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Mistä asumisviihtyvyys muodostuu? 
 

Vastaukset 

Palveluista (liikuntapalvelut, kulttuuri jne.) 

Palveluista,niiden käytön helppoudesta,hoidetuista ulkoilualueista,käsittää mm.lasten 
puistot,nurmialueet, ulkoilualueet.  
Tunteesta,että päättäjät kuuntelevat asukkaita ja haluavat todella olla heidän asioiden ajajia. 

Rauhallinen kaupunki,maaseutu näkyy maisemassa 

Ympäristön turvallisuudesta, naapureista, palveluista ja erilaisista tapahtumista 

Monipuolisesta tarjonnasta, palvelut, kaupat, luonto. 

Kunnon palveluista, vaikuttaa paljon muuttamisen suunnitteluun 

Puhtaasta ilmasta, leikatusta nurmesta,siististä ympäristöstä, monipuolisesta tekemisestä ja 
palveluista, toimivasta yhteisöstä 

Luonto, hiljaisuus. 

Toimivista sote-palveluista ja siitä, että löytyy kauppoja joista ostaa se mitä tarvitaan. 
 
Harrastusmahdollisuuksien on myös oltava hyvät, ja niitähän täällä Loimaalla kyllä on. Tosin 
tarvitaanko esim. luistelukenttiä niin paljon kuin niitä nyt on? Voisi panostaa muuhunkin. 

Ympäristön siisteydestä ja hyvistä kulkuyhteyksistä. Maisema, rauhallinen äänimaisema ja 
ulkoilualueiden läheisyys ovat suuri plussa. Ja vesialue/rantatontti. Ei liian lähellä naapureita. 

Pienistä välimatkoista, ei ruuhkia. Sujuva liikenne. Monipuoliset palvelut ja harrastusmahdollisuudet. 

Rauhallinen ympäristö 
Hyvät palvelut lähellä 

Pieni ja kodikas kaupunki. 

Usein sanottua, mutta sujuvasta arjesta sen eri osatekijöineen. 

Monipuoliset yritystoiminnan palvelut, viranomaispalvelut ja riittävästi harrastusmahdollisuuksia. 
Mielenkiintoisia työpaikkoja ja opiskelumahdollisuuksia. 

Turvallinen liikenne, edullinen asuminen, siisti ja huollettu ympäristö, sosiaalisen ympäristön 
olemassaolo, palveluiden saatavuus... 

Yhteisöllisyydestä, toistensa tuntemisesta, puhtaasta ympäristöstä, kauniista istutuksista ja 
roskattomasta puistosta, tapahtumista esim. torilla - kaikille avoimia eikä maksullisia, hyvistä 
palveluista, luottamuksesta 

Saa rakentaa omalle maalle en haluamansa talon. 

Monipuolisesta ympäristöstä mikä huomioi kaikki ikäryhmät tasapuolisesti. Asumisrakenteen pitää 
olla järjestelmällistä ja hyvin suunniteltua niin, että historialliset kohteet ja paikat elävät sovussa 
nykyisten systeemien kanssa. 

Palveluiden ja joukkoliikenteen sujuvuudesta. Mukavista j viihtyisistä asuinalueista 

Turvallisesta ja rauhallisesta asumisympäristöstä luonnon läheisyydessä. 

luonnon läheisyydestä, kyvyenliikenteen käytön mahdollisuudesta, liikenteen melun puuttumisesta 

Mukavista ihmisistä, hyvistä palveluista, kauniista ympäristöstä. 

Rauhallinen, siisti ja viihtyisä elinympäristö 

-Rauhasta 
-Lähellä olevista palveluista 



2/13 

-,Suhteellisesta edullisuudesta 
-Tiedonkulusta 
-Naapureista  
-Puhtaudesta(ympäristö,porraskäytävät jne) 

Turvallisuudesta, hyvistä naapureista, kauniista ympäristöstä, terveistä rakennuksista ja hoidetuista 
viheralueista. 

Omiin tarpeisiin sopivasta, juuri oikean kokoisesta, hintaisesta ja kuntoisesta asunnosta mieleisellä 
paikalla ja jos mahdollista vielä mukavien naapurien keskellä. 
Ja kohtuullisen matkan ja hyvien liikenneyhteyksien päässä palveluista. 

Monipuoliset palvelut lähellä, julkiset palvelut helposti saatavilla ilman jonoja ja ruuhkia. 
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Kohtuuhintaiset asunnot ja hyvät kulkuyhteydet isompiin 
kaupunkeihin. 

Asunnosta ja sen sijainnista (palvelut lähellä) ja vapaa-ajan asunto lähellä. 

Siitä ettei ole ruuhkia liikenteessä eikä kaupoissa, en tykkää isoista väkimääristä. Voi kävellen ja 
pyörällä kulkea myös. Turvallisuudesta. Maltillisista kustannuksista. Rauhasta. Luonnosta ja sen 
äänistä. Positiivisuudesta!!! 
Lapsillamme hyvä olla. 

Asumisviihtyvyyteen vaikuttaa suuresti naapurit ja mahdolliset yhteiset pelisäännöt esimerkiksi 
kerrostaloissa ja rivitaloissa asuvien kannalta. Jos asuntoa katsotaan niin sen sijainti ja ulkonäkö 
ovat plussaa. 

Turvallisesta ja sujuvasta arjesta. Käytännössä palvelujen saatavuus, viihtyisä ympäristö ja 
sosiaaliset ympyrät. 

Jokaiselle jotakin: palveluita tulisi löytyä kaikille, lähes vastasyntyneestä ikäihmiseen. 

Rauhallinen ympäristö. 
Palvelut lähellä. 
Luonto lähellä. 
Toimiva ja kattava paikallisliikenne. 
Pienet lähikoulut, ei massiivisia kouluyksikköjä. 

Alueella kaupat ja koulut lähellä. 

No yleisesti siitä että palvelut pelaa ja paikat ei ole jäätävässä kaooksen vallassa kun tuolla ulkona 
käppäilee 

Palvelujen saatavuuden, asuinpaikan rauhallisuuden sekä luonnon tasapainosta. 

