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Loimaan kaupungintalon

perustiedot

kohteen nimi: Loimaan kaupungintalo, entinen kauppalantalo
osoite: Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa
kaupunginosa: 1 (Keskusta)
kortteli: 18
tontti: 6
kiinteistötunnus: 430-1-18-6
omistaja: Loimaan kaupunki
rakennustyyppi: julkinen rakennus
alkup. käyttö: kauppahalli, paloasema
nykyinen käyttö kaupungintalo, ei käytössä

I ja II kerros
rakennusaika: 1934-1935
suunnittelija: Väinö Aalto, rakennusmestari 

III kerros
rakennusaika: 1957-1958
suunnittelija: Lauri Lehto, rakennusmestari

asemakaava: Asemakaavan muutos hyväksyttiin 4.3.2013.   
  Tontti on liike-, toimisto- ja keskustatoimintojen 
  korttelialuetta. Alueelle saadaan sijoittaa hallinto-,
  kulttuuri-, virasto- ja liikerakennuksia. (K-10) 
rakennusoikeus: koko tontilla 2450 + 500 m2

suojelutilanne: asemakaavassa suojeltu 
  Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. 
  Rakennuksessa tehtävät korjaus- ja muutostoimen-
  piteet eivät saa heikentää rakennuksen kaupunki-
  kuvan kannalta merkittävää luonnetta. 
  Korjaus- ja muutostöissä on käytettävä rakennuksen  
  alkuperäisen rakennusperinteen mukaisia mitta-
  suhteita, aukotusta, materiaaleja ja pintakäsittelyjä.  
  Kohdetta koskevista suunnitelmista ja merkittävästi 
  muuttavista toimenpiteistä tulee pyytää museo-
  viranomaisen lausunto. (sr-3)
pinta-alatiedot: kerrosala 2155 m2, bruttotilavuus 7330 m3
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kuva 1   

Ortokuva Loimaan keskustasta vuonna 2021
Maanmittauslaitoksen tiedostopalvelu



Rakennushistoriallisen selvityksen kohteena

on Loimaan keskustassa sijaitseva kaupungin-

talo. Selvitys tehtiin Loimaan kaupungin 

toimeksiannosta alueen asemakaavoituksen 

tausta-aineistoksi. Selvityksen sisältö painot-

tuu tämän vuoksi kaavoituksen kannalta 

oleellisiin asioihin, tuoden rakennusvaiheiden

yleispiirteisen tarkastelun lisäksi esille 

tutkittavan kohteen rakennushistoriallisia, 

kaupunkikuvallisia ja kulttuurihistoriallisia 

merkityksiä. 

Joulukuussa 2021 valmistuneen rakennus-

historiallisen selvityksen laatijana toimi 

Olli-Pekka Hannu, arkkitehti SAFA.
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Johdanto
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1. Loimaan kaupungintalon rakennusvaiheita

kuva 2   Loimijoen vierellä kulkeva Satakunnantie on Loimaan vanhin kaupparaitti.  Vuoden 1935 ilmakuvassa  
 kauppahalli oli vielä ainoa toriympäristön iso liikerakennus.

1.1  Rakennushankkeen
 taustaa

Loimaan kauppalan perustamisen (1921) jäl-
keen oli varsin luonnollista etsiä ja kehittää 
toimintoja, jotka sopivat uusille alueille laaje-
nemassa olevaan keskustaan.1  

Yhdistetystä kauppahallista ja paloase-
masta muodostui nuoren kauppalan ensim-
mäinen kunnallisen rakentamisen suurhanke. 
Paloasema toimi aiemmin ahtaassa puuraken-
nuksessa, joten sen korvaamiselle oli selkeä 
tarve. Sen sijaan kauppahalleja löytyi lähinnä 
suurista kaupungeista, eivätkä niiden palvelut 
olleet kunnille välttämättömiä järjestää. 

