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1 SUUNNITTELUALUEEN RAJAUS JA SIJAINTI 

Huittisten kirkkopuisto sijaitsee Koulukujan, Lauttakylänkadun, Kirkkotien ja Kappelikujan 

välissä. Suunnittelualueeseen kuuluu lisäksi Risto Rytin puisto, Huittisten museon edusta 

sekä Nuorisotalon (entisen poikakoulun) piha-alue.  

Huittisten kirkkopuisto on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäris-

töä, Huittisten kirkko ja sen ympäristö (RKY 2009). ”Kirkonmäen kulttuurimaisemaan kuu-

luvat mm. harmaakivinen viljamakasiini (Huittisten museo), pitäjän suurmiehen, tasaval-

lan presidentti Risto Rytin patsas, pappila, entinen poikakoulu ja Lauttakylän yhteiskoulu. 

Koulun ohi kulkeva maantie on osa vanhaa, keskiajalta periytyvää Satakunnan runko-

tietä, joka seuraili Kokemäenjokea pohjoiseen.” 

(http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1486)  

Kirkkopuistolla on tärkeä rooli osana Huittisten kirkon ja sen ympäristön valtakunnallisesti 

merkittävää kulttuuriympäristöä. Puisto nykyasussaan ei tuo esille ympäristön arvoja. 

Puistosuunnitelman tarkoituksena on korostaa valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriym-

päristön näkyvyyttä maisemassa. 

 

Suunnittelualueen rajaus 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1486
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2 HISTORIA 

Suunnittelualue rajautuu Huittisten keskiaikaiseen kivikirkkoon. Kirkko on peräisin 1400- 

luvulta. Kirkkoa on laajennettu ja korjattu useaan otteeseen, 1780- luvulla kirkkoa laajen-

nettiin tulipalon jälkeen ja 1860- luvun korjauksen yhteydessä kirkko sai ristikirkon muodon. 

Viimeisenä korjauksena kirkkoa on sisäosiltaan restauroitu vuosina 1958–59.  

Kirkon ympärillä on alkujaan ollut keskiaikaisia kylätontteja, mutta tulipalovaaran vuoksi 

kirkon ympäristö haluttiin myöhemmin pitää avoimena. Kirkkopuisto johtaa kirkolta torille, 

jonka ohi kulkee vanha tieyhteys, joka nykyisin tunnetaan Lauttakylänkatuna. Myös Kirk-

kotie on vanha tie 1800- luvulta. Tori on aiemmin toiminut Lauttakylän markkinapaikkana. 

Torin ja Kirkkopuiston rajapinnassa on sijainnut 1920–1930- luvuilla paviljonki. 

Kirkkopuiston varrella on vanhoja julkisia rakennuksia 1800- 1900- lukujen taitteesta. Kirk-

koa vastapäätä sijaitsee harmaakivinen pitäjänmakasiini, joka toimii nykyään Huittisten mu-

seona. Makasiini on valmistunut 1902 ja sen on suunnitellut C. A Brander. Vuonna 1873 

valmistunut poikakansakoulu toimii nykyään nuorisoklubina. Poikakansakoulun viereen 

valmistui 1952 kivinen Lauttakylän yhteiskoulu, jota on laajennettu vuonna 1991. 

  

Huittisten Museo, toripaviljonki 1920–30 –luvulla Näkymä torilta Kappelikujalle 

päin 1920- luvulla, Huittisten museo 

Suunnittelualue on ollut puistomainen jo kauan, mutta varsinaisesti puisto rakennettiin 

vasta 1930- luvulla. Puita puistoalueella oli jo 1900- luvun alussa. Kirkkopuistolle laadittiin 

peruskunnostussuunnitelma 1970 – luvun puolivälissä, ja 1970- luvun lopulla suunniteltiin 

Risto Rytin patsaan alue. 

2.1 Lähteet: 

 Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna, Niina Uusi-Seppä, Sa-

takunnan Museon julkaisuja 19/2012,  

 A6 kenttäseminaari, syksy 2013, rakennukset ja taide, arvottamista, Saida Lind-

roos & Minna Karru sekä Huittisten puistot, Arja Korpela ja Tiina Vähä-Kreula/ 

Turun yliopisto 



  

  

 

 

 
 

3 (10) 
 

PUISTOSUUNNITELMA 

15.1.2016 

 

Puistosuunnitelma_selostus_1501.docx 

 

 

3 SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILAN KUVAUS 

3.1 Tausta ja tavoitteet 

Huittisten Kirkkopuisto on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäris-

töä. Puisto ei nykyasussaan tuo esille maiseman arvoja. Työn tarkoituksena on tuoda 

esiin alueen arvokas rakennettu kulttuuriympäristö sekä alueelle sijoitetut taideteokset. 

