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1 KILPAILUKUTSU

1.1  KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT, LUONNE JA TARKOITUS
 
Opiskelijakilpailun Someron keskustan kehittämiseksi järjestävät yhteistyössä Someron kaupunki ja Tam-
pereen yliopiston arkkitehtuurin yksikkö. Kilpailun tarkoituksena on löytää uusia ja raikkaita ideoita Some-
ron keskustan kaupunkiympäristön ja elinvoiman parantamiseksi. Kilpailun tulosten pohjalta lähdetään 
suunnittelemaan ja resursoimaan alueen tulevaa kehittämistä, joten kilpailuun osallistuminen tarjoaa 
mahdollisuuden vaikuttaa merkittävästi Someron kaupungin ytimeen.
 
1.2  OSALLISTUMISOIKEUS

Kilpailuun voivat osallistua Tampereen yliopiston, Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston ja Turun yliopiston 
opiskelijat sekä kilpailuaikana (4.2.2020–29.5.2020) kustakin yliopistosta valmistuneet. Kilpailutehtävä 
sopii arkkitehtiopiskelijoille sekä maantieteen ja aluetutkimuksen opiskelijoille. Kilpailutoimikunta kan-
nustaa opiskelijoita laatimaan ehdotuksensa monialaisissa ryhmissä. Monialaisuus ei kuitenkaan ole edel-
lytys osallistumiselle. 

Ehdotusten laatijoiden tulee pystyä todistamaan opinto-oikeutensa pyydettäessä.

Yliopistojen opetushenkilökunta saa halutessaan ja kunkin yksikön resurssien puitteissa ohjata kilpailuun 
osallistuvia työryhmiä. Kilpailun tuomareina toimivat henkilöt eivät saa osallistua kilpailutöiden ohjaami-
seen kilpailuaikana.
 
Kilpailuun ilmoittaudutaan rekisteröitymällä kilpailun verkkosivuilla www.somero.fi/asuminen-ja-ym-
paristo/keskustan-kehittaminen. Ilmoittautuminen on avoinna koko kilpailuajan. Kilpailuehdotuksen voi 
laatia yksilö- tai ryhmätyönä. Hyväksytystä kilpailuehdotuksesta on mahdollista saada 4 (neljä) opintopis-
tettä. Ryhmätyönä laaditun ehdotuksen opintopisteet ja mahdollinen palkinto jaetaan tekijöiden kesken 
ryhmän ilmoittaman työmääräjakauman suhteessa (min 1. op).
 
Kilpailukielet ovat suomi ja englanti. Kilpailuohjelma julkaistaan suomeksi ja sen tiivistelmä englanniksi.
 
1.3  PALKINNOT
 
Kilpailussa jaetaan palkintoina yhteensä 2 500 € seuraavasti:
1. palkinto 1 000 €
2. palkinto 750 €
3. palkinto 500 €
Lunastus 250 €
 
Kilpailun tuomaristolla on yksimielisellä päätöksellä oikeus jakaa palkinnot myös toisin.
Kilpailun palkinnot ovat veronalaista ansiotuloa saajalleen, ja tulo tulee itse ilmoittaa verottajalle.
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1.4  PALKINTOLAUTAKUNTA
 
Palkintolautakunnan jäsenet:
Sami Suikkanen (kaupunginjohtaja)
Jutta Varjus (kaupunginhallituksen edustaja)
Marko Mäkinen (tekninen johtaja)
Antti Leino (kehittämisasiantuntija)
Jyrki Virtanen (maankäyttöinsinööri)
Panu Lehtovuori (professori, Tampereen yliopisto)
Ilmari Lahdelma (professori, Tampereen yliopisto)
 
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Anna Koskinen Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
 
Kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus kommentoida palautettuja kilpailuehdotuksia ja äänestää suosik-
kiaan kilpailun verkkosivuilla. Tuomaristo ottaa yleisön mielipiteen huomioon arvosteluperusteiden puit-
teissa.
 
1.5  KILPAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN
 
Kilpailuohjelma liiteasiakirjoineen ja -tiedostoineen on kilpailun järjestäjien hyväksymä.
 
