivikko harvennetaan

Vanha kellari tuodaan esiin, 
ympäriltä poistetaan terttuselja.

Nurkka kunnostetaan.
Alueelle kylvetään niitty. 

Huonokuntoiset sembramännyt
poistetaan. Tilalle niittyä ja pari 
jalavan tai saarnen tainta.

Kiiru on yksi Someron Joensuun kylän kantataloista. Kaksi muuta kylän neljästä kantatalosta olivat nimeltään Hätä ja Hoppu.
Kiiruun talossa toimi vuosina 1869-1887 viinanpolttimo,  jonka aikana rakennnettiin maisemallisesti ja historiallisesti arvokas kivinen 
viljamakasiini nykyisen Joensuuntien varteen.  Kiiruun nykyinen, niin ikään maisemallisesti ja historiallisesti arvokas päärakennus 
valmistui vuonna 1880. 1900-luvulla Kiiruun talon omistajana oli pitkään Someron yhteiskoulun rehtori Joel Vilkki. 
Vilkin aikana talon ympärille muodostui laaja puisto ja puutarha. Kiiruun talon ja puiston sijainti Someron pääkadun varrella on keskeinen. 
Nykyään Kiiruun tilan omistaa Someron kaupunki, ja sitä käytetään muun muassa kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen.

KIIRUUN PUISTON  KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Koivu/ 6

1.  Kartanopihan keskusaukio 

Toimenpiteet
- itäreunan pensaikko poistetaan kokonaan, lisäksi näkymäakselilta poistetaan 
roskakori, opasteviitta ja puistonpenkki 
- rakennuksen edessä olevan muistomerkin ympärille tehdään suuri perenna- ja 
sipulikasvi-istutus ( mm. pionit, päivänliljat, 
siperiankurjenmiekka, esikot, kurjenpolvet ja unikot)
- olevat puut säilytetään ja hoidetaan ( huomioiden puiden kunto)
- tiestö rajataan siististi nurmikosta ja puistometsästä kanttaamalla vuosittain
- keskusaukiota käytetään myös katsomoalueena, pohjoisreunalle pystytetään 
esiintymislava

2. Rakennuksen sisäänkäynti 

Toimenpiteet 
- rakennuksen edessä oleva nurmikko korvataan kivituhkalla 
- alueella tuodaan tyylillisesti sopivia valkoisia/ vaaleanharmaita pöytäryhmiä  

3. Kivimakasiini  ja sisääntulo

Toimenpiteet 
- maisemallisesti ja historiallisesti arvokas kivinen viljamakasiini tuodaan esiin ja 
kohdevalaistaan
- tiestö rajataan hyvin sisääntulon kohdalta kantaten vuosittain
- tien reunoilla tulee olla väljyyttä,  jotta näkyväisyys säilyy
- kivimakasiinin sokkelin ympäriltä poistetaan kaikki puuntaimet ja pensaat ( 
reunalla sorakaista )
- sisäänkäynnin graniittipylväät säilytetään

4. Lehtomainen puistometsä

Toimenpiteet 
- puuston aukkoisuuden lisääminen, erityisesti keskusaukion reuna-alueen 
puustoa harvennetaan ja 
luodaan samaa harvaa puistoa kuin mitä itse keskusaukio edustaa
- alue tulisi kokonaisuutena harventaa, jotta puusto ei ränsisty
- puistometsä jakaantuu erilaisista lajisista puista muodostuviksi metsiköiksi 
- alueen itäosan koivikon harvennus 
- keskusaukiota reunustavien suurten puiden ympäristöt raivataan pensaista ja 
puista
- puuston kuntoa tulee tarkkailla varsinkin suurten ja vanhojen puiden osalta 
- alueen puistonpenkit uusitaan ja alueelle asennettaan lisäksi yksi uusi roskakori
- alueen läpi tehdään kapea polku, jonka varrelta voi havannoida hienon 
kevätkasvillisuuden
- polun varrelle tehdään yksi opastaulu ja asennetaan penkki 
- alueen haavat poistetaan kokonaan kaulaamalla
- jalopuista suositaan saarnea 
- pensaita ei lisätä alueelle 
- korkea aluskasvillisuus voidaan niittää ja niittojäte kerätä pois kerran kesässä 
(elokuu)

5. Rakennuksen eteläpääty 

- kuusikujanne säilytetään ja kuusiryhmä kevyenliikenteenväylän vieressä, ne 
rajaavat hyvin tilaa 
- rajattu avoin alue muodostaa mukavan ulkoilmaluokan

6. Koulutien ja kevyenliikenteen väylän välinen alue 
 
- alueen länsireunasta tehdään pysäköintialuetta 18 autolle 
- alueella on paikoin liian tiheä puusto, puustoa harvennetaan 
- aluskasvillisuus on paikoin edustavaa ja alueen hoitona voidaan pitää niittoa 
muutaman kerran vuodessa

7. Omenatarhasta avaraa tilaa 

- omenapuut poistetaan talon takaa. Samalla saadaan alueelle selkeä tilajako ja 
taideteoksille taustaa ja näin päärakennus tulee esiin 
- alueen viimeistely selkeyttää puistoa ja sen liittymistä koulun alueeseen
- osa puiston alueesta muutetaan pysäköintialueeksi ja se rajataan 
marjaomenapuurivistöllä puistosta
- alueella saadaan 20 autopaikkaa