3.2 Osa-alue 1: Kirkkopuisto 

Kirkkopuiston merkitys näkyy nykytilassa lähinnä kulkureittinä. Puistossa sijaitsee kaksi 

vierekkäistä kulkureittiä kirkolta keskustaan. Keskiakselin kulkureitti on kirkon puolelta 

katkaistu ja yhdistetty Kirkkotien puoleiseen kulkureittiin.  

Keskiakselin kulkureitin varrella sijaitsee Lauri Leppäsen Henki ja aine- niminen patsas, 

josta vähän idempänä sijaitsee oleskelualue istutuksineen. Puiston ja torin rajapinnassa 

on kioski. Torin ja puiston rajapinta on nykyisellään jäsentymätön. 

Puiston puusto on kasvanut isoksi varjostaen ja peittäen näkymät torilta kirkolle. Kirkko-

tien puoleista kävelykujaa reunustavat jalopuurivit kummallakin puolin. Puurivissä on 

muutamia aukkoja. Puiston pohjoisosan puusto Kappelikujan varrella on lajistoltaan moni-

puolisempaa ja vapaammin muotoutunutta. 

Alueen valaisimet ovat vanhoja ja vaativat päivittämistä. 

   

Puisto Henki ja aine- patsaan luota kirkolle päin ja Kirkon edestä torille päin 

   

Torin ja puiston rajapinta 
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3.3 Osa-alue 2: Risto Rytin puisto 

Risto Rytin puiston keskiössä on Rytin patsas, jonka on tehnyt Kauko Räike vuonna 

1979. Patsaan alue on avointa, mutta hiukan jäsentymätöntä. Rytin patsaan edessä on 

paikka kausi-istutuksille. Patsaan ympäristö on päällystetty liuskekivillä. Patsaan vierelle 

on istutettu riippapihlaja ja ympärillä on ollut istutusryhmä. Alue rajautuu kappelin alu-

eesta muotoon leikatulla orapihlaja-aidalla sekä tuijilla. Kulkureitit ovat kivetty. Koulukujan 

varrelle, suojatien paikkaille on istutettu dahurian lehtikuusi, joka on päässyt ränsisty-

mään. 

  

Risto Rytin patsas 

3.4 Osa-alue 3: Museon edusta 

Risto Rytin puiston tavoin myös museon edusta on avoin. Museon aukiomainen edusta 

on päällystetty kivituhkalla. Keskellä pihaa on lipputanko, joka on reunustettu siirrettävillä 

istutuslaatikoilla. Aukiota rajaavat kivipaasit, muistokivi sekä Museopuiston jalopuut. Jalo-

puupuistikon yhteydessä sijaitsee Olavi Kosken Kaivo- taideteos.  

 Museopuiston eteläosaan on istutettu itsenäisyyden juhlakuusi. 

  

Museo ja Huittisten suojelukunnan ja Lotta Svärdin muistokivi. sekä Kaivo- taideteos. 
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3.5 Osa-alue 4: Poikakoulun alue 

Nuorisoklubille eli entiselle poikakoululle on käynti Koulukadun kautta. Museon toimisto 

(ent. opettajien asuntola) sijaitsee poikakoulun takana. Rakennuksille on yhteinen tontti-

liittymä ja kulkuyhteydet ovat asfaltoitu. Rakennusten väliin jäävää piha-aluetta koristavat 

vanha tammi, omenapuutarha sekä Lauri Leppäsen Kullervo- patsas. Piha-aluetta rajaa 

luoteesta Lauttakylän koulun tonttiliittymä. 

  

Kullervo- patsaan taustalla entinen poikakoulu. Omenapuiden takana museon toimisto eli 

entinen opettajien asuntola. 
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4 SUUNNITTELUALUEEN TAVOITETILAN KUVAUS 

4.1 Kasvillisuus 

Puistosuunnittelun yhteydessä kartoitettiin poistettavat puut. Poistettavat puut todettiin 

joko huonokuntoisiksi tai sijaitsevan liian lähellä muita puita. Uusia puita istutetaan koros-

tamaan puiston puuriviä ja ohjaamaan näkymää kellotornia kohti. Risto Rytin puistossa 

sijaitsevat japaninhappomarjat poistetaan ja korvataan koivuangervoilla (Spiraea betuli-

folia). Kirkkopuiston itäpäässä sijaitsevat japaninhappomarjat ja aroniat poistetaan kiveyk-

sen sekä paviljonkirakennusten alta. Museon vieressä sijaitsevat viitapihlaja-angervot 

poistetaan ja alue nurmetetaan. 

Uutta nurmikkoa istutetaan Kirkkopuiston itäosan alueille ja Lauttakylän koulun edustalle, 

jossa kulkuyhteyksiä on jäsennelty ja uudelleen muotoiltu. Uudet nurmikkoalueet ovat pie-

niä ja liittyvät olemassa oleviin. 