1.6  OHJELMA-ASIAKIRJOJEN LUOVUTUS
 
Kilpailu ja kilpailuohjelma liitteineen julkistetaan 4.2.2020, kun kilpailusta ilmoitetaan sähköpostitse kun-
kin yliopiston opiskelijoille yliopistojen sähköpostijakelun kautta. Kilpailuseminaari pidetään Somerolla 
5.3.2020 klo 10 alkaen. Seminaarin ohjelma julkaistaan myöhemmin kilpailun verkkosivuilla (www-osoite 
alla). Kilpailuseminaarin yhteydessä järjestetään ohjattu kävely suunnittelualueella. Osallistujille tarjo-
taan mahdollisuus bussikuljetukseen Tampereelta ja Salosta Somerolle. Sitova ilmoittautuminen semi-
naariin 28.2 klo 10.00 mennessä kilpailun verkkosivuilla olevan linkin kautta. Ilmoittautuneet saavat tar-
kemmat ohjeet kuljetuksesta ja sen aikataulusta sähköpostitse.
 
Kilpailumateriaali on ladattavissa julkistamisesta alkaen Someron kaupungin verkkosivuilta osoitteesta 
www.somero.fi/asuminen-ja-ymparisto/keskustan-kehittaminen.
 
1.7  KILPAILUN PÄÄTTYMISAIKA
 
Kilpailuaika päättyy 29.5.2020 klo 23:59 (EET), johon mennessä ehdotuksen koko aineisto täytyy olla la-
dattuna kilpailun verkkosivuille.

Kilpailun tulokset julkistetaan kesäkuussa 2020. Palkintojenjako ja kilpailunäyttely on elo-syyskuussa 
2020. Tulosten julkistuksen ja palkintojenjaon sekä kilpailunäyttelyn tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan 
myöhemmin.
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 2.1  OHJELMA-ASIAKIRJAT
 
Ohjelma-asiakirjat ovat tämä kilpailuohjelma sekä:

• Asemakaavayhdistelmä 1:4000 (pdf) 
• Pohjakartta kilpailualuerajauksineen 1:2000 A1 (pdf) 
• Someron kantakartta - keskustan alue (dwg)
• Ilmakuva (jpg)
• Peruskartat vuosilta 1959, 1980 ja 1992 (jpg)
• Someron kaupunkistrategia 2018 (pdf)
• Someron maankäytön kehityskuva 2035 (pdf)
• Elinvoimalaskennan tulokset - Somero 2018 (pdf)
• Kilpailualuetta koskevat käynnissä olevat muut suunnitelmat:

Kiiruu, Havuharju ja urheilukenttä (pdf) 

Kilpailuohjelma liiteasiakirjoineen on kilpailun järjestäjien hyväksymä. Kilpailun liiteasiakirjoihin sisälty-
viä valokuvia ja pohjakarttaa saa tekijänoikeuslain mukaisesti käyttää vain tämän arkkitehtuurikilpailun 
edellyttämien kuvien tekemistä varten. Käynnissä olevat muut suunnitelmat eivät ole kilpailijoita sitovia. 
 
2.2  KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET
 
Kilpailijat saavat halutessaan esittää kilpailua koskevia kysymyksiä ja saada siten mahdollisia lisäselvityk-
siä tai -tietoja. Kirjalliset kysymykset tulee esittää kilpailun verkkosivuilta löytyvän linkin kautta  12.3.2020 
mennessä. Myös kilpailuseminaarissa 5.3. esiin tulevat kysymykset otetaan huomioon ja niihin vastataan.
 
Kysymykset ja vastaukset julkaistaan www.somero.fi/asuminen-ja-ymparisto/keskustan-kehittaminen  
-sivuilla 26.3.2020 mennessä.
 
2.3  KILPAILUN RATKAISEMINEN, TULOSTEN JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO
 
Kilpailu ratkaistaan kesäkuussa 2020.

Kilpailun tulokset julkistetaan Someron kaupungin ja Tampereen yliopiston verkkosivuilla sekä niistä tie-
dotetaan kunkin yliopiston sähköpostilistoilla. Kilpailun ratkaisua koskeva palkintolautakunnan arvoste-
lupöytäkirja asetetaan samalla nähtäville. Kilpailussa sijoittuneille ilmoitetaan erikseen.

Kilpailuehdotukset asetetaan näytteille Someron kirjastolla ja myöhemmin mahdollisesti myös Tampe-
reen yliopiston tiloissa.
 
2.4  JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN SEURAUKSENA
 
Someron kaupunki päättää kilpailun tulosten perusteella mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Hankkeen 
jatkosuunnittelu ja toteuttamismahdollisuudet tutkitaan erikseen kilpailun jälkeen. Kilpailu ei sido osa-
puolia hankkeen toteutukseen.