Loimaalla nähtiin yhdistelmärakennuksella 
kuitenkin saatavan sellaisia taloudellisia etuja 
ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle, mitkä roh-
kaisivat hankkeeseen ryhtymistä.2 

Yksi merkittävä syy rakennushankkeen 
aloittamiselle oli 1930-luvun alkupuolen sy-
västä lamasta johtunut työttömyys, jota voi-
tiin helpottaa hätäaputöillä. Rakennustyö 
hyväksyttiin aloitettavaksi kauppalanvaltuus-
ton kokouksessa elokuussa 1933.3

Rakennukselle oli jo tarjolla valmis paikka, 
sillä se voitiin sijoittaa silloisen kauppalanta-
lon (nykyisin musiikkiopistona) avaralle ton-
tille.4 Satakunnantien varrella oleva entinen 
Seppälän tilan päärakennus, vararikon teh-
neen Maakuntain Pankin talo, ostettiin kaup-
palan toimitilaksi vuonna 1932.5



1.2  Loimaan kauppahalli 
 ja paloasema

Loimaan kauppalan paloasema- ja kauppa-
hallin rakennushankeen piirustukset esitet-
tiin kauppalanvaltuustolle, joka hyväksyi ne 
marraskuussa 1933.6 Rakennuslupapiirustuk-
set olivat järjestysoikeuden käsittelyssä maa-
liskuussa 1934.7 Rakentaminen tehtiin sekä 
työllisyystöinä että urakkana, joka annet-
tiin rakennusmestari F. R. Koskenheimolle. 
Vuonna 1935 valmistuneen työn loppusum-
maksi kirjattiin 1.060.000 markkaa.

Piirustukset taloa varten laati rakennus-
mestari Väinö Aalto Tampereelta. Tiilirun-
koinen rakennus oli suunniteltu niin, että se 
jakaantui kahteen suorakaiteen muotoiseen 
siipiosaan, joista toiseen tuli kauppahalli ja 
toiseen paloasema.

Kauppahalli oli korkeammassa siipiosassa. 
Kookas halli koostui yhdestä avoimesta 
tilasta, jonka sivuille sijoitettiin 16 myymälä-
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paikkaa. Suurin osa näistä varattiin elintar-
vikkeden kauppaa varten. Ylempänä olevalle 
parvelle tuli kahvila. 

Paloaseman puoleinen siipiosa oli koko-
naan kaksikerroksinen. Alakertaan tulivat 
tilat palokunnan kalustolle, yläkertaan sijoi-
tettiin kaksi asuinhuoneistoa.

Rakennukseen tehtiin myös sen toimintoja 
tukeva koko pohja-alan laajuinen kellariker-
ros, jossa oli  muun muassa käymälä asiak-
kaille.

Puhdaspiirteinen valkoinen rakennus oli 
ensimmäinen funktionalistista suuntausta 
edustanut talo Loimaan keskustassa. Tyylin 
mukaisesti rakennus vaikutti ulkoa katsoen 
tasakattoiselta. Tyypillisenä yksityiskohtana 
erottui kauppahallin yläosaa kiertävä ikkunoi-
den nauha. Letkutornista saatiin rakennuk-
selle luonteva maamerkki. Vaikka rakennus 
olikin ainoa laatuaan, sitä pidettiin kauniina.

Vuoden 1935 elokuussa avatun Loimaan 
kauppahallin arveltiin ajanmukaisena ja käy-
tännöllisenä täyttävän pitkäksi aikaa asiakkai-
den tarpeet.8

kuva 3   

Kauppahallin avajaisista 
julkaistiin etusivun ilmoitus 
Loimaan Lehdessä. 
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kuva 4  

rakennuslupapiirustus 16.12.1933,
rakennusmestari Väinö Aalto



1.3  Muutos Loimaan
 kauppalantaloksi

Kauppahallin ajanjakso jäi kuitenkin varsin 
lyhyeksi, sillä sen toiminta päättyi jo syksyllä 
1937. Talven aikana toteutettujen sisäisten 
muutostöiden jälkeen vuokrattaviin liiketiloi-
hin muutti muun muassa Alko (Oy Alkoholi-
liike Ab), jonka käyttöön annettiin suurin osa 
ensimmäisen kerroksen pinta-alasta. Väli-
pohjan rakentamisen myötä halliin oli tullut 
toinen kerros, josta kauppalankirjasto sai 
käyttöönsä avaran huoneiston.9

