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Miksi Loimaalla on hyvä asua? 

Vastaukset 

Rauhallinen maaseutu 

Tällä hetkellä vaikea löytää positiivista sanottavaa. Tuntuu että kaikki valuu käsistä suurempiin 
kokonaisuuksiin. 

palvelut lähellä, maaseutumainen kaupunki 

Loimaa on rauhallinen ja hiljainen pieni kaupunki jossa saa asua omassa rauhassa ja turvallisesti 
liikkua ilman pelkoa. 

Palvelut ovat lähellä ja hyvin saatavilla, esim terveyspalvelut. 

Luonto on lähellä. 

Maaseudun rauha 

Pienessä kaupungissa kaikki palvelut saavutettavissa nopeasti. Helpot yhteydet suurempiin 
kaupunkeihin. 
Loimaa on maalaiskaupunki jossa on helposti saatavilla kaikki mitä tarvitaan. Toki liikun omalla 
autolla, mutta ikinä ei tarvi pysäköinnistä huolehtia, parkkitilaa ilmaiseksi on yllinkyllin. 
Asukkaita mielestäni myös kuunnellaan. Vaikuttamisen mahdollisuuksia on. 
Annan kiitosta myös sille, että kouluun on saatu psyk.sh. Mielenterveyden edistämisen strategian 
mukaista toimintaa, hyvä hyvä! 

Koti on Loimaalla, toistaiseksi. Maaseutuasuminen on hyvää. 

Kaikki tarvittava on lähellä. Palvelut sujuvia. Pieni reagoi nopeasti. 

Sopivan kokoinen  
Palvelut lähellä 

Olen täällä koko ikäni asunut ja vaikea kuvitella asuvani muualla. Täällä on kaikkea. 

Toistettu jo monissa yhteyksssä, kiva sijanti, kulkuyhteydet eri suuntiin ja radan varrella. 
 
Vaihoehtoja löytyy niin city, lähiö, kyläkeskus, avoin maaseutu. 
En tällä hetkellä asu. Ei koulutusta vastaavaa työtä tarjolla eikä riittävän monipuolisia 
harrastusmahdollisuuksia (avanto- ja uintimahdollisuus). 
Edullista asumista. Palveluita on saatavilla, jopa oman kylän yrityksiltä. Täällä on turvallista. Ihmisiä 
on sopivasti. 
Vaikka täällä onkin keskukset vähän hajallaan niinku kyliä ja niiden toimintaa ajatellen, niin 
keskustassa on ainakin rautatie ja valtatie, jotka hyviä liikkumiseen. Täällä on paljon nähtävää ja 
koettavaa, kunhan niistäkin vaan sais ajoissa tietoa. Loimaa on semmonen pikkukaupunki, jossa 
vielä tiedetään ja tunnetaan toisemme, mikä tietty taas auttaa yhteistyöhön. Ja täällä on maan 
parhaat urheiluseurat 
Loimaalla on paljon maaseutua ja luonto on lähellä, ei ahdista, on tilaa mennä ja olla. 
Monimuotoista asumista laajalla pensselillä! 

Pienen paikkakunnan helpous 

Loimaa on juuri sopivan kokoinen paikka. Täällä on erittäin hyvät palvelut ihan maaseudun rauhan 
tuntumassa. 

sopivan kokoinen, hyvät palvelut lähekkäin 

Hyvät kulkuyhteydet muihin paikkakuntiin, hyvät palvelut. 

Monipuoliset palvelut kävelymatkan päässä. 

Sama vastaus kuin yllä eli nuo kaikki tottuvat. 
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Perusasiat on aikalailla reilassa. 

Moneen kertaan mainitut hyvät yhteydet moniin suuriin kaupunkeihin  (jos niihin on pakko mennä).. 
Paljon erilaisia liikunta- ja muita  harrastusmahdollisuuksia, hyvät ulkoilualueet lähellä, kohtuulliset 
terveys- ym. palvelut. Edulliset asuntohinnat. Päivittäistavarakaupat. 

Luonto lähellä, kohtuuhintainen asuminen. 

Ei liian iso kaupunki, helppo ulkoilla, siisti ympäristö, hyvät junayhteydet, suhteellisen lyhyet matkat 
isompiin kaupunkeihin. 
Pieni, rauhallinen maaseutu kaupunki. Arkiset asiat hoituvat nopsaan. Turvallinen paikkakunta. 
Asumiskustannukset maltilliset. Kävellenkin pääsee paikasta toiseen. Meillä on kaunis Loimijoki, 
luontoa, viljapeltoa, loistava uimapaikka Mellilässä. Lapset uskaltaa päästää keskenään 
pyöräilemään, leikkimään. Ja kyllä loimaalaisetkin mukavaa kansaa on, pois lukien valittajat joilla ei 
tunnut koskaan olevan mikään hyvin. Täällä on raitis ilma ja paras juomavesi. Rakastan Loimaata. 
Loimaalla, etenkin keskustassa on hyvä asua sillä siellä on paljon kauppoja kävelymatkan päässä ja 
sieltä voi löytää melkeinpä kaiken, mitä tarve vaatii. 
Sopivan kokoinen kaupunki, palvelut lähellä, asumiskustannukset eivät ole karanneet 
mahdottomiksi ja harrastusmahdollisuuksia löytyy. 
Se ei ole kaupunkina liian pieni eikä suuri. Palveluita löytyy jonkin verran, muttei keskustassa 
törmää esimerkiksi suurkaupungin ruuhkaan. 
Kaikki muut asumisviihtyvyysseikat kunnossa paitsi toimiva ja kattava paikallisliikenne, myös 
pienten lähikoulujen lopettamisuhka väijyy. 

Täällä on rauhallista. 

Pieni söpö paikka mutta kaikki tärkeä silti löytyy, yleensä vieläpä läheltä. 