Tapahtumista, hyvistä palveluista, virkamiehistä, jotka hoitavat asiansa 

Kauniista luonnosta ja maisemista 

Palvelut,kaupungin siisteys,viheralueiden hoito/talvikunnossapito. 

tarvittavat palvelut löytyvät lähietäisyydeltä, hyvä yhteishenki 

Hyvistä kulkuyhteyksistä 

Tämä talvi osoitti, ettei asumisviihtyvyyttä ole. Valitettaessa katujen aurauksesta johtavalta 
henkilöltä saatu vastaus oli sitä luokkaa, että viihtyvyys unohtui heti. Jos iäkäs ihminen perää 
etujaan, niin kyllä hänelle voisi vastata asiallisesti. 

Väljästi rakennettu kaupunki jossa riittävästi viheralueita josta muodostuu kaunis ympäristö.Kaikki 
välttämättömät palvelut löytyvät,lähes kaikkiin ihmisten tarpeisiin löytyy vastaus 
Loimaalta.Eriomaiset harrastusmahdollisuudet aikuisille ja lapsille.Asuinpaikka turvallinen,ei paljoa 
rikollisuutta,ei tarvitse pelätä ulkona liikkuessa.Ei ongelmia liikenteessä,maksuton pysäköinti 
keskustassakin.Työtä tarjolla lähes joka lähtöön.Yhteenvetona annan Loimaan asumisviihtyvyydelle 
numeroksi 9+. 
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Turvallisesta asuinympäristöstä. 
Hyvistä palveluista. 
Hyvästä ja nopeasta terveydenhuollosta. 
Hyvistä joukkoliikenneyhteyksistä. 

-Rauhallinen ja turvallinen asuinympäristö 
-Viihtyisä koti 
-Lyhyt matka luontoon 
-Riittävä "asumisen väljyys" 

Ollaan tarpeeksi keskellä peltoa ja korpea mutta silti kaikki mitä voi tarvita löytyy Loimaalta. Ei ole 
suurkaupunkien melske ja ahtaus rantautunu näille kulmille onneksi. 

Jokirannan aktivoimisesta yhteiskäyttöön. 

Elämän tärkeät palvelut ovat lähellä, kuten koulut, terveydenhuolto. Lähiliikuntapaikat, lähikoulut, 
saavutettavuus. Se, että elämä on helppoa, eikä sitä tarvitse perustaa esim. koulukyytien 
aikataulujen varaan. 

Asumisviihtyvyyteen vaikuttaa eniten koti/lähiympäristön siisteys ja järjestys, johon jokaisen pitäisi 
vaikuttaa henkilökohtaisilla valinnoilla. 

Hoidetut viheralueet, hyväkuntoiset kadut, pyörätiet ja kävelytiet. Valaistut ja kunnossaolevat 
ulkoilureitit.Siisti ja hoidettu naapurusto. 

mm. hyvästä palvelusta 

Hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet, siisti ympäristö, tekemistä 

Päättäjistä ja heidän päättäväisyydestään pitää Loimaa elinvoimaisena. Koulut ja terveysalan 
palvelut lähellä. Asuminen ja työnteko pitää olla mahdollista omalla paikkakunnalla. 

Rauhallinen ja turvallinen asuinalue. Tarvittavat palvelut saatavissa ja mielellään lähellä. Alueelta 
löytyy työ- ja koulutuspaikka. Myös hyvät julkiset yhteydet suuriin keskuksiin ja esim lentokentälle. 

Kauniit, hoidetut viheralueet. Siistit ulkoilualueet ja kuntosalit. Vesistöjen hyödyntäminen. Yhteiset 
monipuoliset tapahtumat kaikenikäisille. 

Maaseudusta, luonnosta ja silti tarvittavat palvelut lähellä. 

Ympäristöstä, sujuvasta liikkumisesta ja palveluiden hyvästä saannista 

Hyvistä naapureista ja palvelut lähellä. 

Palvelut helposti saatavilla. Loimaalla etuna lyhyet etäisyydet esim torin ja isojen markettien välillä. 
Keskusta ja kadut siistejä, ei tyhjänä seisovia toimitiloja 

Lähipalveluista, (ne tuovat turvallisuuden tunnetta) kuten esimerkiksi palokunta, koulut, kirjasto ja 
terveydenhuolto. Yhteisöllisyydestä ja asukkaiden tasa arvoisesta kohtelusta ympäri kaupungin ja 
kylien. 

Lähellä olevista palveluista ja kouluista, kaupungin ihmisistä, kaupungissa järjestettävistä 
tapahtumista, kaupungin/keskustan miljööstä. 

Turvallisesta ympäristöstä, turvallisesta kasvuympäristöstä lapsille. Erilaisista palveluista, 
tapahtumista ja yhteenkuuluvuuden tunteesta. 

Viihtyisästä kauniista miljööstä. Hyvistä palveluista kaupoista sekä Terveys ja Sosiaali palveluista Ei 
voida velvoittaa vanhojen ihmiste menemistä 100 km päähän lääkäriin! 

Mukavasta asuinympäristöstä (ulkoilu mahdollisuudet, metsää lähellä), ystävällisistä ihmisistä, 
itselle sopivasta asunnosta. 

Hyvistä palveluista, ystävistä, yhteisestä tekemisestä ja turvallisesta asuinympäristöstä. 

Tunteesta, että on kotona. Eli kokee olevansa tervetullut, saa olla oma itsensä, ympärillä on tuttuja 
ja turvallisia ihmisiä ja miellyttävä, omiin tarpeisiin vastaava ympäristö. 

Hyvät palvelut,edulliset asumis kustannukset 
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Mielestäni asumisviihtyvyyteen kuuluu hyvin hoidetut ja siistit julkiset paikat. Kesällä näyttäviä 
kukka-asetelmia (ja hoidettuja) julkisilla paikoilla. Talvella hyvin hoidetut kadut ja pihat (lumisateen 
jälkeen). Yleinen ilmapiiri ja ihmisten ystävällisyys. 

Puhdas, kaunis ja viihtyisä, virikkeellinenkin ympäristö. Palvelut ja "tekemiset" helposti ja selkeästi 
löydettävissä. 

Asumisviihtyvyys muodostuu siitä, että arki on helppoa. Omiin tarpeisiin riittävät palvelut ja oman 
näköinen koti. Saa elää omassa rauhassa, mutta on kuitenkin aktiivista elämää lähellä. 

