
   

 

1/16 

 

Mitä Loimaalta puuttuu? 
 

Vastaukset 

Yhteisöllisyys.... 
Palvelutalo 

Tällä hetkellä ei tule mieleen mitään, mikä Loimaalta puuttuisi. Rautatieasemalla olisi ehkä hyvä olla 
sisätilat kun porukka odottaa talvisin. Sellainen pieni kehitysidea. 

Kunnollinen kahvila. 

Keskustasta kunnollinen vanhan ajan kahvila. 

Oman kaupungin suosiminen, hyödyntäminen, arvostaminen, ennemmin otetaan kaikki muualta 
palvelut ja ihmiset kun että rahat käytettäisiin/ palautuisi oman kaupungin hyödyksi. Tällainen käsitys 
ainakin minulla on kuntalaisena voihan olla väärässäkin 

Me-henki, yhteisöllisyys. 

Yksi iso ja hieno leikkipuisto! Pieniä ja hienoja jo onkin, mutta olisi hienoa jos olisi jotain vastaavaa 
kuin esim. Valkeakoskella.  
 
Varhaiskasvatuksen opettajia puuttuu myös. Voisiko vaka herätä opettajahakuun aikaisemmin ja 
olisiko tarvetta miettiä millä keinoilla tekijät saadaan jäämään? 

Paikallisliikenne keskustan ja eri taajamien välillä puuttuu lähes täysin. Lasten 
harrastusmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset kulkuyhteyksien puuttumisen takia. Avarakatseisuus 
puuttuu myös. Jokirantatontit ja niiden markkinointi on puutteellista. Liiallinen kaupungin keskustaa 
tuijottava asenne on niin iso puutos, että johtaa sivukylien asukkaat pois koko kaupungista. Kirjastot 
menevät liian aikaisin kiinni, ihmiset kaipaavat  kokoontumistiloja iltaisin. 

Jokirannan hyödyntäminen, siistiminen, laivaravintola 

Viikonlopun yörauha puuttuu keskustassa 
Ympäri maakuntaa kokoontuu Loimaalla kaahaavia äänekkäitä ajoneuvoja, jotka rikkovat 
tieliikennelakia tarpeettomalla häiritsevällä ajolla. Tämä täytyy saada loppumaan. Keskustassa on 
sairaala ja vanhusten laitoksia sekä kerrostaloissa ikäihmisiä joiden nukkuminen häiriintyy ihan joka 
viikonloppu ajoittain viikollakin 

Mainio paikka riippusillalle/sillalle joen yli yleensä olisi valimontien kohdalta ja vastarannalta pääsisi 
Juvan kuntoilumaastoon. 

Pienehkö joukko jurputtaa usein näkyvästi, ihan turhaan.  Jokaisen tulisi olla kertomassa  Loimaasta 
aina kun mahdollista. 

Maauimala ja avantouintipaikka kaupungista. Uintimahdollisuudet parantaisivat kaupungin vetovoimaa 
merkittävästi. Nykyiset uimapaikat liian kaukana keskustasta. Myös suora bussiyhteys Helsinkiin 
tarvittaisiin. 

Kaupunki supistaa palveluja jatkuvasti ja se vaikuttaa näkyvästi mm huoltopalveluissa, esimerkiksi 
ympäristö- ja liikuntapaikkahuollossa.  
Loimaalla ei ole riittävästi liikunta- ja harrastustiloja, joissa voisi järjestää riittävästi toimintaa siellä, 
missä kysyntää on.  
Loimaalta puuttuu tekemistä (harrastukset, tapahtumat) ja opintomahdollisuudet nuorille aikuisille, 
joka näkyy siinä, että täällä ei asu monia ikäisiäni --> moni muuttaa pois heti toisen asteen opintojen 
jälkeen. 

No ei oikein ilman autoa pääse keskustan ulkopuolelle, ei ole lähibusseja... Tori vois olla aktiivisempi, 
Salon kesätori on nyt jo legendaarinen, mutta saman tyylistä pienemmässä mittakaavassa olevaa 
toimintaa vois kehittää. 

Vapaus rakentaa syrjäkylille ilman asemakaavaa.  On ihmeellistä, että kuuden hehtaarin metsätontille 
vaaditaan asemakaavan laadinta, jotta saa rakentaa yhden omakotitalon.  Turhaa byrokratiaa. 

Korkean palvelutason omaa ravintola missä panostetaan etenkin palveluun ja laatuun. Huomioidaan 
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ruokahävikki mahdollisimman pieneksi. 
Sisäjalkapallohallille olisi huutava tarve kun alan harrastajia on todella paljon. Sen käyttö olisi 
ympärivuotista ja samalla toisi tilaa muille urheilun harrastajille halli- ja salivuoroihin. Hallia voisi 
käyttää monilajisestikin. Lisäisi varmasti alueelle uusia asujia kun puitteet parantuisivat. 

Maauimala, toimiva joukkoliikenne myös maaseudtut, kauhanoja, Metsämaa, Kojonkulma, Alastaro, 
Mellilä. Viikonlopuilla ei kulje mikään ja viikolla kouluaikoina. 

Luontopolkuja voisi olla enemmän myös Loimaan kauppalan lähettyvillä. 

- 

Yhteisöllisyys. Saisi olla enemmän tapahtumia torilla tai liikuntahallissa. 

Enemmän edullisia liikuntamahdollisuuksia lähellä keskustaa. Lapsille enemmän 
harrastusmahdollisuuksia. 

-Asuntoja joihin myös luottotiedoton voisi muuttaa kunhan on selvitetty nykyinen tilanne eikä vain 
katsota luottotietojen menetystä vuosien takaa. 
-Ahkeria osa-työn tekijöitä.Nykyään tuet houkuttavat enemmän kuin osa-aikainen työ. 
-Ilmainen "mummokahvila",Ypäjällä toimii hyvin ja iäkkäät nauttivat. 

Rahaa ja tahtotilaa katujen ja kulkemisen kehittämiseen, etenkin lasten huomioimiseen 
turvallisuudessa. Hyvänä (huonona) esimerkkinä Mäenpään silta, jonka remonttia on odotettu 15-
vuotta. Vaikuttaa suuresti asumisen viihtyvyyteen, turvallisuuteen, ja uusien lapsiperheiden muuttoon 
alueelle. 

Erikoisliikkeitä, esim. miesten ja naisten vaatekaupat. 
Vaihtoehdoksi markettivaatteille. 
Pienet lähikoulut, joita on viime vuosina lopetettu.  
Sairaalan yöpäivystys. 

Kauppakeskus kohtaamispaikkana. Kulkuyhteydet Helsingin suuntaan on heikot, esim. kahdeksaksi ei 
pääse työhön pk-seudulle junalla. Kevyenliikenteen väylä Ypäjän suuntaan tai Alastarolle tai Virttaalle 
asti toisi lisää turvallisuutta liikenteeseen sekä ulkoilumahdollisuuksia esimerkiksi pyöräilyyn tai 
rullaluisteluun. 

Vaatetusliikkeitä on vain vähän, mahdollisuus tutustua Loimijokeen vesitse. Torin monipuolisempi 
käyttö. Mieskuoro. 

Harmittaa että Torin ympäristö hiljentyi, siellä pitäisi olla liikettä. Ihmisiä ja yrityksiä. 

Trendikkäämpiä ja suositumpia liikkeitä, sekä pikaruokaravintoloita. (Ei pizzeroita enempää vaan näitä 
tavallisempia kuten kfc, mcdonalds, ym.) 

Infran hoidon puutteellisuus näkyy asujille ja vierailijoille, jopa isot pääväylät ovat talvisin kuin 
perunapeltoa, rakennuksissa korjausvelkaa jne. Paremmat palvelut terveydenhuollossa, esim. tk- 
palveluiden saatavuus myös klo 15 jälkeen palvelisi työikäisiäkin. Pari kertaa viikossa kulkeva 
palvelulinja terveyskeskukseen/kaupoille mahdollistaa kotona ja/tai kauempana asumista jne. 
Enemmän paikkoja, jossa kokoontua esim. ilta-aikaan. 

Tapahtumia lapsiperheille. Torin ympäristön palvelut heikkenevät entisestään. 

Järjen käyttö kouluasioissa: kyyditetään oppilaita täysin kunnossa olevien koulurakennusten (esim. 
Virttaan koulun) ympäristöstä isoihin kouluyksikköihin, kun oppilaiden kuljettaminen keskustan liepeiltä 
pikkukouluihin maksaisi ihan yhtä paljon ja lisäksi opetus pikkukoulun pienemmissä ryhmissä olisi 
tehokkaampaa kuin suuren koulun suurissa ryhmissä. 

Isompi kauppakeskus. 

Eipä paljon mitään 

Aina voi tehdä paremmin. Lisää liikuntamahdollisuuksia, keskustan viehättävyyden lisääminen, 
nuorten mielipiteiden kuuntelu. Loimaan markkinointi erityisesti Turun korkeakouluihin voisi olla 
järkevää. Itse opiskelen Turussa psykologiaa viimeisiä vuosia. Moniin tutkintoihin kuuluu niin 
lyhyempiä kuin pidempiäkin harjoitteluita (esim. psykologiaan 5 kk harjoittelu), joiden avulla Loimaalle 
voitaisiin saada uutta ja nuorta työvoimaa houkuteltua! 
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Jääkiekon sm-liiga joukkue 

Keskustasta kunnon ruokapaikka ja kaupat keskustan alueelta. Harrastus mahdollisuuksia saisi olla 
enemmän. 