4.2 Puistoaukiot 

Henki ja aine- patsaan ympärille rakennetaan ympyrän mallinen aukio, joka päällystettään 

punaisella kivituhkalla. Aukion reunat rajataan nupukivireunuksella ja pääkäytävä nupuki-

visillä vesikouruilla. Patsaan ympärille rakennetaan kausi-istutusalue. Patsas valaistaan 

maahan upotettavilla LED- valaisimilla. Henki ja aine- patsaan aukiolle sijoitetaan 4 kiin-

teää puistonpenkkiä sekä roska-astia. 

Risto Rytin patsaan aukiota laajennetaan hieman. Alueen liuskekiveys rakennetaan koko 

alueelta uudelleen, jolloin taataan paremmin yhtenäinen ja kestävä rakenne. 

Puistoon tuodaan ryhdikkyyttä rajaamalla patsaan aukio matalalla muotoon leikattavalla 

pensasaidalla (Kiiltotuhkapensas Cotoneaster lucidus) sekä kausi-istutusalueella. Kiilto-

tuhkapensaan alustalle istutetaan pikkutalviota (Vinca minor). Aukion yhteyteen sijoite-

taan kaksi kiinteää puistonpenkkiä sekä roska-astia. Risto Rytin patsas valaistaan maa-

han upotettavalla LED-valaisimella. 

Museon aukiolla lipputangon ympärille rakennetaan noppakivestä korotettu alusta. Mu-

seorakennus ympäröidään metrin levyisellä noppakivikaistalla. Sisäänkäyntiä korostetaan 

kiveämällä sisäänkäynnin edusta laajemmin.  Huittisten suojelukunnalle ja Lotta Svärdille 

osoitettu muistokivi valaistaan maahan upotettavalla LED- valaisimella. 

Kullervo - patsaan ympärille tehdään myös aukio ja patsas valaistaan maahan upotetta-

villa LED valaisimilla. Aukio päällystetään punaisella kivituhkalla. Aukiolle sijoitetaan kaksi 

kiinteää puistonpenkkiä sekä roska-astia.  

4.3 Käytävät 

Puiston pääkäytävää korostetaan laajentamalla käytävä nykyisestä noin kolmesta met-

ristä noin 5 metrin levyiseksi (kivituhka + reunakiveys vesikouruineen). Pääkäytävä reu-

nustetaan nupukivisillä vesikouruilla. Sivukäytävä rajataan nupukivireunuksella. Käytävien 

materiaalina käytetään punaista kivituhkaa, jollaista alueella on jo käytetty.  
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Kullervo ja Kaivo- patsaille rakennetaan kivituhkakäytävät ja patsaiden ympärille jätetään 

aukiomainen oleskelutila.  

Kirkkotieltä Lauttakylän koululle johtavan tonttiliittymän asfalttipäällyste poistetaan ja kul-

kuyhteyttä kavennetaan 2,5 m levyiseksi. Nurmetettavat pinta-alat on esitetty puistosuun-

nitelmassa. Nurmetettavaan alaan ei ole huomioitu alueita, joilla nurmikkoa tulisi paran-

taa. 

4.4 Torin ja puiston rajapinta 

Torin ja puiston rajapintaan rakennetaan paviljongit selkiyttämään tilan muodostumista. 

Paviljonkien muotokieleen sekä väritykseen haetaan innoitusta kirkonporttirakennelmasta 

tai muusta vastaavasta pylväikkö/katosrakenteesta (esimerkiksi Hämeenlinnan kirkko-

puiston paviljonki). Paviljonkien tulee olla arkkitehtuuriltaan ilmavia ja kevyitä. Paviljon-

kinen jatkosuunnittelu edellyttää erikseen tehtävää rakennussuunnittelua. 

Paviljonkien torin puoleinen edusta kivetään. Paviljonkeihin on ajateltu sijoitettavan toi-

mintoja, jotka palvelevat puiston ja torin tarpeita, kuten esimerkiksi kesäkahvila, wc- tilat 

ja tarvittavia huoltotiloja. Paviljongit ja kiveys voidaan toteuttaa myöhemmin. 

  

Kirkon kiviportit 

 

Ideakuva Hämeenlinnan kirkkopuiston paviljongista 

(file:///C:/Users/fikirv/Downloads/BET0703%20s30-39%20(4).pdf)  

file:///C:/Users/fikirv/Downloads/BET0703%20s30-39%20(4).pdf)
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4.5 Kalusteet ja varusteet 

Puiston kalusteet uusitaan. Uusia penkkejä sijoitetaan alueelle 14 kappaletta. Penkkien 

alustat rakennetaan nupukiveyksellä Kirkkopuiston osa-alueella. Penkit asennetaan kiin-

teinä. Penkkeinä käytetään Metalcon Libre- mallin penkkiä tai vastaavaa. Suunnittelualu-

eelle sijoitetaan 8 roska-astiaa. Roska-astiana käytetään Victor Stanleyn SDC-36- mallia 

tai vastaavaa. Kaikissa puiston kalusteissa käytetään RAL värisävyä 7012. 