Junayhteyksistä, siististä ympäristöstä, vanhoista puista, ystävällisistä kohtaamisista. Tärkeää on 
myös liikunta ja kulttuuritarjonta. Sekä mahdollisuus käydä hyvässä kahvilassa ja ravintolassa. 

Hyvät palvelut, helpoisti asukkaiden saatavilla. Terveyspalvelut yms.erityisesti. 

Tilasta 

Loimaalta löytyy lähes kaikkea 
-luonto 
-palvelut 
-harrastusmahdollisuudet 
-ym 

Tarpeeksi omaa tilaa asua ja sen pitää sisältää vihreyttä myös oman tontin ulkopuolella. 
Melusaasteesta kaukana. Palvelut saatavilla sopivan lähellä, noin 5-10 km säteellä. 

Liikenne yhteydet.Pelto ja joki maisemat.Hyvin hoidetut viher alueet.negatiivista keskustan 
alueella,tyhjiä liikehuoneistoja. 

Omasta kotirauhasta, asuinympäristön turvallisuudesta, ja siitä, että on hyviä palveluita lähellä. 
Varmasti on muitakin syitä, mutta nuo kolme tulivat ensimmäisenä mieleen. 

Kaikki lähellä , rauhallinen kaupunki ja sopivasti ihmisiä 

Siitä , että palvelut on saatavilla ja harrastus- sekä koulutusmahdollisuudet on hyvät. Viihtyvyyteen 
vaikuttaa myös kaupungin yleisilme. Leikkipuistot, ulkoilualueet ym.  Siisteys on myös tärkeää 
viihtyvyyden kannalta. 

Hyvät naapurit. Rauhallinen asuinalue. Palvelut ja kaupat lähellä. 
Haittatekijöitä löytyy : Jatkuva ralli kesäisin ja viikonloppuisin. Tiet ja kadut surkeassa kunnossa.  
Jos Satakunnantiestä tehdään samanlainen maisematie kun Kalevalankatu on, niin mistä kulkee 
linja-autot, rekat,  perävaunuliikenne ja muukin liikenne. Kalevalankadun ja Aleksis KIVENKADUN 
RISTEYS ON FIASKO. kAUPPAAN KLÄÄNTYVILLE OMA KAISTA JA  YKSI (1) JALKAKÄYTÄVÄ 
RIITTÄÄ PARKKIPAIKAN PUOLELLA. Satakunnantien varteen pysäköinti sallittava ainakin toiselle 
puolelle katua. Töyssyt ei hiljennä kaahareita mutta haittaa muuta liike 

Ympäristö,palvelut,liikkuminen. 

Omasta kodista jossa viihtyy, ympäristöstä, palveluista joita itse arvostaa ja saavutettavuudesta 
niihin paikkoihin&palveluihin joita itse tarvitsee. 

Kauniista luonnosta, rauhallisesta ympäristöstä, josta kuitenkin hyvät kulkuyhteydet ympäri 
Suomea. 

Toisten huomioon ottaminen varsinkin illalla ja yöaikaan. 

Kivoista ihmisistä ja siitä että tuntee paljon ihmisiä. 

Asuntoalueiden rauhallisuudesta, siisteydestä(viheralueiden kunnossapito muuallakin, kuin 
keskustassa)ja niiden kulkuyhteydestä kaupunkikeskukseen. 
Monipuolisista harrastusmahdollisuuksista. Julkisista liikenneyhteyksistä lähikaupunkeihin. 

Ympäristöstä, palveluista 

Sujuvuudesta, siisteydestä, luonnonläheisyydestä, rauhallisuudesta, palvelujen läheisyydestä 

Turvallisesta ympäristöstä, ihmisistä, istutuksista, hoidetuista alueista ja välittämisestä. 
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Siitä, että paikkakunnalta löytyy palvelut eikä kaikkea lopeta. Harrastusmahdollisuuksia nuorille ja 
myös aikuisille. Turvallista kasvattaa lapsia.On kouluja ja työpaikkoja omalla paikkakunnalla. 
Nuorisolle kokoontumispaikkoja. 

hyvät koulu mahdollisuudet ; ala-asteesta  ja ylä-aste, lukioon tai ammattikouluun. Täällä on hyvät 
harrastus mahdollisuus 

Palveluista! 

Palveluista lähellä ja miellyttävästä ympäristöstä. 

Palvelut ja luonto lähellä, valikoimaa kaupoissa, hyvät liikuntamahdollisuudet. 

Palvelujen monipuolisesta tarjonnasta ja helposta saannista. 
 
Hyvät kulkuyhteydet! Juna-aikatauluja voisi lisätä omasta mielestäni! Bussiliikennettä Loimaan 
sisällä voisi myös kohentaa! 
 
Kunnan jokainen asukas otetaan huomioon. Järjestetään ohjelmaa, ja luodaan palveluja kaiken 
ikäisille. 

Turvallisesta ympäristöstä 
Kivoista naapureista 
Toimivasta talotekniikasta ja infrasta 

Oma koti/tontti rauhallisella paikalla, niin ettei naapuri ole ihan rajalla. Hyvät ulkoilumahdollisuudet. 

Helposta ja joustavasta arjesta. Riittävästä määrästä virikkeitä. Luonnon läheisyydestä, tilasta 
hengittää. Toimivista liikenneyhteyksistä, myös julkisista ja kevyen liikenteen. 

Kaupungin yleisilme siisti. Puistot, viheralueet ja rakennukset pidetään kunnossa. Lisäksi 
järjestetään erilaisia urheilu-, kulttuuri- ja toritapahtumia eri ikäisille ihmisille. 

Palvelut, kulkuyhteydet, harrastusmahdollisuudet, 

oman kodin rauhasta, ystävällisistä naapureista, yhteisten asioiden ja olosuhteiden hyvästä 
hoidosta 

Toimivista palveluista, joihin pääsee jouhevasti omalla tai julkisella kulkuvälineellä ja joihin saa 
tarvittaessa nopeasti ajan.  
Asumisen rauhallisuudesta ilman jatkuvaa häiriköintiä naapureiden tai yhteisön taholta (Esim. 
kokoyön rälläävät mopot ja autot). 
Hyvät kulkuyhteydet kunnan sisällä ja kunnan ulkopuolelle. 
Tasapuolinen kunnan kehittäminen. 