 

2 KILPAILUTEKNISET TIEDOT
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2.5  KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA TEKIJÄNOIKEUS
 
Tähän opiskelijakilpailuun jätettyjen kilpailutöiden ja kilpailun yhteydessä aikaansaatujen aineistojen (ai-
neistolla tarkoitetaan kilpailuun luovutettuja töitä, ideoita ja ehdotuksia) tekijänoikeudet säilyvät aineis-
ton tekijällä, jolla on oikeus hyödyntää aineistoa muissa yhteyksissä parhaaksi katsomallaan tavalla.
 
Aineiston tekijä myöntää tekijänoikeutensa perusteella Someron kaupungille ja yliopistoille ilmaisen ja 
pysyvän oikeuden käyttää, julkaista (mm. nettisivuilla, näyttelyissä ja eri julkaisuissa) ja edelleen luovuttaa 
palkittujen ja lunastettujen kilpailuehdotuksen aineistoja. Kilpailun järjestäjillä on oikeus hyödyntää näi-
den ehdotusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain mukaisesti kohteen mahdollisessa jatkosuunnittelussa 
ja esilletuomisessa. Aineiston tekijällä on oikeus tulla hyvän tavan mukaisesti mainituksi aineiston käytön 
ja julkaisun yhteydessä.

Palkittujen ja lunastettujen töiden tekijät allekirjoittavat aineistonkäyttösopimuksen. Sopimusteksti (pdf) 
on ladattavissa allekirjoitettavaksi kilpailun internetsivuilta kilpailun tulosten julkistamisen jälkeen. 
 
2.6  KILPAILUEHDOTUSTEN PALAUTUS JA VAKUUTUS
 
Kilpailuehdotuksia ei vakuuteta järjestäjän toimesta. Kaikkien töiden tiedostot jäävät Tampereen yliopis-
ton sekä Someron kaupungin haltuun.
 
2.7  KILPAILUN SÄÄNNÖT
 
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa.

Näkymä pääkadulle, lähde: Someron kaupunki
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3.1  TAUSTAA SOMERON KAUPUNGISTA

Somero on syntynyt historiallisten kulku-
reittien varrelle Turun linnasta Hämeen Lin-
naan johtavan Hämeen Härkätien varteen. 
Vanhin säilynyt Someroa koskeva asiakirja 
on 1390-luvulta, mutta kunnan alueella on 
merkkejä varhaisesta asutuksesta jo kivi-
kaudelta lähtien. 

Someron kunta on perustettu vuonna 
1867. Kaupungin nimitys otettiin käyttöön 
1.1.1993. Kaupungin kokonaispinta-ala on 
noin 700 km2. Pysyviä asukkaita Somerolla 
on noin 8800, joista 5000 asuu keskustaa-
jamassa. Väkiluku kutistuu 1% vuosivauh-
dilla samalla kun keski-ikä on jo reippaasti 
(n. 6 vuotta) valtakunnallista keski-ikää 
korkeampi. 

Somero on laajan maatalousalueen keskus, jonka kaupunkikeskustan välittömässä läheisyydessä ei ole 
muita taajamia. Se sijaitsee suunnilleen Helsinki (105 km) – Tampere (120 km) – Turku (89 km) -kolmion 
keskellä. Someron lähinaapureita ovat Forssa, Loimaa ja Salo. Lähin rautatieasema sijaitsee Salossa.

Sijainti historiallisen Turusta Hämeenlinnaan johtavan tien varrella on edistänyt Somerolle tyypillisten 
kartanoiden rakentumista. Kartanoita on säilynyt poikkeuksellisen paljon ja osa niistä on käytössä mat-
kailukohteina. Kesäisin Somerolla käy tuhansia turisteja ja kaupungin asukasluku lisääntyy noin 4000 ke-
säasukkaan verran. Somerolla on yli 40 kylää, joista osalla on edelleen oma kyläyhdistys. Suurin kylistä on 
myös kesäasukkaiden suosiossa oleva Somerniemi. 

