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Alkusanat 
 

Loimaan keskusta toimii seudun kaupallisena keskuksena, jossa sijaitsee valtatien 9 varteen sijoittuvat 
kaksi hyper markettia, kauppatori se kä sitä ympäröivät kivijalkakaupat. Loimaan kaupunki tavo ittelee 
keskustan ja etenkin torin ympäristön kaupunkikuvallista ja toiminnallista kehittämistä. Keskeisiä 
kohteita kehittämisessä ovat kauppatorin ja keskuspuiston elävöittäminen, Loimijokirannan yhdistäminen 
osaksi keskustaa sekä keskustakorttelien täydennysrakentaminen. Näitä tavoitteita tukee liikenneverkon 
tavoitteellinen kehittäminen osaksi toimivaa keskustakokonaisuutta. 

Tämä selvitys on laadittu alueen kehittämisen lähtökohdaksi ja siinä on määritelty tavoitteita keskustan 
kehittämiseksi. Liikenteellisen ja maankäytöllisen analyysin kautta on määritelty liikenteen tavoiteverkko, 
suositukset katupoikkileikkausten suunnitteluperiaatteista sekä maankäytön kehittämiskohteet.   

Selvityksen laatiminen a lkoi huhtikuussa 2015. Laatimisesta on vastannut Ramboll Finland Oy, jossa 
projektipäällikkönä on toiminut DI Lauri Vesanen. Työryhmän muut jäsenet vastuualueineen ovat olleet: 

Liikennesuunnittelu, pyöräily DI Leena Manelius 
Maankäyttö    Ins. (AMK) Petteri Laamanen 
Katusuunnittelu  DI Juho Suolahti 
Laadunvarmistus  DI Riikka Salli 
 

Työtä on ohjannut Loimaan kaupungin edustajista koostunut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet Kalle 
Rautavuori, Matti Tunkkari, Jaana Koota, Rauno Ahtinen, Esa Aronoja, Harri Salminen ja Esa Kosonen. 

Suunnittelutyön alussa järjestettiin kyselytutkimus keskustan kehittämisestä sekä Loimaan 
tavoitekahvila, johon kutsuttiin kaupungin päättäjiä sekä virkamiehiä ja erilaisten järjestöjen edustajia. 
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1. Lähtökohdat 

1.1. Tarkastelualue 
Tarkasteltava alue sijoittuu Loimijoen, Pikatien, Aleksis Kiven kadun ja Turuntien rajaamalle alueelle 
(kuva 2.1). Alue sisältää Loimaan kaupallisen keskustan lähes kokonaisuudessaan: valtatien 9 var ressa 
sijaitsevan hypermarket-alueen sekä torin ympäristön kivijalkakaupat. 

Maankäyttöä ja kaupunkikuvaa käsittelevä tar kastelualue kattaa kauppatorin ja keskuspuiston j a niitä 
ympäröivät katualueet sekä katuihin liittyvät korttelialueet rakennuksineen. Lisäksi tarkastelualueeseen 
kuuluvat osuus Satakunnantietä sekä Loimijoen etelärannalle sijoittuva rakentamaton (puisto- ja 
pysäköintialuetta) alue. 

 

 

Kuva 1.1 Tarkastelualueen rajaus 

1.2. Aiemmat suunnitelmat 
Tämän yleissuunnitelman lähtökohtina ja nykytila-analyysin perustana ovat toimineet keskustan alueesta 
aiemmin laaditut suunnitelmat. 

Loimaan keskustan kehittämisen perustana toimii vuonna 2008 Loimaan kaupunginhallituksessa 
hyväksytty Loimaan kaupungin keskustaympäristön kehittämisohjelma, jossa on määritelty toimenpiteitä 
keskustan viihtyisyyden ja omaleimaisuuden lisäämiseksi. 
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Loimaan keskustan kehittäminen ja asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi –raportti on laadittu 
vuonna 2010. Raportin taustalla ovat kaupungin tavoitteet keskustan elävöittämisestä, väestön 
ikääntymisen asettamat haasteet sekä ilmastonmuutos. Raportissa on a nalysoitu kattavasti keskustaa 
muun mu assa rakennusten, kaupunkirakenteen ja lii kenneympäristön kann alta ja siinä on asetettu 
tavoitteita keskustan kehittämiselle. Asemakaavojen ajanmukaisuutta tarkasteltiin taustaselvityksenä. 
Selvitystyön yhteydessä käytiin myös vuoropuhelua a sukkaiden ja yrittäjien kanssa kaupunkikävelyn 
merkeissä sekä kyselyillä ja vuorovaikutustilaisuuksilla. 

Loimaan keskustaa koskeva Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaava on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa keväällä 2015 (kuva 2.2). Tarkastelualue on osoitettu kaavassa 
keskustatoimintojen a lueiksi (C-1 ja C 2), joiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee täydentävällä 
rakentamisella ja ulkoalueiden parantamisella vahvistaa keskusta-alueen toiminnallista ja 
kaupunkikuvallista luonnetta. C1-alueen tavoitteellinen kerrosluku on neljästä kahdeksaan. Loimijo en 
varren C-2-alueella lähtökohtana on pidettävä kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennetun ympäristön 
ominaispiirteitä ja tavoitteellinen kerrosluku on kahdesta kolmeen. Kaavassa on osoitettu myös 
jalankulun ja pyöräilyn reitit keskustassa.  

 

Kuva 1.2 Ote Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavasta. 

 

Tarkastelualueen luoteislaidassa sijaitsevalle Aleksis Kiven kadulle on laadittu 2010-luvulla monia eri 
selvityksiä. Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavassa Aleksis Kiven katu on esitetty kokoojakatuna. 
Kaavassa on es itetty myös Alek sis Kiven kadun jatkamista kokoojakatuna Loimijo en pohjoispuolelle, 
jonne on esitetty uusi työpaikka-alue sekä pientalovaltaisen asuntoalueen laajentaminen. Nykyisin Aleksis 
Kiven katu jatkuu Satakunnantienä Loimijoen suuntaisesti. Aleksis Kiven kadun päässä on jalankululle ja 
pyöräilylle tarkoitettu silta (Lemmensilta) joen p ohjoispuolelle. Loimijoen ylittävän autoliikenteen s illan 
toteutus ei ole tällä hetkellä ajankohtaista. 
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Vuonna 2012 laadittiin liikennetarkastelu Aleksis Kiven kadulle (FCG 2012). Tarkastelussa tutkittiin 
Aleksis Kiven kadun liittymien toimivuutta vuoden 2013 yön yli -tilanteessa, jossa alueelle ovat 
rakentuneet uusi C itymarket sekä P risma. Tarkastelun johtopäätöksinä todettiin, että liikenneverkko 
toimii uusien hypermarkettien avautuessa vuonna 2013, mutta jonojen välttämiseksi ja 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi katuverkon parantamistoimenpiteitä tulisi tehdä mahdollisimman 
nopeasti. Selvityksessä laaditun liikenne-ennusteen mukaan Aleksis Kiven kadun liikennemäärät tulisivat 
Pikatien liittymän kohdalla kasvamaan 18 prosenttia maankäyttöhankkeiden vaikutuksesta. Valtatien 9 
länsipuoleisen maankäyttöhankkeen liikenneselvityksessä "Loimaan Pikatien liikennöintiselvitys" vuodelta 
2014 on kuitenkin tod ettu, e ttä liikennemäärä on kasvanut vuoden 2012 liik ennelaskennasta vain 4 
prosenttia kyseisellä liittymähaaralla. Erotus ennusteen ja toteutuman välillä johtunee joko liian suurista 
matkatuotoksista, aliarvioidusta siirtyvän ja poikkeavan liikenteen osuudesta tai oletetusta poikkeavasta 
liikenteen suuntautumisesta ja reitinvalinnasta. 

Aleksis Kiven kadulle on laadittu myös katusuunnitelma vuonna 2012. Suunnitelmassa Aleksis Kiven 
kadun ja Hossinkadun välinen liittymä on esitetty parannettavan kiertoliittymänä. Samaan 
kiertoliittymään liittyy myös tonttiliittymä K-Citymarketista. Nykyisellään kyseiset Aleksis Kiven kadun 
liittymät on kanavoitu. Samassa suunnitelmassa Kalevankadun ja Aleksis Kiven kadun välinen liittymä on 
esitetty valo-ohjattuna li ittymänä. Aleksis Kivenkadun ja Vesikoskenkadun sekä Aleksis Ki venkadun ja 
Satakunnantien väliset liittymät ovat korotettuja liittymiä. Pikatien liittymä säilyy valo-ohjattuna. 