Peruselämän helppoudesta, luonnon läheisyydestä, kiireettömyyden tunteesta ja palveluiden ja 
harrastusten hyvästä ja helposta saatavuudesta. 

On toimivat palvelut omassa kunnassa ja löytyy riittävästi harrastusmahdollisuuksia 

Ympäristöstä, viihtyvyydestä ja palveluista. 

Tärkein on hyvät ihmissuhteet naapureihin, tarvittaessa löytyy apu naapureista ja ystävistä. 
Järkevää vapaa ajan tekemistä ja luonto lähellä. Siedettävät asumiskustannukset, että ei tarvitse 
vilua kärsiä. 

Asumismuodosta, ympäristöstä, naapureista, kaupungin/kunnan saatavilla olevista palveluista, 
paikkakunnan tapahtumista sekä sellaisesta yleisestä hyvästä "pöhinästä". 

Riittävistä palveluista, viihtyisästä ympäristöstä (sekä rakennettu, että luonnonmukainen), 
turvallisuuden tunnusta, yhteisöllisyydestä.. 

Asumisviihtyisyys lähtee meistä ihmisistä,lopetetaan turhat kitinä,meillähän Loimaalla on kaikki suht 
hyvin.On varmaan puutteita joissain asioissa,silloin pitää ottaa yhteyttä päättäjiin jayhdessä pyrkiä 
parantamaan tilanne. 

Ympäristö, kivat naapurit rauhallinen alue, sijainti. Kun asuu kivalla rauhallisella alueella keskustan 
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ulkopuolella, ja kaikki on kuitenkin lähellä, niin se on kiva juttu. Kivat rauhalliset naapurit on plussa. 

ympäristöstä, naapureista 

Turvallisuus 

Asumisviihtyvyys mielestäni  muodostuu missä ympäristössä elämme ja vaikutamme,viihdymme. 

Hoidetut kadut, viheralueet, leikkipaikat. Toimivat palvelut. 

Asuinpaikasta, rauhallisuudesta, tarvittavat lähellä 

Alue,asunto,autotalli /katos, keskustan elävyys- 

Omasta rauhasta/hiljaisuudesta. Mukavista/siedettävistä  naapureista.Toimivasta 
kunnallistekniikasta. Palvelujen, etenkin hätäpalvelujen läheisyydestä. 

Omaa tilaa riittävästi, ei jakuvaa meteliä ja kiirettä ympärillä.  
Riittävät palvelut sopivalla etäisyydellä. 

Tärkeysjärjestyksessä: 
1. Itselle sopiva työ 
2. Päivittäiset palvelut lähellä 
3. Vapaa-ajalle mahdollisuuksia harrastaa ja kehittää itseään. Niin lapsille kuin aikuisille. 
4. Viihtyisä asuinympäristö 
5. Julkiset kulkumahdollisuudet 

Infrastruktuurista. Palvelujen saatavuus. Ympäristön siisteys. Toimivat terveyspalvelut. Tapahtumat 
ja hyvät ravintolapalvelut. Myönteiset, valoisat ja innostavat asukkaat, jotka ovat halukkaita 
auttamaan eri tilanteissa lähimmäisiään. 

Asumisen viihtyvyys muodostuu hyvin pitkälti saatavilla olevista palveluista, niiden laadusta ja 
etäisyyksistä. Isona osana tietysti myös naapuristo. 

Erilaiset harrastusmahdollisuudet.lisäävät yhteisöllisyyttä, mielellään ilmaiset - kaikille mahdollisia. 

Palveluiden saatavuus, viihtyisät ja kaikkien käytössä olevat lähiliikuntapaikat, monipuolinen 
kulttuuritapahtumatarjonta, iltaisin ja viikonloppuisin avoinna olevat kahvilat ja ravintolat. Kunnossa 
olevat kevyen liikenteen reitit. Julkinen liikenne kauempana oleville lähiliikuntapaikoille. 

Ulkoilualueet, hyvät palvelut, hyvät kulkuyhteydet, yhteisöllisyys, tapahtumat. 

Mukava paikka asua, kaikki lähellä ja kuitenkin myös maaseutua.  
Tarpeelliset liikkeetkin löytyy täältä, ei tarvi lähteä esim Myllyyn tms...hyvät ulkoilumahdollisuudet, 

uimahalli, laavupaikat, ja myös siistejä kaikki. Tykkään asua täällä 🥰 

Kauniista ympäristöstä, hyvistä ulkoilu ja harrastusmahdollisuuksia, yhteisöllisyydestä. 

Asumisväljyys 
Hyvät naapurit 
Palvelut saatavilla 

Jos on luontoa lähellä ja tarpeeksi tilaa 

että ihmiset viihtyvät täällä loimaalla ja kaikilla pitäisi olla hyvä mieli ja olo. 

Luonnon läheisyys, auttamis halu ja "kaikki tunteen" jokaisen. 

-luonnon rauhasta 
-ihmiset on leppoisa 
-pienen paikan eduista 

Rauhallisuus 
Tarvittavat palvelut ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet lähellä - kaupat, posti, pankki, kirjasto, 
terveyskeskus/sairaala, juna-asema, 
kirkko, kuntosali 



7/13 

Naapurit ystävällisiä 
Asumiskustannukset kohtuullisia 

Rauhasta 
Hyvinvoinnista 
Tasapainosta 

Hyvin hoidetusta ympäristöstä. Asianmukaisista asunto-olosuhteista. Hyvinkäyttäytyvästä 
naapurustosta. 

Hoidetut viheralueet ja puistot. Ympäristö pidettävä siistinä. Roskat roskapönttöihin. Ehdottaisin 
kuivan sillan pehkojen (ei mäntyjä) pikaista alasleikkausta. 

Turvallisuudesta ja palveluista. 

Siististä ympäristöstä 
Luonnonkasveista/puista 

Turvallisuus, kaunis luonto yhdistettynä toimiviin palveluihin. 

Hoidettu ympäristö koskien myös kaupungin omistamia rakennuksia. Hoitamattomana esimerkkinä 
Mellilän Tammikodin rivitalon seinät -ällöttävät. Kivat naapurit. 