8. Päärakennuksen pohjoispääty 

- alueen puustoa harvenetaan, tehdään tilaa vuorivaahteralle
- alueelta poistetaan kuivaustelineet
- alueella oleva perennapenkki kunnostetaan ( jos kivet halutaan säilyttää, 
niin nekin nostetaan ensin pois ja asennetaan uudelleen) 
- poistetaan pysäköintialue 

9. Pienten lasten leikkipaikka 

- kirjaston viereen asennetaan leikkivälineitä pienille lapsille
- leikkivälineiden alle turvahiekka 

10. Koivikko ja pensaikkoreuna 

- alueelta harvennetaan koivut, joissa on huono latvus
- keskusaukion vieressä olevan pensaikon ja puuston raivaus ja harventaminen 
- koivikko tarjoaa selkeän paikan ympäristötaiteelle 
- alueelle tulee muodostua puuryhmiä, aukkoja ja yksittäispuita
- alueen puistonpenkit uusitaan ja alueelle asennettaan lisäksi yksi uusi roskakori
- korkea aluskasvillisuus niitetään ja niittojäte kerätä pois kerran kesässä 
(heinä-elokuu)
- alueen rehevyyttä yritetään hillitä niittojätteen keräämisellä, aluetta ei saa 
lannoittaa ainakaan pohjoisosasta
- alueelle on ehdotettu myös esiintymislavan toista vaihtoehtoista sijaintia 
( + keskeinen kaunis sijainti - aurinko paistaa esiintyjiä silmiin)
- alueen pensaikkoa raivataan kunnolla, pensaat ovat levinneet liikaa
- alueella olevat perennat siirretään niille osoitettuihin paikkoihin ( alueet 1 ja 8)
- reunapuustoon jätetään vain arvokkaimmat puut, jotta voidaan muodostaa 
samanlaista reuna-aluetta kuin 
keskusaukion vastapuolella 

KIVIMAKASIINI

MAAKELLARI

Tammi / 2

Metsälehmus

Mustakuusi

Koivu

18 AP

16 AP

Koivu

BEGA-valaisimet 
- yksinkertaiset ja vanhaan arvokkaseen ympäristön sopivat 
- samassa sarjassa on myös seinävalaisin

Merrus-talonpoikaispenkki 
- maan kiinnitettävä malli 
- sopii hyvin vanhaan arvokkaaseen ympäristöön
- hyvä istua 

Rakennuksen ympärille tehdään
sorakaista, joka helpottaa hoitoa.

MERKINNÄT

NUMEROINTI

Kuusi 

Koivu
Siirrettävä tai istutettava omenapuu

Mänty/ sembramänty

Kuusirivistö

Pähkinäpensas

Omenapuu/ koristeomenapuu

Perennaistutus

Nurmikko

Puisto,metsä, lehtomainen

Suojakaista

Raivattavat alueet 

Muistomerkit ja patsaat

Puistometsä, rehevä

Kivituhka päällysteet

Asfaltti

Vanha tammi valaistaan 
alhaalta ylöspäin

Kohdevalaisin

Oleva valaisimen paikka, vaihdetaan valaisin

kalusteet 3-4 pöytäryhmää  ja 4 puistonpenkkiä 

LAPPSET -leikkivälineet. 
Puistoon voidaan lapsia varten asentaa esimerkiksi keinut ja
pienemmille lapsille voidaan hankkia keinueläimiä. Kuvat Lappset Oyj.

Pajusta saadaan lapsille hauskoja majoja, aitoja ja labyrinttejä. 
Rakentaminen voidaan toteuttaa
ammattilaisen johdolla kurssin muodossa.  PÄÄRAKENNUS

12. 

Alue harvennetaan Penkki

Penkki

Penkki

Penkki

sähköpistoke

Vaahtera

Leikkipaikka

Esiintymislava

Suuret jalopuut

Tammet harvennetaan

13. 

Tuija

20 autopaikkaa sijoitetaan 
tienvarteen 
- vinopysäköinti
- tietä levennetään
mahdollisesti kuusiaidanteen
suuntaan

Penkki

Penkki

Penkki

Penkki

Syreenimaja

Pähkinäpensasryhmä 

11. Leikkipaikka pajusta

- alueelle sopii ekologinen leikkipaikka
- pajusta voidaan tehdä majoja, aitoja, labyrintti jne. 
- kulku ohjataan polulle
- taideprojekti pajusta
- tammitaimikko harvennetaan ja varmistetaan niille valoisa kasvupaikka 

12. Kiiruntien kulmaus 

- alueelta on poistunut taksiasema, joten alueelle palautetaan luonnonmukainen 
kasvilisuus / niitty
- alueella oleva maakellari kohdevalaistaan 

13. Kiiruntien varsi

- tienreunaan mahtuisi 12 pysäköintipaikkaa 

Muuta

- alueen harvinaiset puuvartiset kasvit merkitään 
- alueelle asennetaan linnunpönttöjä
- koko puisto tarvitsee läpinäkyvyyttä - lisää ihmisille tärkeää turvallisuuden 
tunnetta
- esteetömyyden ajatus kaikkialla puistossa
- alueen tavoite tila avara puisto/ puistometsä 