 

Kuva 1.3 Ote Aleksis Kiven kadun katusuunnitelmasta vuodelta 2012. 

 

  



6 
 

1.3. Tavoitteet keskustan kehittämiselle 
Yleissuunnitelman laatimisen alkuvaiheessa haluttiin koostaa asukkaiden ja keskustan toimijoiden 
näkemyksiä keskustan kehittämisestä. Asukkaiden mielipiteitä keskustan nykytilasta ja 
kehittämistarpeista kerättiin huhtikuussa 2015 internet-kyselyllä. Päättäjien ja keskustassa toimiv ien 
elinkeinoelämän edustajien sekä järjestöjen näkemyksiä puolestaan saatiin toukokuussa 2015 pidetyssä 
työpajassa. Työpajan ja kyselyn tulokset on koostettu erill isiin muistioihin ja niiden perusteella on 
muodostettu yleissuunnitelman laatimisen pohjaksi keskustan kehittämisen tavoitteet: 

 

 

 

 

  

1. Keskustan keskeiset toiminnot yhdistyvät sujuvasti jalan ja pyörällä 
 tori ja jokiranta 
 tori ja rautatieasema  
 ydinkeskusta ja market-alue 
 asuinalueet ja ydinkeskusta 

2. Jalankulun ja pyöräilyn asemaa vahvistetaan keskustassa 
 selkeä ja turvallinen pyöräilyverkko 
 pyöräilyn pää- ja aluereitit erotetaan autoliikenteestä  
 pyöräily erotetaan tarvittaessa myös jalankulusta 
 Kauppalankadun jalankulkuakselin vahvistaminen 

3. Keskustan sisääntulon selkeyttäminen 
 liikenneympäristön muutoskohdat  
 keskustaopastuksen selkeyttäminen 

4. Autoliikenteen nopeustason laskeminen keskustassa 
 keskustakatujen roolien selkeyttäminen 
 kadunylitysten turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen 
 loogiset etuajo-oikeusjärjestelyt 

5. Vetovoimainen ja houkutteleva torialue ja keskuspuisto 
 tilaa ja mahdollisuuksia oleskelulle 
 läpiajoliikenteen vähentäminen 
 katuvihreän lisääminen 
 keskuspuiston elävöittäminen / toiminnallisuuden kehittäminen / sosiaalisen 

turvallisuuden parantaminen 
 kauppalankadun vihreä kävelyakseli 
 laadukas ja esteetön toteutus (kaupungin "ykköskohde") 



7 
 

2. Loimaan keskusta nykytilanteessa 

2.1. Nykyinen liikenneverkko 
 

Autoliikenne 

Tarkastelualueen autoliikenteen verkko tukeutuu pääkatuna toimivaan Pikatiehen (maantie 213), joka 
välittää myös seudullista liikennettä (kuva 3.1). Keskustan sisäistä liikennettä palvelee 
pääkokoojakatuina toimivat Aleksis Kiven katu ja Turuntie sekä muut maankäyttöä palvelevat pienemmät 
kadut. Keskustan sisäiset kadut ovat luonteeltaan asunto- ja pysäköintikatuja, joita kuitenkin käytetään 
paljon myös läpiajoon. Pikatiellä on suunnittelualueen kohdalla nopeusrajoituksena 50 km/h ja muilla 
kaduilla 40 km/h. 

Keskustassa ongelmana on useimmilla kaduilla turha läpiajoliikenne, joka aiheutuu selkeiden 
liikenneverkon hierarkiatasojen puuttumisesta. Aleksis Kiven katu on vilkasliikenteisin katu kaupallisten 
palveluiden vuoksi ja alueella on ongelmia sisäisen liikenneverkon jäsentymisessä. Keskustan 
katuverkolla on liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia liittymiä muun muassa Kalevalankadulla, 
Väinämöisenkadulla, Satakunnantiellä sekä Turuntiellä. 

Keskustaan opastetaan nykyisin Pikatieltä useamman eri liittymän kautta. Opasteet valtatien 9 suunnasta 
ovat joko Oikokatua tai Heimol innankatua pitkin. Rad an eteläpuolelta opastetaan keskustaan vain 
Oikokatua pitkin. Turuntieltä ei ole keskustaan opasteita. 

Tarkastelualueen väistämisvelvollisuusjärjestelyt ovat paikoitellen epäloogiset. Keskustan sisäiset kadut 
ovat p ääasiassa t asa-arvoisia toisiinsa nähden, mutta poikkeuksia löytyy Oik okadulta yksisuuntaisen 
Koivukujan liittymästä sekä Peltokujalta ja Vapaudenkadulta. Kyseisten katujen läpi on ki ellettyä ajaa 
moottorikäyttöisellä a joneuvolla. Aleksis Kiven katu on myös etuajo-oikeutettu risteäviin te ihin nähden 
lukuun ottamatta Satakunnantietä. 

 

Kuva 2.1 Liikenneverkko ja väistämisvelvolliset liittymät nykytilanteessa. 
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Jalankulku ja pyöräily 

Keskusta-alueen läpi kulkee autoliikenteestä eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä vain Pikatien 
pohjoispuolella. Myös puistoalueilla on yhteyksiä kävelylle ja pyöräilylle. Pikatien poikki o n rakennettu 
yksi alikulkuyhteys M arket-alueen koh dalla (Kotikuja – Mä kifiiankuja). Mu utoin Pikatie ylitetään valo-
ohjattuja (Aleksis Kiven katu ja Oikokatu) tai valo-ohjaamatonta (Oikokadun eteläpuoli) suojateitä pitkin. 

Keskustan sisällä pyöräily tapahtuu pääas iassa ajoradalla e li kadut ovat sekaliikennekatuja. Ongelmana 
kuitenkin on, että jalkakäytäviä käy tetään yleisesti pyöräi lyyn. Myös korkeat ajonopeudet aiheuttavat 
ajoradalla pyöräilyn turvattomuutta. Osalla kaduista on erilliset jalkakäytävät, erityisesti torin 
ympäristössä, jok a onk in vi lkkaimman jala nkulun alue ke skustassa. Puutteellisia käv ely- ja pyöräily-
yhteyksiä on erityisesti rautatieaseman ja torin v älillä sekä tori n ympäristössä. Myös yhteydessä 
pyöräillen torilta market-alueelle on parantamisen varaa.  

 

Joukkoliikenne 

Loimaalla Matkahuollon toimipiste ja linja-autoasema s ijaitsee rautatieaseman yhteydessä noin 500 
metrin päässä kauppatorista. Tarkastelualueella on Loimaan aluesairaalan ja Aleksis Kiven kadun l inja-
autopysäkkien lisäksi pysäkki vain torin eteläpäässä. Osa Matkahuollon linja-autoista kiertää toripysäkin 
kautta. Muun muassa seudun sisäiset vakiovuorot kulkevat pääsääntöisesti torin kautta rautatieasemalle.  

 

Pysäköinti 

Pysäköintipaikat torin ympäristössä on yleensä merkitty maaliviivalla ja muualla on voimassa 
pysäköimiskielto. Muualla tarkastelualueella kadunvarsipysäköinti on pääsääntöisesti sallittua, mutta 
osittain vain tois ella puol en katua. Tor in ym päristön kadut ovat pysäköintipaikkojen valtaamia, mik ä 
heikentää kävely-yhteyksien viihtyisyyttä (kuva 3.2). Kuvassa 3.3 on esitetty torin ympäristön nykyiset 
pysäköintipaikat. 

 

Kuva 2.2 Torin ympäristön kadut ovat pysäköinnin valtaamia. 
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Kuva 2.3 Keskustan kadunvarren pysäköintipaikat. 
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2.2. Nykyiset liikennemäärät 
Tarkastelualueen nykyiset liikennemäärät on selvitetty liikennelaskennoilla torin ympäristössä. 
Liikennettä laskettiin yhteensä kymmenessä liittymässä 8.4.2015 k lo 15.45–17.15 välisenä aik ana. 
Laskentatulokset iltahuipputunnilta klo 15:45-16:45 on esitetty kuvassa 3.5.  