Yleisestä siisteydestä, erilaisista tapahtumista, mahdollisuuksista erilaisiin harrastuksiin (niin 
introverteille kuin ekstroverteille, tarkoittaen siis esim suuria tapahtumia, erilaisia kursseja, tai sitten 
vaihtoehtoisesti ulkoliikuntapisteiden tarjontaa tai ulkoilureittien kunnossapitoa). On hienoa saada 
ostettua kaikki tarvittava omalta kylältä, sitä pitäisi ihmisten tukea enemmän että liikkeet pysyvät. 

Turvallisuudesta, palveluista, viihtyisästä ympäristöstä, luonnon läheisyydestä, rauhasta 

Hyvin hoidetuista puistoalueista ja muista yleisistä alueista. Kukkaistutuksista. 

Hyvin hoidetusta ympäristöstä ( puisto, nurmikot ja muut viheralueet sekä kierrätyspisteet). 
Lupien ja muiden asioiden hoidon nopeus. 
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet. 
Yhteistyökykyisistä päättäjistä ( ei henkilökohtaisuuksiin meneviä arvosteluja ja valittamista, vaan 
YHTEISTYÖKYKYÄ JA MUIDEN NÄKÖKULMIEN HYVÄKSYMISTÄ) 

Asuminen,missä ei kaikki toimi säköllä. 
On uuni missä voi polttaa puita. 
Ja kaiken kruunaa ulkosauna jossa voi vastoa,nauttia kunnon löylyistä. 

Kaunis, hoidettu ympäristö mm. puistot, istutukset. Hyvät palvelut niin lapsiperheille kuin 
vanhuksille. ´ 
Mukavat urheilumaastot ja urheilutarjonta. 

Turvallisuudesta, esteettisyydestä, rauhasta. 

Luonnon läheisyys ja vihreys, yhteisöllisyys, palvelujen ja harrastusten hyvä saavutettavuus. 
Lapsille hyvä päivähoito ja erinomaiset kouluolot myös nuorille. 
Erilaisia työpaikkoja hyvin tarjolla! 

asumisviihtyvyys muodostuu yhteisöllisyydestä. Puhelletaan yrittäjät, asukkaat ja KAUPUNKI 
yhteen hiileen. 

Lähipalveluista perheille; kyläkoulut ja toimiva lähivarhaiskasvatus sekä neuvola- ja 
terveydenhoitopalvelut  
 
Riittävä ja toimiva ikäihmisten palveluverkosto 
 
Asumisen markkinointi asukas, hyvinvointi ja palvelut edellä, ei yritykset. Työtä tehdään etänä ja 
työpaikalle voidaan ajella matkojenkin päästä, mutta olemattomat ja tai huonosti hoidetut palvelut 
perheille eivät houkuttele työperäisiä muuttajia. 
 
Positiivinen pöhinä 
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Asuminen,missä ei kaikki toimi säköllä. 
On uuni missä voi polttaa puita. 
Ja kaiken kruunaa ulkosauna jossa voi vastoa,nauttia kunnon löylyistä. 

Alueen asumisviihtyvyys muodostuu luonnosta, rauhasta ja turvallisuudesta. 

Luonnonläheisyys, rauha ja hyvä yhteishenki 

Asunto, asuinalue, kulkuyhteydet, harrastukset, palvelut 

Viihtyisästä ympäristöstä, mukavista naapureista, hyvistä kulkuyhteyksistä. Toimivat palvelut 
välttämättömiä. Esim. kaupat ja koulut. Terveydenhoito erittäin tärkeä. 

1. Arkea sujuvoittavista sijainnista/ liikenneyhteyksistä, jolloin valtaosa vapaa-ajasta ei kulu töihin, 
kauppaan, harrastuksiin jne. kulkemiseen. 
2. Asumisesta rauhallisella alueella, jossa pystyy rentoutumaan ja irroittamaan mielen työkiireistä. 
3. Siitä, että joko kotona tai järkevän matkan päässä on tilaa tehdä niitä asioita, mistä saa iloa 
esimerkiksi harrastaa. 
4. Asumisen varmuudesta ja häiriöttömyydestä 

Palveluiden monipuolisuus,sujuvuus. 
Puhdas luonto,turvallinen asumisympäristön,lyhyet etäisyydet palveluihin,työpaikalle,isompiin 
kasvukeskuksiin hyvät kulkuyhteydet myös joukkoliikenteellä. 
Aktiviteettiä vapaa-aikaan monipuolisesti kaiken ikäisille.Viihtyisyys  ja vireys ympäristössä,yhteinen 
tekemisen meininki kaikkien kesken,yhteistyö ja yhteisöllisyys. 

Asunnosta, ympäristöstä, palveluista, harrastusmahdollisuuksista, yhteisöllisyydestä, 
luonnonläheisyydestä ja aaavutettavuudesta. 

Hyvin hoidetuista palveluista 
Hyvin hoidetuista taloista ja pihoista ja puistoista 
Kaupat on lähellä 

Rauhasta, asioiden ja palveluiden toimivuudesta, teiden kunnosta ja kunnossapidosta, ihmisten 
huomioonottamisesta, luonnosta ja asukkaiden hyvinvoinnista. 

Turvallisuus,palvelut,kyläkoulut 

Luonnonläheisestä ympäristöstä ja hyvistä lähipalveluista. 

Rauhallinen ja turvallinen ympäristö on tärkeää. 
Etäisyys palveluihin kohtuullista. 
Naapurusto. 

Väljästä asumisesta, vihreydestä , puistoista , turvallisista pyöräteistä, kävelyteistä, ympäristön 
turvallisuudesta,Hyvistä koulutusmahdollisuuksista. hyvistä kulkuyhteyksistä, Omasta 
poliisiasemasta ja poliisien näkyvyydestä, 

Asuinalueen siisteydestä, rauhallisuudesta ja tarvittavien palveluiden saatavuudesta. Naapureista. 
Kaupungin hyvistä palveluista. Hyvistä liikuntamahdollisuuksista. Viihdyttävistä tapahtumista. 

Hyvistä naapureista ja lähellä olevista palveluista. 
Loimaa on vielä suomalainen asuinseutu selvine pelisääntöineen. Elämäntapaa ei ole toistaiseksi 
paskottu vaikka yrityksiä on viime vuosina ollut havaittavissa.  
Onneksi ne ovat olleet ns. "yksittäistapauksia". 

Rauhallinen ympäristö. Kanta-Loimaan hautausmaa. 