Loimaalla on luonto lähellä, palvelut kohtuu hyvällä tolalla ja junalla pääsee nopeasti Turkuun / 
Tampereelle. Myös liikuntamahdollisuuksia on hyvin. Asumiskustannukset ovat Loimaalla 
siedettävät :D 

Hyvät harrastusmahdollisuudet 

Mukavan kokoinen siisti kaupunki 

Maaseutuläheisyys,liikenneyhteydet. Aikapitkälti palvelut ok. 

Turvallisuus, rauhallisuus 

Sijainti on keskeinen 

No kun ei ole. Muuttaisimme kernaasti pois, jos olisi varaa. Olemme huomanneet olevamme vain 
veronmaksuautomaatti, vastinetta ei juuri ole ollut tarjolla. No olisihan keppijumppaa krottikoululla, 
mutta ei kiitos. 
Hyvät terveyspalvelut,terveyskeskukseen pääsee,TYKS:n erikoislääkäreillä vastaanotot 
LAS:ssa,yksityisen terveystalon palvelut,vanhustenhuollossa paikkoja.Kaikki kaupan alan isot 
tiomijat täällä.Pitäisi tuoda esiin yrittäjiä joilla tärkeää palveluntuotantoa,iso puute jollei olisi 
esim.Pyörähuoltoa tai suutaria,olisivat lehtijutun arvoisia.En osaa kyllä sanoa mitä hyvän asumisen 
elementtejä täällä ei olisi.Itse olen muuttanut tänne Pohjois-Kajalasta 1967 työn perässä ja tänne 
ollaan jääty.Asuinpaikkana Loimaalle annan 9.5 
Täällä on turvallista ja täällä on hyvät palvelut. Lyhyt matka Turkuun, Helsinkiin ja Tampereelle. 
Sopivan pieni kaupunki. Kaikki lähellä. 
Kaikki yllä mainitut asiat toteutuvat kohdallan. 
-Joustava liikenne, parkkipaikan löytää helposti 
- Löytyy hyvin kaikki peruspalvelut ja kauppojakin on ihan   
  mukavasti. 

Rauhallista, tuttua ja turvallista. Mitä sitä voisi muuta toivoa. 
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Lyhyet välimatkat, paljon harrastusmahdollisuuksia. Kaikki tarpeellinen ja lyhyt matka isoihin 
kaupunkeihin 
Ennen kaikki oli lähellä, oli maaseutu kaupungissa. Nyt kuitenkin maaseudun asukkaat pakotetaan 
kaupunkiin lakkauttamalla palveluja. Loimaa on maaseutukaupunki, jossa on hyvät puolet 
molemmista. 

Johtuen yleisestä siivottomuudesta, EI OLE! 

Ilmainen pysäköinti, palvelut lähellä, turvallista asua ja liikkua. Hyvät harrastusmahdollisuudet. 

kaikki palvelut lähellä, sekä veteraanituvan avantopaikka 

Hyvät harrastusmahdollisuudet, autolla pääsee nopeasti liikkumaan 

Tilaa on. Asuminen kohtuu edullista. Työpaikkojakin vielä löytyy. 
"Tämä ei ole kaukana mistään, eikä tältä ole pitkä matka minnekään" 
Eli sijainti kartalla aika hyvä. 
Tapahtumia on ihan kiitettävästi. Kiitos innokkaiden puuhahenkilöiden. 
Loimaa on sopivan kokoinen pikkukaupunki, palvelut ja harrastusvalikoima on kokoon nähden 
loistava. 
Palveluita on tarpeeksi ja ne ovat lähellä. Puhdas luonto on helposti saavutettavissa. 
Liikenneyhteydet Turkuun ja Tampereelle ovat melko hyvät. 
Tilaa asua, iso tontti - ei naapureita ihan vieressä. Hyvä koulu - Novida artesaanilinja. Isot 
ruokakaupat saatavilla. 

Rauhallisuus, hyvien kulkuyhteyksien päässä isoimmista kaupungeista. 

Kaupungissa asuessa palvelut on lähellä ja tarvittaessa pääsee maasuedun rauhaan. 

Rauhallinen kaupunki, sisältäen kuitenkin kaiken päivittäisesti tarpeellisen. Isommat kaupungit 
helposti saavutettavissa lyhyiden matkojen vuoksi 
Paluumuuttajana pieni koulu ja terveyspalveluiden saatavuus oli tärkeitä kriteereitä palatessani 
Alastarolle. (Nyt niitä on viety pois ja lisää viedään pikku hiljaa) 

Harrastusmahdollisuudet on melko hyvät. 

Loimaa on rauhallinen ja turvallinen maalaisidylli, liikevalikoima on kattava, ja melkein jokaiselle 
löytyy jotakin. Peruspalvelut paria virastoa lukuunottamatta toimii moitteetta. Loimaa ei ole ylivilkas 
kaupunki, melusaastetta ja hälinää on lähinnä viikonloppuisin. Loimaalla on paljon 
ulkoilumahdollisuuksia, paljon metsää ympärillä. Kulku Tampereelle ja Turkuun on helppoa 
keskinäisen sijainnin vuoksi. 

Pieni suht turvaallinen kaupunki. Onneksi on vielä Poliisi paikkanunnalla. Turvallusuus on tärkeintä 

Lyhyt matka joka paikkaan (kaupat, liikuntapaikat jne), kaikki perusjutut löytyy. Edullista asumista. 
Ihmiset tuttuja. Tunnetaan naapurit jne. Saa tarvittaessa apua. Opiskelumahdollisuudet hyvät. 
Riittävän pieni meikäläiselle, tarvittavat palvelut ja terveydenhoito. Rauhallinen ympäristö. 
Urheilumahdollisuudet paremmat kun monessa muussa isommassakin paikassa. 
Luonto on lähellä kaikkialla Loimaan alueella. Kylissä on hyvä asua juuri kotoisan fiiliksen ja 
yhteisöllisyyden ansiosta! 
Toistaiseksi löytyy palveluja ja liikeitä moneen lähtöön eli kaikki suht lähellä 
Terveys palvelut tökkivät pitkät jonot. Se toimii kehnosti 
Palvelut ovat lähellä, kun asuu kaupungin keskustassa. Sivukylien palveluiden saatavuus on oma 
haasteensa. Alastaro ja Mellilä alkavat "kuolemaan" niille pitäisi tehdä jotain, jos halutaan 
elinvoimaa koko kaupunkiin. Toistaiseksi turvallinen paikka asua ja olla. Lapsiperheille löytyy paljon 
harrastusmahdollisuuksia ja muuta toimintaa. 