Suurimmat liikennemäärät torin läheisyydessä ovat Tur untiellä (340-500 ajoneuvoa tunnissa). Kaikilla 
poikittaisilla kaduilla Satakunnantiellä, Vesikoskenkadulla, Väinämöisenkadulla on yhtä paljon liikennettä. 
Pekankujalla liikennemäärät ovat alhaisemmat. Pikatien suunnasta keskustan sisäänajoreiteistä 
Heimolinnankatu on hieman vilkkaampi kuin O ikokatu. Raskasta liikennettä liikkuu keskustan a lueella 
vain Pikatiellä (3 % koko liikennemäärästä), Väinämöisenkadulla (1-3 %) sekä keskustan 
sisäänajoväylistä Oikokadun ja Heimolinnankadun Pikatien puoleisissa päissä.  

Tarkastelualueen luoteispään market-alueen liikennemääristä saatiin tietoa Aleksis Kiven kadun 
suunnittelun yhteydessä syksyllä 2011 tehdyistä liikennelaskennoista sekä Pikatien suunnitteluun liittyen 
toukokuussa 2014 tehdyistä liikennelaskennoista. Aleksis Kiven kadun liikennemäärä on 340–1050 
ajoneuvoa tunnissa, mikä tekee siitä vilkkaimman kadun keskustan sisällä.  

Pikatien liikennemäärä on liikennelaskentojen pe rusteella 650–1420 ajon euvoa tunnissa. Tierekisterin 
2014 mukaan Pikatien liikennemäärä on keskimäärin 4400 ajoneuvoa vuorokaudessa rautatien ylittävän 
sillan kohdalla. 

 

Kuva 2.4 Iltahuipputunnin liikennemäärät torin ympäristössä (huhtikuu 2015) ja Aleksis Kiven kadun 
ympäristössä (syksy 2011 ja kevät 2014). 
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2.3. Maankäyttö ja kaupunkikuva 
 

Tori, keskuspuisto ja ympäröivät katualueet 

Loimaan kauppatori on toiminut nykyisellä s ijainnillaan vuod esta 1 925 lähtien. Tori ja s iihen liit tyvä 
keskuspuisto ovat toimineet ajan saatossa nykyistä toimintaa palvelevana myynti-, kohtaamis- ja 
tapahtumapaikkana, mutt a ai emmin merkittävässä mä ärin my ös l iikunta-, urheilu ja va paa-
ajanviettopaikkana. Toripäiviä on nykyään kahdesti viikossa ja erinäisiä tapahtumia järjestetään 
viikoittain erityisesti kesäaikaan. Torin käyttö painottuu vahvasti aamupäiviin. Ilta- ja talviaikaan 
toritoiminta on hyvin vähäistä. 

Torin eteläreunalla sijaitsevat toritapahtumissa käytettävä esiintymislava sekä pieni liikerakennus, joka 
on mm. t aksi- ja ravintol atoiminnassa. Lisäksi Ves ikoskenkadun ja Ka uppalankadun kulmassa toimii 
kesäisin jäätelökioski. Tarkastelualueen korttelialueilla sijaitsevia palveluita tarjoavat mm. pienet eri 
palvelualojen kivijalkaliikkeet, ravintolat ja pankit.  Keskustassa aikaisemmin toimineista palveluista (erit. 
kauppa) me rkittävä osa on siirtynyt valtatien 9 j a Ale ksis Kiven kadun yhteyteen ka svaneelle market-
alueelle. Verrattain lyhyen matkan etäisyydellä keskustasta sijaitsevat market-alueen monipuoliset 
palvelut houkuttelevat myös keskustassa asuvia tai työskenteleviä käyttämään niitä keskustapalveluiden 
sijaan. 

 

Kuva 2.5 Viistoilmakuva tarkastelualueelta Loimijoen suunnalta etelään 

 

Kauppatori on loimaalaisten tärkeimpiä kohtaamispaikkoja, mutta sinne ja sitä ympäröiviin kortteleihin ja 
keskuspuistoon tullaan ennemmin asiointi- kuin ajanviettomielessä. Kaupunkiympäristö ja pa lvelut eivät 
nykyään houkuttele kaupunkilaisia viettämään vapaa-aikaansa torilla. Ydinkeskustassa katualueet ja osin 
torin aluekin toimivat merkittävässä määrin moottoriajoneuvojen ehdoilla. Saapuminen ydinkeskustaan ja 
palveluiden saavuttaminen henkilöautolla on järjestetty helpoksi. Sen sijaan selkeitä, johdonmukaisia ja 
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yhtenäisiä ydinkeskustaan suuntautuvia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ei juuri ole. Esimerkiksi 
rautatieaseman ja kauppatorin välille ei muodostu selvää yhteyttä. 

Katu- ja kaupunkikuvassa henkilöajoneuvopysäköinnillä on keskeinen a sema. Toria ja ke skuspuistoa 
ympäröivillä kaduilla kadunvarsipysäköinti on lähes kauttaaltaan sallittua molemmin puolin katua. Ajan 
saatossa sekä torialueesta että keskuspuistosta on lohkaistu lisäaloja moottoriajoneuvopysäköinnin 
tarpeisiin. Samalla kevyen liikenteen, virkistyskäytön ja katutason liiketilojen edustojen tilat ovat 
vähentyneet kaupunkikeskustassa. 

Aikaisemmin mm. pesäpallokenttänä ja ympärivuotisena urheilukenttänä toiminut torin viereinen 
keskuspuisto on vehreä ja kasvillisuudeltaan runsas. Erityisesti kesä- ja syysaikaan puistoon muodostuu 
useita pieniä, s uojaisia ja ra uhaisia istuinryhmien, patsaiden ta i muistomerkkien ympärille toteutettuja 
tiloja. Näitä tiloja rajaavat us eimmiten tihe ät p uu- ja pensasryhmät. Tunnelma p uiston sis ällä on 
rauhallinen. Vapaa-ajanvietto- ja virkistysympäristönä se on kuitenkin varsin yksipuolinen eikä palvele 
kovinkaan hyvin esimerkiksi lapsiperheitä. Runsaan kasvillisuuden vuoksi keskuspuisto tuntuu 
ympäröiviltä katualueilta katsottuna sulkeutuneelta ja hieman hankalasti saavutettavalta. 

Tarkastelualueen katualueilla käytettävät päällyste-/ p intamateriaalit eivät vastaa materiaalien e ivätkä 
kunnon puolesta yleisiä ydinkeskusta-alueen laatuvaatimuksia. Tarkastelualueella ajoradat ovat asfalttia, 
kuten monelta osin myös jalkakäytävät (Heimolinnankatu). Suoraladottua, neliönmuotoista betonilaattaa 
on käytetty jalkakäytävillä, liiketilojen edustoilla. Liittymien ja suojateiden läheisyydessä on pienillä osilla 
käytetty punaista betonikiveä (kuva 3.7). Torialueella on oma betonikivipintainen ja varsin hyväkuntoinen 
ruudukkokiveys. Katualueilla p äällysteiden huono kunto näkyy erityisesti jalkakäytävillä ja reunakivien 
läheisyydessä. Päällysteiden heikon kunnon lisäksi jalkakäytävien epäjohdonmukaiset 
pintamateriaalivalinnat ja -vaihtelut se kä suoraladottu betonilaattakiveys eiv ät vastaa nyk ypäivän ja 
suunnittelulle asetettuja esteettömyystavoitteita. Keskuspuistossa kulkuyhteydet ovat sora- tai 
kivituhkapäällysteisiä. Kulkuyhteyksien ja nurmialueiden väliset rajaukset ovat monin paikoin epäselvät 
tai epäsiistit. Istuinpenkkiryhmien, patsaiden tai muistomerkkien yhteydessä on käytetty 
luonnonkivinoppakiveä tai betonikiveä. 

 

 

Kuva 2.6 Tarkastelualueen katujen jalkakäytävillä käytettyjä betonikivityyppejä. 
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Kuva 2.7 Otteita kauppatorin ja keskuspuiston ympäristöstä. 

 

Toria ja keskuspuistoa ympäröivillä kaduilla on yhtenäinen ja muista keskustan kaduista poik keava 
yleisvalaistus (vihreä pylväsvalaisin lyhyellä varsiosalla). Keskuspuistossa yleisvalaisimena toimivat 
puistoalueelle varsin korkeapylväiset (kuumasinkitty) kupuvalaisimet. Torin valaistus on järjestetty 
yhteen korkeaan pylvääseen asennetuilla valonheittimillä. 