Rakennuksen koko ja ilmiasu muuttuivat 
suuresti, kun lokakuussa 1956 hyväksyttyjä 
Loimaan kauppalantalon lupapiirustuksia ryh-
dyttiin toteuttamaan. Nämä suunnitelmat oli 
laatinut Loimaan kauppalan rakennusmestari 
Lauri Lehto.10 Rakennustyöt jatkuivat vuoden 
1958 puolelle.11

Ensimmäisen kerroksen vuokrattavia myy-
mälätiloja ja paloasemaa lukuun ottamatta 
rakennus järjesteltiin kokonaan kauppalan 
toiminnoille. 
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kuva 5  Loimaan kauppalantalon julkisivupiirustus vuodelta 1956, rkm Lauri Lehto. Muutos-
työssä rakennukseen tehtiin kolmas kolmas kerros, ja siten se sai pääosin nykyisen ilmiasunsa. 
Kauppalankadun puolella erottuvat valtuustosalin ja portaikon kookkaat ikkunat.

Toinen kerros muutettiin toimisto-osas-
toksi, jossa huoneet olivat keskikäytävän 
molemmin puolin. Kulku kahden siipiosan 
välillä mahdollistui, kun niiden väliin avattiin 
yhdysporras. Muutostöiden yhteydessä kehi-
teltiin myös rakennuksessa käyneille tuttu, 
letkutornia kiertävä portaikko.

Rakennukseen tehtiin kolmas kerros, jon-
ne sijoitettiin toimistohuoneita sekä kauppa-
lanjohtajan asunto. Paloaseman siiven puo-
lelle tuli korkeampi tila valtuustosalille aula- ja  
kokoustiloineen. Valtuustosalin yleisöparvek-
keelle päästiin porraskäytävän kautta. 

Mittavan rakennustyön jälkeen rakennus 
oli muuntunut virastoksi, Loimaan kauppalan-
taloksi. Rakennuksen korottaminen muutti 
luonnollisesti suuresti myös sen ilmiasua. 
Aiemman rakennusvaiheen tapaan ulkoseinä-
pinnat olivat edelleen rapatut. Rakennustyyliä 
haluttiin kuitenkin selvästi muuttaa, ja tasaka-
ton sijaan rakennukseen tehtiinkin tiilikattei-
nen auma-/harjakatto. Jälleenrakennuskauden 
tapaan julkisivut ovat vähäeleisiä, riviin ase-
tellut ikkunat pienehköjä. Pääsisäänkäynniksi 
muodostuneeseen portaikkoon asennettiin 
suuri ikkuna, joka toimi tehosteaiheena.12



1.4  Kehitys Loimaan
 kaupungintalona

Viimeinenkin asunto muutettiin toimistoti-
loiksi vuonna 1970.13 Rakennuksen seuraavaa 
suurempaa muutosta valmisteltiin jo Loi-
maan kaupungintalon nimellä. Vuonna 1983 
kaupungin teknisessä virastossa laadittu-
jen piirustusten mukaan koko ensimmäinen 
kerros otettiin virastokäyttöön. Suunnitel-
mat noudattivat aiempaa mallia, jossa toi-
mistohuoneita rakennettiin keskikäytävän 
sivuille. Sisäinen kulkuyhteys saatiin hieman 
eri korkeudella olevien siipiosien välille por-
rashuoneeseen vievällä luiskalla. Muutoksia 
tehtiin myös toiseen kerrokseen, jossa torin 
puoleisen siipiosan toimistohuoneiden määrä 
väheni, kun niiden tilalle tuli laaja aulatila ja 
kaupunginhallituksen huone.