   

Käytettävät kalusteet: Metalcon Libre- penkki ja Victor Stanleyn SDC-36- roska-astia. 

4.6 Valaistus 

Puiston valaistus uusitaan. Kirkkopuiston keskiakselia korostetaan uusilla puistovalai-

similla. Uusina valaisimina käytetään Thornin Avenue D2 LED- valaisinta tai vastaavaa. 

Kohdevalaisimet määritellään erillisessä sähkö- ja valaistussuunnitelmassa. Kirkkotien 

eteläpuolisilla alueilla suositellaan käytettävän pollarityyppisiä valaisimia tai suunnitel-

massa esitettyä puistovalaisinta. Valaisimien määrä ja sijainti suunnitelmassa on esitetty 

ohjeellisena. Valaisimien värisävynä käytetään RAL 7012. 

Kirkkotien katuvalaistus on uusittu vuonna 2014. 

 

Thorn Avenue D2 LED 
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5 SUUNNITTELUALUEEN TOIMENPIDESUOSITUKSET 

5.1 Kasvillisuus 

5.1.1 Poistettava kasvillisuus  

Suunnittelualueelta poistetaan huonokuntoiset tai liian lähekkäin sijaitsevat puut. Poistet-

tavia puita on lähinnä Kirkkopuiston Kappelikujan puoleisella osuudella, jossa on paljon 

tiheässä kasvavia vanhoja puita. Risto Rytin puistosta poistetaan lehtikuusi. Kirkkopuiston 

itäpäässä sijaitsevat saarnet poistetaan paviljonkirakennusten alta. Sen lisäksi Kirkkotien 

eteläpuoliselta osalta poistetaan yksi vaahtera, saarni ja jalava. Poistettava kasvillisuus 

on esitetty suunnitelman lisäksi liitteessä 1. Suunnitelmassa on esitetty ensiksi poistetta-

vat puut, jonka jälkeen tilannetta katsotaan uudelleen.  

Puiden lisäksi suunnittelualueelta poistetaan japaninhappomarja- ja aroniapensaat sekä 

museon vieressä sijaitsevat viitapihlaja-angervot ja tuijat Risto Rytin puistosta. 

5.1.2 Uusi kasvillisuus  

Kirkkopuiston puurivin aukkokohdat täydennetään uusilla jalopuilla. Risto Rytin puistossa 

sijaitsevat japaninhappomarjat poistetaan ja korvataan koivuangervoilla (Spiraea betuli-

folia). Risto Rytin puistossa sijaitsevat tuijat korvataan Irlanninkatajilla (Juniperus commu-

nis ’Hibernica’). Risto Rytin patsaan alue rajataan uudella matalalla muotoon leikattavalla 

pensasaidalla (Kiiltotuhkapensas Cotoneaster lucidus). Kiiltotuhkapensaan alustalle istu-

tetaan pikkutalviota (Vinca major). 

5.1.3 Kausi-istutukset 

Risto Rytin patsaan alueelle sekä Henki- ja aine- patsaan ympärille istutetaan kausi-istu-

tukset. Kausi-istutukset istutetaan maahan ja koko suunnittelualueen istutusastioista luo-

vutaan. 

Kausi-istutusten väreissä suositaan sinivalkoisia sävyjä. Kevääksi istutetaan tarhaorvok-

keja (Viola wittrockiana Future F1 ryhmä, esim. ’Midblue’ ja ’White’). Tarvittaessa reunus-

kasviksi esimerkiksi Hopeakäpälä (Helichrysum petiolare ’Variegatum’). 

Kesäksi istutetaan valkoisia markettoja (Argyranthemum frutescens esim. 'Neptune') sekä 

sinisiä senettejä (Senecio pericallis esim. 'Blue bicolor'). 

Syksyksi istutetaan erivärisiä kanervia (Calluna vulgaris esim. aniliini ’Aphrodite’ ja valkoi-

nen ’Alicia’). Talvella voidaan käyttää myös havuja istutuksissa. 

5.2 Paviljonki 

Kirkkopuiston ja torin rajapintaan on sijoitetaan paviljonkirakennukset, jotka suunnitellaan 

myöhemmin erikseen. Paviljonkeihin on ajateltu sijoitettavan puiston ja torin käyttöä tuke-

via toimintoja. Muista erillisistä huoltorakennelmista luovutaan. 
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