Torilla istuskeluun soveltuv at selkänojattomat penkit on sijoiteltu ryhmiin torialueen keskelle sekä 
keskuspuiston puoleiselle reunalle. Mustat, metalliset roska-astiat sijaitsevat istutusaltaiden 
läheisyydessä. Hyväkuntoiset ja siistit roska-astiat o vat torikäyttöön varsin p ienet. Suurempi jätteiden 
keräyspiste sijaitsee torin luoteiskulmassa. Vesikoskenkadun puoleisella torinsivulla sijaitsevat pienet 
suorakaiteenmuotoiset ja torin keskellä ympyrämuotoinen istutusallas. Lisäksi Vesikoskenkadun reunalle, 
mutta myös muiden ympäröivien katujen reunamille tuodaan kevät-syysajaksi lii kuteltavia ruukku- tai 
astiaistutuksia. Keskuspuiston istuinpenkit sekä kuluneet ja epäsiistit roska-astiat eivät sovellu tyylillisesti 
tai laadullisesti ydinkeskustassa sijaitsevaan puistoon. 

 

Rakentaminen, korttelialueet 

Loimaan keskustassa rakentaminen on kirjavaa ja e ri vuosikymmenien rakennustapojen ja -tyylien 
vaihtelut ovat selk eästi erotettavissa. Toria ja keskuspuistoa ympäröivien kortteleiden rakennuskanta 
koostuu pääosin 1960–1980 -luvuilla rakennetuista asuin- ja liikerakennuksista. Tarkastelualueella torin 
puolelta tarkasteltuna katujulkisivut koostuvat pääosin matalista 1-2 -kerroksisista liikerakennuksista ja 
3-4 -kerroksisista asuin- ja liikerakennuksista. Kokonaiskaupunkikuva kortteleissa on moniulotteinen sekä 
monin paikoin väljä ja repaleinen. Heimolinnankadun puoleisella korttelinsivulla kerroksellinen ja sekavan 
tuntuinen kaupunkikuva korostuu, kun matalien lii kerakennusten takaa nousee pistemäisinä 4-6 
kerroksisia, kortteleiden keskelle rakennettuja, asuinlamellikerrostaloja. Valitusta rakennustavasta 
johtuen selkeitä, viihtyisiä ja riittävän suojaisia piha-alueita ei alueelle muodostu lainkaan. 
Yhtenäisempää rakennustapaa tarkastelualueella tai sen läheisyydessä esiintyy Turuntien ja 
Vesikoskenkadun risteyksen läheisyydessä sekä keskuspuiston länsipuoleisessa korttelissa.  
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Tarkastelualueen korttelialueilla on useita kortteleiden ja rakennusten lävitse kulkevia ns. p uolijulkisia 
kulkuyhteyksiä. Kyseisillä kulkuyhteyksillä on pyritty tarjoamaan nopeampi kävely-yhteys korttelien 
lävitse mm. Turuntieltä ja Koulukujalta kauppatorille. Yhteydet eivät kuitenkaan nykyisellään toimi 
houkuttelevina oikoreitteinä. Ajatuksen tasolla hyvin jalankulkijoita palvelevat kulkuyhteydet on 
toteutettu liian ahtaina, heikosti valaistuina ja hankalasti hahmotettavina kaupunkitiloina. Lisäksi 
kulkuyhteyksien yllä- ja puhtaanapito on ollut puutteellista. 

   

Kuva 2.8 Näkymä Heimonlinnankatuun rajautuvien kortteleiden rakennuskannasta (vas.) ja korttelin 
lävitse kulkevasta puolijulkisesta kevyen liikenteen yhteydestä (oik.)  

 

Tarkastelualueella Vesikoskenkadun pohjoispuolen kortteiden asemakaavoja on hiljattain uusittu. 
Arvokkaimmille rakennuksille ja rakennuskokonaisuuksille on annettu suojelumerkintöjä (korttelit 11, 13, 
18). Lisäksi Pikatien läheisyyteen sijoittuvat Heimolinna, rakennusmestari Knuutilan talo (Kauppalankatu 
12) ja kirjasto ovat suojeltuja rakennuksia. Torin koilliskulman kortteleissa sijaitsee rakennuksia, jotka on 
todettu laadituissa rakennetun kulttuuriympäristön inventoinneissa paikallisesti arvokkaiksi (kuva 3.10). 

 

Kuva 2.9: Tietoja tarkastelualueen rakennuskannasta.   
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3. Tavoiteverkko 

3.1. Katuhierarkia 
Loimaan keskustaan on muodostettu liikenneverkolle hierarkkinen luokittelu tavoiteverkko (kuva 4.1), 
jonka tavoitteena on selkeyttää keskustan katujen roolia, jäsentää liikenneverkkoa, selkeyttää 
keskustaan saapumista ja muodostaa kaikille käyttäjille looginen liikkumisympäristö, jossa nopeustason 
voi päätellä liikenneympäristöstä.  Liikenneverkko on jaettu katujen toiminnallisuuden perusteella neljään 
eri luokkaan: 

1. Seudullista ja paikallista liikennettä välittävä päätie/katu 
2. Ydinkeskustan kokoojakatu 
3. Kävelypainotteinen katu 
4. Pysäköinti- tai asuntokatu 

Eri luokista on kerrottu enemmän luvussa 4 ”katujen suunnitteluperiaatteet”. 

 

Kuva 3.1 Tavoiteverkko. 
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3.2. Pyöräilyn ja kävelyn tavoiteverkko 
Pyöräilyn ja kävelyn tavoiteverkon muodostamisen ta voitteena on korostaa verkon hierarkkisuutta. 
Jäsennöinnin avulla eri käyttäjäryhmille tarjotaan parhaiten soveltuvat verkon osat. Hierarkiaa tarvitaan 
esimerkiksi reittien standardin ja yhtenäisyyden varmistamiseksi sekä orientoitavuuden ja opastuksen 
takia. Tavoiteverkon avulla käyttäjille pystytään tarjoamaan entistä parempilaatuisia ja jatkuvia reittejä 
kaupungin eri osien välillä.  

Pyöräilyverkon hierarkia on kolmitasoinen. Pääreitit yhdistävät pyöräilyetäisyydellä olevat 
paikalliskeskustat kaupunkikeskustaan. Aluereitit välittävät asuinalueiden liikenteen pääreitille tai 
yhdistävät palvelu- ja asutuskylät kaupunki- tai paika lliskeskustoihin. Lähireitit ovat alueiden sisäisiä 
reittejä eikä niitä sisällytetä itse tavoiteverkkoon. 

Eri hierarkiatasoja edustavien verkkojen suositeltava silmäkoko vaihtelee. Pääreittien silmäkoko voi oll a 
useita kilometrejä, kun taas suositeltava alueverkon silmäkoko on 200-500 m. 

Tavoiteverkkoa voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

 Reitit voidaan merkitä yleis- ja osayleiskaavoihin. 
 Väylähierarkian toteutumisen varmistaminen tarkemmassa kaavoituksessa 
 Pyöräilyn ja muun liikennejärjestelmän kehittämis- ja toimenpideohjelmien laatimisessa sekä 

hankkeiden priorisoinnissa 
 Teknisten ratkaisujen, kuten esim. poikkileikkauksen, suuntauksen, liittymien ja 

liikennemuotojen erottelun, suunnittelussa 
 Viitoituksen ja muun opastuksen, kuten esim. reittikarttojen ja infopisteiden, suunnittelussa 
 Ylläpidossa ja hoidossa 
 Väyläinvestointien rahoituksessa 

 
Loimaan tavoiteverkossa pääreittitasoinen yhteys yhdistää Hirvikosken ja Loimaan ydinkeskustan 
toisiinsa (kuva 4.2). Hirvikoski on sopivalla pyöräilyetäisyydellä, sillä esimerkiksi Loimaan torin etäisyys 
Hirvikoskelta on noin viisi kilometriä. Tarkastelualueella tavoiteverkon aluereitteihin lukeutuvat Turuntie, 
Aleksis Kiven katu, Kalevalankatu-Väinämöisenkatu sekä Pikatien poikki Loimijoen suuntaan koulun ohi 
kulkeva yhteys. Näiden lisäksi tavoiteverkossa on esitetty kehitettävä yhteys torin ja Loimaan 
yhteiskoulun välillä.  