Sopivan kokoinen kaupunki. 

Täällä on riittävät palvelut tavalliseen elämään ja mukavasti tekemistä kaiken ikäisille. Asunnon 
ostaminen ja vuokraaminen on halvempaa kuin mitä isommissa kaupungeissa. 
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Suht helppo suunnata Turkuun ja Tampereelle. Turvallinen ympäristö, tutut ihmiset, loimijoen 
läheisyys. Kulttuuria ja liikuntapalveluja kiitettävästi. Muutamia spesiaaleja kivijalkaliikkeitäkin vielä 
löytyy. Vihannonkulman kahvila on myös ollut iloinen asia! 
Edulliset asumiskustannukset. Ehkä aika moni palvelu on kuitenkin helpompi saada kuin monessa 
muussa paikassa.Välimatkat isompiin asustuskeskuksiin sopivat. 

? 

Sopivankokoinen turvallinen kaupunki 

Monipuoliset urheilumahdollisuudet , hyvät yhteydet jokapuolelle. 

Peruspalvelut toimii 

On palvelut kaupat,terveyskeskus,sairaala.Koulut.työpaikkoja. 

Loimaalla on mukavan hiljaista ja rauhallista asua. Asuminen ei ole liian kallista ja täältä on myös 
hyvät kulkuyhteydet junalla Turkuun ja Tampereelle. 

On tekemistä ja urheiluseurat pärjää 

Rauhallinen pikku kaupunki, josta löytyy melkein kaikkea ja luontokin on lähellä.  
Lasten kanssa turvallinen kaupunki asua. Myös helppo kaupunki asua kun etäisyydet ei ole pitkiä ja 
melkein kaikkialle pääsee jalkaisin. Ja uudistetuille leikkipuistoille iso plussa. Ihanaa kun lapsiin on 
panostettu. 
Ei oo muutaka paikkaa. 
 Lääkäriin olen aina päässyt kun on ollut tarvetta ja labra on ollut hyvässä käytössä. 
 Hammashoito on tökkinyt aina, joku pieni jutttu vaatii monta käytiä ja joka ovenavaus maksaa . 
Maaseutumainen ympäristö,monimuotoinen liikkuminen mahdollista,hyvä tori kesällä,hyvätasoinen 
kirjasto. 
Kulkuyhteys isompiin kaupunkeihin hyvä, kaupat ja muut palvelut lähellä mutta silti oma rauha, 
palveluihin ei tarvitse jonottaa ja liikenne soljuu ruuhka-aikoinakin rauhassa. 
Pieni, rauhallinen paikka, tarvittavat palvelut, tosin välillä pitää lähteä jostain muualta hakemaan 
jotakin. Tutut ihmiset. 

Rauhallinen pikku kaupunki. 

Koska kaikki on lähellä esim kaupat, katsastus jne. 

Asuminen suhteellisen edullista. Keskusta-alueella palvelut helposti saavutettavissa.  
Yksityisiä palveluja runsaasti saatavissa. 
Liikuntamahdollisuuksia joka lähtöön. 
Kulttuuria moneen makuun. 

Rauhallista, maaseutu lähellä palveluita 

Täällä on turvallista ja rauhallista sekä palvelut on lähellä 

Täällä on kaikkea sopivasti. 

Puhdas luonto, rikollisuus vähäistä, osa palveluista jäljellä, mahtava Ypäjän Hevosopisto lähellä, 
suht lyhyet matkat suuriin kaupunkeihin, asunnot edullisia isompiin paikkakuntiin verrattuna 

täällä on kaupat lähellä, hyvät kulku yhteydet Turku . Turku pääsee helposti junalla tai linja autolla. 

Pieni paikka ja palvelut lähellä. 

Maalaisympäristö ja pienet ympyrät. 

Lyhyet välimatkat, hyvät kaupat, hyvät kuntoportaat 

Julkisilla kulkuvälineillä pääsee kulkemaan suhteelisen hyvin, huomioiten Loimaan pienen kunnan. 
 
Kauppoja ja palveluita löytyy riittävästi. 
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Loimaa on vähän kaupunkimainen, mutta kuitenkin maalaisseutua löytyy läheltä! 
 
Nuorilla mahdollisuus opiskella, viitaten lukioon ja ammattikouluun. 
Nuo edellä mainitut onnistuvat+ asuminen ja palvelut ovat mutkattomia, helposti saavutettavia ja 
ihmiset "normaaleja" 
Tilaa ja omaa rauhaa on, kunhan hakeutuu keskustaajamia etäämmälle asumaan. Liikkuminen 
joutuisaa, paitsi käsittämättömät liikennevalot. 
Loimaa on ihmisen kokoinen kokonaisuus eikä liian iso. Kokoon nähden huomattavan hyvät palvelut 
ja mahdollisuudet harrastamiseen ja luonnolla on iso rooli ympäristössä. 
Kaikki on lähellä ja kuitenkin monipuoliset harrastusmahdollisuudet sekä turvallinen ja 
luonnonläheinen maalaiskaupunki. 

Johdatteleva kysymys! 

maaseutumaisuus eli matala asemakaava, väljyys, rauhallisuus ja turvallisuus sekä hyvä sijainti 

Rauhallisuus 

Elinkustannukset suhteellisen pienet, luonto lähellä ja palvelutkin aika hyvin saatavilla. Mukavia 
ihmisiä, joiden kanssa voi harrastaa monenlaista. 
Loimaan urheiluseuroille ja muille yhdistyksille suuri kiitos!! Täällä löytyy kunnan kokoon nähden 
todella hyvä valikoima harrastusmahdollisuuksia niin urheilun ja kulttuurin alalta. 