Viheralueita/puistoja vaikka peinempiäkin tyhjien keskustan/ympäristön villiintyneiden tonttien/ym 
alueiden paikalle elävöittämään miljöötä.  
Autoilevalle ns, tee-se-itse halli esim pesumahdollisuus. 

palveluita on lakkautettu/siirretty kauemmas, julkinen liikenne 

Lähes kaikki mahdollinen on saatavissa näinkin pienessä kaupungissa. 

Jospa menette torille seisomaan, niin siellä sen näkee. Pelkkiä rotiskoja ja muutama pitseria, siinä 
kaikki. Loimaalta puuttuu ennen kaikkea täällä asuva, ja tänne sitoutunut johtava henkilöstö ja 
virkamiehet. 

Olen edellä kehunut Loimaata niin että vaikea sanoa mitä puuttuu.Ei kyllä osata riittävästi kehua miten 
hyvä kaupunki tämä on.Työpaikka Loimaalla mutta asutaan muualla ja verotulot jää saamatta!!! 
Keksittävä lain sallimia porkkanoita jolla ihmiset saadaan muuttamaan tänne.Kun esim.Pema hakee 
työntekijöitä mitä Loimaa voisi porkkanoida jos uusi työntekijä myös muuttaa tänne.Ilmainen 
jokirantatontti?Unohtaa ei kyllä sovi niitäkään jotka käyvät muualla töissä mutta pitäneet 
asuinpaikkansa täällä.Todella vähälle huomiolle jäänyt porukka jota jotenkin pitäisi palkita.Hyvien 
asioiden huono kertom.6 

Loimijoen mahdollisuus virkistyskäyttöön. Ei ole mahdollista kulkea jalkakäytävää tai pyörätietä 
Loimijoen rantoja kauniina kesäisinä päivinä, eikä talvipäivisin. 
- Sarkamuseossa aloittaa uusi ruokalayrittäjä. Loimaan Lehti uutisoi asiasta kertoen, että ravintolan 
pitäjä vaihtuu. Forssan Lehti uutisoi saman asian puolen aukeaman jutulla kuvien kera. Semmoinen 
yhteishenki Loimaalta puuttuu. 
- Kun Loimaalla avataan kahvila, ihmetellään kahviannoksia, eikä ainakaan sitten käydä kahvilassa 
kahvilla, kun semmoinen Loimaalle avataan ja saadaan. 
- Komea liikenneasema ysitien varrelta Loimaalta puuttu. 

? 

24/7 huoltsikka niitä harvoja tilanteita varten kun keskellä yötä huomaa maidon olevan loppu. 

Ei ole " gourmet " tasoisia ruokaravintoloita. 

Kyläkoulut. Lähipalvelut. 

Loimaalta puuttuu mahdollisuus ylläpitää siisteyttä. Jollaisella on kotona roskis/kierrätysjärjestelmä, 
mutta nykyajan laiska ihminen ei jaksa kantaa roskiaan ja etenkin oman koiransa kakkoja, kotiinsa 
asti. Loimaalla ei ole yleisiä roskiksia ja näitä koirankakka-sellaisia. Varmaan saataisiin palkattua joku 
työntekijä näitä tyhjentämään. Kevät on tulossa ja ennen kevään kukkasia alkaa nuo tien ja 
kävelykatujen pientareet kukoistamaan ihmisten ja koirien jätteistä. 

Elävä keskusta, Kesäinen kulttuuritapahtuma.Urheilukeskuksesta puuttuu nykyaikainen  ja riittävän 
iso päärakennus. Mäenpään ja Hulmin alueen ulkoilureitti. 

ei periaatteessa mitään 

Perheiden parhaaseen harrastusaikaan (viikonloput; lauantai aamupäivät/alkuillat, sunnuntai) auki 
oleva uimahalli. 

Lisää vihreyttä. (tyhjiä tontteja ja entisiä viljelyalueita.. puita vaan istuttamaan) 
No jos oikein innostutaan niin maauimala.  
Uusia yrityksiä paikkakunnalle helpottamalla asettumista ja byrokratiaa. 

Lisää erikoisliikkeitä ja tervetullutta kilpailua. Myös Loimijoen ympäristöä pitäisi enemmän tuoda 
asukkaiden virkistyskäyttöön. Myös pienemmille lapsille olisi hyvä saada harrastuspaikkoja lisää. 
Esim. Liikennepuisto olisi tervetullut. 

Hyvät vaateliikkeet kaikenikäisille, varsinkin nuorille ja miehille. Uimapaikka 
keskustakaupunginosasta. 
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Puuilo. Sairaala ja virastopalvelut heikentyneet. 

Erilaisia ravintolaketjuja. 

Nuorille oleskelu ja hengailu paikkoja. 

Keskustaa voisi elävöittää. Kaikki on siirtymässä isojen markettien alueelle - jättäen torin ympäristöön 
tyhjiä toimitiloja, ja alue ei ole täydessä kukinnassaan 

Pikku kylillä ei ole riittävästi nuorille maksutonta ja riittävän "sitomatonta" toimintaa/paikkaa, jossa 
yhdessä viettää aikaa. Täältä puuttuu tasa arvoisuus, kyläläiset vs kaupungin alue 

Yksi liikuntahalli lisää keskustan läheisyydestä, 24h avoinna oleva 
hypermarket/pikkukauppa/huoltoasema. 

Nuorisolle ei tunnu löytyvän mielekästä tekemistä, tarpeeksi ajanviettopaikkoja, usein "hengailevat" 
Prisman käytävillä iltamyöhään. Loimaan eläinlääkäreillä ei ole röntgenlaitteistoa, mikä ajaa ihmisiä 
muuttamaan toiseen kaupunkiin, tai ainakin keskittää käyntinsä muualle. Jokaiselle, nuorelle ja 
vanhemmalle, ei löydy sopivia vaatekauppoja. Erilaista pikaruokaa on huonosti saatavilla, ne lähinnä 
keskittyvät kebabiloihin. Julkisen liikenteen puuttuminen on erittäin huono juttu, autottomana olet 
jumissa Hirvikoskella ja muualla, ei kauppoihin kulku ole estotonta. Bussiyhteydet ei ole riittävät. 

Kaikki spesiaali apu ja palvelut, erikois kaupat! 
Kauniit joen rannat ja puistot, piknik paikat normi ihmisille 

Positiivisiä asioita. Asiat tuntuu junnaavan paikoillaan. Mennään päivästä toiseen yhtä harmaina. 
Kesällä vois olla muitakin tapahtumia, kuin romppeet. Se saa ihmiset liikkeelle kauempaakin. 

Loimaa tarvitsee keskustan yrittäjiä. moni liike tyhjänä kun ei täällä menesty/pärjää. Toki hankala 
saada yrittäjiä keskustaan kun loimaa muutenkin muuttotappiollinen paikkakunta. Rautatieaseman 
kahvila olisi mahtava saada vaikka tosi pienessä muodossa takaisin toimintaan. Kauhanojalta en 
pääse turvallisesti pyörällä töihin kun pitää mennä hämeentietä pitkin. Kävelytie olisi upea 
maaseutuoppilaitokselle saakka. Opiskelijoita pitäisi saada amkin jälkeen tänne töihin/asumaan. 
Yritysten pitäisi käydä esittelemässä itseään kouluissa enemmän. Kukaan ei tiennyt loimaan yrityksiä 
oman kouluni aikana. 

Keskusta-alueen ja kylien yhteys on ollut poikki, mutta nyt paranemaan päin. Liiaksi on menty 
perinteisesti keskustan kehitys edellä ja vastakkainasettelua on päässyt syntymään kun kylien 
asukkaat ovat kokeneet olevansa unohdettuja ja lähinnä maksumiehien roolissa, jotta keskustassa 
olisi palveluja. 

Yrittäjiä lisää saataisiin työpaikkoja ja veronmaksajia lisää 

Positiivinen ilmapiiri, ihmisten iloisuus. Torille pitäisi saada lisää elämää kesällä (ilta) vrt. Salon 
kesätori. Kunnon esiintyjät torille, ei mitään paikallisia triijoja (mies, penkki ja hanuri). 
Kokonaisuudessaan torin hyödyntäminen on jäänyt taka-alalle. Kesällä täällä on paljon ihmisiä, joita 
pitää saada liikkeelle ja kun heidät saadaan tuntemaan hyvää oloa voivat he jopa tänne muuttaa. 
Vanha slougani :"Loimaa-viihtymisvaara" ei tule pelkkänä lauseena toimimaan (enemmän ärsyttää 
paikallisia) vaan se vaatii panostusta kaupungilta. Pidetään huolta meidän ihmisistä ja mennään kohti 
parempaa. 

Vetovoima ja se juttu. Loimaa on mitäänsanomaton vaikka sen ei tarvitsisi olla. 