Pyöräpysäköintiä tarkastelualueella tulee kehittää torin ympäristössä, rautatieasemalla, kirjaston kohdalla 
sekä valtatien 9 varrella kaukoliikenteen bussipysäkeillä. Rautatieaseman ja valtatien 9 varren 
pyöräpysäköinnin kehittämisessä tavoitellaan pyörällä tapahtuvan liityntäliikenteen palvelutason 
paranemista. 
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Kuva 3.2 Pyöräilyn ja kävelyn tavoiteverkko sekä pyöräpysäköinnin kehitettävät kohteet. 
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4. Katujen suunnitteluperiaatteet 
 

4.1. Seudullista ja paikallista liikennettä välittävät pääväylät 
Seudullista ja paikallista liikennettä välittävien pääväylien roolina on välittää pääosin Loimaan kaupungin 
sisäistä liikennettä (muun muassa työmatka-, koulumatka-, ostos- ja asiointiliikenne) Loimaan 
keskustaan sekä jossain määrin myös Loimaalle suuntautuvaa seudullista liikennettä. Pääväylillä 
ensisijaisena tavoitteena on turvallisuus. Ajoneuvoliikenteen nopeustaso väylällä on 50 kilometriä 
tunnissa. 

Väylillä on eri liikkujaryhmille tarkoitettu oma tila. Väylän poikkileikkaus muistuttaa enemmän 
maantiemäistä ku in kaupunkimaista ympäristöä. Kadulla ei ol e reunakiviä ja jalankulkijat ja pyöräilijät 
erotetaan autoliikenteestä leveällä välikaistalla, jolla voi olla puuistutuksia. Pysäköinti ei ole sallittu 
väylän varressa. Jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat laadukkaita ja niillä erotetaan kävelijät ja pyöräilijät 
toisistaan esimerkiksi maaliviivalla tai kiviraidalla. Jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat molemmat vähintään 
kaksi metriä leveitä. 

Esimerkiksi Pikatie toimii seudullista ja paikallista liikennettä välittävänä pääväylänä. 

 

Kuva 4.1 Periaatekuva seudullista ja paikallista liikennettä välittävästä pääväylästä.  
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4.2. Ydinkeskustan kokoojakadut 
Ydinkeskustan kokoojakadut muodostavat tärkeimmät kadut, joita pitkin keskustaan saavutaan 
asioimaan. Vain välttämätön raskas liikenne kadulla sallitaan. Eri liikennemuodot (pyöräily, jalankulku ja 
autoliikenne) erotellaan toisistaan. Jalankulkijoiden kadunylitykset turvataan kaventamalla 
katupoikkileikkausta suojateiden kohdilla tai rakentamalla keskisaarekkeita. Kadunvarsipysäköinti 
sallitaan kadun suuntaisena ja se erotellaan ajoradasta matalalla reunakivellä (alle 3 cm). Jalkakäytävät 
ja jalankulku- ja pyörätiet erotetaan korkealla (yli 10 cm) reunakivellä ajoradasta tai pysäköintipaikoista. 
Ajoradan leveys on noin kuusi metriä. Erotellun jalankulku- ja pyöräilyväylien leveys on yhteensä 
vähintään neljä metriä. Jalkakäytävä on vähintään 2,5 metriä.  

Keskustaan saavuttaessa kokoojakaduille muodostetaan porttikohdat, jotka viestittävät autoilijoille 
liikenneympäristön muuttumisesta ja nopeustason laskusta. Porttikohdat voidaan toteuttaa esimerkiksi 
kiertoliittymien tai kadun kalusteiden avulla. Ajoneuvoliikenteen nopeustaso on ydinkeskustan 
kokoojakaduilla 30 km/h. 

Esimerkiksi Aleksis Kiven katu, Turuntie ja Väinämöisenkatu-Kalevankatu toimivat ydinkeskustan 
kokoojakatuina. 

 

Kuva 4.2 Periaatekuva ydinkeskustan kokoojakadusta. 
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4.3. Kävelypainotteiset kadut 
Kävelypainotteinen katu palvelee pääasiallisesti jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja kadun varrella sijaitsevissa 
liikkeissä asioivia. Autoliikenne kadulla sallitaan muiden tielläliikkujien ehdoilla. Katutila voidaan toteuttaa 
hidaskatuna tai esimerkiksi yhteisen tilan periaatteella (shared space). Kadulla pyöräily tapahtuu 
ajoradalla ja kävelylle varataan runsaasti tilaa. Poikkileikkauksessa mahdollistetaan lyhytaikainen 
pysäköinti sekä huoltoliikenne. Pyöräpysäköinnille varataan tilaa. Ajoneuvoliikenteen nopeustaso väylällä 
on alhainen, 20 km/h. Kadun toteutuksessa pyritään korkealuokkaisiin, muista kaduista p oikkeaviin 
materiaaleihin sekä huomioidaan muun muassa kaupunkikuvalliset tekijät ja esteettömyys. 
Jalkakäytävien materiaali eroaa ajoradasta ja kannustaa pyöräilijöitä ajoradan käyttöön. Voidaan käyttää 
erilaisia kiveyksiä luonnonkivestä tai betonikivestä. Pysäköintitaskut voidaan toteuttaa samalla 
materiaalilla kuin jalkakäytävät, jotta ajorata vaikuttaa visuaalisesti kapeammalta ja korostaa 
kävelijöiden asemaa kadulla. Yksisuuntainen ajorata on neljä metriä leveä ja kaksisuuntainen 5-6 metriä 
leveä. 

Esimerkiksi Torin ympäristössä Kauppalankatu, Heimolinnankatu ja V esikoskenkatu sekä Satakunnantie 
Heimolinnankadun ja Kauppalankadun välillä toimivat kävelypainotteisina katuina. 

 

Kuva 4.3 Periaatekuva kävelypainotteisesta kadusta. 
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4.4. Pysäköinti- tai asuntokadut 
Pysäköinti- ja asuntokadut palvelevat pääosin lyhytaikaista asiointi- ja vierailupysäköintiä sekä kadun 
varren kiinteistöjä. Läpiajoliikennettä hillitään ja ajoneuvoliikenteen nopeustaso väylällä pidetään 
alhaisena (30 km/h). Pyöräily tapahtuu ajoradalla. Jalkakäytävän materiaalina voidaan käyttää kiveystä, 
jotta pyöräilijät ohjautuvat paremmin ajor adalle. Pysäköinti on kadun suuntaista ja se erotetaan 
ajoradasta tasoon upotetulla reunakivellä. Jalkakäytävä erotetaan pysäköinnistä tai ajo radasta korkealla 
reunakivellä (yli 10 cm). Ajoradan leveys on 5-6 metriä.  

Muut keskustan kadut toimivat pysäköinti- tai asuntokatuina. 

 

Kuva 4.4 Periaatekuva pysäköinti- ja asuntokadusta. 
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5. Tavoiteverkon vaikutukset liikenteeseen 
 

Autoliikenteen tavoiteverkossa esitetään Kauppalankadun, Vesikoskenkadun ja Heimolinnankadun 
muuttamista yksisuuntaisiksi kaduiksi toria ympäröiviltä osuuksiltaan. Kauppalankatu muutetaan 
yksisuuntaiseksi Satakunnantielle saakka. Heimolinnankatu säilyy yksisuuntaisena joen puoleisessa 
päässä. Verkkomuutosten vaikutuksia on tarkasteltu liikenteen suuntautumisen, liikenneverkon 
toimivuuden, liikenneturvallisuuden, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden sekä joukkoliikenteen kannalta. 

