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TORRONSUON KANSALLISPUISTO 12min

TURKU  1h

Kirsikkapuukuja

Somero on kysymys ja samalla vastaus. ”Kolmen suu-
ren” polttopisteessä sijaitseva kaupunki tarjoaa vaihto-
ehdon hektiselle kaupunkielämälle. Slow life -ajattelu 
yhdistää paikallisuuden, vastuullisuuden, rentoutumisen 
ja hyvinvoinnin. Hitaassa elämässä on tulevaisuus. Sen 
edellytykset ovat Someron ominaispiirteitä, jotka vain 
odottavat puhkeamista kukkaan. Somerosta voi syn-
tyä nykyajan hektisyyden ja maalaisidyllin sulatusuuni, 

joka luo mahdollisuuden elää tiiviissä yhteisössä, tukea 
paikallista alkutuotantoa, elää upean luonnon äärellä ja 
rauhoittaa elämänrytmi. Erityisesti nuorten aikuisten 
keskuudessa on jatkuvassa nousussa arvostus luontoa, 
kotimaisuutta ja vastuullisuutta kohtaan. Somero? So-
mero. on strategia, joka luo kaupungille identiteetin, 
vetovoiman ja nostaa sen erityispiirteet muidenkin kuin 
paikallisten tietoisuuteen.

Somero on sijaintinsa puolesta potentiaalinen kotikau-
punki niin Suomen suurten kaupunkien välillä liikkuvil-
le työssäkäyjille kuin myös niille, jotka haluavat down-
shi!ata, rauhoittaa elinpiiriään ja elää elämää aidommin 
ja tiedostavammin. Woke-kulttuuri, eettisesti tiedostava 
hetkessä eläminen, on noususuuntainen elämäntapojen 
megatrendi, joka on avaintekijä Someron vetovoiman 
kasvattamisessa. 
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Torikatos on kevyt, puurakenteinen kokonaisuus, 
joka luo uudet puitteet Somerolaiselle torikulttuu-

rille. Torikatos on paikallaan ympäri vuoden ja 
soveltuu useiden eri tapahtumien tarpeisiin.  

esimerkki torikatoksen 
käytöstä:

lähituottajien
kojuja

ruoka-
kioskeja

yhteinen
ruokailualue pop up -ravintolapaikallisten

artesaanien kojuja

torikatoksen 
rakenteen periaate

30 m

2,5 - 3,5 m

kesä-
info

YDINKESKUSTA &
TORI

Ydinkeskustan elävöittäminen rakentuu useista pienistä osate-
kijöistä, jotka ovat kooltaan maltillisia mutta vaikutukseltaan 
tehokkaita. Ratkaisuilla keskitetään keskustan olemassa olevia 
vetovoimatekijöitä tiiviimmälle alueelle ja luodaan puitteita 
uudenlaisille tavoille käyttää nykyistä kaupunkitilaa.
 Joensuuntien merkitystä pääkatuna korostetaan istut-
tamalla sen varsille kirsikkapuukuja, joka johdattaa kulkijaa 
kohti keskustan ydintä. Puukuja tuo kadulle ansaitsemaansa 
kauneutta. Keväällä kukkiessaan kirsikkapuukuja muuttuu 
paikalliseksi nähtävyydeksi joka vetää myös ulkopaikkakunta-
laisia puoleensa. 
 Somerolle saapuminen muuttuu myös uuden linja-au-
toaseman myötä. Asema siirtyy Hämeentien ja Urheilutien 
risteykseen, missä se on lähempänä tapahtuma-aukiota, toria 

ja keskusta-alueen ydintä. Linja-autoaseman yhteyteen raken-
netaan apurakennus aseman toimijoita varten. Nykyisen lin-
ja-autoaseman paikalle esitetään mahdollisuutta rakentaa So-
meron kylätalo, yhteisöllinen kohtaamispaikka Somerolaisille 
ja paikallisyhdistyksille.
 Suurin muutos Joensuuntien katukuvalle on torin siir-
täminen vanhalta paikalta Joensuuntien varteen, lähelle Hä-
meentien risteystä. Käyttämällä ajoväylän ja liikerakennuksen 
väliin jäävä ala toritoiminnalle, saadaan aikaan ympäristöönsä 
sopivan kokoinen torimiljöö, jota hallitsee puurakenteinen to-
ripaviljonki. Läpinäkyvä paviljonki on avoin osa kaupunkitilaa 
eikä sillä ole lainkaan selkäpuolta.  Toripaviljonki luo kohtaa-
mispaikan asukkaille, paikallisille alkutuottajille, artesaaneil-
le, kesäasukkaille ja vierailijoille. Toripaviljonki on paikallaan 