Sisäinen liikenne ei palvele eikä tue elämistä. On pakko omistaa oma auto tai jumittua kotiin. 
Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoisuuden hyödyntäminen vielä ihan alkutekijöissä. 

Laadukas viiniravintola, joka huomioi hyvin myös erikoisruokavaliot. Torin ympäristöstä puuttuu 
yrittäjät sekä visuaalinen kauneus. Torin ympäristö on hyvin ankeaa kuten kaikki tiedämme ja olisi 
tärkeää saada toiminta paranemaan. Se olisi myös reilua niitä yrittäjiä kohtaan, jotka torin liepeiltä jo 
löytyvät. Tästä on keskusteltu jo niin kauan, että olisi hienoa nähdä asialle tehtävän jotain. 

Sunnuntaiaukiolot uimahalliin. Lähijunayhteys Turku, kehityskohde. 

Hyvät "turistikohteet" vrt. Humppila ja yritysmyönteisyys. 

Keskustaan pitäisi saada lisää elämää, edistäisi viihtyvyyttä. Kävelykatu??? Rakennuskanta aika 
surkea keskustassa, tyhjiä huonokuntoisia rakennuksia. 
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Nuorille ehdottomasti skeitti puisto 👍👍 

Yhteishenki jollain tasolla, elikkä sukupolvet eivät puhalla yhteen hiileen. 

Ulkopadelkenttä, enemmän roskiksia jalkakäytävien varteen keskustan alueelle 

saisi olla enemmän vanhusten  hoito yksiköitä,ettei supisteta ja siirry yksityisille. 

Ehkäpä jokin ympärivuorokautinen huoltoasema tai kauppa. Tiedä sitten miten kannattava sellainen 
olisi, mutta välillä olisi ollut sellaiselle tarvetta. 

Ulkoilma Padelkenttä 

Jokirantoja voisi hyödyntää asukkaiden iloksi enemmän. Hyvä esimerkkikaupunki on Huittinen. Siellä 
joen varsi on hyödynnetty kävelyreitein ym.  Meillä on siis joki , mutta sen olemassaoloa ei kyllä ole 
hyödynnetty. 

Jokivartta ei ole hyödynnetty. Kurkisillan vieressä iso pelto. Sinne vähän puustoa, penkkejä, lasten 
liikennepuisto, pari laituria kalastajille  ja uimareille. Jotain liikuntavälineitä vois kans olla.  
Matonpesupaikkakin sinne mahtuis ihan hyvin. 
Toripuiston liikuntapaikkaa ei saa lähteä viemään mihinkään mettään. Ohjattu liikunta vetää sinne 
väkeä ja mutenkin sitä käyttää eri harrastuspiirit ja jokuset muutkin. 
Postilaatikot on hävinny kaupungilta. 
Rautatieaseman kiinnipito on huono juttu. 

Kuntoutuspalvelut ovat suppeat,katujen hoidon taso po.parempi,hoidettu koirapuisto,kesätapahtumia 
lisää. 

Ympäristön ja luonnon riittävä huomiointi esim tulevaisuuden kaupungin rakentamisessa, palveluissa 
joita tulevaisuudessa tarvitaan ja joihin on pääsy. lapsiperheiden tarpeiden huomiointi (nyt ajatellaan 
torikeskeisesti vaikka keskusta ja ihmisten liikkuvuus oikeasti täysin toisaalla). Tulevaisuuskeskeisyys 
ja kaikkien asukkaiden huomiointi. Yhteisökeskeisyys, nyt ollaan yksilökeskeisiä 

Nuorisolle tekemistä, kokoontumispaikkoja, vaatekauppoja. Joen rantaan voisi kehittää jotakin 
aktiviteettiä, esim. jokilaiva-kahvila-ravintola :) 

Eiköhän täällä jokaiselle jotakin. 

Frisbeegolf kauppa. 

Kiertoliittymiä (liikennevaloissa seisominen turhauttaa). 
Autoliikenneyhteys Loimijoen pohjoispuolelta 9-tieltä Myllykylään.  
Kevyenliikenteen väylät esim. Alastarolta, Mellilästä, Niinijoelta, Metsämaalta ja Kauhanojalta 
kaupunkiin. 
Jokirannan kevyenliikenteen väylä ja puistoalue istuimineen. 
Nahinlahden uimaranta. 

Apua, en keksi mitään.. 

Kaunista jokirantaa kannattaisi siistiä ja hyödyntää virkistyskäyttöön. Myös maauimala ja laadukas 
leikkipuisto yms. voisi houkuttaa lapsiperheitä. 

Aktiviteetteja ja turvallisia alueita 10-16 - vuotiaille, maauimala, liikennepuisto 

Maauimala 
Synnytyssairaala 
työpaikkoja 
 
Olen aina ihmetellyt miksei Loimaalla hyödynnetä Loimijokea oikeastaan mitenkään. Jokivarressa 
kahvilat ja ravintolat kesäisin olisivat todella tervetulleita. Ei mene kävelypolkuja rannassa. Kaunis 
paikka löytyy Loimijoesta, onkohan se nimeltään Nahinlahti. Siinä uitiin ennen vanhaan. Siinä on kuin 
pieni saari. Miksi sinne ei tehdä siltaa ja jäätelö/kahvikioskia ja penkkejä sekä kukkia missä voisi 
istuskella ja nauttia kesäpäivästä. 

- tällä hetkellä harrastus mahdollisuus muihinkin kun perus sairauksin kanssa, niin ei tarvitse lähteä 
Turkuun. 
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- rivitalo asuntoja ( vuokra ) lähellä keskustaa hyvän kulku yhteyden päässä.  JOTKA olisivat kohtuu 
hintaisia vuokratta 

Uima paikka nahinlahdesta ja joen enempi hyötykäyttö. 

Vastuulliset ja ammattitaitoiset päättäjät en hyväksy jatkuvaa konsulttien käyttöä. Jos hakeutuu 
virkaan/toimeen on oltava tarvittava tietotaito ja vastuullisuus. Asuinolosuhteita ja - tiloja kehitettävä 
muuallakin kuin keskustassa, eikä vaan purettava rivi- ja kerrostaloja kuten Alastarolta tehty 3 
kohdetta viiden vuoden aikana. Mitään ei rakennettu. Yläaste lopetettu, terveysaseman toimintaa 
supistettu. 
Vanhusten hoitopaikkoja ollaan lopettamassa. Tahallista näivettämistä, sekö luo viihtyisyyttä. 

Subway puuttuu. Torin ympäristö autioituu, sinne jotain säpinää. 

Kunnan järjestämä toiminta nimenomaan suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. 
 
Yöelämä uupuu myös Loimaalta lähes kokonaan, kieltämättä! 

Kunnollinen toritoiminta! Kuten Salossa. Se vaatii esiintyjiä, jotka tuovat torille myös nuorisoa... 

Joen ja rantojen hyödyntäminen.  
Liikenneympyrät liikenteen sujuvoittamiseksi ja maalaiskaupunkiin paremmin sopiviksi. 

Kunnolliset mahdollisuudet etätyön tekemiseen jossakin muualla kuin kotona. Hub on ihan kiva 
ajatuksena, mutta toteutus ontuu: sijainti kehno ja työkalusto puutteellista (esim. kunnon työpisteet ja 
puhelinkopit). Keskustaan kaivataan kunnollista ja 2020-luvulla olevaa kalustettua co-working-tilaa 
järkevillä kustannuksilla/päivätaksoilla. 
 
Toinen iso puuttuva tekijä ovat turvalliset kevyen liikenteen väylät esim. Alastaron suunnasta 
Hirvikosken kautta keskustaan. 

"Joukkoliikenne" kaupungista kyliin sekä toisinpäin. 

Viihtyvyys ja melko pitkälti kohdassa yksi mainitut asiat. 

päättäjien rohkeutta uudistaa kaupunkia, monessa virallisessa asioiden hoidossa maalaisjärkeä ja 
suhteellisuutta, lujempaa otetta epäkohtiin ja -järjestykseen puuttumisessa 

Paikallisliikenne 

Lasten joka viikkoiset kerhot, jotka ei ole seurakunnan järjestämiä. Höntsäpeli mahdollisuuksien 
puuttuminen lapsilta ja nuorisolta, nyt toimintaa pyritään viemään aina jollekin sarjatasolle. 
Paikallisliikenne olematonta kouluaikojen ulkopuolella. 

Terveyskeskus palvelut ja hammaslääkäri palvelut liian hitaita. 

Rautatie aseman jo oleva asemarakennus voisi olla käytössä, sinne kahvila ja vaikka yksi 
lippuautomaatti sinne sisään niin junaan kun linja-autoon. Paikka missä odottaa sitä junaa tai bussia. 

Nuoria kiinnostavia tapahtumia, niillä saisi tunnettuutta ja mahdollisia uusia työntekijöitä 
kiinnostumaan Loimaasta.  
 
Kunnolliset pyöräilyreitit, yhdistettynä esim. Harjureitistöön. 

En sanoisi, että välttämättä puuttuu mitään, mutta toki enemmän voisi olla esim. musiikkitapahtumia ja 
koko perheen tapahtumia. Lisäksi paljon puhuttuja työpaikkoja voisi varmaan aina olla enemmän. 