Julkisivujen osalta suurin muutos oli enti-
sen paloaseman kohdalla, jossa oviaukkojen 
tilalle muurattiin ikkunallinen seinä. Toinen 
vanhaa ilmiasua koskenut muutos tehtiin Vesi-
koskenkadun puoleiselle seinustalle, jonka 
puoleisia ikkunoita pienennettiin ja entisten 
myymälöiden ulko-ovet poistettiin.14 

2000-luvulla rakennukseen on tehty vain 
yksittäisiä, mutta silti varsin merkittäviä-
kin muutoksia. Pääsisäänkäynnin yhteyteen 
rakennettiin vuonna 2005 pieni lasiseinäinen 
laajennus, johon sijoitettiin info eli kanslistin 
työtila.15 Rakennuksen eri tilojen saavutetta-
vuus koheni, kun entiseen letkutorniin asen-
nettiin hissi.16 Viimeisin suurempi muutos oli 
vuonna 2011, kun kellarikerrokseen saneerat-
tiin 149 m2 laajuinen päätearkisto. Kaikkien 
suunnitelmien laatijana toimi Arkkitehtisuun-
nittelu Mikko Uotila / arkkitehti SAFA Mikko 
Uotila.17
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1.5  Tyhjentynyt
 kaupungintalo

Loimaan kaupungintalossa ilmenneiden sisäil-
maongelmien vuoksi rakennukseen teetettiin 
vuosina 2016-2017 sisäilma- ja kosteustekni-
set tutkimukset Vahanen Oy:llä. Selvityksen 
perusteella merkittävimmät sisäilmaa hei-
kentävät tekijät olivat välipohjan rakenteissa 
(lahoaines) sekä ilmanvaihdossa, myös ilma-
vuotoja esiintyi rakenteissa yleisesti. Vaikutti 
selvältä, että kaupungintaloa ei voitaisi enää 
käyttää virastona, ennen kuin rakennukseen 
on tehty merkittäviä rakenteellisia korjaus-
töitä. Loimaan kaupunginhallitus  kokoontui 
asian tiimoilta useasti vuosien 2018-2020 
aikana. Viimeisin kaupunginhallituksen asiaa 
koskeva päätös tehtiin 12.10.2020. Sen 
mukaan kaupungintaloa ei peruskorjata ja 
nykyisestä käytöstä luovutaan. Tavoitteena 
on myydä tai vuokrata rakennus. Kaupun-
gintalon henkilöstö siirtyi vähitellen kesän 
2020 aikana muihin toimitiloihin, ja rakennus 
on jäänyt tätä selvitysta tehdessä tyhjilleen 
lukuun ottamatta kellarikerroksen arkisto-
tiloja. Väistötilaksi oli hankittu entinen Käsi- 
ja taideteollisuuskoulu, niin sanottu Krotti-
koulu, josta käytetään kaupunginhallituksen 
päätöksen mukaisesti nimitystä Loimaan kau-
pungintalo (Ylistaronkatu 36).18



kuva 8 Nykyisessä pääsisäänkäynnissä on sekä  
 moderneja aiheita että rapattua seinä-
 pintaa.

kuva 6 Loimaan kaupungintalo hallitsee kauppa-
 torin pohjoiskulmaa. 
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kuva 7 Kauppahallin entinen funkis-vaikutteinen 
 pääsisäänkäynti on jäänyt umpeen 
 muurattuna muistumana julkisivuun. 
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kuva 9  

Kaupungintalo on 
pystytetty aivan Vesi-
koskenkadun vierelle.

kuva 10  

Kauppatorin suunnasta 
katsottuna kaupungin-
talon pääty toimii 
kadun pääteaiheena. 

kuva 11  

Iäkäs Musiikkiopiston 
talo on kaupungintalon 
kanssa samassa katu-
maisemassa.
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kuva 12 Pääsisäänkäynti ja lasi-ikkunainen porras-
 huone sen takana

kuva 14 Kauppalankadun puolella on suojaisa pieni sisäpiha, joka oli alun perin paloaseman käytössä. 

kuva 13   Rakennuksen itäpääty 



kuva 15  

Pinnakaiteelliset 
parvekkeet ovat 
1950-luvulta.
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kuva 16  

Kaupungintalon 
takana on huolto-
tie ja jätekatos.

kuva 17 Varsinkin Satakunnantien suuntaan kaupungintalon ilmiasussa on nähtävissä asuinkerrostalonkin 
  piirteitä. Nykyisen ikkunajaotuksen pohjana ovat olleet toisessa kerroksessa sijainneet asunnot.