No hyvä ja hyvä, kuoleva kaupunki. 

Riittävät kaupan palvelut, lähes kaikkea löytyy Loimaalta. Vireät kylät joissa aktiivista toimintaa. 
Mahtavat hiihto-/retkeilyreitit. 
Loimaa on sopivan kokoinen maalaiskaupunki, josta kuitenkin löytyy lähes kaikki tarvittavat palvelut. 
Harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset. Loimaa on turvallinen paikka asua ja ihmiset ovat 
mukavia ja ystävällisiä. Toimintaa on paljon monenmoista. 
Loimaa on turvallinen ja rauhallinen paikka asua, jossa kuitenkin peruspalvelut ovat suht riittävät. 
Todella suuri plussa tässä pikkukaupungissa moneen muuhun samankokoiseen verrattuna on se, 
että täällä on juna-asema, jossa junat jopa pysähtyvät. Pidetään huolta, että näin on jatkossakin! 
Pieni paikkakunta,tunnetaan paljon toisiamme.Meillä on mukavat naapurit,joilta saa apua jos tilanne 
vaatii.muutenkin huudellaan hyvät päivät yms... 
Loimaa ei ole suuri kaupunki, mutta sopiva. Isot ruokakaupat on lähellä, hyvät junayhteydet. Loimaa 
on hyvällä sijainnilla, isot kaupungit joka suuntaan lähellä. Täällä ei ole suurta liikennettä, löytyy 
metsää ja rauhallisia alueita. 

edullista asua, tilaa, turvallista 

Palvelut lähellä 

Tuttu ympäristö ja paljon hyvän tuulisia ihmisiä. 

Sopivan kokoinen, hyvät liikunta paikat, tarpeellinen lähellä ja suht rauhallinen. 

Rauhallisempaa kuin isoimmissa kaupungeissa 

Hyvät terveyspalvelut (ainakin minulle) 

Aika hyvä yhdistelmä maaseutua ja kaupunkia! 10 minuutin kävelymatkan päässä keskustasta 
pääsee metsään! Kuitenkin useimmat kaupunkiasumisen hyvät puolet löytyvät. Melko turvallinen, ei 
esim.vielä maahanmuuton ikäviä puolia. 

Tilaa on ja työpaikkoja. Täällä on kohtalaiset mahdollisuudet yrittää melkein allla kuin alalla. 

Täällä on hyvä työtilanne ja edullista asua. Harrastusmahdollisuuksia kohtuullisesti. 

Väljyyttä, kaunis luonto, rennot ja iloiset sekä kannustavat ihmiset. Palvelut. Terveydenhoito. 
Kaupungin yleiskuvan siisteys. Asumisen edut ja kohtuuhintaiset omistus kuin vuokra asunnot. 
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Loimaalla on monipuolisesti kauppoja, riittävästi ravintoloita ja harrastemahdollisuuksia, kuten 
useampi kuntosali /urheiluhalli ja kuntoportaat. Loimaa on rauhallinen pikku kaupunki ilman hälinää 
mutta kuitenkin riittävän suuri tarjoamaan hyvät palvelut. 

Loimaalta löytyy "kaikki" kaupat. Paljon harrastusmahollisuuksia, tosin maksullisia suuri osa. 

Loimaalla on turvallista ja edullista asua. 

Metsää, rauhallinen alue. 

Hyvä ja kotoisa paikka, kaikki lähellä. Tosin virallisesti asunut täällä n.2v mutta kesäpaikka 
Onkijoentiellä ollut jo 34v ja nyt minun omistuksessani. 
Kivat harrastusmahdollisuudet lasten kanssa, mukavia ihmisiä. 
Löytyy uimahalli, elokuvateatteri, luistelupaikkoja, latuja, pururatoja yms... 
Löytyy krs-, rivi- ja omakotitaloja 
Jokaiselle tarpeensa mukaisesti 

Loimaa on pieni kaupunki ja palveluita tarpeeksi 

koska täällä on hyvä ilmapiiri ja kaikki ovat iloisia ja auttavat toisiaan hädässä. 

Pieni ,suuri kaupunki jossa kaikki perustarpeet ovat saatavilla. Lähellä kahta suurta kaupunkia jos 
tarvii jotain extraa. Maaseudun rauha. 
-ihan ok palvelut 
-hyvän kokoinen paikka 
-paikallisuus kunniaan 
Kaupat, pankit ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet lähellä, 
myös junayhteydet jokseenkin hyviä 
Terveyskeskus toimiva, myös sairaala osaksi 
Rauhallista, maaseutumaista  
Naapurit hyviä, ei häiriköintiä 
Elinkustannukset kohtuullisella tasolla 
Edullisuus 
Itseriittoisuus 

Tarpeeksi pieni paikka, kuitenkin tarpeelliset palvelut. 

Palvelut ovat lähellä. Toistaiseksi vielä turvallista asua. Ei kuuluta vielä rikollisjengien alueisiin, kiitos 
siitä. 

Loimaalla on paljon harrastusmahdollisuuksia ja hyvät liikenneyhteydet. 

Paljon erilaisia ulkoilumaastoja, rauhallisia asuinalueita 

Mukava pikkukaupunki, toistaiseksi turvallista asua. Hyvät liikuntamahdollisuudet. 