Ehdottomasti nyt jo alettava panostaa keskusta-alueen "vesiaiheisiin", koska vettä tässä kylässä ei 
vain valitettavasti oikein ole! (Mellilä on toki hyvä lisä, mutta turhan kaukana esimerkiksi nuoria 
ajokortittomia/ muita autottomia ajatellen!); on se sitten maauimala, (uimahallikin harmillisesti 5km 
kaupungin keskustasta..) tai uimapaikka Loimijokeen!  
Jokirannan muuta virkistyskäyttöä kehitettävä (keskustassa jokea ei edes näy, parhaalla tontilla 
sijaitsevat jäteastiat?!) kuten terassia, jokirantapuistoa, grillausalue..? 

Loimaalaiset ei osaa olla ylpeitä omasta kotiseudustaan,turhaan vähätellään ja valitetaan,se ei auta 
ketään.tekee vain ihmisistä kateellisia  ja katkeria 

Enemmän yrityksiä olisi kiva saada loimaalle. Loimaan kivijalkaliikkeet laittavat ovensa kiinni, se on 
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surullista, mielestäni yrityksiä pitäisi tukea. Loimaalle myös kaipaisin enemmän 
liikkumismahdollisuutta "julkisilla". 

terveydenhuolto, työpaikat, palvelut 

Ei puutu mitään 

Aurinkoenergia puisto. 

Joen rannan virkistyskäyttömahdollisuus. 

Nuorisolle tekemistä, myös vähän syrjemmällä asuvat. Alastarolta puuttuu kunnon leikkipuisto 

Keskihintainen vaateliike.Loimijoki rantaa ei ole osattu hyödyntää. Elävä keskusta niinkuin muistakin 
pikkukaupungeista. 

Sairaalan yöpäivystys! Jossain on jotain pahasti vialla jos iltamyöhään voit mennä supermarkettiin 
mutta et keskellä kaupunkia olevaan sairaalaan! Uimaranta. Niityt ja niittyluonto. Kaupungin 
viheralueilta jyrätään luonnonkukat ja heinät ja tilalla on "hyvin hoidettu" nurmikko joka on 
pieneliöstölle, pölyttäjille, siileille jne.jne. autiomaata. Tämä on toki kaikkien Suomen kuntien ongelma. 
Niityt ovat Suomesta lähes kadonneet viimeisten 50v. aikana ja se on iso ympäristöongelma. Loimaa 
voisi olla tässä edelläkävijä!? 

Kyläkoulut lopetettiin täysin suotta, eikä todellista säästöä syntynyt.  
Tontteja pitäisi olla monipuolisesti koko loimaan alueella.  
Lapsille ja nuorille saisi olla enemmän toimintaa. 

Kaupunkimaisuus ja viihtyisyys puuttuu. Kyliä pyritään turhaan pitämään pystyssä kun hädin tuskin 
suurin kyläkeskittymä pysyy hengissä.  
 
Kaupungin läpi mutkitteleva joki on useasti hieno yksityiskohta kaupungeissa mutta Loimaalla sitä ei 
edes näe ellei aja Esson sillan yli. 
 
Joku korkeakoulu piristäisi varmasti kaupunkia. 
 
Nuorten naisten poismuuton kun joku saa pysähtymään niin lakkaa väkiluvun lasku. Miehet ovatkin 
niin yksinkertaisia, että he muuttaa ja jää Loimaalle. Niin minäkin olen tehnyt. Ja aion muuttaa heti 
pois kun lapset ovat isoja.... 

Muutamien teiden kuntotaso keskustassa esim. Satakunnantie + Vesikoskenkatu. 

Lomalta puuttuu TOIMIVA julkinen terveyden huolto. Muuhun varsinais-suomeen verrattuna, 
Loimaalla joudutaan odottamaan jopa tuplasti enemmän hoitoon/lääkärille/hammaslääkärille pääsyä. 
Loimaalla voisi myös olla enemmän erilaisia ajanvietto tai harrastusmahdollisuuksia. 

Pienet koulut. Suurissa kouluissa kiusaamista ja vapaa-aika istutaan taksissa suurelta osin ja 
herätään aikaisin. 

Kulttuuritarjonta, hyvin auki oleva ja laadukas kahvila- ja ravintolatarjonta, ala-asteiäin ylittäneiden 
nuorten matalan kynnyksen vapaa-ajan toiminta (ainoastaan vakavasti harrastaville on tarjontaa) ja 
sisätilat nuorten käytössä iltaisin/viikonloppuisin/loma-aikoina, matalan kynnyksen 
mielenterveyspalvelut, keskustan viihtyvyys (tori, jokiranta kierrätyspisteenä, ei piknik-paikkoja tms 
hengailupaikkoja), julkinen liikenne, aikataulullisesti tarjolla on huonot yhteydet 
Turkuun/Tampereelle/Helsinkiin. 

Palveluiltaan ja tapahtumiltaan liian hiljainen. Kaipaisi vaikka oman kauppakeskuksen jonka nimi voisi 
olla vaikka Loimu. Hyvä hotelli spa palveluineen kuten vaikka Järvisydän niin saadaan turismin kautta 
myös elämää tänne. 

Kaikki tarvitsemani asiat/paikat löydän täältä, ei tarvetta lähteä muualta hakemaan. 

Kaupunkialue on ruma ja ulkoilureitit hoitamattomana (luontopolun yms. Jos onkin risukkoa kaadettu 
niin ruma risukasa jää paikalle) 

Uusien muuttajien "sisäänotto". 
Kaupunki ja yhdistykset sekä palveluntuottajat voisivat yhdessä esitellä tarjontaansa muuttamaan 
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aikoville ja jo muuttaneille. 
Esim. Messuilla 
Hyvät naapurit ja kaverit tekevät tuota nyt. 

Uimapaikka jossa lapset voisivat käydä uimassa 

24h paikka esim abc tai kauppa, nuorille paikka missä voisi olla rauhassa autoilla, lisää ruokapaikkoja, 
tienkorjauksia ja uusia asuntoja vuokralle 

Kulttuuri toimintaa sais olla enemmän. 

-merkkivaateliikkeet 
-lisää vielä hyviä ravintoloita 

Oleskelupuistot ja kävely- sekä pyörätiet joen rannalla, jokiristeilyt (?) 
Kahvilat joen rannalla, myös ruokapaikat 
Sisäinen bussiliikenne (esim. uimahalliin?) 
Kauppojen hajanaisuus, kaukana keskustasta 

Yörauha puuttuu keskustassa varsinkin viikonloppuisin. 
Maakunnasta tulee jos jonkinmoista päristäjää keskelle asutusta. 
Tieliikennelaki pykälä 54 kieltää tarpeettoman ja häiritsevän ajon. Tähän on puututtava sekä 
viranomaisten että päättäjien 

Mielestäni ei mitään, näin eläkeläisen näkökulmasta katsottuna. 

Maauimala Nahinlahteen tai puistotie Loimijoen rantamaisemaan. 

Julkiset liikenneyhteydet saisivat olla paremmat. 

Julkinen liikenne. 

Monipuolisempia koirapuistoja/ koirille suunniteltuja alueita 

Edullinen vaateliike, esim isompaan ketjuun kuuluva. Viikonloppuna aika oleva seisova pöytä. 

Ei ainakaan paikkoja pussikaljaporukalle. Puutteet on enempi henkistä laatua, johtoporras vois 
jalkautua katsomaan ympäristöä tänne veronmaksajien keskelle. 

Mm aktiivinen some. Jos perhe miettii muuttamista Loimaalle, he alkavat tutkia asiaa ensin somesta, 
jollei puskaradio ole hoitanut vielä hommaa. Positiivista pöhinää siis kaivataan, rohkeutta! Kaupungin 
kannattaisi panostaa selkeästi yhteen valitsemaansa ikäryhmään, kun kaikkien asioiden ajaminen 
tuntuu haastavalta. Päättää siis strategisesti minkä ikäistä kansaa tänne halutaan. Mielestäni paras 
vaihtoehto on lapsiperheet. Pelkästään Pemamek rekryää 40 henkilöä, se tarkoittaa parhaimmillaan 
160 uutta asukasta Loimaalle jos kortit pelataan oikein. Ja iltatori kerran kuukaudessa!Loimijoki esille 

Eihän kansallisteatteri tai Ateneum ole täällä, mutta aika paljon on kaikkea tarjontaa. Julkinen liikenne 
on hyvin rajallista, joten auto täällä aika välttämätön. Avoimuutta ja suvaitsevaisuutta uusia, 
tuntemattomia ihmisiä kohtaan voisi olla enemmän. 

Jokirannan virkistyskäyttö, rantareitti joen varrelle, jokilaiva. 

Hyvä olisi jos ikäihmisille olisi oma "terveyskeskuksensa" josta saisi kaikki palvelut. 
Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan/lääkärin vastaanotto, kuntoutus. Ennaltaehkäisevään 
terveydenhuoltoon painottuva. 

Olen muuttanut tänne v 2021 syksyllä. 
Olen supertyytyväinen. 

Loimijoen hyödyntäminen ja sen hoitaminen.  
Jokivarsiravintola tai jokilautta. 