Katujen ajosuuntien muuttaminen siirtää liikennettä Kauppalankadulta, Vesikoskenkadulta ja 
Heimolinnankadulta Turuntielle sekä Kalevalankatu-Väinämöisenkadulle. Vesikoskenkadun 
yksisuuntaistaminen ja poikkileikkauksen muuttaminen kävelypainotteiseksi vähentää merkittävästi 
Vesikoskenkadun houkuttelevuutta ajoreittinä Aleksis Kiven kadun suunnasta. Satakunnantie säilyy 
läpiajettavana, mutta sen liikenneympäristö muuttuu ajonopeuksia hillitseväksi. Liikennemäärä voi 
vähentyä jonkin verran kävelypainotteisella osuudella. Kalevalankatu-Väinämöisenkatu tarjoaa jatkossa 
sujuvimman yhteyden Aleksis Kiv en kadun ja torin v älillä ja sen liikennemäärät tulevat kasvamaan. 
Oikokatu palve lee jatkossa lähinnä kes kustan ulo sajoreittinä Pikatielle va ltatien 9 s uuntaan. Sisäänajo 
keskustaan tapahtuu Asemakadun, He imolinnankadun ja Väinämöisenkadun kautta, mikä lisää näiden 
katujen liikennettä. Opastuksella on tässä suhteessa merkittävä rooli. Verkkomuutokset ohjaavat 
ajoneuvoliikennettä enemmän myös Turuntielle. 

Verkkomuutoksilla on vain pieniä vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen. Torin ympäristössä 
verkkomuutokset muuttavat liikennevirtojen suuruuksia yksisuuntaistamisen takia. Nykyisten 
liikennemäärien perusteella torin ympäristön liittymät toimivat kuitenkin nykytilanteessa hyvin. 
Muutokset liikennemäärissä ovat maltillisia eikä niillä ole merkittävää vaikutusta liittymien toimivuuteen. 
Väinämöisenkadun ja Heimolinnankadun liittymä on toria ympäröivistä tasa-arvoisista liittymistä vilkkain. 
Liittymästä tulee kuitenkin He imolinnankadun yksisuuntaistamisen myötä poistumaan yksi tulosuunta, 
mikä helpottaa toimivuutta liikenteen kasvusta huolimatta. Kauppalankadun ja Väinämöisenkadun 
liittymä on myös vilkas tasa-arvoinen liittymä, johon on aiemmissa suunnitelmissa esitetty 
kiertoliittymää. Liittymässä on nykytilanteessa vain vähän vasemmalle kääntyviä ajoneuvoja. 
Liikenneverkon muutokset voivat muuttaa tilannetta, jolloin jatkosuunnittelussa voidaan harkita tarpeen 
mukaan esimerkiksi pienellä keskisaarekkeella varustettua kaupunkikiertoliittymää tai lyhyen vasemmalle 
kääntymiskaistan toteutusta. Toria ympäröivien katujen liittymistä kriittisin liittymä tulee olemaan 
Väinämöisenkadun ja Turuntien liittymä, jolla on melko p aljon vasemmalle kääntyviä ajoneuvoja 
Turuntien s uunnasta ja vastaan tulevan lii kenteen määrä on kohtalainen. Liittymässä voidaan harkita 
esimerkiksi vasemmalle kääntymiskaistaa Turuntielle. 

Liikenteen väheneminen torin ympäristön kaduilla parantaa liikenneturvallisuutta. Risteävien 
liikennevirtojen väheneminen torin ympäristössä sijaitsevissa liittymissä vähentää ajoneuvojen välisiä 
konfliktipisteitä parantaen liittymien turvallisuutta. Kalevalankadun-Väinämöisenkadun sekä Turuntien 
liikenteen lisääntyminen voi heikentää liikenneturvallisuutta, mikäli katupoikkileikkauksessa e i samalla 
toteuteta tavoiteverkon mukaisia muutoksia; kapeampia ajoratoja, erillisiä kävely- ja py öräilyteitä sekä 
ajoradan kavennuksia suojateiden kohdilla.  

Jalankulun asema torin ympäristössä paranee, kun katu poikkileikkauksesta varataan enemmän tilaa 
kävelylle ja autoliikenteen a jonopeudet laskevat. Autoliikenteen väheneminen ja hiljaisempi ajonopeus 
toria ympäröivillä kaduilla parantaa myös ajoradalla tapahtuvan pyöräilyn turvallisuutta.  

Jalankulkutilan leveneminen saattaa houkutella pyöräilyyn ajoradan sijaan jalkakäytävillä. Jalkakäytävillä 
ajoa voi daan vähentää käyttämällä jalkakäytävillä esim. kiveystä t ai ki viraitoja. Myös yksisuuntaista 
katua vastaan p yöräily vo i li sääntyä jonkin verran. Tätä voidaan jonkin verran vähentää tiedottamalla 
aktiivisesti keskustan pyöräilyjärjestelyistä sekä ajoittaisella poliisin tehovalvonnalla.  

Tavoiteverkon mukaisilla muutoksilla ei ole erityistä vaikutusta joukkoliikenteeseen.  
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Kuva 5.1 Tavoiteverkon vaikutukset liikenteeseen. 
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6. Maankäyttö ja kaupunkikuva 
 

Maankäyttöä ja kaupunkikuvaa käsittelevän tarkastelualueen kehittämistoimenpiteet on erit elty t ässä 
työssä kehittämiskohteisiin sekä -akseleihin/-yhteyksiin. Kehittämistoimenpiteitä on kohdennettu työn 
kuluessa kyselystä, työpajasta ja maastokäynneistä saaduista tiedoista ja näkemyksistä sekä 
aikaisemmin laadituista selvityksistä. Seuraavassa esitettävät keskustan maankäytön ja kaupunkikuvan 
kannalta tärkeimmät ja akuuteimmat kehittämistoimenpiteet ja -tavoitteet on laadittu ja hyväksytty 
yhteisymmärryksessä työtä ohjaavan ohjausryhmän kanssa. Esitettävillä toimenpiteillä tuetaan ja 
edistetään keskustan p alvelurakennetta/ -verkkoa sekä mm. pienten yritysten ja kivijalkakauppojen 
edellytyksiä jatkaa ja kehittää toimintaansa entistä elinvoimaisemmassa Loimaan keskustassa. 

6.1. Kehittämiskohteet 
Työhön valitut kehittämiskohteet ovat: kauppatori, keskus puisto, Loimijoen ranta sekä kauppatorin 
itäpuolen kort telit 9-11. Em. kohteet on todettu yhte isesti sella isiksi, joilla on ydinkeskustaa ajatellen 
eniten kehittämispotentiaalia maankäytöltään, kaupunkikuvaltaan, toiminnaltaan ja/ tai 
käyttötarkoitukseltaan. Yhteisiä kehittämisteemoja kohteilla ovat kaupunkikuvaltaan korkeatasoinen 
toteutus julkisissa tiloissa kuin korttelialueiden rakentamisessa, palveluiden vetovoiman ja viihtyvyyden 
lisääminen sekä aktiivisuus ja omaleimaisuus. 

 

Elävä kauppatori 

Kauppatorin identiteettiä vahvistetaan tärkeänä kaupanteko-, tapahtumajärjestämis- ja 
kohtaamispaikkana. Torinalueen rajautumista, t ilatarpeita ja monikäyttöisyyden lisäämismahdollisuuksia 
kartoitetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Lisäksi torin ja sitä ympäröiviin kortteleihin sijoittuvien 
yritysten välisiä yhteistyömahdollisuuksia tulee kartoittaa sekä toiminnallisesta että kaupunkikuvallisesta 
näkökulmasta. 

Torialueen kaupunkitilallista asemaa vahvistetaan ja selkeytetään rajaamalla torialue puurivistöllä tai 
muilla tilaa rajaavilla elementeillä. Toriin rajoittuvat jalankulkuväylät erotetaan torialueesta selkeämmillä 
pintamateriaalien rajauksilla ja vaihteluilla. Toria ympäröivillä jalankulkualueilla käytetään korkeatasoisia 
ja esteettömiä pintamateriaaleja. 

 

Kuva 6.1 Näkymä kauppatorin ympäristöstä nykytilassa. 
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Torin kalustusta uusitaan. Istuinpenkit muutetaan selkänojallisiksi istumismukavuuden parantamiseksi. 
Lisäksi roska-astioita tulee olla riittävästi sijoiteltuna torin eri osiin palvellen sekä torikauppiaita että torin 
läheisyydessä asioivia. Torin eteläreunaan sijoittuvan esiintymislavan toimintamahdollisuuksia ja 
monikäyttöisyyden lisäämistä tutkitaan jatkosuunnittelussa. Myös torialueelle sijoittuvien kiinteiden 
rakenteiden ja rakennusten sijoittumista tulee tutkia jatkosuunnittelussa.  