Aikoinaan Somero tunnettiin savi- ja tiiliteollisuuden keskuksena. Paikkakunnalla on nykyään runsaasti 
etenkin metallialan teollisuutta. Suurin yksityinen työnantaja on monialayritys Laukamo, joka valmistaa 
metalli, muovi ja elektroniikkalan tuotteita. Työikäisestä väestöstä työskentelee alkutuotannossa 12%, 
palvelualalla 57% ja jalostuksessa 31%. Pitkät yrittäjyysperinteet ja elinkeinopolitiikka tukevat kaupun-
gin suhteellisen monipuolista elinkeinoelämää, joka vaihtelee maataloudesta elektroniikkaan. Somerolla 
on huomattavasti keskiarvoa enemmän yrittäjiä ja pienyrittäjyys on vahvoilla: nykyisen arvion mukaan 
Somerolla on noin 750 ainakin osittain aktiivista yritystä, joista yli 95% on alle neljä henkeä työllistäviä 
mikroyrityksiä. 

Somerolla on kokoonsa nähden vahvat kulttuuriperinteet, joita ylläpitävät monet vuosittaiset tapahtu-
mat, mm.:
• Someron Seiväskarnevaalit, tunnettu seiväskilpailu ja -tapahtuma, kesäkuussa
• Suvi-Heinäviikot heinäkuussa
• Unto Monosen muistoksi järjestettävä lavatanssikilpailu elokuussa
• Joulukatu
• Kolme aktiivisesti toimivaa ja suosittua tanssilavaa houkuttelevat väkeä aina pääkaupunkiseudulta asti

3 KILPAILUTEHTÄVÄ

Lähde: Asko Takala (1986). Someron keskusta. Kaupungistuvan maaseututaaja-
man suunnitelma. Diplomityö TKK:n Arkkitehtiosastolle.
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Tunnettuja somerolaisia / somerolaistaustaisia henkilöitä ovat mm. aikansa seipään maailmanennätys-
mies Paavo Nikula, Rauli Badding Somerjoki ja M. A. Numminen sekä 2000-luvulla tutuiksi ovat tulleet 
seiväshyppääjä Minna Nikkanen, rock-yhtye Tiisu sekä Tämän kylän homopoika -blogistaan tunnettu Eino 
Nurmisto.

3.2  KUTISTUVA VÄESTÖ JA ELINVOIMA

1990-luvun alusta lähtien yhteiskunnan rakenteelliset muutokset ovat saaneet aikaan sen, että Somero 
monen muun suomalaisen kunnan tavoin kamppailee väestön vähenemistä vastaan. Muuttotappiota ei 
juurikaan ole (n. 5-25 vuosittain), mutta syntyvyyden ja kuolleisuuden epäsuhdan seurauksena väestö vä-
henee vuosittain vajaalla sadalla. Väestöennusteen mukaan tahti tulee jopa kiihtymään tulevina vuosina, 
ja vuonna 2040 asukasluvun arvioidaan laskeneen 7700 asukkaaseen.

Kutistuva väestö on kunnan elinvoiman kannalta ongelma. Työvoiman saatavuus heikkenee ja veronmak-
sajien määrä vähenee, mikä vaikuttaa suoraan kunnan kykyyn tuottaa palveluita. Elinvoimaan vaikuttavat 
myös muut elinkeinoelämän toimintaedellytykset, palveluiden saatavuus ja laatu, elinympäristön viihtyi-
syys ja koettu yhteisöllisyys. Somerolla elinvoimaan liittyviä tuoreimpia linjanvetoja ovat Kaupunkistrate-
gia ja Elinkeinopoliittinen ohjelma. Nämä ovat kilpailuohjelman liitteinä.

Somero pyrkii tuottamaan hyvät palvelut, jotka mahdollistavat kohtaamisia ihmisten kesken. Kohtaa-
misista syntyvä vuorovaikutus itsessään lisää elinvoimaa. Somerolla moni asia, tapahtuma ja paikallisiin 
elinolosuhteisiin vaikuttava projekti toteutetaan osittain tai kokonaan talkoovoimin, minkä takia myös 
yhteisöllisyyden tukeminen on keskeinen osa elinvoimatyötä. 

3.3  KILPAILUN TAVOITTEET

Someron kaupunki ja Tampereen yliopisto lähtivät yhdessä pohtimaan keskustan elinvoimaisuutta, jol-
loin syntyi ajatus opiskelijoille suunnatun ideakilpailun järjestämisestä. Kilpailulla haetaan ideoita, joiden 
avulla Somero voisi houkutella uusia asukkaita kaupunkiin ja pitää nykyiset sekä erottautua muista pienis-
tä kunnista. Somero haluaa, että kaupungin keskusta on osaltaan luomassa ”Yllättävä Somero” brändiä. 
Siksi luovat ja erilaiset, ydintavoitetta edistävät ajatukset ovat tervetulleita. 