Olisi varmasti mukavampaa,  jos huolehdittaisiin myös näistä entisistä itsenäisistä alueista, esim 
Mellilä, Alastaro...Elämää on muuallakin kuin keskustassa. 
Täällä on pääosin hyvä meininki, idealisteja ja toteuttajia. Jokaiseen organisaatioon mahtuu jarruja, 
mutta niiden pitäisi olla vain jarruja, ei stoppareita. Loimaalla on turvallista asua ja ihmisiin voi 
luottaa. Kyläläiset innostuvat helposti kun joku vaan järkkää keksiä jotakin! 
Asuminen on kohtuuhintaista ja väljää. Palveluissa on aika hyvä saatavuus. Luonnon läheisyys ja 
rauhallisuus. Ei tarvitse juosta niin kuin isoissa kaupungeissa. Paljon harrastusmahdollisuuksia. 
Turvallinen myös lapsille ja vanhoille. Helppo liikkua koiran kanssa. Junat kulkevat Loimaalta. 
Loimaa on ihmisen kokoinen kaupunki. 

Riittävät palvelut, lyhyet välimatkat. 

Pieneksi paikkakunnaksi monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Maaseudulla rauhallista asua ja 
välimatkat eivät pitkiä. Terveydenhoitoon pääsee suht nopeasti ja hoito hyvää. Kauppoja löytyy 
monenlaisia. Ihan tyytyväinen kotipaikkaani. 
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Palvelut suht lähellä. 
Noin 10km. 
Kauppataxi toimii erittäin hyvin.Olen eteläsuomeen ystäville hehkuttanut että ilman omaa autoa 
pärjää, 
pientä suunnittelua vaan. 
Pieni maalaiskaupunki, jossa ihmiset tuntevat toisensa. Helppo tutustua ihmisiin. Täällä on kaikki 
palvelut mitä tarvitsen. Asuminen vielä kohtuu hintaista. 

Kaikki edellä olevat toteutuvat joissakin määrin. 

Tilaa ja väljyyttä on, paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. 
Asiat ovat Loimaalla helposti hoidettavissa, aikaa jää perheelle ja elämiseen. 
Työpaikkoja erilaisille ammateille ja lähellä. 

Hyvät kulkuyhteydet muihin isoihin kaupunkeihin.  Hyvät työllistymis ja opiskelu mahdollisuudet 

Sopivan pieni kaupunki, paikallisista liikkeistä löytää kaiken tarvitsemansa ja saa ystävällistä 
palvelua. Perhe- ja suku on täällä. Lapsilla on ollut ihana kyläkoulu vieressä ja lukuisia 
harrastusmahdollisuuksia. 
Loimaalla on paljon luontoa. Myös elämisen kannalta välttämättömät palvelut ovat saatavilla 
kaupungissa. 
Luonto, rauha (väljä asutus), tietynlainen vaatimattomuus. Toivoisin, että luontoa ja 
rauhanomaisuutta vaalittaisiin Loimaalla. 
Mukava asunto omien tarpeiden mukaisesti lähes keskustassa. Hyvät ulkoilureitit sekä 
terveyspalvelut ovat toimivat. Urheilutapahtumia paljon katsojalle. Rauhallinen asuntoalue. Lyhyt 
matka lähikaupunkeihin. Toivottavasti Tyksin päivystys säilyy Loimaalla. 
1. Täällä on aivan todella hyvät liikuntamahdollisuudet keskustassa. 
2. Täällä on ainakin omasta mielestäni hyvin työpaikkoja tarjolla 
3. Täällä on jonkin verran humputuksia, muttei liikaa kuten kasvukeskuksissa on. (Mikä sopii hyvin 
kaltaiselleni Loimaalla kasvaneelle nuorelle). Halutessa kulkeutuminen Turun tai Tampereen 
humputuksiin on suht vaivatonta. 
4. Asunnot ovat edullisia, mikä jättää palkasta varaa muuhunkin kuin asumiskustannuksiin. 
5. Loimaalla on tilaa kasvaa 

Lyhyet etäisyyden,puhdas luonto,tilaa elää ja olla,edullisuus asumiskuluissa. 

Luonnonläheisyys 
Asumisen edullisuus, Hyvät harrastusmahdollisuudet 
Junayhteys, hyviä työpaikkoja 
Ihmisen kokoinen paikkakunta 
Täällä on aika rauhallista vielä,uskaltaa myöhäänkin yksin liikkua ulkona 
Täältä on aika hyvät yhteydet muualle 
Ja terveyspalvelut on vielä aika hyvät tällä hetkellä 

Edulliset asunnot. Työpaikat. 

Juure täällä,sopivan kokoinen,hyvät ulkoilureitit,hyvat kaupat 

1.-kohdan tekijöiden lisäksi rauhallinen liikenne ja ympäristön puhtaus 

Pidän rauhallisemmasta ja hiljaisemmasta ympäristöstä,siksi muutin pois Raisiosta ja tulin tänne. 
Täällä on mukavasti vaihtelevia,kiinnostavia kävelyreittejä. 
Mielestäni loimaalla on turvallista asua ja liikkua . Asumisen väljyyttä on vielä .Palveluita ja 
harrastus mahdollisuuksia löytyy runsaasti, 
Kilpailukykyiset päivittäistavarakaupat olemassa. Seurakunnan palvelut helposti saatavissa. 
Loimaalla ei ole maanjäristyksiä, eikä naapurit vihaa toisiaan, paitsi joskus. Loimaalla koirat saa 
paskoa myös jalkakäytäville, yhteisistä nurmikoista puhumattakaan. Uusilla ruohonleikkureilla 
pökäleet kyllä leviää lannoitteeksi. 
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Täällä ei ole monikulttuurin vitsauksia kaduilla tai kouluissa vielä toistaiseksi juuri lainkaan. 
Turvallisuus ja yhteisöllisyys on jäljellä. Monella muulla paikkakunnalla se on jo menetetty suuren 
typeryyden tai hyväuskoisuuden seurauksena. 

Muuttaisin pois, jos pääsisin. 