 

Vetovoimainen, houkutteleva ja toiminnallinen keskuspuisto 

Vapaa-ajanvietto- ja virkistysympäristönä varsin yksipuolista keskuspuistoa kehitetään paremmin eri ikä- 
ja väestöryhmiä p alvelevaksi puis toksi. Pui ston etel äosaan ehd otetaan tot eutettavaksi liikunnallisia ja 
pelillisiä toimintoja ja aktiviteettejä (aidattu monitoimikenttä, ulkokuntoiluvälineet, petanque- tai 
mölkkykenttä). Avoimia nurmialueita tarjotaan oleskelukäyttöön siirtämällä mm. nykyisiä kukkaistutuksia 
lähemmäksi kulkuväyliä. Lisäksi puiston kasvillisuutta karsitaan erityisesti kulkuväylien läheisyydestä 
näkymien avautumisen, valvottavuuden sekä turvallisuudentunteen parantamiseksi. 

Keskuspuiston roolia liikenne- ja liikkumisympäristönä parannetaan. Tarkoitus on lisätä puiston käyttöä 
virkistyskohteena, mutta myös merkittävänä ja toimivana kevyen liikenteen ympäristönä. Nykyisten 
kulkuväylien roolia ja jaottelua selkeytetään. Puistoon muodostetaan nykyisiä kulkuväyliä hyödyntäen ja 
muokaten kaksi päädiagonaaliyhteyttä sekä yksi poikkisuuntainen pääyhteys. Pääyhteyksien kulkuväyliä 
levennetään ja suori stetaan, par annetaan val aistusta ja este ettömyyttä (päällyste, kalusteet). Lisäksi 
puistossa säilytetään pääyhteyksiä tukevat ja niihin liittyvät nykyiset kulkuväylät. 

 

Uusi kohtaamis- ja ajanviettopaikka Loimijoen ranta 

Loimijoen rannan ympäristöä kehitetään keskustaan liittyvänä kohtaamis- ja ajanviettopaikkana. 
Vehreälle, korkeatasoisesti toteutetulle puistomaiselle alueelle sijoitetaan ympärivuotisesti toimiva 
kahvila ja tapahtumatila. Torin ja rannan välistä yhteenkytkentää parannetaan toteuttamalla kohteiden 
välille esteetön, jalankulkua ja pyöräilyä palveleva kulkuyhteys. Rantaan toteutetaan kiin teä laituri-/ 
terassirakenne, joka palvelee sinne sijoittuvia toimintoja. Alueen toteutuksessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota ympäristön ja olemassa olevien puiden valaistukseen sekä Loimijoen vesielementin 
hyödyntämiseen ja korostamiseen kaupunkitilan vetovoimatekijänä. 

 

Kuva 6.2 Näkymä Satakunnantieltä Loimijoen rannan suuntaan. 



26 
 

 

Valittujen keskustakortteleiden tarkoituksenmukainen täydentäminen 

Keskustakortteleihin kohdistuvilla täydentämisrakentamisen toimenpiteillä tuetaan ja edistetään 
keskustan palvelurakennetta/ -verkkoa, ydinkeskustan pienten yritysten ja kivijalkakauppojen toimintaa 
sekä tarjotaan uusia ja vetovoimaisia keskusta-asumisen mahdollisuuksia. 

Tarkastelualueen ensisijaisista rakennuskantaan liittyvistä kehittämiskohteista (kuva 6.2) kiireellisin on 
korttelin 10 länsireuna, jossa asemakaavojen (vahvistettu 1989) uudistaminen tulisi aloittaa välittömästi. 
Korttelin e pätasaisesti tot eutunut rakentaminen ja asemakaavatilanne ei vastaa 2015 hyväksytyssä 
yleiskaavassa ydi nkeskusta-alueen rak entamiselle asetettuja tav oitteita. Ty ydyttäväkuntoinen, pih a-
alueiltaan epäsiisti rakennuskokonaisuus ei vastaa enää nykypäivänä sen sijaintiin perustuvia 
suunnittelu-, tonttitehokkuus-, kaupunkikuvatavoitteita ja -kriteereitä.  

Korttelin 10 eteläpuolelle sijoittuva kortteli 9 on kaupunkikuvaltaan keskeisessä asem assa luomassa 
ensivaikutelmaa ydinkeskustaan saapuville. Kortteli ei ole toteutunut etenkään eteläosaltaan 
asemakaavan (vahvistettu 2009) mukaisesti. Asemakaavamuutos korttelin etelä- ja i täosan osalta voi 
tulla ajankohtaiseksi lähivuosina.  

Eheän kaupunkikuvan ja korttelirakenteen luomisen kannalta tärkeä kehittämiskohde sijaitsee korttelissa 
11 Heimonlinnankadun ja Vesikoskenkadun kulmassa. Korttelin kulma toimii nykyisellään 
pysäköintialueena. Toteutunut rakentaminen ei länsireunan osalta vastaa ajantasakaavan mukaista 
rakentamista. 

 

Kuva 6.3 Tarkastelualueen ensisijaiset täydennysrakentamista ja rakennuskannan kaupunkikuvaa 
koskevat kehittämiskohteet korttelinumeroineen.  
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6.2. Akselit ja yhteydet 
Työssä osoitetut kehittämisakselit ja -yhteydet ovat Loimaan ydinkeskustan tärkeimpiä palveluita ja 
raportin kohdassa 6.1 esitettyjä kehittämiskohteita yhdistäviä liikkumisympäristöjä, joissa erityisesti 
jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Työhön valitut kehittämisakselit ja -yhteydet ovat Tori - 
Loimijokiranta ja tori-rautatieasema. Yhteisiä kehittämisteemoja ja -tavoitteita liikkumisympäristöillä 
ovat: 

 Viihtyisien, turvallisten ja eri kulkumuodot huomioivien liikkumisympäristöjen luominen 
 Erityisesti jalankulkua ja pyöräilyä palvelevien vaihtelevien ja viihtyisien kaupunkitilojen luominen 
 Korkealaatuinen, huoliteltu ja kokonaiskuvaltaan yhtenäinen valaistus, kalustus, päällyste-/ 

pintamateriaalit 
 Riittävät ja johdonmukaisesti jatkuvat pyörätiet ja jalkakäytävät 
 Esteettömyys erityisesti liiketilojen edustoilla ja kadunylitysten yhteydessä 
 Selkeät ja riittävän lyhyet kadunylitykset 
 Katuvihreän lisääminen, puurivit 

 

Torin ja Loimijokirannan välinen kaupunkitila/ yhteys 

Loimijoen vesielementti ja viherympäristö tuodaan lähemmäksi kauppatoria ja ydinkeskustaa 
parantamalla kohteiden välistä jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä sekä muodostamalla viihtyisää ja 
eläväistä katutilaa. Rantaan s ijoittuva uusi kohtaamis- ja ajanviettopaikka viherympäristöineen liitetään 
luonnolliseksi osaksi Loimaan ydinkeskustan palveluita Kauppalankadulle, Heimolinnankadulle sekä 
Vesikoskenkadulle ja Satakunnantielle tehtävillä katuverkon muutostoimenpiteillä. Osia nykyisin 
moottoriajoneuvoliikenteelle varatusta katutilasta osoitetaan jalankululle ja pyöräilylle ja katuistutuksille. 
Tarjotaan houkutteleva, turvallinen ja mahdollisimman esteetön jalankulkuyhteys jokiympäristöstä torille, 
keskuspuistoon ja aina Pikatielle saakka. Yhdistetään Pikatien ympäristön, kirjaston puiston, 
keskuspuiston ja Loimijoen rannan puisto- ja viheralueet laajemmaksi viheryhteydeksi lisäämällä 
Kauppalankadulle puurivejä ja istutuksia. Kauppalan- ja Heimonlinnankaduilla katutasossa sijaitseville 
kivijalkaliikkeille ja ravintoloille mahdollistetaan niiden toiminnan ulottaminen laajennettaville jalankulun 
alueille. Moottoriajoneuvojen läpikulkuliikennettä hillitään erityisesti torin ja Loimijoen välisillä 
kadunosilla. 

