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Tarja Eklöf 

29.6.2021 

 

Huittisten Koskipuisto 

 

Koskipuisto sijoittuu Huittisten keskiaikaisen kirkon ja Punkalaitumen joen sekä 

Pellonpuiston koulun ja Lauttakylän lukion väliin. Aikaisemmin puisto tunnettiin 

Ympäristöpuiston nimellä. 

 

Kuva 1. Huittisten Koskipuisto sijaitsee kirkon hautausmaan ja Punkalaitumen joen välissä. 

Valokuva: Lasse Lovén.  

Ympäristöpuiston avajaisia vietettiin 7.8.1998. Tasavallan presidentin puoliso Tellervo 

Koivisto, joka oli viereisen yhteiskoulun, nykyisen Lauttakylän lukion, ensimmäisiä 

ylioppilaita, paljasti massiiviseen Taivassalon punagraniitista louhittuun Millenium-

veistokseen kiinnitetyt laatat. Laatoissa on suomeksi ja englanniksi teksti: ”Luonto on 

osa meitä. Tahdonlujuuttamme ympäristön puolesta symbolisoi Taivassalon 

punagraniitti.” 
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Kuva 2. Koskipuiston Millenium-veistos. Veistos: Suomen Ympäristöpuistosäätiö. Valokuva: 

Lasse Lovén. 

Puiston suunnitteli silloisen teknisen kumin tuotteita valmistavan äetsäläisen MarCon Oy:n 

brittiläissyntyinen toimitusjohtaja Laurie Witham. Hän suunnitteli puiston alun perin 

Äetsään, mutta hanke ei toteutunut ja hän tarjosi puistoa Huittisten kaupungille. Puistossa 

oli amfiteatteria muistuttava katsomo, jonka penkit oli valmistettu viidestä eri puulajista - 

haapa, kuusi, koivu, mänty ja leppä. Puisten penkkien alusta, niiden edessä olleen aukion 

päällyste, kukkalaatikot ja valaisimet oli valmistettu rouheesta, joka oli sekoitettu kumista, 

muovista ja puusta. 

Avajaistilaisuudessa Laurie Witham jakoi lahjoja. Kaupunginjohtaja Eero Väätäiselle hän 

antoi valokuvan San Fransiscon kadulla olevista siisteistä jätepussikasoista. Tämä siksi, että 

San Fransiscossa oli tehty valtavasti työtä sen eteen, että kaupunki saataisiin siistiksi ja 

näin Witham toivoi olevan myös Huittisissa. Valtuuston puheenjohtaja Jukka Tuorille 

Witham antoi kellon, joka laski aikaa vuosituhannen vaihteeseen asti. Sen tarkoitus oli 

osoittaa valtuustolle, että aika tarttua ympäristöasioihin on kulumassa vähiin. Kolmas lahja 

meni kaupunginjohtaja Eero Väätäiselle ja se oli kullanvärinen juoksijaprofiili 

muistutukseksi siitä, että ei ole muuta pelättävää, kuin pelko itse ja kun se muistetaan, 

selvitään mistä vain. 

Withamin ajatuksena oli, että puisto aktivoi ihmisiä toimintaan ja ymmärtämään luonnon 

kestävää kehitystä. Puistossa käytettiin mahdollisimman monia kierrätysmateriaaleja, 

jotka olivat sopusoinnussa luontoon ja sen tarkoituksena oli toimia kierrätysmateriaalien 

pysyväisnäyttelyalueena niille, jotka haluavat muutosta puistojen ja leikkipaikkojen 
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toimintamalliin. 

Nykyisin puistossa ei enää ole eri puulajeista valmistettuja penkkejä ja puiston nimikin on 

muutettu Ympäristöpuistosta Koskipuistoksi. Puistossa voi viettää vapaa-aikaa 

monenlaisissa ulkoiluaktiviteeteissa ja hyödyntää alueen monia urheilumahdollisuuksia. 

 

Kuva 3. Koskipuistossa olevat kivet on siirretty Kivirannan kartanon mailta, jossa ne ovat olleet 
pakarin kivijalan kiviä. Valokuva Lasse Lovén. 

 

 
Kuva 4. Koskipuiston kulmauksessa on Kurun mustasta graniitista louhittu Tyrsky-niminen patsas, 
Veistos: Lauttakylän Kiven    perustajan P. O. Packalénin lahjoitus. Valokuva: Lasse Lovén. 

 
 

Lähteet ja lisätietoa: Lauttakylä-lehdet 7.8.1998, 11.8.1998 ja 22.6.1999. 