Somerolla tulisi myös tulevaisuudessa olla keskusta, joka kokoaa ihmiset yhteen asioimaan, viihtymään, 
oppimaan ja liikkumaan. Keskustaa on hyvä tarkastella elinvoimaisuuden lisäksi myös hyvinvoinnin näkö-
kulmasta. Viime vuosien aikana Somero on panostanut tuntuvasti viihtyvyys-, liikunta- ja peruspalvelui-
hin, joista monet sijaitsevat keskustan alueella. 

Kilpailun tavoitteena on kehittää ideapaletti, jonka avulla keskustan elinvoimaisuutta ja ympäristön laa-
tua voidaan parantaa. Kilpailijoilta toivotaan vahvaa otetta keskustan elävöittämiseen etenkin pääkadun 
osalta sekä ideoita kaupunkikuvan parantamiseen, lähiympäristön viihtyisyyden lisäämiseen ja sekä sisä- 
että ulkotilojen käytön tehostamiseen. 

Kilpailun tulosten pohjalta aletaan suunnitella ja resursoida alueen tulevaa kehittämistä. Parhaat ehdo-
tukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi Someron kaupungin keskustan kehittämiseen.
 
3.4  KILPAILUALUE

Jaatilanjokeen rajautuvaan kilpailualueeseen kuuluu ydinkeskusta, tori ja linja-autoasema sekä kehitteil-
lä oleva Kiiruun kampusalue ja Kiiruun puisto. Kampukseen luetaan kuuluviksi uusi Kiiruun koulu (2018), 
uimahalli Loiske (2014), kirjasto (2000), juuri remontoitu monitoimihalli (1984), urheilukenttä (1986, kun-
nostus 2021–2022) sekä Kiiruun tila (1880). Tarkastelualue käsittää koko Someron keskustan, mikä mahdol-
listaa esimerkiksi Kirkkojärven rantaa reunustavien viheralueiden kytkemisen kilpailualueen toimintoihin. 
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3.5  SUUNNITTELUOHJEET

Julkisen tilan laatu ja yhteydet eri liikkumisen muodoilla ovat tärkein kilpailutehtävä. Somero tunnetaan 
aktiivisesta kaupunkiyhteisöstään, joten yhteisöllisyyttä ja niin sovittuja kuin satunnaisia kohtaamisia 
edistävän ympäristön luominen on toivottavaa. Myös somerolainen kulttuuriperintö ja identiteetti saavat 
näkyä kilpailuehdotuksessa. Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia voidaan tarkastella Kiiruunkulman 
rivitalotontin kohdalla (ideakortti), mutta muuten asuinalueet eivät kuulu kilpailualueeseen.

Pysyvien rakennusten ja rakennelmien ohella kilpailijoita kannustetaan kehittämään kokeilukulttuuriin 
nojaavia tilapäisratkaisuja, joiden kautta voidaan löytää keinoja keskustan kaupallisten toimijoiden innos-
tamiseen ja uusien yrittäjien houkutteluun. Kausittaisia tapahtumia varten tulee miettiä pysäköinnin jär-
jestäminen joko kilpailu- tai tarkastelualueella. Myös matkailun kehittämistä ja väliaikaismajoittumista 
on syytä pohtia, sillä kesäisin Someron asukasluku kasvaa huomattavasti seudulle tulevien mökkeilijöiden 
ja matkailijoiden ansioista. 

JOENSUUNTIE
Kaupungin pääkatu Joensuuntie uudistettiin 2006. Katu on elävä kaupan, ravintoloiden, kahviloiden ja 
muiden palveluiden kokonaisuus, mutta myös tyhjää liiketilaa on jonkin verran. Katuympäristöä tulee ke-
hittää kävelyn, pyöräilyn ja liikenneturvallisuuden kannalta paremmaksi. Pääkadulla tulee kuitenkin mah-
dollistaa läpiajo. 

TORI 
Tori ja sitä sivuava Hämeentie uudistettiin 2000-luvun alussa. Tori ei ole kuitenkaan saavuttanut suurta 
suosiota, joten kilpailijoiden on mahdollista pohtia, miten sen vetovoimaa voitaisiin kehittää vai menes-
tyisikö se paremmin jossakin toisessa paikassa ja mikä sen rooli silloin olisi. Vertailun vuoksi esimerkiksi 
Somerniemen kesätorilla käy kesälauantaisin jopa yli 5000 vierailijaa ja asiakasta.