Nuorisovaatteiden ja-tarvikkeiden myymälöitä. Iltapäivystävä lääkärikeskus, yksityinen. Kulkeva 
eläinlääkäri=kotikäynnit. Iltakahvila jo saatiinkin! 

Hyvä ruokaravintola, joka on iltaisin myös vetovoimainen ja viihtyisä. 
Keskustaa on elävöitettävä, esimerkiksi joki saatava osaksi Loimaan kaupunkielämää. 
Loimaan imago on saatava nousuun hyvällä viestinnällä ja suunnitelmallisella kehittämisellä. 

Yhteisöllisyys! Lisäksi kaupungilta puuttuu markkinoinnin taito tai vastaava? Turussa oli rakenna ja 
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sisusta messut, jossa oli mm. Koski tl, marttila, oripää, aura, vehmaa, pöytyä, paimio  joita edustettiin 
ja mainostettiin! Loimaalla asumisen vuosi 2023, mutta eipä näkynyt Loimaata 
edustettuna....Loimaalla kuitenkin on työpaikkoja melko paljon teollisuusalalla varsinkin. 

Toimiva johto ja kaupunkilaisia ajatteleva päättäjäkoneisto (onneksi muutama helmi on joukossa). 
Jatkuvalla keskittämisellä, kunnallisten palveluiden vähentämisellä/heikentämisellä ja muutaman ison 
yrityksen siivellä ratsastamisella ei muuteta suuntaa. Jatkuvalla huonojen päätösten sarjalla sekä 
huonolla johtamisella suunta on alaspäin, valitettavasti. 

Olen muuttanut tänne v 2021 syksyllä. 
Olen supertyytyväinen. 

Loimaalla ei ole perinteisiä grillikioskeja. Olisi myös hyvä jos Loimaalla olisi edes yksi 24/7 auki oleva 
kahvila/ravintola+kauppa, eikä sen välttämättä tarvitsisi olla huoltoaseman yhteydessä. 

24h kauppa-kahvila. Perinteinen grillikioski, joka on myöhään auki. Terveyspalveluiden siirtyminen 
Turkuun (todella pitkän matkan päähän) huolettaa ja toivoisin että tälle asialle tehtäisiin jotain. 
Kaikkien palveluiden siirtäminen/supistaminen isompiin kaupunkeihin/tai keskustoihin ei nähdäkseni 
tue ihmisten hyvinvointia, vaikka se ajaisikin jotain muuta etua.  
Luonnon edistämisen (ja luonnon virkistysalueiden) eteen voi aina tehdä lisää. Se tukee kaikkien 
hyvinvointia. 

Kulttuuri- ja musiikkitapahtumia vähän varttuneemmalle asukkaalle. Toivon lisää junavuoroja Turun, 
Tampereen ja Helsingin suuntaan. Hulmin alueella on hoitamattomia kaupungin viherkaistoja sekä 
katuvalotolpat puuttuvat Kotolankadun jatkeelta. 

Toimivat lääkäri ja hammaslääkäri palvelut, varsinkin syrjäseuduilla. 
Bussiliikenne hyvin rajallista. 
Olen kysellyt kaupungin johtohenkilöiltä, voisiko koulubussiin päästä, jos siinä olisi vapaata tilaa. 
Pääsisi kirkolle bussille ja siitä jatkamaan matkaa. Tarve olisi ehkä kerran kuukaudessa. Ei tiedetty 
mihin lokeroon se kuuluisi. Minun viihtyvyyteni paranisi paljon. 

1. Loimaalta puuttuu monimuotoisuutta, mikä osaltaan varmaankin johtuu suhteellisen pienestä 
väkiluvusta. Uskon, että tavanomaisesta seutukuntalaisesta itsensä erilaisiksi kokevat henkilöt eivät 
löydä Loimaalta sellaisia yhteisöjä, joihin he kokisivat kuuluvansa. Tarkkoittaen, että yksittäisiin 
vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä saattaa olla Loimaalla niin vähän, että he haluavat lähteä etsimään 
itselleen sopivia yhteisöjä suuremmista kaupungeista. 
2. Osan Loimaalla pidettävien kulttuuritapahtumien viestintä vaikuttaisi hieman puutteeliselle, kun aina 
väki ei oikein löydä paikallle. 

Viihtyisyyttä,aktiviteettejä,yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä asukkaiden ja kaupungin kanssa. 
Palveluita,tekemisen meininkiä,positiivisuutta.Uudistumisen,kehittymisen kyky. 
Asukkaita puuttuu,lapsiperheitä,nuoria aikuisia,turismia ja suurempia tapahtumia. 
Lääkäripalveluita,joukkoliikenne,nopeat,runsaammat kulkuyhteydet Turkuun,Tampereelle,Helsinkiin 
arkisin ja viikonloppuisin. 
Asukkaiden huomioon ottaminen,asukasillat. 
Harrastus,oleskelutiloja lapsille,nuorille,työttömille,yhdistyksille. 
Tiloja pienyrittäjille! 

Vetovoimaisia asuntoja tarvitaan. Erityisesti rivitalot.  Uudet vuokratalot, kaupungin omarahoitteiset 
myö ctarpeen 
Vetovoimaisia tontteja,  
jokirantatontteja enemmän  
Omistusoikeusasunnot 
Kaupungin keskustan kehittäminen pysähtynyt.  
Jokirannan mahdollisuuksien käyttämätyömyys 
Asumisen teemavuosi tärkeä, siitä  Loimaalle aktiivinen asuntopolitiikka!!! 

Puisto ja viheralueita sais olla enemmän 
Nuorille tekemistä jonnekin autobaana missä saavat hurvitella 
Hyviä vaateliikkeitä  
Hyviä huonekaluliikkeitä 
Sairaalayöpäivystys mikä ois kaikista tärkein ja koska meillä on hyvä sairaala 



   

 

10/16 

Kyläkoulut jotka tyhmyyksissä lopetettiin. Sairaalan yöpäivystys, riittävät aukioloajat esim. 
verovirastossa. Riittävä liikennevalvonta. Vaateliike josta löytyy myös isoja kokoja. Kirjakauppa. 
Kioski. 

Maa-uimala,luontopolut joen rannassa,torikatos,voimalaitoksen ylikulku,liikennevalvonta 
ylistaronkadulta 

Hyvinvointipalveluita saisi olla enemmän 

R-kioski puuttuu ja se tuntuu todella kurjalta. 
Sitä kaipaan kovin. 

Loimijoen rantoja pitäisi enemmän hyödyntää ja saada kaikkien ihmisten saataville eli puistoalueita ja 
kävelyteitä saisi olla paljon enemmän loimijoen rannalla, Myös nahkalinnan ympäristöön ja 
kartanomäen ympäristöön enemmän puistoalueita. 
Liikenneympyrät puuttuu, olisi sujuvampaa liikenteen kannalta, jäisi turhat seisomiset /odottelut pois. 

Vesikosken pohjoispuolelta puuttuu liikuntareitit kävely, juoksu sekä pyöräilytarpeisiin.  
Koulutussektorilta puuttuu vetovoima. Tarjolla on lähinnä opintosuuntia, joita on muillakin kunnilla. 
Pitäisi olla erityisalojen opiskelumahdollisuuksia esim. ilmailu, lentopallolukio ja/tai liikuntalukio. 
Metallialan koulutusta yritysten tarpeisiin niin, että hyödynnetään ammattikoulua, mutta huomattavasti 
nykyistä tehokkaammalla opinto-ohjelmalla. Perusaisat koulussa 40 tuntia viikko-ohjelmalla ja sitten 
vuoden kuluttua yrityksiin töihin. Opiskelija tietäisi saavansa työpaikan hyväkytyllä suorituksella. 

Rotumuukalaisia sekä näiden aiheuttamaa vinkumista rasismista ym. ristiriitoja, rikollisuutta jne. 
Siunattu asia jonka haluaisin säilyvän viisaiden päättäjien toimesta tuleville sukupolville.  
Suomalaisuus on monikulttuuria rikkaampaa. 

Kauppojen keskittyminen Aleksis Kiven kadulle oli virhe . Kaupungin palvelut hajalla. Ei tiedä, missä 
mikin palvelu on. Lasten hävitetyt leikkikentät käyttöön. Siellä oli ohikulkevankin hyvä poiketa 
istumaan. - Muovinkeräys Hirvikoskelle. 

- 

Kulttuuritalo tai oppimiskeskus, jossa toimisivat esim. kirjasto, työväenopisto ja auditorio. 
Kivijalkaliikkeiden määrä markettien myötä pienentynyt. Virkamiehet näkymättömiä. Asukasraadit. 

harmillista kun kaikkia tapahtumia rajoitetaan koko ajan mm. tractor pulling, alastaron moottorirata. 
Pitäisi olla vähän eloisampaa ja avoimempaa mieltä. Se ei edes maksaisi kaupungille mitään 
päinvastoin. Lisäksi kylien elinvoimaisuutta kannattaisi tukea. 

S-Supermarket, eipä oikein muuta! 

Sairaala, liikennepuisto lapsille 

Nuorten vaatteita myyviä liikkeitä. 