 

- 15 -

kuva 18 Kauppalan uudisrakentaminen oli 1960-luvulla vilkasta, ja ensimmäiset korkeat kerrostalot olivat 
 jo nousseet toriaukean ympärille. 

kuva 19 Torin ympäristö rakentui osin epäyhtenäisesti, kun liiketiloja tehtiin myös hallityyppisesti. Rakennus-
 kannan ikääntyessä liiketoiminta alkoi vähitellen hiipua. Ilmakuva vuodelta 2014.
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 2. Maankäytön kehityspiirteitä

Loimaan kauppala on perustettu vuonna 
1921, jolloin se erotettiin Loimaan maalais-
kunnasta. Pinta-alaltaan tuolloin varsin rajal-
liseen kauppalan alueeseen sisältyi muun 
muassa rautatieasema sekä  Satakunnantien   
raittiasutusta lukuisine myymälöineen. Kaup-
palan synnyn taustalla oli liikenteellisesti hyvä 
sijainti, sillä Loimaa sai rautatien asemapaikan 
heti Turku-Toijala-radan rakentamisen yhte-
ydessä vuonna 1876.19 Valtatien numero 2 
vanha linjaus kulki myös keskustan kautta.20

Loimaan kauppalan ensimmäinen asema-
kaava vahvistettiin Sisäasiainministeriössä 
16.2.1923. Kaavakartan laatijana toimi helsin-
kiläinen insinööri W. O. Lille, joka oli kokenut 
kaupunkimaisten ympäristöjen (kuten Vam-
malan kauppalan asemakaavan) suunnittelija.

Suurimmaksi osaksi tasaiseen maastoon 
suunniteltu ruutukaava antoi lähtökodat tule-
valle korttelirakenteelle ja katuverkostolle. 
Uusi kauppatorin paikka luonnollisesti pai-
notti lähiympäristön merkitystä julkisessa ja 
kaupallisessa toiminnassa.21

Vuonna 1936 vahvistettiin kauppalan 
Loimijoen eteläpuolisia alueita koskenut 
asemakaavan muutos, johon myös kortte-
lissa 18 sijaitseva, juuri valmistunut kaup-
pahalli / paloasema sisältyi.22 Kaavan laati 
arkkitehti E. Sutinen.23 Ensimmäiseen ase-
makaavaan verrattuna kortteli 18 oli laa-
jempi länsiosastaan, kun puistovarausta ei 
enää ollut. Toteutumatta jäänyt, kauppahal-
lille suuntautuva vino Ilmarisenkatu näkyy 
vielä kartalla. Asemakaavahankkeella kor-
jattiin ensimmäisessä asemakaavassa ilmen-
neitä tonttijaon virheellisyyksiä, ja se kumou-
tui kokonaan.24

kuva 20 Ote vuoden 1923 asemakaavasta kuva 21 Ote vuoden 1936 asemakaavasta



ja merkittävästi muuttavista toimenpiteistä 
tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Kaupungintalolle ei ole kaavassa esitetty 
laajennusmahdollisuutta. Sallittu rakennusoi-
keus on 2450 m2 ja kerrosluku III u1/2. 

Kaupungin omistamaan tonttiin sisältyy 
lisäksi pysäköimispaikka (p) Satakunnantien 
puolella. Koko korttelissa sallitaan maan-
alaisen tilan rakentaminen (ma-2). Kaupun-
gintalon länsipuolelle on merkitty korttelin 
sisäinen ajoyhteys (ajo). 

Asemakaavan yleismääräyksissä tode-
taan Satakunnantien olevan maakunnallisesti 
merkittävää kulttuuriympäristöä. Alueen 
ominaispiirteiden säilyttämiseksi kaikessa 
uudisrakentamisen, korjaus- ja muutostöi-
den suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota alueen rakennussuojelukohteiden 
ominaispiirteisiin, erityisesti rakennusten 
sijoitteluun, ulkomuotoon ja mittasuhteisiin, 
kattokaltevuuteen sekä materiaaleihin. Mää-
räyksiä annetaan lisäksi muun muassa pihajär-
jestelyistä ja autopaikkojen määristä.25

Loimaan kaupungintalo on asemakaavassa, 
jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 4.3.2013. 
Asemakaavan muutos koski tuolloin laajem-
paa aluetta, johon sisältyi Satakunnantien 
viereisiä kortteleita. Yhtenä kaavatyön läh-
tökohtana oli saattaa asemakaava ajan tasalle 
rakennusten ja ympäristön suojeluarvojen 
osalta. Kaavan laatijana toimi FCG Oy. 