LINJA-AUTOASEMA 
Myös linja-autoaseman tulevaisuutta voi tarkastella avoimesti. Nykyisin asemalta lähtee arkisin 6 vuoroa 
Saloon, 3 Forssaan ja 1 suora ja 9 vaihtoyhteyttä Helsinkiin. Someron taksit toimivat linja-autoasemalta 
käsin. Liikenteellisesti alue on vajaakäytössä. Matkahuollon palvelut ovat tällä hetkellä läheisessä Keila-
hallissa. Asemarakennuksessa on taksien sosiaalitila ja kahvila, toinen kerros on asuinkäytössä.

KIIRUUN PUISTO
Kilpailijoilta toivotaan ajatuksia siitä, miten Kiiruun puisto voisi liittyä paremmin kaupunkirakenteeseen ja 
miten sitä voisi kehittää. Kiiruunpuistossa sijaitsevalle, Someron Kulttuuri ry:n käytössä olevalle Kiiruun 
tilalle, jossa on konserttitila alle 100 henkilön käyttöön, sekä Kivimakasiineille voi pohtia uusia käyttötar-
koituksia.

KAMPUSALUE JA URHEILUKENTTÄ 
Kilpailijat voivat tutustua kilpailun liiteaineistossa oleviin suunnitelmiin ja ottaa kantaa urheilukentän uu-
distamiseen sekä sen liittämiseen osaksi kokonaisuutta.

KIIRUUNKULMAN TONTTI
Tontilla olevassa rivitalossa (1976) toimii mm. kunnaneläinlääkäri. Kilpailija voi harkita nykyisen rakennuk-
sen korvaamista asuin- ja liikerakennuksella tai muulla ehdotukseen sopivalla toiminnolla. Pohjakerroksen 
on hyvä avautua ympäristöön ja tukea Kampusaluetta toiminnallisesti. Rakentamisen laajuus jätetään kil-
pailijan harkintaan. Pysäköintipaikkoja on sijoitettava tontille noin 1 ap / 150 k-m2.  

JAATILANJOKI 
On myös toivottavaa pohtia, miten ydinkeskusta ja sen puistot saataisiin paremmin avattua keskustan vie-
reltä virtaavan Jaatilanjoen suuntaan ja samalla liitettyä viheralueet paremmin osaksi (kävely)keskustaa.
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MENEILLÄÄN OLEVAT HANKKEET 
Kilpailuehdotusta laatiessa on hyvä ottaa huomioon kaupungin vireillä olevat projektit. Kiiruun kampus-
alueen kehittämisprojektin pyrkimyksenä on lisätä kaupungin ytimessä sijaitsevien tilojen käyttöastetta 
hyödyntämällä niitä esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä tai muissa tilapäistoiminnoissa. Kampus-
alueen ja keskustan kehittäminen kytkeytyvät yhteen ja tukevat toisiaan. 

3.6  KILPAILUN ARVOSTELUPERUSTEET

Ehdotuksia arvostellessaan palkintolautakunta kiinnittää huomiota ehdotusten 
• kaupunkikuvalliseen ja arkkitehtoniseen laatuun
• uutta luoviin ajatuksiin ja innovatiivisuuteen
• ideoihin, jotka tukevat ja tuovat esille somerolaista identiteettiä
• vaiheittaiseen toteutettavuuteen
• taloudelliseen vaikutukseen ja yritysnäkökulmaan
• ratkaisuihin, joilla pienennetään rakentamisen ja toiminnan ilmastovaikutuksia

Kokonaisuuden laatu on tärkeämpää kuin yksittäisten detaljien virheettömyys. Kaikista ehdotuksista laa-
ditaan ehdotuskohtaiset arvostelut.