Mietin muuttamista Loimaalle, koska työpaikka siellä. Hyvät palvelut ja hyvä henki kannustaa tähän 

Loimaan sijainti pelkästään julkista liikennettä (juna, linja-auto) on hyvä. Täällä on palvelut lähellä. 
Loimaalla on turvallista liikkua. Harrastus- ja kulttuuritoiminta on monipuolista ja aktiivista. On uusia 
päiväkoteja, kunnostettuja kouluja. Maaseutu on lähellä. Metsät ja viljapellot alle 1 km keskustasta. 
Omakotitalotontit isoja ja asuinaluuet väljiä. 

monipuoliset palvelut, sopivan kokoinen kaupunki, hyvät kulkuyhteydet 

Hyvät palvelut, ystävälliset ihmiset ja hyvät liikenneyhteydet joka suuntaan! 

Luonto lähellä, turvallisuus, rauhallisuus, puhtaus 

Loimaa on sopivan pieni, mutta tarpeeksi iso. Peruspalvelut ovat hyvät ja täällä on rauhallista. 

Tarvittavat palvelut saatavilla, sopivan kokoinen paikka, hyvä sijainti koko Suomea ajatellen 

Rauhallinen ja turvallinen ympäristö.  
Kaikki palvelut ovat kävelymatkan etäisyydellä toisistaan.  
Ei ruuhkia. 
Löytyy paljon ulkoilu kohteita. 

Olen kotiutunut tänne kun täälä pääsee helposti luontoon,mukavat ihmiset,edullinen asunto ym. 

Asuminen on edullista ja arki tietyllä tavalla helpompaa kuin isoissa kaupungeissa. 

Turvallnen ja rauhallinen, vaikka ei lintukoto. melko paljon työpaikkoja, suhteellisen hyvät palvelut 
ainakin vielä mm. terveyspalvelut. 
Pieni kaupunki. 
Kohtuulliset palvelut. 

Loimaalla on turvallista, rauhallista, hyvät peruspalvelut ja ystävällisiä ihmisiä. 

Pääsee helposti puhtaaseen luontoon, kaikki peruspalvelut toimii, hyvät liikenneyhteydet, on 
turvallista kulkea, paljon harrastusmahdollisuuksia, jos on itse aktiivinen niin pääsee mukaan 
yhdistyksiin, joukkueisiin tms. ja "kotoutuu" helposti 
- runsaasti valinnan varaa asunnoissa esim. eri  
     hintaisia ja tasoisia asuntoja 
   - paljon eri palveluja  
   - pikkukaupungin etuna kaikki lähellä 
   - paljon valinnan varaa harrastuksissa ja vapaa-ajan  
     vietossa 
   - ihmiset ovat välittömiä ja tulevat juttuun uuden  
     asukkaan kanssa 
   - hyvät liikenneyhteydet eri kuntiin; on junarata sekä  
     ympäröivät valtatiet 
   - kaunis, puhdas luonto lähellä 

Pieni paikkakunta, hyvät liikenneyhteydet, sukulaiset lähellä, isot kaupat. 

Tuttu ja turvallinen ympäristö ihmisineen. Sairaalan säilyttäminen tärkeää. Koulumahdollisuudet 
(tosin harmi että perusopetuksen pieniä-/kyläkouluja lopetettiin). Sopivat automatkat moneen 
isompaan kaupunkiin, kohtuullisesti junayhteyksiä. 

Vähän ihmisiä ja melko rauhallista ja ei saasteita. 

Loimaa on hieno maaseutukaupunki elävine kylineen, on tilaa ja avaruutta, urheilua ja kulttuuria 
sekä lyhyet matkan suurempiin kaupunkeihin 
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Runsaasti talkoohenkeä, jolla pyöritetään harrastustoimintaa. Kaupunki on tässä ollut tukena. Ja 
yritykset myös. Esim. MLL ja urheiluseurat, martat, kotitalousnaiset, seurakunnat. Mahtavat 
neuvolapalvelut. Tyks Loimaa vaihtelevasti läsnä (ei tarvitse matkustaa muualle). Mahtava 
uimahalli! Varhaiskasvatuksessa omistautuvaa henkilökuntaa riittävästi (kaikki ei tietenkään ole niin 
innokkaita). Paikalliset palvelut, esim. Rakennusyrittäjät suurimmalta osin kunnon väkeä, se on 
hyvin tärkeä osa paikkakunnan mainetta! Huolehditaan taloista. Loimaan Lehti hyvin tärkeä uutis- ja 
keskustelukanava! 

Hyvä sijainti,hyvät urheilumahdollisuudet,paljon teollisuutta=>ei ole työpaikkojen pulaa 

em. kohdan 1 asiat toteutuvat kohdallani 
Liikenneyhteydet isompiin kaupunkeihin ja muualle maahan kohtuulliset (joukkoliikenneyhteydet 
voisivat olla paremmat) 
Turvallisuus ennen kaikkea. Täällä ei tarvii pelätä asumistaan, sekä täällä on hyvä kasvattaa lapset. 
Kaupat lähellä joista saa kaiken tarvitsevan. Monesti muuttanu pois ja aina tullu takasin, kyllä veri 
vetää aina Loimaalle sen tuttun ja turvalliseen ympäristöön asumaan. Täältä en enään muuta pois. 

Loimaa on periaatteessa tuppukylä kaupungin naamiolla 

Pieni kaupunki, palvelut lyhyen matkan päässä. Luonto lähellä. Metsäretkellä pääsee lasten kanssa 
helposti ja nopeasti. 
On rauhallista, suht turvallista, on maaseutua lähettyvillä, eikä ole liikaa korkeita kerrostaloja. 
Keskustassa on tarvittavat marketit. 
Sopivan kokoinen paikkakunta ( ei iso eikä pieni ). Palvelualttiutta löytyy. 
Joskin syrjäkylien peruspalvelut huonontuneet. 
Rauhallinen asuinpaikka. Luonto lähellä. Hyvät ulkoilumaastot. 
Sosiaalisten kontaktien helppous. Pidetään " sopivasti " huolta ja välittämisestä lähellä asuvista. 

Loimaa on suht pieni kaupunki. 