Luonto lähellä 

Hyvinhoidetuista teistä, puistoista, ulkoilualueista, rakennuksista ja palveluista. Palveluiden 
saatavuudesta. Julkisen liikenteen toimivuus. Lapsille ajamukaiset päiväkodit ja koulut ja vanhuksille 
palveluasuminen. Monipuoliset harrastusmahdollusuudet. Kunnan yleinen ilmapiiri, kunnan viestintä 
asukkaille. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet. 

Toimivasta ympäristöstä 
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Hyvät kattavat palvelut ja kaikki lähellä! 

Kaupungin palvelut lähellä maaseudullakin, turvallisuus, puhtaus, rauhallisuus 

Asioiden helppo hoituminen, hyvät palvelut, viihtyisä ympäristö. 

Hyvästä sijainnista, hyvistä naapureista, asumiskustannusten kohtuullisuudesta 

Hyvistä ja laadukkaista palveluista.  
Harrastus mahdollisuuksista.  
Hyvistä tapahtumista. Kuten festarit ym. Loimaalle pitäisi saada joku vuosittainen tapahtuma lisää 
mistä Loimaa tunnetaan kuten esim. Rompepäivät ovat. 

Rauhallisesta asuin paikasta,mukavista naapureista. 

Tarpeellisista hyvälaatuisista palveluista, kohtuuhintaisesta asumisesta, helposta arjesta, 
ystävällisestä ilmapiiristä, asukkaiden toiveiden kuulemisen lisäksi toiveiden toteuttamisesta ja 
päätöksentekijöiden aidosta halusta kehittää Loimaata. 

Se on kokonaisuus: Työpaikat, hyvät julkiset ja yksityiset palvelut, turvallinen ynpäristö, siisteys, 
hyvät  harrastus- 
mahdollisuudet, kuten kulttuuri ja liikunta.  Vapaa-ajan eri  
mahdollisuudet. hyväkuntoiset tiet ja mm. teiden, ´katujen ym. hyvä hoito, viihtyisä ympäristö- 

Mukava asunto/asumiskulut. 
Sijainti ja etäisyydet. 
Erilaisten palvelujen saatavuus. 
Mukavat naapurit. 
Työpaikan sijainti. 

Se muodostuu siitä, että kaupunki on tasapuolinen kehittäessään kaupunkia. Kylät eivät vaadi 
paljon, mutta odottavat myös osaansa. Asumisviihtyvyys on pieniä tekoja. 

Siisti ja turvallinen ympäristö, rauhallisia luonnonläheisiä paikkoja ja maisemia, riittävästi 
harrastuspaikkoja, omaan elämäntilanteeseen sopiva asunto ja piha-alue 

- kunnollisesta asunnosta ja hyvistä naapureista 
   - kauniista ja puhtaasta ympäristöstä 
   - kattavista palveluista 
   - hyvistä liikenneyhteyksistä 
   - turvatusta toimeentulosta 
  - poliittisesta turvallisuudesta 

Mukavat naapurit, rauhallinen ympäristö, iso tontti, oma rauha. Kaikki tarvittavat palvelut löytyvät. 

Hyvät peruspalvelut, turvallinen elinympäristö, hyvät harrastusmahdollisuudet, luonto lähellä. 

Rauhallisuudesta, väljästä asumisesta, luonnosta. 

Puhtaasta luonnosta, upeista pelto-, metsä- ja jokimaisemista, turvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä 

Luonnon läheisyydestä, ihan joka neliömetrillä siis, puistoisa kaupunki, mieluummin pusikoita 
joutomailla, ei suuria nurmialueita, suuria puita varjellaan, metsämaata ei muuteta muuksi. Tästä 
runsastuu monimuotoisuutta jossa myös ihmisellä on sijansa ja siten viihtyisää. Autoille ei rakenneta 
lisää teitä. Pyöräteitä myös pitkille matkoille, kuten Ypäjältä, Humppilasta ja Mellilästä kaupunkiin. 

turvallisuus,kaupungin kauneus,viihtyvyys, hyvät urheilumahdollisuudet 

- Yhteenkuuluvuus asuinyhteisöön ja vuorovaikutus siinä 
- itsensä toteuttaminen 
- Tarpeita vastaava terveellinen asunto mieluisalla paikalla. 
- ulkoilumahdollisuudet 
- muut itselle sopivat harrastusmahdollisuudet 
- riittävät palvelut 
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Siitä kun Loimaalla on turvallista asua ja koko kaupunki pitää yhtä ja auttaa toisiaan kun tarve sitä 
vaatii. Myös loistavat harraste mahdollisuudet löytyy. Koulut ovat lähellä. Sekä kesäsin tapahtumia, 
niitä lisää. 

yleisen infrastruktuurin hyvinvoinnista, lähellä olevista palveluista, sekä vaapaa/viihde ajan vietto 
paikoista(puistot, pihat, jne) 

Hyvin toimivat tienhuoltopalvelut ( pyöräteiden auraus niin, että pääsee aamulla pyörällä 
kouluun/töihin), viihtyisä, vehreä ja huoliteltu ympäristö. Ruohot ajettu, istutuksia sekä hyvin hoidetut 
leikkipuistot. Ulkoilureiteistä huolehdittu. 

Kauniista, siististä, viihtyisästä ja turvallisesta ympäristöstä. Luonto on lähellä ja on myös puistoja. 

Peruspalveluista, turvallisuudesta, harrastusmahdollisuuksista,sosiaalista lähikontakteista, toisista 
välittämisestä, luonnonkauneudesta, melusaasteen vähäisyydestä. 

Ympäristöstä ja asioiden sujuvasta hoidosta. 

Minulle on erittäin tärkeää elää turvallisessa ympäristössä ilman rikollisuutta. Luonnollista ja 
kestävää, ympäristöystävällistä asumista. Työpaikka lähellä, jonne pääsee helposti myös pyörällä. 
Toimitusvarmuus, päivittäistavarat, kaikki mitä tarvitset hyvään elämään. Lääketieteellisiä 
tarvikkeita. Urheilu ja vapaa-aika, kulttuurielämä ja kansainvälisyys. 

