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Huittisten keskustan historiaa

Lauttakylästä Huittisten keskustaksi

Huittisten keskusta on syntynyt hyvien kulkureittien risteyskohtaan ja se on jo varhain houkutellut paikalle 
kulkijoita. Huittisten kylän nimi mainitaan ensimmäisen kerran kirjallisessa lähteessä vuonna 1390 ja 
vuoden 1540 maakirjassa mainitaan kylältä seitsemän taloa. Alueen keskeisimpänä reittinä keskiajalla oli 
Huittisten kautta kulkenut runkotie, joka kulki Turusta Pohjois-Satakuntaan. (RKY/2008). Huittisten alueella 
kylät ovat olleet perinteisesti reitti- ja ryhmäkyliä, jotka isojaon myötä ovat purkaantuneet.  

Huittisten keskustan rakennettu ympäristö on pääasiassa peräisin 1900-luvulta ja kyseiselle vuosisadalle 
sijoittuvat keskustan kehittymisen mielenkiintoisimmat vaiheet nykyisen kaupunkitilan näkökulmasta. 
Huomionarvoista on, että nykyiselle keskusta-alueelle haaveiltiin kauppalaa jo 1700-luvulla (Viikki, 2000. s. 
321).  Vuodesta 1918 lähtien kunta alkoi todenteolla pohtia keskustan hallinnollisen aseman muuttamista, 
mahdollisuuksina olivat muuttuminen joko taajaväkiseksi yhdyskunnaksi tai kauppalaksi. Seuraavien 
vuosien aikana hallinnollisen aseman muuttamisesta käyty keskustelu nosti esiin runsaasti Huittisten 
keskustaan ja erityisesti Lauttakylän alueeseen liittyviä asioita, kuten katutilojen järjestäminen, 
viemäriverkostot sekä katuvalot. Virallisesti Huittinen sai kauppalan aseman kuitenkin vasta vuonna 1972 ja 
kaupungiksi se muuttui vuonna 1977. (Viikki, 2000. s. 321–322, 338 ja Huittisten kaupunki, 
www.huittinen.fi) 

 
Ilmakuva Lauttakylästä. (Kuva kirjasta: Viikki, 2000; Suur-Huittisten historia IV, s. 330–331. Kuvan alkuperäislähde: 
Satakunnan museon kokoelmat.) 

Lauttakylän taajama käsitti Huittisten kylän, Lauttakylän ja Kirkonkylän ja sen rakennuskanta alkoi tiivistyä 
1900-luvun alussa. Lauttakylän taajaman historiaa voidaankin ajatella Huittisten keskustan historiana, sillä 
jo 1920-luvulla kaupungissa vierailijat ihastelivat sen kaupunkimaisia piirteitä:  
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”…Pääkatu on ainakin kilometrin pituinen ja sen kahden puolen on kauppoja, narikoita ja 
rapakaljakahwiloita jos jonkinlaista. Olipa eräässä kulmassa limonadikioskikin, kuten 
kaupungissa konsanaan. Pääkadun molemmissa päissä on sillat, toinen kiwestä ja toinen 
raudasta. Ja rautasillan siwussa on satama. Mitäs sitä enää muuta kaiwattaisiin?” (Viikki, 
2000. s. 321–322) 

Seuraava merkittävä pyrkimys kohti kauppalan tai taajaväkisen yhdyskunnan asemaa oli aikomus laatia 
Lauttakylän seudun asemakaava ja rakennussuunnitelma 1920-luvun alussa. Ensimmäisen asemakaavan 
luonnoksia laati Tampereen kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer 1920–30-lukujen taitteessa ja osa näistä 
luonnoksista päätyi Huittisiin asti. Strömmerin työtä jatkoi maanmittausinsinööri Heikki Ilo vuonna 1934 ja 
hänen jälkeensä maanmittausinsinööri Alpo Hyhkö. Maaherra oli vuonna 1935 asettanut Lauttakylään 
rakennuskiellon ja lääninhallitus jatkoi tätä kieltoa vuonna 1938 vielä kolmella vuodella, jonka seurauksena 
Huittisten kunta pyysi lääninhallitukselta asiaan pikaista ratkaisua, jottei alueen kehitys jäisi pysähdyksiin. 
Lopulta kaavatyön sai laadittavakseen rakennushallituksen toimistoarkkitehti Gunnar A. Wahlroos, joka 
aloitti työn vuonna 1939. Lääninhallitus vahvisti vuonna 1941 kaavan ”Lauttakylän taajaan asuttua aluetta 
varten”. (Viikki, 2000. s. 323-332) 