Olen asunut Loimaalla vuodesta 1990. Kaupunki on käynyt läpi suuren muutoksen. Kaikki kohdassa 
1 mainitut kohdat ovat voimassa. Tunnen oloni erittäin mukavaksi ja hyvin Loimaalla. Kaupungissa 
tehdään eteenpäin katsovia päätöksiä, jotka ovat ensisilmäyksellä käsittämättömiä, mutta 
osoittautuvat oikeiksi 10-20 vuoden kuluttua. Loimaa on lyhyiden välimatkojen kaupunki ja lähes 
kaiken voi tehdä digitaalisesti. Loimaa on hyvin järjestetty. 
- Suhteellisen edullista 
- Kauppoja on tarpeeksi 
- Sijanti Suomen kolmion (Turku, Tampere, Helsinki) sisällä 
- Joukkoliikennettä löytyy, vaikkei tarpeeksi 
Hyvät harrastusmahdollisuudet, paljon erilaisia työpaikkoja, luonto on lähellä, asuminen on edullista 
ja tontit isoja, toimiva terveydenhuolto ja turvallinen paikka lapsille asua ja harrastaa. 
Loimaalla hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet niin lapsille kuin 
aikuisille.Opiskelumahdollisuudet myös peruskoulun jälkeen monipuoliset.Kauppoihin ei tarvitse 
lähteä välttämättä Turkuun,Forssaan tai Lempäälään.On asiakaspalvelua. Ei pelkoa kävellä illalla 
kylällä.Kirjastopalvelut hyvät.leffateatteri. 

Uusi padel-halli. Kattavat eläinlääkäripalvelut. 

Ainakin suht. vähään tyytyväiselle hirvikoskelaiselle eläkeeläiselle riittävän hyvä asuinpaikka, 
varsinkin kun pääsee omin avuin liikkumaan. 
Aika hyvin saavutettavuus perustarpeiden tyydyttämiseen.  Sijainti alueellla, joka kuitenkin isossa 
kuvassa tullee mudostamaan Suomen asumien keskiön.  Uusimaa - V-S suomi - Satakunta - 
Pirkanmaa. 

Ollaan maalla mutta silti kaikki tärkeä on lähellä ja voi käyttää paikallisia liikkeitä 

Loimaalla on lähes kaikki tarvittavat palvelut ja kyliltä on lyhyt matka kaupungin keskustaan. 

Täällä on tarvittavat palvelut, liikkeiden valikoimat kattavia, kaikki lähietäisyydellä. Ja täällä on 
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loimaalaisia tuttuja. Junalla pääse toistaiseksi kätevästi etelään tai pohjoiseen. Paljon 
harrastusmahdollisuuksia. 
Täällä on tarvittavat palvelut, liikkeiden valikoimat kattavia, kaikki lähietäisyydellä. Ja täällä on 
loimaalaisia tuttuja. Junalla pääse toistaiseksi kätevästi etelään tai pohjoiseen. Paljon 
harrastusmahdollisuuksia. 

Ei liikaa populaatiota, kuitenkin palvelut kattavat 

Terveyspalvelut nopeasti saatavilla (ei koske hammash.) 

Loimaalla on kaikki palvelut, terveydenhuollossa kuin kaupankin 

Rauhaisa pikkukaupunki, jonka ympärillä luoton, maaseutukeskeinen paikka, lyhyet välimatkat 
Tampere-Turku-Lempäälä-Hämeenlinna-Helsinki, Suomen paras seurakunta “Elävät Virrat” 
On kuntoportaat, pururata, monta hallia, joissa voi eri kuntolajeja harrastaa, uimahalli, on luko ja 
muitakin opetustoimia 
Täällä on turvallista sekä ainakin vielä sairaala, terv.keskus, työpaikkoja yms. Myöskin asuntoja 
pitäisi olla riittävästi. Junayhteyst Tku:uun ja Tre:eelle on tärkeä 
Koska ei ole parkkimaksuja: toinen Joen uomat pitäisi kyllä ruopata Mellilässä että voisi liikkua 
kajakeilla, tenniskenttä Mellillään 
Riittävän rauhallista, hyvät harrastusmahdollisuudet, hyvät terveyspalvelut, luonto lähellä, perhe 
ympärillä 

Täällä on kaikki palvelut saatavilla. Kaupungin keskellä ja lähellä on hienoja ulkoilualueita 

Luonto ja peruspalvelut 

Mukava, pieni kaupunki ja riittävät palvelut lähellä 

Mukava, pienehkö kaupunki ja riittävät palvelut 

Rauha 

Liikenneyhteydet on hyvät 

On hiljaista 

Rauhallinen paikkakunta. Kauppapalvelut hyvät. 

Turvallinen paikka asua. Palvelut hyvin saatavilla. Asukkaiden pitäisi käydä muuallakin, että 
huomaisivat oman kaupungin hyvät puolet. 

Kaupunkimaista, mutta kuitenkin rauhallista. 

Rauhallinen pienkaupunki – maaseutu, luonto 

Hyvät palvelut 

Saa olla omassa rauhassa 

Turvallisuus ja vielä ainakin joitakin palveluja kaupungissa (esim. Kela, verotoimisto) 

Sopivan kokoinen kaupunki, eläminen helppoa ja turvallista 

Rauhallinen ja turvallinen paikka. Hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. 

Täällä on rauhallista.... joskus vähän liiankin. Palvelut lähellä. 

Citymarket-Prisma ym kaupat 💗:lla. On erittäin hyvä vesi. Ja luonto puhdas! Tutu Ihmiset. 

Koulutusmahdollisuudet kiitettävät - kirjasto 
Rauhallinen paikka, ei parkkimaksuja. Valtatiet 9 ja 2. Junalla pääsee, bussilla, taksilla. Hyvät 
sairaanhoito ja terveyspalvelut, myös yksityiset. Novidan koulut. 
Hyvät kulkuyhteydet minne vain lähteekin. Melko rauhallinen paikka. Kaupat lähellä ja tavaraa 
tarpeeksi. 
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Puhtaampi ilma ja vähemmän saastuttavia ja meluavia autoja. Kätevä ajaa pyörällä koska kaupuni 
melko tasainen korkeuseroiltaan. 