Vetovoimaa. Etenkin nuoriso muuttaa muualle. Sairaalan palvelut olivat ennen monipuolisempia. Torin 
ympäristön näivettyminen surettaa. 

Uimaranta (keskustasta) 
Lisää tapahtumia mitkä kiinnostavat muualtakin tulijoita mitä hullumpi idea on sitäkin parempi se 
varmasti tulee olemaan. 
Yhteisöllisyyttä yli puolue rajojen. 
Paikallisille bändeille jokin LoimaaRock kilpailu johon saa vapaasti osallistua muualtakin. 
Kuten esim. (Turku Bandstand, Turku band festival, Turku Rock agademy) 
Lasten liikennepuisto. 
Jonkinlainen teema puisto / liikunta vapaa-ajan vietto paikka. 

Ikäihmisille voisi olla enemmän helppokulkuisiin asuntoihin ja  virikkeitä ihmisille jotka joutuvat 
olemaan paljon kotona. 

Täältä puuttuu halu muuttua ja kehittyä. Vuosia asukkailta on kysytty toiveita, mutta niitä ei ole 
toteutettu esim. uimahallin aukiolo edes kerran tai kaksi kuussa sunnuntaisin sekä lauantain 
aukioloaikojen pohtiminen uudelleen. Ehkä lipputulot eivät kata kuluja, mutta ehkä verotulot korvaavat 
menot, kun lapsiperheet eivät muuta muualle. Pelkkä koulu ja päiväkoti eivät riitä nykyajan perheiden 
tarpeisiin. He ovat tottuneet jo muuhunkin, jos ovat asuneet muualla. Kehittämistä voisi olla myös 
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esim. kirjastopalveluissa. Henkilökunta osaisi varmasti kehittää toimintaansa, jos mahdollisuus 
annetaan 

Monet julkiset palvelut,  kuten esim. valtion virastot, lopetettu ja siirtyneet lähinnä Turkuun ja jäljellä 
olevat ovat rajoitetusti auki. esim, Kela. samoin pankit vähemmän auki kuin ennen. 
Tosin kaupunki voinee vaikuttaa näihin vähän.  Asukkaita pitäisi saada lisää ja nuoria ja työikäisiä.  
Täällä työssäkäyvät, muualla asuvat muuttamaan tänne..Julkinen liikenne huonoa, enemmän 
asioimistakseja tms.lisää vanhusten hoito- .ja palvelutalopaikkoja 

Uudet yrittäjät. 
Keskustan tyhjien tilojen uudelleen käyttöönotto. 
Joustavuus kunnan palveluissa. 
Kunnalliseen hammashoitoon pääsy. 

Esimerkiksi se lasten liikennepuisto.  
Sitä ei ihan lähikunnissa ole, joten se voisi olla menestyksekäs.  
Tällä hetkellä Loimaalta puuttuu rauha olla ja elää kylillä. Kylien ihmiset miettivät koska suljetaan se 
oman kylän koulu. 

Loimaa-suomi sanakirja ei-syntyperäisille tyyliin mikä on Esson silta, mitä tarkoittaa lintuparvi jne. Aika 
ulkopuolinen tunne kun natiivit olettavat kaikkien tietävän paikkakunnan historian. 

- viihtyisyys keskustasta 
   - monet liikehuoneistot ovat tyhjiä 
   - vanhat kadut kuoppaisia ja kallellaan 
   - rumat talot kaipaisivat purkamista 
   - yleinen siisteys puuttuu; papereita heitetään kadulle 
   - jotkut sillat kaipaavat pientä korjausta 

Liikenneympyrä, r-kioski, synnytys mahdollisuus, abc, liikennepuisto, autoilevan nuorison oma paikka, 
vaatekauppoja (h&m, vero moda, vila yms). 

Tarve liikuntahallille/halleille. Tyhjien ja surkealta näyttävien liiketilojen "fiksaaminen" tai mielellään 
saaminen uusiokäyttöön. Keskustan elävöittäminen. Positiivinen yhteishenki rummuttamaan hyvää 
viestiä Loimaasta niin asuin- kuin työpaikkanakin. Näkyvyyden lisääminen & houkutttelevuus isompien 
kaupunkien väestölle. Aktiivista kehitystyötä tarvitaan! 

Järvet ja meren läheisyys. 

Loimaalta puuttuu kyky kulkea välillä vastavirtaan. Kaiken keskittäminen  pinta-alaltaan ison 
kaupungin toiseen päähän tyhjentää kylät ja jättää toimivia tiloja tyhjilleen . Eikö olisi järkevää käyttää 
olemassa olevat resurssit ennen uuden rakentamista. Loimaa voisi mainostaa itseään  elävien kylien 
kaupunkina upeassa maalaismaisemassa , se voisi houkutella uusiakin asukkaita ja ainakin me kylien 
asukkaat pysyttäisiin täällä eikä edes harkittaisi muuttoa muualle. 

Erikoissairaanhoidon saatavuus osin huolestuttaa. Synnytyssairaala olisi aika kova valtti. Ilmeisesti 
kunnossapito/kiinteistöhuoltoon ei ole riittävästi rahaa kaupungilla. Asioita on rempallaan ainakin 
Metsämaalla. Jos tämä on ikuinen ongelma, niin pitäisiköhän kaupungin taholta olla tukea yhteisöille, 
jotta yhteisöt onnistuisivat hakemaan ulkopuolelta rahoituksia, esim. leader-rahaa. Kuten on 
yrittäjyys/yrityskehittämistukea, tarvitaan myös 3. sektorille tukea ammattimaiseen hankehakuun ja 
ihan vain avustusten hakemiseen. Hyödyttäisi suoraan kuntalaisia toisin kuin yritystuki on välillistä. 

-kaupungin viihtyvyys, varsinkin kesällä kaupungin puutarhuri näköjään lomaillee kun kesäkukkia on 
ainoastaan torilla, saisi olla enemmän. 
-keskusta on aivan karmea näköinen 
-Ulkokuntokeskus urheilukeskukseen,ei torille 
-jokivarren viihtyvyys(terasseja,bulevardi). Jokea ei käytetty ollenkaan hyödyksi 
-Torilla olevat tyhjiin liikkeesseen elämää 
-vanhat rakennukset kunnostetaan,maalataan 

- joukkoliikenneyhteydet voisivat olla paremmat 
- monipuolisempi ruoantuotanto (viljely, kehittäminen ja tehdastuotanto) 
- luonnonsuojelukohteita lisää, esim. Petäjoen varsi tulisi suojella Eksyssuolta Loimijokeen saakka 
(Metso ohjelma) 
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- 9-tie turvallisemmaksi 
- keskustaan puisto Loimijoen varteen jäteaseman tilalle 

Pelkään aina et Loimaa kuolee pystyyn, eikä tätä oo enään. Vanha kunnon grilli, josta sais hyvät 
makkispekkikset. Pizzerioita on likaa ei niitä lisää. Normal kauppa olis kovaa huutoa Loimaalla. 
Liikennepuisto lapsille olis loistava saada. Enemmän tapahtumia täällä saisi olla, rock festareita, 
kiipeily puistoja. Aina joutuu lähtee muualle jos haluu jotain extriimii elämään. Iso vaate kauppa, josta 
löytyis kenkiä ja vaatteita vausta vaariin, Loimaalta tosi heikosti löytää kunnon kenkiä ja valikoima on 
heikko. Lasten juoksu kilpailuja yms. Sekä ilmotus tapahtumista voisi olla parempi. 

24/7 kauppa(k market tai vastaava), yleinen kunnossapidon puute (tiet, rakennukset muu mikä), 
pätevä sote puoli, enemmän väriä kylään, siis oikeesti eikä mitään liitu taiden näyttöjä, kuten esim 
keskus torille enemmä puskia, puita ja kukkasia tai vastaavia, kuten Porta Nuova Milanissa vois olla 
uniikki ja huomiota tuova sekä herättävä tapa toteuttaa asia. Also voisko ton torin jo vihdoinki siirtää 
tonne prisma cittari motonet jne alueelle, siirretty jo 3 kertaa muutenki samasta syystä. Ja jos tota joki 
vettä sais jotenki puhtaammaks sekin olisi aika iso + :DDD. 

Enemmän kesätapahtumia, joihin voi osallistua koko perheen kanssa. Kävely- ja pyöräteiden hoito 
tulisi olla talvisin paremmin hoidettu. 

Varma ympärivuorokautinen terveydenhoito, siis päivystys. Kaupungin alueelle kesäisin enemmän 
hoidettuja kukkaistutuksia, varsinkin torin läheisyyteen. Joenrantaan kesäkahvila. 

Pikkuputiikit ( esim. kirjakauppa ) mutta tällä väestöpohjalla ei niihin ole mahdollisuuksia.  
Kaipaan Alastarolle lisää ikäihmisten säännöllistä kuntosaliohjausta ja perusvoimistelua ( eritoten  
varhaisiltaan ). Pidän tärkeänä harrastuksista omalla paikkakunnalla . 

Kulkuyhteydet sivukylille. 

Kaikille tiedottaminen ja aktiivinen osallistuminen on tärkeintä, joten Loimaan kaupungin tulee käyttää 
Loimaan Lehtiä virallisena tiedotuselimenä ja toimittaa sanomalehti jokaiseen talouteen veloituksetta. 
Tämä mahdollistaa suuremman yleisön osallistumisen.  
 