Asemakaavassa kortteli 18 on Liike-, toi-
misto- ja keskustatoimintojen korttelialuetta 
(K-10). Alueelle saadaan sijoittaa hallinto, 
kulttuuri-, virasto- ja liikerakennuksia. Kau-
pungintalo on merkitty suojeltavaksi, kuten 
samalla tontilla oleva Musiikkiopiston talokin. 
Merkinnän sr-3 sisältö: Suojeltava rakennus. 
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa 
tehtävät korjaus- ja muutostoimenpiteet 
eivät saa heikentää rakennuksen kaupunkiku-
van kannalta merkittävää luonnetta. Korjaus- 
ja muutostöissä on käytettävä rakennuksen 
alkuperäisen rakennusperinteen mukaisia mit-
tasuhteita, aukotusta, materiaaleja ja pintakä-
sittelyjä. Kohdetta koskevista suunnitelmista 
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kuva 22 Ote asemakaavayhdistelmästä 

0 40 80 120 160 m

1:2,000



Merkittävyys lähimaisemassa kasvoi, kun 
rakennusta 1950-luvulla korotettiin, ja siitä 
tuli kolmekerroksinen kauppalantalo.

Torin ympäristö rakentui nykyiselleen 
seuraavien vuosikymmenten aikana, ja muu-
tokset 2000-luvulla ovat olleet vähäisiä. 
Korkein kuusikerroksinen tornitalo toimii 
maamerkkinä pohjoislaidalla. Kerrostalojen 
lisäksi torin sivuilla on myös yksikerroksi-
sia, iäkkäitä myymälähalleja. Kaupungintalon 
nykyinen painoarvo toriympäristön maise-
massa on sijaintiaan suurempi, sillä sen lähellä 
on matalampia liikerakennuksia. Voimassa 
oleva asemakaava sallisi korttelille 17 tehok-
kaamman ja korkeamman rakentamisenkin. 
Sen sijaan kahta kerrosta korkeampi raken-
taminen ei ole sallittua korttelissa 13 kaupun-
gintalon vierellä.26

3. Kaupunkikuvallinen merkitys
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Loimaan kaupungintalon kaupunkikuvallinen 
merkitys on vaihdellut lähiympäristön raken-
nuskannan, rakennuksen koon ja käyttötar-
koitusten muutosten mukana. Sen käyttö on 
silti aina painottunut julkisiin toimintoihin.

Asemakaavassa ei talon tonttia erityi-
semmin ole korostettu. Se on osa laajaa 
keskusta-alueen ruutukaavaa, tosin keskeisen 
kauppatorin laidalla. 1930-luvulla Kauppa-
halli sijoitettiin aikakauden liikerakennusten 
tapaan lähelle katua. Kaksikerroksisena se 
määritteli kauppalalle tavoiteltua mittakaa-
vaa, jota vastapäätä vuonna 1938 rakennettu 
pankkitalokin noudatti. Huomionarvoinen 
yksityiskohta on, että Kauppalankadun ja 
Vesikoskenkadun torin puoleinen kulmaus jäi 
tuolloin rakentamatta.

kuva 23   Ote pohjakartasta                                        1. Loimaan kaupungintalo   2. Musiikkiopiston talo
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Loimaan kaupungintalolla on takanaan poik-
keuksellisen vaiheikas kehityskaari. Raken-
nuksesta on löydettävissä runsaasti sekä 
toiminnallisia että ajallisia kerrostumia.