Palveluita on ja ovat lähellä 

Toistaiseksi täällä on palveluja. Terveys, kela, verotoimisto. Nähtäväksi jää mikä katkaisee kamelin 
selän. 
Palvelut on lähellä, muutimme tänne keskustan tuntumaan n 1½v sitten tuolta Paattisten korvesta. 
Aika rauhallista silti lähellä keskustaa. 

Nyt jo yli 70v. Tarvitse, että lähellä on kauppa, terv.keskus ynm eikä autoa silloin tarvitse. 

Loimaalla on kaikki hyvät palvelut. Ja on hyvä työllisyys. 

Melko hyvät palvelut, hyvät liikuntamahdollisuudet. 

Mukava kotikuntani, rauhallista, ei pahoja ruuhkia. Kaunis maaseutukaupunki. Kaikki palvelut lähellä 
ja hyvin hoidettua. 

Palvelut lähellä 

Sopivan kokoinen kaupunki, suhteellisen hyvät palvelut. Vielä olemassa oleva sairaala. 

Nykyään löytyy laaja kauppavalikoima. Harrastusmahdollisudet laajat ja puitteet ainakin osittain 
viimeisen päälle esim. Padel, keilahalli, moottorirata.... Ulkopadel-kenttä olisi muuten kiva! 
Hyvät liikenneyhteydet. Hyvät opiskeluolot, hyvä työtilanne, kohtuullinen veroäyri, hyvä 
terveydenhuolto. 
Edulliset asumiskustannukset j apaljon vanhoja kohtuukuntoisia asuntoja tarjolla. Hyvät 
terveydenhuollon palvelut. 

Maaseutua, tilaa ympärillä, joki, liikuntaa, turvallisuus, hyvät kulkuyhteydet! (auto/juna) 

Rauhallinen ja siisti pikkukaupunki, joka kuitenkin on edistyksellinen. Tääll äon kaikki liikkeet mistä 
saa tarvittavat asiat. Niitä on vuosien varrella tullut mukavasti kokoajan lisää 

Hyvät palvelut, luonto lähellä, harrastusmahdollisuudet aina loistavat 

Palvelut pelaa ja on rauhallista, sopivan kokoinen. Jätehuollon voisi keskittää Ruotsin malliin. 

Koska täällä on turvallista ja kotoisaa 

Rauhallinen pikkupaikka 

Loimaa on pieni kaupunki ja suuret ruuhkat puuttuvat ja jos jotain tarvii, isommat kaupungint ovat 
lähellä, vaikka ei paljon niihin ole asiaa, jos oman kaupungin palvelut ja tarjoavat muut asiat ovat 
kunnossa. 

Palvelut lähellä, hyvät liikuntamaastot, kuntosalit. Rauhallinen ympäristö. 

Henkilökohtaisesti siksi, kun kaikki tarvittava on suht. Lähellä. Terveyskeskus, kirjasto jne. Itse saan 
iloita hyvistä naapuruussuhteista! 
Hyvät terveyspalvelut, lähellä isot kaupungit Turku, forssa, Tampere, Hämeenlinna. 
Rautatieyhteydet. 

Hyvät kulkuyhteydet, turvallista, illallis-ravintoloita 

Keskustassa on varmaan hyvä asua, sivukylissä maitolitra ja leipä 20 km päässä. 

Siellä on meillä viihtyisä koti, monipuolisia harrastuksia sekä lapsille että aikuisille. 

Peruspalvelut toimii: kirjastot, terveyskeskus, tarvittavat kaupat, puhdas ilma, urheilu- ja 
liikuntamahdollisuudet 

Edullisia asuntoja, turvallisuus, peruasiat kunnossa (ehkä?) 

Siksi koska Loimaalla on oma tietynlainen rauhansa ja palvelut toimivat hyvin. 

Turvallisuus, ei suurkaupunkien rikollisuutta 
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Arjen palvelut löytyy 

Asuminen samanlaista kuin muuallakin Suomessa. 

Ihmisten kesken on hyvä ja luonnikas ilmapiiri. Maaseutu on hyvä elinympäristö. 

Rauhallista 

Kaikki palvelut ovat lähellä, jonka johdosta elämä on “helppoa”. Hyvät harrastusmahdollisuudet, 
luonto lähellä 
Loimaa sijaitsee kartalla hyvällä paikalla -> parin tunnin ajomatkalla pääsee isoihin kaupunkeihin-> 
hyvät yhteydet 

Pieni kaupunki kaikki lähellä. On hyvä kun on junayhteys. Parasta on kun on uimahalli täällä! 

Hyvät palvelut (ei terveydenhuolto), lyhyet välimatkat, ei liian iso, hyvät kulkuyhteydet isompiin 
kaupunkeihin, uimahalli, lenkkipolut, hiihtoladut 

Lyhyet välimatkat, luonnon läheisyys, rauhallisuus, vielä löytyy peruspalveluja 

Kiireetön kaupunki ja haja-asutusalue 

Ainakin taajaman ulkopuolella asuvalla luonto, oma rauha, ilmasto, palvelut toimii mutta täytyy tulla 
Loimaan keskukseen. 
Rauhallisuus, luonnonläheisyys, hyvät ulkoilumahdollisuudet. Harrastusmahdollisuudet hyvät. 
Mahdollisuus osallistua. 

Loimaalla on aika rauhallista. Asumisviihtyvyyys, kaunis koti 

Hyvät palvelut ja liikuntamahdollisuudet lähellä 

Täällä on kaunista luontoa ja mahdollisuuksia harrastaa. 

Maaseutu on paras kasvupaikka lapsille, houkutukset huonoille teille ovat paljon pienemmät kuin 
isoissa kouluissa. Moni perhe muuttaisi pienen koulun piiriin. 

 
 