Kansalaiskokouksia tulisi järjestää neljä kertaa vuodessa, jotta päättäjät voivat pitää paremmin 
yhteyttä kansalaisiin ja saada tietoa ongelmista ja toiveista läheltä. Tämä voisi tapahtua vuorotellen eri 
vanhoissa kunnissa. Tämä antaa heille mahdollisuuden kasvaa yhdessä paremmin. On hyvä, että 

kaupunginjohtajat ja hallinnon päättäjät ovat myös Loimaan ulkopuolelta töissä, mutta heidän täytyy muuttaa 
Loimaalle ja myös asua siellä.  

 
Matkailu on mietittävä uudelleen. Loimaa on hieno, jännittävä alue Keski-Euroopan perheille. Lisäksi on 
kehitettävä sopivat tarjoukset. 120 miljoonaa saksankielistä asukasta, mutta saksalaista tietoa ei ole saatavilla. 
Halpoja majoitusvaihtoehtoja. leirintäalueet. Pyöräteitä uimajärville, metsäalueille sekä yhteydet Virtaan ja 
Jokioisiin tulee rakentaa, reitit suunnitella ja merkitä. 

- Lapsiperheiden vetovoima! 
- Miksi ulkopuoliset (ei sukulaisia paikkakunnalla) haluaisivat tänne muuttaa? 
- Tänne pitää saada kaikin keinoin houkuteltua lapsiperheitä, joiden vanhemmat käyvät töissä ja 
lapset kouluissa. Muuten kaupunki kuolee pois. 
- Loimaa on liian tuotantovetoinen kaupunki, puuttuu palvelusektorin työpaikat. 
- Korkeakoulut 
- Synnytysosasto, kirurgit 
- Viihtyisät ravintolat, nyt vain Lanko. 

Rohkeutta järjestää uusia nuorekkaita tapahtumia, jotka vetävät väkeä kauempaakin ja näin tuovat 
tuloja paikkakunnalle. Nuorille oma tapahtuma esim jonkun urheilun oheen, joka on suunnattu vain 
nuorille esim Mellilänjärven maastoon kuuluisa esiintyjä ja anniskeluoikeudet ym. 
Uimahallin aukioloaikojen tarkistus. Olisi kiva, että se olisi auki myös viikonloppuisin ja loma-aikoina 
pidempään, jolloin perheillä olisi enemmän mahdollisuuksia käyttää hienoa hallia. 

Lapsille liikenneleikkipuisto.Turun AMK takaisin tai sitten Forssan HAMK sivucampus Loimaalle. 

Kauniit kukka-asetelmat lyhtypylväistä (ilkivalta-vapaat). Yleisilme on epäsiisti, esim Puistokadun 
kentän verkkoaita, joka on keskeisellä paikalla vieraspaikkakuntalaisten vieraillessa liikuntahallilla, on 



   

 

13/16 

huonossa kunnossa. Loimaan kaupungin omat mainosliput taitavat puuttua kokonaan, muutama 
lipputanko keskeiselle paikalle esim ysitien/pikatien varteen. Pyöräteitä kaipailen kovasti, on 
vaarallista pyöräillä autojen seassa. Kunnon suojatiemerkinnät. Pururadalta puuttuu puru. Selkeät 
opasteet erilaisiin retkikohteisiin/nähtävyyksiin esim latupirtti Äijälänladon suunnalta. Kyläkoulut! 

Tekemisen meininki. 
Kaupallisisista palveluista ex-Tiimarin tapainen kauppa. 

Mielestäni Loimaalla on tuhlattu se etsikko aika, joka rakennettiin Alastaron - Mellilän - Loimaan 
uuden kunnan perustamisessa.   Tuolloin luotiin näkemys, mihin Loimaan kuuluu tähdätä 
tulevaisuudessa.   Silloinen tulevaisuuden suunnitelma ei ollut uuden Loimaan kaupungin keskiössä 
vaan jatkettiin  Loimaan kaupungin ja Hirvikosken alueen kehittämistä.   Loimaa voisi olla paljon 
halutumpi alue muuttajille jos sen kaiikki alueen vahvuudet käytettäisiin yheisen hyvän 
rakentamiseksi, 
On menty nyt 13 vuotta vanhan tyylin mukaan ja pelkästään haluttu kehittää 9 tie aluetta. 

Mellilän palloiluhalli vaatisi kunnostusta (esim juomavesi) Sinne voisi myös enemmän kehittää 
harrastustoimintaa. Sisäleikkipuisto lapsille. Myös mellilän kuntosali vaatisi vähän fiksausta ja 
enemmän aerobisia laitteita. 

Kaipaisin yhdistysyhteistyöhenkilöä, joka olisi yhdyshlö kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupungin 
eri toimijoiden välillä. Vapaaehtoistyötä tekeviä kuormittaa se, kun ei tiedä mihin tahoon olla 
yhteydessä kulloinkin. Muutenkin kaupungin puolelta voitaisiin olla enemmän kiinnostuneita 
yhdistysten tekemästä työstä kuntalaisten viihtyvyyden hyväksi.  
Yksittäisenä asiana Mellilänjärvelle tarvittaisiin lisää parkkitilaa. Hiekkatiellä syntyy vaaratilanteita, kun 
se on täynnä autoja ja juoksentelua lapsia kun isot maatalouskoneet liikkuvat siinä. Myös useampia 
roskiksia ja valvontaa tupakointiin 

Tiettyä korkeakulttuuria, mutta sitä joutaa hakemaan kauempaa. Eihän Kansallismuseo voi olla joka 
kunnassa. 
Joukkoliikennettä ei ole. >Taksipalvelut pitää saada joustaviksi, jotta yöaikaankin pääsee kotiin 
jostakin.  
Mäenpäästä aletaan tarjota hyviä tontteja joen rannalta, mutta Mäenpään siltaa ei kunnosteta 
palvelemaan uusia asukkaita !! 

Enemmän automaatteja (raha), R-kioski 

Keskustelupaikat, jonne pääsee pyörätuolilla, wc-tilat avarat ja turvalliset 

Golf-kenttä, lisää hyviä pyöräteitä kaupunkin alueella, pyöräilyn, harrastuksen merkiessä. Harraste, 
liikunta on hyvä monipuolinen loimaallamme 

Prisman yhteydestä asiakasparkkihalli autoilla ja/tai vielä S-market, jonka alla on parkkihalli, R-kioski 

Ympäri vuorokauden toimiva päivystys sairaalassa. Vanhusten monitoimitalo. 

Ainakin yksi liikuntahalli lisää, kyläkoulujen uudelleen käynnistäminen, surkean keskustan 
elävöittäminen, hyvä markkinointi-ihminen rummuttamaan Loimaata asuinpaikkana esim. 
pääkaupunkiseutulaisille 

Terveysasema ja lääkäripalvelut puuttuu Mellilästä, Mellilänjärven ympäriltä puuttuu valaistus- valaistu 
latu talvella olisi kova sana ja rannalta puuttuu uintivalvoja kesällä. Sauna on liian kallis ja lämmin vesi 
on aina loppu. 

Enemmän pitäisi ottaa huomioon myös sivukylät. Mellilässäkin on koulu ja päiväkoti, silti ei 
markkinoida lapsiperheille tontteja, täällä on rauhallista asua, vanhusten rivitaloihin pitäisi satsata. 

Sellaisia pankkeja, joissa voi asioida ja puhua ihmisen kanssa. Rautatieasema uudelleen toimimaan. 

1) Visio, ei ainakaan ole julkaistu, mihin suuntaan yhdessä ollaan menossa. Miten jokaisen 
kylän/kaupungiosan hyviä puolia, erityispiirteitä kehitetään ja tuodaan esille/markkinoidaan. 2) 
Aktivointi, “reservissä” olevien vapaaehtoisten, pieniin projekteihin osallistuvien kuntalaisten 
(talkoolaisten) työpanosta ei hyödynnetä kaupungin ja kaupunkilaisten hyväksi. 

Erilaisia muotiliikkeitä, voisi ostaa enemmänkin 
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Korjaamoita 

Ihmiset/tapahtumat, Loimijoen harraste/viidehkäytön vähäisyys 

Lääkärit 

Ei mitään 

Yöpäivystys!!! Me jotka asutaan täällä sivukulmilla, tieverkoston kuntoa olisi syytä parantaa ja 
varsinkin talviaikaan. 

Torin kuntoilulaitteet eteläiselle kuntopolulle! Toivoisin kesäkuun antina YHTEISLAULUILTOJA 
kirjaston mäelle ja muuta pientä yhteistä toimintaa. ITSETUNTO loimaalaisella HUONO. Pitäisi kehua 
jokasien, mitä hyvää täällä on eikä olla turhan vaatimattomia. 

Maauimala, koska Vesihovikin kesällä kiinni. Hirvikosken alueelle kävelytie jokirantaan. 

Haja-asutukselta julkinen liikenne 

Nuorten musiikkipaja 

Ikimetsä/luonnonpuistoa 

Joukkoliikenne eri kaupunginosista esim. Yhtenä päivän viikosta keskustaa, jota ei tarvitse 
puhelimitse tilata. 