Tori

Kiiruun koulu

Monitoimihalli

Kirjasto

Uimahalli

Kiiruun 
puisto

Urheilu-
kenttä

Joensuuntie

Kiiruunkulman tontti, 
väritetty rakennus 

mahdollista purkaa

Kiiruun tila

Kaupungintalo

Linja-auto-
asema
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 4.1  VAADITUT ASIAKIRJAT
 
Suunnitelmat ja selostus esitetään kolmella (3) pystyyn asetetulla A1 -kokoisella planssilla, jotka palaute-
taan sähköisesti pdf -muodossa. Lisäksi planssit palautetaan A3-koossa niin, että tiedostokoko on mak-
simissaan 15 MB. Tekstien tulee olla luettavia myös pienennettynä. Kaikki piirustukset ja muut asiakirjat 
on varustettava nimimerkillä, eikä niissä tule esiintyä tekijän/tekijöiden nimeä. Tekijän/ tekijöiden nimet 
kirjataan erilliseen tiedostoon, joka nimetään kilpailuehdotuksen nimimerkin mukaisesti.
 
Kilpailuasiakirjojen tulee sisältää seuraavat piirustukset ja selosteet:
 
1.  RAKEISUUS JA YHTEYDET 1:10 000

Koko tarkastelualueen käsittävässä rakeisuuskaaviossa esitetään liikenne, viheryhteydet, puistot ja 
maisema sekä liittyminen ympäristöön.

 
2. YLEISSUUNNITELMA 1:2000

Piirustuksen tulee esitellä suunnitelman pääideat. Siinä esitetään julkisen tilan suunnitelmat, puusto ja 
kaupunkivihreä, urheilun ja tapahtumien tilat, mahdollinen täydennysrakentaminen ja muu ehdotuksen 
olennainen sisältö. 

 
3. TARKEMMAT SUUNNITELMAT (IDEAKORTIT) 1:500 2-4 KPL

Ideakortit esittävät suunnitelman strategiset kehittämiskohdat ja niihin liittyvät ideat. Ideakorteissa 
tulee esitellä ainakin ydinkeskusta, jonka lisäksi ideakortin voi tehdä 1-3 vapaavalintaisesta alueesta. 
Ideakortin tulee olla kuvitettu asemapiirros (illustraatio), jossa on esitetty varjot 45 asteen kulmassa ja 
joka esittelee julkisen tilan luonteen ja muut idean kannalta keskeiset asiat.

 
4. ALUELEIKKAUS 1:500

Alueleikkauksessa esitetään pääkatu, Kiiruunpuisto ja Jaatilanjoki leikattuna. Alueleikkaus voidaan ja-
kaa useammalle planssille.

 
5. VISUALISOINNIT/ AKSONOMETRIAT

Esitettävien näkymäkuvien määrä on vapaa, ja niiden tulee esittää suunnitelman pääideat.
 
6. VAIHEISTUSKAAVIO

Pääideoiden vaiheistus tulee esittää kolmessa eri vaiheessa: 1) heti tapahtuva muutos (tilapäisyys, 
pop-up), 2) lähivuosien hankkeet (2-5 vuotta), 3) pidemmän tähtäimen muutos (noin 15 vuotta).

 
7.  SELOSTUS

Noin 600 sanan mittainen teksti, joka taitetaan osaksi plansseja. Kieli suomi tai englanti. 
 

4 EHDOTUKSEN LAADINTAOHJEET
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4.2 KILPAILUSALAISUUS
 
Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä, eikä niissä saa 
esiintyä tekijän/tekijöiden nimeä tai opiskelijanumeroa. Kilpailuehdotuksen mukana on lähetettävä erilli-
nen pdf -muodossa oleva tiedosto, jossa kerrotaan kilpailuehdotuksen nimimerkki, tekijän/tekijöiden nimi, 
oppilaitos, opiskelijanumero, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tekijätiedot sisältävä tiedosto nimetään 
kilpailuehdotuksen nimimerkin mukaisesti. Tiedoston nimessä ei saa lukea tekijän/ tekijöiden nimeä tai 
opiskelijanumeroa.
 
Ehdotusten laatijoiden tulee pystyä todistamaan opinto-oikeutensa pyydettäessä.
 
4.3  KILPAILUEHDOTUSTEN SISÄÄNJÄTTÖ
 
Kilpailuaika päättyy 29.5 klo 23.59. Kilpailuehdotukset on palautettava määräaikaan mennessä osoittee-
seen www.somero.fi/asuminen-ja-ymparisto/keskustan-kehittaminen.

Varaathan tarpeeksi aikaa kilpailuehdotuksen lataamiseen verkkosivuille, sillä palvelu saattaa ruuhkautua 
palautusajan loppuessa.

Someron keskusta, lähde: Someron kaupunki

Kilpailuohjelman kannen kollaasin kuvalähteet: Someron kaupunki, Asko Takala