- Infrastruktuurin kunnosta ja toimivuudesta 
- Puistojen ja viheralueiden hoidosta 
- Palveluiden toimivuudesta ja saatavuudesta 
- Liikenneyhteyksistä 
- Tasaisesta ikärakenteesta 
- Puhtaasta ja viihtyisästä ympäristöstä 
- Kokoontumispaikat (pubit, ravintolat, kahvilat, tori) 

Hyvistä julkisista palveluista, viihtyisästä asuinympäristöstä, luonnon läheisyydestä ja 
harrastusmahdollisuuksista sekä erilaisista vapaa-ajan tapahtumista. 

Viihtyisät asuinolosuhteet, verheää, ei betoniviidakkoa.Lapsille leikkipuisto lähellä ja 
toimintakunnossa.Maalaiskaupungin rauha. 

Asumisviihtyvyys muodostuu kattavista kauppapalveluista, turvallisista liikennejärjestelyistä, hyvin 
hoidetuista puisto- ja viheralueista kaupunkialueella, siitä että pääsee nopeasti lääkäriin, 
positiivisista koko kaupungin yhteisistä tapahtumista. 

Elämäntilanteen mukainen koti sisältä ja päältä kunnossa olevassa rakennuksessa viihtyisällä 
alueella. Kohtuulliset asumis- ja elinkustannukset. Helposti saavutettavat kunnalliset, valtiolliset ja 
yksityiset palvelut kehdosta hautaan, ml. työmatkat ja liikenneyhteydet.  Kilpailukykyiset 
kunnallisverot ja muut taksat. Mahdollisuudet harrastaa, osallistua ja vaikuttaa. Kaupungin yleinen 
siisteys, katujen yms yhteisen omaisuuden kunnossapito ja kehittäminen. 

Jokainen on oman onnensa seppä - kuten sanonta kuuluu.  Itse ajattelen, että ykilö, yhdessä elävät, 
perheet muodostavat aikalaisenaan asumisviihtyvyyden.  Tarpeet, toiveet, ja tuntemukset ovat 
monitahoisia joten vaikea on yrittää rakentaa asumisviihtyyyttä joka vastaisi kaikkien tarpeisiin.  Itse 
uskon siihen, että vihtyvyys muodostuu aika arkisista asioista.  Turvallisus, läheiset tai luotettavat 
kaverit, ja liikenneyhteydet omien tarpeiden mukaan. 

Siitä että palveluita on lähellä, kehitetään toimintatapoja, järjestetään ihmisille tapahtumia, pidetään 
huolta jo valmiista tiloista ja kehitetään niitä. 

Siististä ympäristöstä ja tarpeellisista palveluista. Jotta joka ikäryhmille olisi tarjolla heitä hyödyttäviä 
toimintoja. Esimerkiksi toimiva ja hyvin hoidettu leikkipuisto lapsille. Monipuolinen ja hoidettu 
lähiliikuntapaikka ja kuntosali palvelee lähes kaiken ikäisiä.  
Ränsistyneet ja hoitamattomana rakennukset on kauhistus asumisviihtyvyydelle. Esim. Mellilän 
kirjaston ja keskustan punaisen varastorakennuksen ulkosivu. Pienillä kylillä kolmannen sektorin 
toimijat tekevät ison osan asukkaiden viihtymisen eteen toiminnan järjestämisen muodossa, joten 
heille on taattava tilat ja tuki. 
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Hyvästä omasta kodista toiveiden mukaisessa ympäristössä. Koti voi olla oma tai vuokrattu. 
Jokainen voi vaikuttaa viihtyvyyteen itse suvaitsevalla asenteellaan, tekemällä jotain itse, ei vain 
vaatimalla. 

Hyvästä omasta kodista toiveiden mukaisessa ympäristössä. Koti voi olla oma tai vuokrattu. 
Jokainen voi vaikuttaa viihtyvyyteen itse suvaitsevalla asenteellaan, tekemällä jotain itse, ei vain 
vaatimalla. 

Luonnon läheisyys ja ystävälliset naapurit. 

Rauhaisasta luonnonläheisyydestä, mukavien iloisten ihmisten parissa, palveluiden läheisyydessä, 
silti luonto ympärillä. 

Ihmisten positiivisuudesta. Mitä hyvää me näemme Loimaasta ja ympäristöstä. Mitä Loimaan 
kaupungin henkilöstö luo meidän parhaaksi elämäämme, siitä kiitos. 

Turvallinen ja rauhallinen alue. 

Hyvät laajat kattavat palvelut myös haja-asutusalueilla. 

Kivasta kodista, tontista, hyvistä palveluista ja mukavista ihmisistä. Harrastuksista puhumattakaan. 

Koti, kauppa, omaiset ja ystävät. 

Asukkaista, palveluista, katukuvasta, siisteydestä. 

Puistoja, viheralueita joen rannoilla. 

Vanhuksen kannalta: Läheiset naapurussuhteet, huomioon ottaminen ja halu auttaa. Teiden 
kunnossapidosta riippuu, voiko lähteä kauppaan. 

Asukkaiden innosta, kunnostaa kotia, laittaa pihaa ja ympäristöä viihtyisäksi. 

Se muodostuu paikkakunnan ilmeestä, siististi hoidetut talot - ympäristöt, pois kaupungin alueelta ns 
rötisköt, ympäristölautakunnan tehtävä, esim. Hankkijan luona olevat Peiposen iänikuiset lahoavat, 
rikkaruohoja – puita kasvava alue. Myös katujen – teiden hyvä kunto, kauppojen tarpeellinen 
tarjonta, erilaisten tilaisuuksien, ei rokkikonsertteja, järjestäminen ym monipuolinen harrastoiminnan 
saatavuus. 

Harrastamis mahdollista 

Koska täällä on kiva koulu ja kivat kaverit. 

Hyvät palvelut ja rauhallinen ympäristö kiertoliittymät olis järkevämpi valojen sijaan. 

“Omannäköisestä” kodista, jossa on ihana asua. Rauhallinen ja kodikas luonto ja ympäristö, jossa 
on mukava ulkoilla. Ystävälliset naapurit ja palvelut lähellä (kaupat ja terveyspalvelut). 

Ympäristöstä: Siisteys, puistot/vehreys + kukat. Turvallisuus: Kodinturva, liikkuminen / pyörätiet 

Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, hyvät lähipalvelut, toimivat liikenneyhteydet, 
asuntorakentamista monipuolisesti ja kohtuu hinnalla. 