 

Kuva 6.4 Loimijokirannasta kauppatorille (rastit) ja aina Pikatielle ulottuva kehittämisakseli 



28 
 

Torin ja rautatieaseman välinen kaupunkitila/ yhteys 

Muodostetaan ra utatieaseman j a k auppatorin v älille s elkeä ja vetovoimainen jalankulku- ja pyöräily-
yhteys (asema-Väinölänkatu-Turuntie-Väinämöisenkatu-Tori). Yhteysvälillä liikkumisen ohjaamiskeinona 
toimii korttelialueilla tapahtuva rakentaminen sekä johdonmukainen ja yhdenmukainen 
päällystemateriaalien, kadunkalustuksen ja valaistuksen käyttö.  

Korttelien 9 ja 7 eteläosat eivät ole toteutuneet asemakaavan mukaisesti rakentamiskäyttöön vaan ovat 
nykyään viher- tai puistoalueina. Erityisesti Väinämöisenkadun ja Turuntien liittymän kulmaan 
sijoittuvalla rakentamisella on merkittävä vaikutus kaupu nkikuvaan. Samalla rakennusmassat voivat 
toimia liikenteen porttikohtana keskustaan saavuttaessa. 

Asemakaavassa tori-/aukioalueeksi osoitettu Vellamontori tulee toteuttaa kaavan mukaisena avoimena 
alueena/tilana, linkkinä Väinämöisenkadun ja asema-aukion välillä. Jalankulku- ja pyöräily-yhteys 
ohjataan aukion poikki jatkuen kohti Väinämöisenkatua. 

Väinämöisenkadun ja Turuntien liittymässä a jonopeuksia lasketaan ja Turuntien ylittävää nykyistä 
suojatien paikkaa siirretään etelämmäksi siten, että jalankulku- ja pyöräilyreitti Vellamontorilta 
Väinämöisenkadulle ja edelleen torin suuntaan jatkuu johdonmukaisena. 

Väinämöisenkadun kautta yhteys torille jatkuu Heimolinnankadulle tai vaihtoehtoisesti poikittain 
keskuspuiston halki. Heimolinnankadun suojatie toteutetaan korotettuna yhteyden korostamiseksi. 

 

Kuva 6.5 Rautatieasemalta torille johtava kevyen liikenteen kehittämisakseli. Ympyröillä osoitettu ne 
risteysalueet, joissa kevyen liikenteen olosuhteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

   

Kuva 6.6 Näkymä Väinölänkadun eteläpäästä Väinämöisenkadun suuntaan (vas.) ja näkymä 
Väinämöisenkadun ja Turuntien liittymästä (oik.). 
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7. Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet 
 

Tässä suunnitelmassa on tarkasteltu Loimijoen, Pikatien, Aleksis Kiven kadun ja Turuntien raja amalla 
alueella liikenteen toiminnallista kehittämistä. M aankäyttöä ja kaupunkikuvaa on t arkasteltu e rityisesti 
kauppatorin, keskuspuiston ja niitä ympäröivien katualueiden ja katuihin liittyvien korttelialueiden 
rakennusten sekä Loimijoen rannan rakentamattoman alueen (puisto ja pysäköinti) osalta. 

Suunnitelman lähtökohtina ja nykytila-analyysin perustana ovat toimineet keskustan alueesta aiemmin 
laaditut keskustan kehittämiseen, liikenteeseen sekä maankäyttöön liittyvät suunnitelmat. Suunnitelman 
tavoitteet määritettiin huhtikuussa 2015 te hdyn kyselytutkimuksen sekä toukokuussa 2015 jä rjestetyn 
työpajatilaisuuden tulosten perusteella. Keskustan kehittämisessä tavoitellaan keskustan keskeisten 
toimintojen yhdistämistä sujuvasti jalan ja pyöräillen, jalankulun ja pyöräilyn asem an vahvistamista, 
keskustan s isääntulojen selkeyttämistä, autoliikenteen nopeustason lask emista sekä vetovoimaista ja 
houkuttelevaa torialuetta ja keskuspuistoa. 

Loimaan keskustan nykyinen liikenneverkko tukeutuu Pikatiehen, Aleksis Kiven katuun ja Turuntiehen. 
Muut kadut ovat pienempiä ja niiden välillä ei ole selkeää hierarkiaeroa, vaikka liikennemäärienkin 
perusteella ne toimivat keskustan liikenteessä erilaisissa rooleissa. Keskustassa ongelmina ovat 
ylinopeudet, turha läpiajoliikenne, pysäköintipaikkojen valtaamat, leveät katualueet ja 
liikenneturvallisuuspuutteet. Jalankulun ja pyöräilyn selk eitä yhteyksiä p uuttuu torin ja Aleksis Kiven 
kadun sek ä torin ja rautatie- ja linja-autoaseman väli ltä. Etuajo-oikeusjärjestelyt ovat paikoitellen 
epäloogisia. 

Maankäytön näkökulmasta keskustan alue kilpailee Aleksis Kiven kadun varrelle muodostuneen market-
alueen kanssa. Ydinkeskusta e i nykytilassa houkuttele kaupunkilaisia asioimaan siellä tai viettämään 
vapaa-aikaansa torin ja keskuspuiston ympäristössä. Moottoriajoneuvojen ehdoilla toteutettu alue on 
moottoriajoneuvoilla hyvin saavutettava, mutt a oleskelualueiden ja kävelyn ja pyöräi lyn reiteissä on 
parantamisen varaa. Erityisesti Heimolinnankadun itäpuolelle sijoittuvien kortteleiden rakennuskannassa 
näkyy Loi maan ke skusta-alueelle tyy pillinen kerrok sellisuus eri v uosikymmenien r akennustapojen ja -
tyylien välillä. Torille ja katualueille näyttäytyvä kaupunkikuva on sekavan ja väljän tuntuinen. 
Vesikoskenkatuun yhdistyvillä korttelialueille muodostuu kaupunkikuvallisesti eheämpiä 
rakennuskokonaisuuksia, joilla on myös rakennussuojelullisia arvoja.  

Keskustan katuverkolle muodostettu hierarkkinen luokittelu eli tavoit everkko selkeyttää katujen roolia, 
jäsentää liikenneverkkoa ja selkeyttää keskustaan saapumista. Neljä toiminnallisuuden perusteella 
muodostettua katuluokkaa ovat p oikkileikkaukseltaan ja nopeustasotavoitteiltaan e rilaisia. Pyöräilyn ja 
kävelyn tavoiteverkko on myös hierarkkinen ja sen avulla varmistetaan tärkeimpien reittien standardit ja 
yhtenäisyys. Keskustassa on myös useita pyöräpysäköinnin kehittämisen kohdealueita. 

Keskustan liikenneverkko muodostetaan torin ympärillä kävelypainotteiseksi. Autoliikenteen verkko 
muutetaan osin yksisuuntaiseksi, millä ohjataan läpiajavia liike nnevirtoja käyttämään niille paremmin 
soveltuvia katuja sekä levennetään jalankululle varattua osuutta katutilasta. Verkkomuutoksilla on jonkin 
verran vaikutusta liikenteen toimivuuteen muun muassa Turuntien ja Väinämöisenkadun liittymässä, 
mikä on huomioitava jatkosuunnittelussa. Kävelypainotteisuus parantaa jalankulkijan asemaa ja 
liikenneturvallisuutta ajonopeuksien laskiessa toria ympäröivällä katuverkolla. Keskustan liikenneverkon 
kehittäminen tukee maankäytön kehittämiskohteita; elävää kauppatoria, vetovoimaista, houkuttelevaa ja 
toiminnallista keskuspuistoa, Loimijoen rannan kohtaamis- ja ajanviettopaikkaa sekä keskustakorttelien 
täydentämistä. Esitetyillä toimenpiteillä tuetaan keskustan palveluverkon kehittymistä ja pienyrittäjien 
toimintaedellytyksiä. Kehittämiskohteiden välisiä liikkumisympäristöjä rautatieaseman, kauppatorin ja 
Loimijokirannan välillä kohennetaan erityisesti jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantamalla. 

Jatkossa suunnitelmaa käsitellään Loimaalla kaupungin päätöksenteossa, jonka jälkeen laaditaan 
yleissuunnitelma ydinkeskustan alueelle toria ympäröivien katujen sekä torin ympäristön ja 
täydennysrakentamisen osalta . Yleissuunnitelma tul ee koskemaan myös kauppatoria. Yleissuunnitelma 
tulee perustumaan laadittuun toiminnalliseen ja kaupunkikuvalliseen yleissuunnitelmaan. 