Kulttuurihistoriallisesti rakennusta voi 
pitää monella tapaa merkittävänä. Ensinnä-
kin se kertoo nuoren kauppalan rohkeasta 
panostuksesta 1930-luvulla liiketoiminnan ja 
palveluiden kehittämiseen. Lyhyen kauppa-
hallivaiheen jälkeen rakennuksessa toimi vuo-
sikymmenten mittaan lukuisia myymälöitä. 
Kunnalliselta puolelta rakennukseen sijoittui 
aluksi paloasema, mutta vähitellen se otettiin 
kokonaan virastokäyttöön. Merkittävin arvo-
muutos tapahtui 1950-luvulla rakennuksen 
muuttuessa kauppalantaloksi, jossa valtuusto 
kokoontui ja johtavat virkamiehet työskente-
livät. 

Kaupungintalon julkisivut koostuvat eri 
aikakausien rakennusvaiheista. Kokonaisuu-
den kannalta ei tätä monien muutosten kautta 
muodostutta kerroksellisuutta voi kuiten-
kaan pitää kovin yhtenäisenä, sillä rakennuk-
sen muodonantoa ovat ohjanneet enemmän 
toiminnalliset kuin arkkitehtoniset arvot. 
Sisätiloissa tämä ilmenee etenkin kulkurei-
teissä, joihin on syntynyt monia kerrostasoja 
ja käytäviä matkalla virastoksi. Huolimatta 
kaupungintalon statuksesta se on kuitenkin 
nähtävä ensisijaisesti varsin arkisena käyttö-
rakennuksena. 

Rakennusvaiheista on vahvimmin esillä 
1950-luku, sillä silloin rakennus sai nykyisen 
laajuutensa ja kattomuotonsa. Tyylillisesti 
rakennus edustaa melko tyypillistä jälleen-
rakennuskauden toteutusta vaaleine rapat-
tuine seinineen, tiilikatteineen ja tasavälein 
aseteltuine ikkuna-aukkoineen. Vanhim-
masta rakennusvaiheesta on jäljellä lähinnä 
perusrunko. Rikastuttavia yksityiskohtia ovat 
kuitenkin julkisivussa näkyvät fragmentit 
kauppahallin ja paloaseman ovista. 

4. Loimaan kaupungintalon arvot
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Toriympäristön maisemassa Loimaan kau-
pungintalolla on vakiintunut asema. Rakennus 
edustaa nykyisen rakennuskannan vanhinta 
jäljellä olevaa kerrostumaa, ollen kuitenkin 
luonteva osa kokonaisuutta. Sen voi jopa 
olettaa jossain määrin ohjanneen lähiym-
päristön rakentumista. Torin ulkokulmassa 
sijaitsevana  sen vaikuttavuus olisi vähäisempi, 
mikäli naapuritalot olisivat korkeampia.

Kaupungintaloa ei ole sisällytetty Satakun-
nantien merkittävään kulttuuriympäristöön. 
Viereinen myös kaupungin omistama Musiik-
kiopiston talo (Seppälän talo) on entisen 
kaupparaitin keskeinen rakennus ja asema-
kaavassa suojeltu. Molempia taloja käytetään 
kaupungin julkisina toimitiloina. Rakennus-
ten mittakaavallisista ja tyylillisistä eroavai-
suuksistaan huolimatta niillä on vaikutusta 
toisiinsa, sillä ne kuuluvat samaan pienmai-
semaan. Paloaseman poistuttua 1980-luvulla, 
sen ajopiha muuttui pieneksi aukioksi, jota 
kaupungintalo ja Musiikkiopiston talo reu-
nustavat. Kaupungin omistamaan toiminnal-
liseen tonttikokonaisuuteen liittyy vielä pysä-
köintialue, joka sijaitsee Satakunnantien puo-
lella.

Yhteenvetona Loimaan kaupungintalolla 
voi katsoa olevan  merkittäviä kulttuurihisto-
riallisia, rakennushistoriallisia ja maisemallisia 
arvoja, vaikka sitä ei ole nykyiseen käyttöönsä 
alun perin tehtykään. Historiansa valossa Loi-
maan kaupungintalo ei ole leimaantunut vain 
yhden toiminnan rakennukseksi, mikä saattaa 
olla hyväkin asia sen tulevaisuuden käyttöä 
ajatellen.
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