Hyvästä saviseudun hengestä, siististä ja vauraasta maaseudusta, hyvistä urheilu- ja 
liikuntapaikoista. 

Hyvin järjestetyt arjen peruspalvelut,, pääsee esim. Terveydenhuoltopalveluihin asiallisessa ajassa. 
Siistit ja hoidetut katu- ja viheralueet. Turvalliset pyörätiet. Fiksut kierrätyspisteet. 

Hyvistä naapureista, viihtyisistä asuinalueista. 

Hyvällä paikalla 

Siisteydestä, turvallisuudesta, kiireettömyydestä, toisten huomioon ottaminen, luonto 

Maaseudun ja kaupungin yhteistyöstä. 

Loimaalla on tilavat pihat ja rauhallinen liikenne. 
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Kun menee ulos, on raitis ilma, koska ei ole paljon liikennettä. Lämmin asunto ja puhdas vesi, 
asunto tilava ja siisti. 

Luontoa ja marjastuspaikkoja lähellä, rauhallinen ympäristö, hyvät harrastus mahdollisuudet, hyvät 
pyörätiet. 

Kun palvelut toimii, ja ne on kaikkien saatavilla. Jopa ilman omaa autoa, älypuhelinta, tietokonetta 
ym. Suhtaudumme ystävällisesti / kunnioittavasti ihmisiin avoimin mielin. 

Kaupungin keskustassa on urheilupuisto (pururata ym) 

Turvallisuudesta, rauhasta, palveluista, puhtaasta ilmasta ja luonnosta. Hyvistä kevyen liikenteen ja 
joukkoliikenteen väylistä, polkupyörien pysäköinnistä, sekä hyvistä joukkoliikenneverkoista. 

Yleinen siisteys. Roskat pois. Loimijoki, mikä kohta umpeutuu. Harrastusmahdollisuudet. Työ ja 
asunnot. 

Hyvä vesi, autohuollot, paljon kauppoja, Melliläjärvi, teollisuustyöpaikkoja. Hyvät tonttitarjonnat niin 
asuin- kuin teollisuuslaitoksille. On puistoja, asumisväljyyttä, kunto-liikunta-urheilu-vesihovi, jäähalli, 
erilaiset pallohallit ym 

Hyvät palvelut 

Kesäiset tapahtumat torilla (kehitettävä) ja rompetapahtumat hyvää; talven yleisötapahtumat. 
Loimijoen rantojen kehittäminen. Torikukka-asetelmat 

Palveluista, hoidetusta ympäristöstä,kohtuullisista asumiskustannuksista. 

Rajoituksia autojen nopeuteen, kadun ylitys vaarallista, hidasteita, poliisin valvontaa. 

Kauppaliikkeiden palvelut, harrastusmahdollisuudet 

Kauniista peltomaisemista ja metsistä. 

Hyvätasoiset ja edullisuus asunnoissa, monipuoliset palvelut lähelle ihmisiä. Naapuriapu kunniaan! 

Meillä on hyvä olla ja asua, jos osa-alueita kohdellaan tasapuolisesti. ONKO METSÄMAA MUKANA 
asumisen teemavuodessa? 

Siististä ympäristöstä, palveluiden saatavuudesta, harrastusmahdollisuuksista, ei ole mukavaa että 
kaupunki pitää kaatopaikkana entistä puosin kiinteistöä... saati sitten koko kiinteistö. 

Palveluiden pitää pelata jouheasti ilman jonottamisia. 

Ei naapureita, omarauha, metsää ympärillä 

Luonto lähellä 

Hyvät lenkkeilymahdollisuudet ja muut kulkuyhteydet, palvelut lähellä 

Että on rauhallista. 

Monipuolinen kulttuuritarjonta, erilaisia tapahtumia... 

Luonnon läheisyys, palvelut, rauhallisuus, puhtaus, ihmiset/ tapahtumat 

Hyvistä palveluista 

Oma rauha, omakotitalo, lenkkeilymaastot lähellä, siistiä, palvelut lähellä, tiestö pitää olla kunnossa. 

Rauhallinen asuinympäristö, peruspalvelut lähellä, lääkäri, pankki, kauppa, kirjasto, 
harrastusmahdollisuudet, luonto 

Rauhallinen ja luonnonkaunis maisema. Hyvät naapurit. 

Omasta rauhasta, mutta samalla myös yhteisöllisyydestä. Palvelujen tulee olla sopivan lähellä. 

Monipuoliset kulttuuripalvelut, erilaisia tapahtumia! 

Asukkaista 
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Turvallisesta ympäristöstä, riittävistä peruspalveluista, “positiivisesta” asenteesta ja tekemisestä 
yhteisen hyvän vuoksi. 

Ihmisistä, turvallisuudesta, hyvistä harrastusmahdollisuuksista (golf, hiihto, metsästys, ulkoilu) 

Turvallisuudesta 

Tilaa asua omakotitalossa missä on tilaa ja oma piha. Kodin ympärillä puistoalue missä on mukava 
kulkea koiran kanssa 

Palvelut helposti saatavilla/lähellä. Rauhallinen asuinympäristö ja pieni kaupunki. Puhdas vesi ja 
puhdas ilma, kaunis luonto. 

Mukava rauhallinen asumisympäristö ja kivat naapurit. Mukavat ulkoiluraitit ja pyöräilyreitit. 

Miellyttävä asuinympäristö, luonto lähellä, metsät, joki. Mukavat naapurit, yleinen siisteys. 

Saavutettavat palvelut, yhteisöllisyys, huolehdittu ympäristö, turvallisuus 

Luonto, rauhallisuus 

Kaikki palvelut myös taajamien ulkopuolella esim. Alastarolla, Metsämaalla, Mellilässä. Yleiset 
kulkuyhteydet kaupungin keskukseen, tiet kunnossa myös haja-asutusalueella. 

Palvelut lähellä. Puhdas ympäristö, luonnonläheisyys. Mukavat naapurit, turvallisuus 

Siististä ympäristöstä 

Hyvät palvelut lähellä, hoidettu asuinympäristö 

Palvelut, kaupat, urheilumahdollisuudet, luonto. 

Siitä, että on riittävästi tilaa asunnossa ja tontilla. Hyvät naapurit ovat tärkeitä viihtyisän ympäristön 
saamiseksi. 

 
 