Kiertoliittymät valojen tilalle. Tyhmää seisottaa autoja valoissa saastuttamassa, kun ympyrässä 
liikenne sujuisi ilman turhia seisokkeja. 

Säilyttäkää kyläkoulut, jotta lapsiperheillä on hyvä asua. Päivähoitomahd. myös tärkeitä. 

Joki halkoo kaupunkia, mutta sitä ei ole mitenkään hyödynnetty. Toisin kuin esim. Forssa tai Salo. 
Kesäkahvila esim. Kävelyreittejä kauniita puistoja, joissa voisi istuskella tai retkeillä. 

Ympärivuorokautinen sairaalapäivysty sekä leikkausosasto! Synnytysosasto! Vuodeosastot! 

KORKEAKOULUJA, torin ympäristön tyhjiin kiinteistöihin toimintaa. Helpommin sanottu kun tehty. 
Samoin kuin jokirannan huvi- ja virkistyskäyttö. 

Kuntoiluvälineiden siirto ns. “pumppukopin” viheralueen viereen, parkkipaikka valmiina. Suurin osa 
lähtee siitä pururadalle, sitten voi vielä kipaista vesitornin rappusiin ja sitten istua penkille 
lähtöpaikalle. 

Paikallisjunayhteys esim. Mellilään ja Turun suuntaan sekä esim Liedon asemakylään zoolandiaan, 
johon ei pääse kuin omalla autolla. Liian vähän pyöräväyliä, liian suppea bussiliikenne, uimahalli 
kantakaupungista. 

Kaupungin sisäinen liikenne = pikkbussi “Loimaan ratikka”. Torilta apteekkiin ja takaisin! Postiin ja 
marketeihin kiitos! (kuukausilippu) 

Paikallisliikenne keskustan palveluihin. Siitä hyötyisi autottomat ja pakolaiset ainakin 2 kerta vk. 
Jokaiselle pysäkille tieto kulkuajoista meno/paluu 

Matonpesupaikassa Loimaalla puuttuu ilmoitus, milloin saa mattoja pestä, on vain kellonaika, mut ei 
pävää eikä vuotta? Miksi kaikkia kadun pätkiä ei putsata sepelistä keväällä kesäksi Miksi? Yleinen 
siivous. 

En ole ajatellut koko asiaa, olen tyytyväinen yleensäkin kaikkeen. 

Opiskelumahdollisuuksia aikuisille, kirjakauppa, IT-alan työpaikkoja, joukkoliikenne. 

Täydellinen sairaala, niinkuin ennen Turkuun joutumista.. Katujen risteyksistä kolmiot. Katujen osittain 
hyvä kunto ja talviauraukset kehnot. 

Ei mittään 

Loimaan ja Ypäjän väliltä pyörätie. 

Nykyisen pääkadun, Aleksis Kiven Kadun kehitys kaupunkimaisemmaksi (viherkaistat uusiksi, 
valopylväisiin ylös myytäviä mainospaikkjoa ja kesällä pylväisiin kukkaset, jouluna jouluvalot). 
Välikaistojen uusiminen jatkuen Lamminkadulle. Valoristeyksen/ysitien rampin tuntumaan korkea 
valomainostorni, josta yritykset saavat ostaa mainostilaa 
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Kaavoitetut omakotitontit. Kaupungissa asuva kaupungin johti. Talvinen katujen auraaja. 

Kaupunkikeskus, jossa hyvät palvelut, liiketilat aktiivikäytössä, palveluja käyttävät nuoret perheet, 
vetovoimatekijät, “positiivista pöhinää”. 

Maisemointi, tulo/lähtöväylillä, viljavaraston värikkyys, pyörätie kaupunki-Ypäjä 

Terveydenhuolto alkaa “hiipumaan”.... pelottaa, jos esim. Yöllä sattuu jotain. Päivystys puuttuu!! 
Maauimala tai oma ranta keskustassa olisi ihana. 

Talviharjoitteluolosuhteet jalkapalloporukoille. 

Hiihtolatuja, lunta voidaan säilöä ja tehdä tykkilunta. Monella pienelläkin paikkakunnalla tehdään niin. 
Sitä toivon Loimaalta. Sponsoreitakin varmaan löytyy Loimaalta. 

Hop-Lop ja Gatorade-center ja TPS:än kannattajat. 

Maauimala (kesäaikana, talviaikana avantona), 4 kpl kiertoliittymää 

Mm. Terveyspalvelujen/lääkärien saatavuus, kuuluu sotealueille tietysti, mutta kaupunki voi vaikuttaa. 
Erilaisten virastojen, poliisi, kela ym aukioloajat, etta aina tarvi aikaa tilata. Torin elävöittäminen 
muulloinkin kuin kesällä, sinne erilaista toimintaa tai siirto isojen kauppojen lähelle, se toisi kauppiaita 
ja ostajia, kun voi kaupassa käynnin, samalla parkilla, katsataa kummankin tarjonnan. Torikaupankin 
luulisi elpyvän, ettei vallan näivety. Asukkaiden väheneminen pitäisi saada pysähtymään. 

Torin ympäristön liikkeet 

Muualta muuttaneena koen Loimaan “sisäänpäin kääntyneen ilmapiirin”. On ulkopuolinen, jos ei ole 
Loimaalta kotoisin. 

Skeittipuisto lapsille ja nuorille. Myymäläauto sivukylille, josta kauppaan pitkä matka. 

Sairaala ja päivystys, asukkaita, kahvila, kirjakauppa, naisten vaateliike, R-kioski, musiikkitapahtumia, 
liikkeitä keskusta-alueelle, illallis-ravintoloita, katukuvan siivous 

Loimaalta puuttuu puhelinnumerot, että vanhukset vois asioida eri virastoihin puhelimella itse. Kaikki 
on ti ti ti ti (tässäkin kääntöpuolella) 

Ulkokuntosali, ei niitä vanhusten laitteita, mitä torilla on vaan kunnon vehkeet kuten Ypäjän 
Petunkaarella on. 

Teollisuutta, yrittäjyyttä lisää, uusia veronmaksajia houkuteltava. Julkinen liikenne maakuntiin huono 
(=linja-autovuorot esim Forssaan paremmaksi). 

Poliisit. Kyllä saa rahat tuhlattua ei jää mitään? Tupakointi pitäisikieltää kaikkialla, sisätiloissa.   

Torielämä ja Toripuistoa tulee kehittää oleskeluun – ei muuhun. 

Loimaalta puuttuu hyvä ja yleellinen uimaranta. 

Työpaikkoja lisää, julkistaliikennettä lähialueille ja kaupungin sisälle, lisää erityistason 
terveyspalveluita ja niihin pätevät työntekijät (myös sos.puolelle!) 

Koululiikuntaa lisättävä. Tasa-arvoa lasten koulukuljetuksiin. 

LIIKENNEKURI. VALVONTAA LISÄÄ. Autoilijoilla liikennesäännöt hukassa. Toivoisin enemmän 
hidasteita katuosuuksille, ajellaan ylinopeuksilla ja päin punaisia. 

Halvempi veroäyri, siirtokelpoinen päiväkoti Virttaalle, tiedotuslehti. 

Maauimala 

Sunnuntaisin auki oleva uimahalli, pitää ajaa Forssaan tai Somerolle uimaan. 

Sairaalan ympärivuorokautinen päivystys, se on ISO miinus. Kaikkea on saatavilla perustarpeisiin ja 
harrastuksiin. 

Kaikkea on mitä nykyhetkellä tarvitsemme. 

Toimiva terveydenhuolto ja yöpäivystys! (siis terveydenhuollon päivystys ja hoitoonpääsy). Kotihoidon 
resurssit liian vähäiset. Vanhuksille ei tarpeeksi hoitopaikkoja. Kaikki muu ihan OK! 

Vanhusten kokopäivähoivapaikkoja. Pyöräteitä liian vähän. Pysäköintipaikkoja tarvittas lisää. 
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Monipuoliset aluesairaalapalvelut 

En tiedä 

Sisäliikuntahalli, missä voi harjoitella kaikki urheilulajit esim. Raumalla on, missä myös kuntoilija ja 
vanhemmat ihmiset voivat kuntoilla. Tarkoitan hallin sisällä olevaa juoksurata, kävelyrataa. Kuntosali 
ja uimahalli ovat hyviä. 

Kunnollinen kunnallinen kuntoilukeskus Loimaan keskustasta (Virkistys, tapaaminen, kuntoilu) 

Kauppakeskus Skanssi 

Nuorisolle harrastuspaikkoja, kulttuuritarjontaa lisää. 

Yrittäjyyttä pitäisi tukea, että saataisiin lisää työpaikkoja. Työpaikat puuttuu. Matalan kynnyksen 
urheilu nuorille ja lapsille. Mahdolisuss tarvitsisi olla ilman mm. Sähly, lentopallo ym, jolloin ei tarvitsisi 
kilpailla. 

Kyläkoulut on pidettävä, jotta maaseudulla on hyvä mahdollisuus elää perheen kanssa. Pienet koulut 
antavat paremmat eväät aikuisuuteen. 

 
 


