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Somerolainen identiteetti oli se, joka johti suunnitteluprosessia. Puistokaupungissa halutaan tukea somerolaisuutta ja ennen kaikkea suomalaisuutta. Suuressa osassa Puistokaupungissa
on toiminnalisuus, yhteisöllisyys ja “Yllättävä Somero” brändin tukeminen.

 

Joensuuntietä reunustavat kävelytiet saadaan leveämmiksi muuttamalla vinot parkkiruudut taskuparkeiksi. Tällä hetkellä kadut ovat kovin kapeat kävelijöille ja pyöräilijöille, mutta tilan 
lisääntyessä tiet on mahdolista jakaa heidän kesken.  
 Puistokaupungissa katukivetys rakennetaan yhteneväiseksi. Kevyen liikenteen väylät päällystetään asfaltilla, mutta väylien reunoja koristaa mukulakivireunus. Puistokaupungissa 
kkaduille tuodaan lisää väriä istutuksilla talojen edessä ja kohtaamispaikkoja lisäämällä penkkejä ja keinuja katukuvaan. Näin katukuvaa elävöitetään entisestään.  

 

Kiiruun puisto toimii Someron keskustan sydämenä. Kilpailun tavoitteina on mun muassa sen saaminen luontevaksi osaksi muuta kaupunkiympäristöä. Puistokaupungissa sen kävelytiet 
muutetaan samanlaiseksi mukulakiveksi, jolla kevyen liikenteen väylät ovat reunustettu. Näin ollen Kiiruun puiston kulkureitit ovat miellyttäviä ympäri vuoden, kun kävelyreiteille ei keräänny 
lammikoita ja mutaa.  
  Puistosta kaadetaan puita melko paljon, mutta tämän avulla se avautuu paremmin Joensuuntielle ja kutsuu ihmisiä viettämään aikaa ja tutustumaan puistoon. Suurin muutos 
puistossa on sinne rakennettu tekolampi, minkä ylijäämämaasta muotoillaan puiston maanmuotoja. Jaatilanjoki on merkittävä osa Someroa, joten Puistokaupungissa haluttiin tuoda 
vettä enemmän osaksi kaupunkiympäristöä. Kesäisin sen rannalla voi nauttia auringosta ja talvisin se voi toimia esimerkiksi luistinratana. 

 

Linja-autoaseman vajaakäytttö mahdollistaa sen jakamisen eri käyttötarkoituksiin. Puistokaupungissa sinne luodaan organisoitu parkkipaikka, johon voi jättää autonsa keskustaan mentäessä 
  Tietojen mukaan busseja kulkee vain muutamia päivässä, jolloin riittää, että asemalla on vain yksi pysäkki. Bussiaseman perälle jätetään kumminkin sen verran tilaa, että muutama 
bussi voi tarvittaessa parkkeerata asemalle. Bussipysäkin takaa löytyy taxitolppa, johon pääsee uutta kävelytietä pitkin. 
 “Yllättävä Somero” brändiä tukee uudenlainen ratkaisu, jota Someron keskustasta, eikä monesta muusta suomalaisesta kaupungista löydy, nimittäin yhteisöllinen kasvihuone. Se 
sijoittuu linja-autoaseman perälle, koska asemaa ympäröi omakotitaloalue. Kasvihuone on hyvällä ja helpolla sijainnilla, sillä taxitolppa ja parkkipaikka ovat sen vieressä ja se sijaitsee aivan
keskustassa.
  Asukkaat voivat kasvattaa siellä kasviksia omaan käyttöönsä tai sen kasvatuksia voidaan myydä keskustassa kojussa. Näin luodaan Somerolle lisää yhteisöllisyyttä, suositaan lähiruokaa
ja tuetaan yrittäjyyttä. 
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