Wahlroosin kaavan yleisilmettä pidettiin kaupunkimaisena suorine katuineen ja suorakulmaisine 
kortteleineen. Kaava kunnioittikin alueen tiestöllistä perinnettä ja kunnan toimesta erityisesti vanhan 
kirkkotien säilymistä pidettiin arvokkaana. Muita kaavassa huomioituja seikkoja olivat rantojen 
säilyttäminen rakentamattomana sekä urheilukentän luo suunniteltu laaja virkistysalue, josta muodostuisi 
keskuspuisto. Kunnallislautakunta esitti puistovarauksen supistamista, koska se piti sitä tarpeettoman 
suurena. Samoin kunta katsoi, että kirkon lähelle suunniteltu asuinalue muodosti liian tiiviin rakenteen 
pyhäkön ympärille ja esitti alueen säästämistä rakentamattomaksi. Kaavasta puolet oli piirretty 
tonttimaaksi ja asuinalueen laajenemissuunnaksi oli merkitty uusi omakotiryhmä suureksi kaareksi kirkon ja 
hautausmaan ympärille. Rakennukset oli suunniteltu lähinnä yksikerroksisiksi, kaksikerroksisia rakennuksia 
oli osoitettu vain keskustan pääkatujen varrelle. Julkisille rakennuksille oli varattu 7 tonttia, teollisuudelle 
vain yksi (osuusmeijeri) ja liiketilaakin oli osoitettu maltillisesti, siten että se sijoittui lähinnä keskeisille 
paikoille tai omakotialueiden kulmatonteille. Useimmille tonteille Wahlroos oli piirtänyt ns. etupuutarhat, 
joiden tarkoitus oli paitsi virkistää myös parantaa paloturvallisuutta. (Viikki 2000, s. 329, 332) 

Sodan jälkeen 1940-luvun lopulla Lauttakylää vaivasi asuntopula, mutta 1950-luvulle tultaessa oli 
uudisrakentaminen päässyt täyteen vauhtiin myös Lauttakylässä. Liikerakennusten ohella myös 
omakotitaloja rakennettiin runsaasti. Kiivas rakentaminen, lisääntynyt liikenne ja Lauttakylää sivuavat 
uudet pikatiet vanhensivat nopeasti rakennusjärjestyksen. Vuonna 1960 valtuusto antoikin 
insinööritoimisto Oy Kunnallistekniikalle tehtäväksi rakennuskaavan laatimisen ja hyväksyi kaavan kolme 
vuotta myöhemmin. Lähes kaikki liikekiinteistöt sijaitsivat nauhamaisesti taajaman halki kulkevan vanhan 
Turku-Tampere -maantien varrella. Kaavassa muotoiltiin liikekeskus Valtakadun ja suunnitteilla olleen linja-
autoaseman väliselle alueelle. Asuinalueita laajennettiin ja hajallaan sijainneet pienet teollisuusalueet 
saivat seurakseen keskustan ulkopuolelle, sisääntuloteiden läheisyyteen osoitetut uudet teollisuusalueet. 
(Viikki, 2001. s.373–377) 

Keskusta-alueen asemakaava hyväksyttiin 1977 kaupunginvaltuustossa. Vuonna 1974 oli 
kauppalanvaltuusto hyväksynyt Huittisille yleiskaavan. Asemakaavaprosessi oli venynyt 15 vuoden 
työrupeamaksi, koska Lauttakylässä oli runsaasti yksityistä maata. Suunnittelukonsultit Oy:n arkkitehti 
Matti Tausti oli asettanut kaavassa kaikki maanomistajat tasa-arvoiseen asemaan, mistä seurasi, että 
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kaikilla oli saman verran rakennusoikeutta. 1970-luvulla kaupunki kasvoikin ylöspäin, kerrostalotuotanto oli 
toiseksi suurinta koko Satakunnan seutukaavaliiton alueella. Asema- ja rakennuskaavaan kuuluva maa-ala 
kasvoi vuosina 1975–90 3,6-kertaiseksi. Asema-, yleis- ja seutukaavojen lisäksi keskustan kehitystä visioitiin 
vuonna 1997 konsulttien toimesta keskustavisioissa. (Viikki, 2001. s. 378–382) 

 

Lauttakylän asutuksen kasvu. (Kuva kirjasta: Viikki, 2001; Suur-Huittisten historia V, s. 374. Kuvan alkuperäislähde: 
Satakunnan seutukaavaliitto A:138. Asutuksen kehitys Satakunnassa. Pori 1983, s. 24.) 
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Keskustan historiallinen rakennuskanta