ympäri vuoden, ja toritoiminnan ohella sitä voidaan hyödyn-
tää erilaisissa tapahtumissa ja ajanviettopaikkana. Torin tun-
nistettava ja kutsuva siluetti tekee siitä helposti lähestyttävän 
niin paikkakuntalaisille kuin ulkopaikkakuntalaisillekin.
 Joensuuntien varren kirsikkapuukuja kääntyy Hämeen-
tiellä puistikoksi ja avautuu tapahtuma-aukiolle. Kulku torilta 
tapahtuma-aukiolle käy uuden urbaanin kaupunkipuistikon, 
Kirsikkakujan läpi. Uudet kaarevat penkit ja aukiota reunus-
tavat puut tekevät Kirsikkakujan mittakaavasta pittoreskin ja 
miellyttävän. Vanha tori toimii uutena tapahtuma-aukiona. 
Aukion lava ja kiinteät penkkirakenteet mahdollistavat sen 
käytön useisiin erilaisiin tapahtumiin, kesäaikana esimerkiksi 
ulkoilmakonserteille, kesäteatterin vierailuille tai muille urbaa-
neille tapahtumille.
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III VAIHE

kohtaaminen, paikallisuus
Uusi Tori rakennetaan Joensuuntien ja Hämeentien kul-
maan. Uudet ulkokuntosalit nousevat Kiiruun puistoon 
ja Jaatilanjoen suulle lenkkipolun varteen. Someron uusi 
brändi ja mainontaa ympäröiviin kaupunkeihin lisätään.

III VAIHE

yhteisö, yhteydet
Kirsikkapuut istutetaan keskustaan. Rantasauna 
ja kanoottivuokraamo rakentuvat, bussiasema 
siirtyy uudelle paikalleen. Senioritalo rakenne-

taan Kiiruuntien kulmaan. 

III VAIHE

yllätys
Kaupunkimökit rakentuvat eri puolille Someroa. Uudet 

ja vanhat somerolaiset kohtaavat viikoittaisella lähi-
tuotajatorilla ja Kylätalon kursseilla. Kirsikkapuiston 

kymmenvuotisjuhla tuo juhlijoita ympäryskunnista asti.
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Ydinkeskustan lisäksi pieniä arkkitehtonisia inter-
ventioita tehdään Kiiruun puiston ympärille ja Jaa-
tilanjoen rantaan. Yhteisön hyvinvointia edistetään 
uusilla ulkokuntosaleilla, joita rakennetaan Kiiruun 
puistoon ja Jaatilanjoen rantaan Kirkkojärven suulle 
. Jaatilanjoen törmälle, uimahallin ja monitoimita-
lon viereen rakennetaan yleinen rantasauna, joka on 
kaikkien Somerolaisten ja vierailijoiden käytässä. Sau-
na toimii kesällä kanoottivuokraamona, ja rannassa 
olevilla uusilla istuskeluportailla ja laiturilla voi viet-
tää aikaa tai seurata ohi melovien kanoottien kulkua. 
Kiiruntien kulmaan, keskustan palveluiden ja luonto-

yhteyksien äärelle rakennetaan uusi senioritalo. 
 Kiiruun puiston ja Jaatilanjoen kaupunkimökit 
ovat uusi, yllättävä elementti Someron tulevaisuuden 
brändissä. Hitaamman elämän tavoitteluun yhdistyy 
usein myös ajatus omien asuinneliöiden vähentämises-
tä. Miniasuminen parempien luontoyhteyksien äärellä 
on nouseva tulevaisuuden unelma. Arkkitehtonisesti 
mielenkiintoiset, pohjapinta-alaltaan 25m2 kaupun-
kimökit ovat Someron uusi vetonaula. Ihanteellinen 
paikka kaupunkimökeille on Jaatilanjoen rantatörmä. 
Mökin voi rakennuttaa joko itse itselleen, tai vuokrata 
pitkäaikaisesti kaupungin rakennuttaman mökin. Ur-

baani vapaa-ajan pienasuminen on ollut normi koko 
kaupunkiasumisen historian ajan, ja esimerkiksi Hel-
singissä Kivinokan ja Lauttasaaren vuokramökit ovat 
elävä esimerkki kaupunkimökkien pitkästä perintees-
tä. Kaupunkimökeillä Somero tarjoaisi ennennäke-
mättömällä tavalla mahdollisuuden yhdistää edullisen 
asumisen luonnon äärellä, silti aivan ydinkeskustassa, 
ja täysin uuden asumismuodon syntymisen. Kiiruun 
puistoon rakentuvat kaupunkimökit, Kiiruun resi-
denssit, voivat toimia kaupungin omistuksessa atel-
jeeresidensseinä ja edistää Someron kulttuurielämän 
sykettä.
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