Huittisten myöhäiskeskiaikainen kivikirkko edustaa historiallista keskustaa ja se on tänäkin päivänä 
Huittisten keskustan vanhin rakennus. 1400-luvulta peräisin olevaa kirkkoa on aikojen saatossa korjattu ja 
muunneltu. Vuoden 1783 tulipalon jälkeen kirkkoa laajennettiin rakentamalla eteläpuolelle ja länsipäätyyn 
lisäosat sekä lisäämällä rakennukseen länsitorni. Merkittävä muutos on vuodelta 1860, jolloin 
lääninarkkitehti G.Th. Chiewitz suunnitteli kirkkoon korjauksen, jonka jäljiltä rakennus sai ristikirkon 
muodon. Arkkitehti Josef Stenbäckin uudistuksen jäljiltä kirkon itä-länsi suuntainen toiminta-akseli muuttui, 
kun alttari siirrettiin pohjoisristiin. Viimeisimpänä korjauksena on kirkon sisäasua muutettu vuonna 1958–
59, jolloin arkkitehti Olli Kestilän suunnittelemana kirkon sisäosia pyrittiin palauttamaan 
rakentamisaikaiseen asuunsa. (RKY/2009) 

 
Lauttakylän linja-autoasema 1930-luvulta. Kirkon asema rakennusten hierarkiassa on selkeästi luettavissa. Kuvan 
Kappelikujan entiset käsityöläistalot antoivat myöhemmin paikkansa Huittisten puhelinosakeyhtiölle. (Kuva kirjasta: 
Viikki, 2000; Suur-Huittisten historia IV, s. 152. Kuvan alkuperäislähde: Satakunnan museon kokoelmat.) 

Nykyisin torille johtava kirkkopuisto toimi aiemmin Lauttakylän markkinapaikkana. Kirkon ja kirkkopuiston 
ympäristöön sijoittuu myös useita julkisia rakennuksia 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta. Kirkon 
vieressä sijaitsee C. A. Branderin suunnittelema pitäjänmakasiini vuodelta 1902, rakennus on toiminut 
vuodesta 1950 asti museona. Puiston alapäässä sijaitsee vuonna 1873 rakennettu poikakansakoulu. Vuonna 
1952 valmistunut kivikoulu (laajennettu vuonna 1991) taas edustaa tyypillistä jälleenrakennuskauden 
kouluarkkitehtuuria. Koulurakennusten sarjaa jatkaa Lauttakylänkadun varrella sijaitseva Lauttakylän lukion 
rakennusryhmä, joista vanhin on Toivo Salervon suunnittelema klassistinen, puurakenteinen koulurakennus 
vuodelta 1926. Jokirannassa sijaitsee kappalaisen pappilan päärakennus, joka on rakennettu 1800-luvun 
loppupuolella. Rakennuksen ulkovuoraus on tyyliltään uusrenessanssia. Pohjoisemmassa, Loimijoen 
rannalla sijaitsee suuri 1800-luvun pappilarakennus, jossa on koristeellinen uusrenessanssivuoraus. 
pihapiiriin kuuluu myös vanha pakaritupa ja viljamakasiini. (Uusi-Seppä, 2012. s.224–227) 

Lauttakylän viihtyisyys herätti keskustelua jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Suurimmaksi 
ongelmaksi tuolloin koettiin puistoalueen puuttuminen. Lauttakylän toripuisto laitettiinkin kuntoon kesällä 
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1934 yhtenä työttömyystöiden kohteena. Puiston käytävä ulotettiin torille saakka vuonna 1939. Keskustan 
asukkaiden yhteinen kokous johti aloitteeseen jalkakäytävien saamisesta Lauttakylään vuonna 1928, 
Lauttasillan ja Särkimyssillan väliselle osuudelle. 1930-luvulla aloite toteutettiin ja jatkoksi hoidettiin torin 
kiveäminen, minne linja-autoasemakin siirrettiin. (Viikki, 2000. s. 324–325) 

Lauttakylän sillan tienoolta alkaa monipuolisesti eri tyylejä ja aikakausia edustava kaupunkitila. Sahkon 
puolella on Sahkon päärakennus 1850-luvulta sekä ns. Nimismiehentalon hyvin säilynyt päärakennus. 
Lauttakylän puolella on torimainen aukio, jonka reunalla sijaitsee Vapaapalokunnan talo ja entinen 
paloasema vuodelta 1933. Risto Rydin kadun ja Lauttakylänkadun risteyksessä kaupunkitilassa on edustava 
funktionalististen liikerakennusten kokonaisuus 1930- ja 1940-luvuilta. Huittisten Säästöpankki ja 
Kansallisosakepankki ovat arkkitehti Erkki Huttusen suunnittelemia rakennuksia vuodelta 1939. Lisäksi 
kokonaisuuteen kuuluvat 1900-luvun alun puinen liikerakennus, jossa toimii Lauttakylän Rauta ja Talous 
sekä SOK:n varasto ja Huittisten Valtakulma. (Uusi-Seppä, 2012. s.226-227) 

    
Vasemmalla Lauttakylän laivarantaa 1920-luvulta. (Kuva kirjasta: Viikki, 2000; Suur-Huittisten historia IV, s. 158.). 
Oikealla Lauttakylän Valtakadun katunäkymä 1920–1930-lukujen vaihteesta. (Kuva kirjasta: Viikki, 2000; Suur-
Huittisten historia IV, s. 180). 

Keskusta-alueen reunamille jää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, kuten Punkalaitumenjoen 
varrella sijaitseva Huittisten meijeri vuodelta 1922. Meijerin ympäristöön liittyy puinen asuinrakennus 
1900-luvun alusta ja puistomaiset istutukset joen varrella. Meijerin ympäristö liittyy maisemallisesti 
Kivirannan kartanoon. Seudun kulttuurihistoriaan vahvasti vaikuttaneen Kivirannan kartanon päärakennus 
on kustavilaistyylinen ja vuodelta 1791. Kartanon ympäristössä sijaitsee myös uusrenessanssityylinen 
asuinrakennus (alun perin maatalouskoulu) vuodelta 1895, harmaakivinen navetta vuodelta 1862, kivinen 
talli vuodelta 1890 sekä samalta ajalta oleva pakaritupa. Puistomaisesta pihapiiristä johtaa tielle koivukuja, 
jonka toisessa päässä on vuodelta 1925 oleva Heikki Siikosen suunnittelema makasiinirakennus. Keskustan 
lounaispuolella sijaitsee Käyrän vanha talonpoikainen suurtila, jonka jugendtyylinen päärakennus ja 
pihapiirin talousrakennus ovat 1900-luvun alkupuolelta. Käyrän pohjoispuolella sijaitsee maisemallisesti 
merkittävällä paikalla Junttilan 1900-luvun alun talonpoikainen rakennusryhmä.  Kuninkaisissa klassistinen 
vanhainkodin (entinen kunnalliskoti) päärakennus vuodelta 1931, pihapiirin makasiini vuodelta 1941 sekä 
funktionalistinen sairaalarakennus vuodelta 1939 edustavat kunnallista sosiaalitoimen historiaa. (Uusi-
Seppä, 2012. s.227-228). Huhkolan kartanon päärakennus Tampereentien varrella paloi vuonna 1972 ja 
alueelle rakennettiin useita elementtikerrostaloja sekä suurehko pientaloalue. Huhkolaa ei valmistuessaan 
pidetty erityisen onnistuneena ja maanlaajuinen elementtilähiöiden kunnostustyö 1990-luvulla toi myös 
Huhkolaan valtion rahaa ehostustyötä varten. (Viikki, 2000. s. 378). Alueella on kuitenkin säilynyt puisto ja 
talousrakennukset, jotka muodostavat arvokkaan ympäristön. 
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Vanha kirkkotie 

Vanhat pääväylät, joiden varteen keskusta on rakentunut 

1. Huittisten kirkko ja ympäristö 
2. Lauttakylän sillan tienoo 
3. Lauttakylän funktionalistiset liikerakennukset 
4. Käyrän vanha tilakeskus 
5. Junttilan talonpoikainen rakennusryhmä 
6. Vanha pappila ja Pappilanniemi 
7. Huhkola 
8. Huittisten meijeri 
9. Kivirannan kartano ja kulttuuriympäristö 
10. Kuninkaisten vanhainkoti ja terveyskeskus 

Tummat ympyrät osoittavat keskustan kannalta tärkeimmät ja vaikuttavimmat historialliset 
rakennuskokonaisuudet. Vaaleilla ympyröillä on merkitty arvokkaat rakennuskokonaisuudet, jotka kertovat 
alueen kehittymisestä, ovat maisemallisesti merkittäviä ja sijoittuvat keskustan reuna-alueille. 
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