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PUTAJA 
 

 

 
YLEISKUVAUS 

Putaja on kylä valtatien 11 Pori-Tampere varrella Mouhijärven ja Kiikois-

ten välillä. Kylä on eteläisin osa entistä Suodenniemen kuntaa. Matkaa 

Sastamalan keskustaan on 23 km, Poriin noin 50 km ja Tampereelle noin 

60 km. Asukkaita kylässä on noin 300 ja vapaa-ajan asukkaita noin 150. 

 

Putajan halki virtaa Kiikoisjoki (Mouhijoki), joka laskee kylän itäpuolella 

sijaitsevasta Mouhijärvestä Kiikoisjärveen. Yksi Putajan tunnusmerkeistä 

ovat Kiikoisjoen ylittävät kaksi yli 100-vuotiasta kivisiltaa, joista toinen 

on kolmiaukkoinen. Putajassa on myös maatalous- ja maansiirtomuseo. 

 

Putajassa toimii kyläyhdistys Putajan Ponsi ry, jonka tavoitteena on lisä-

tä kylän aktiivisuutta ja kannustaa kyläläisiä toimimaan yhdessä. Ponsi 

järjestää mm. kuntoilutapahtumia, illanviettoja, teemailtoja ja kulttuu-

rimatkoja. Seura on perustettu jo vuonna 1947. 

 

 

 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Maa- ja metsätalousalan yrittäjiä 
� Finlandia Sahti 
� Isolähteenmäki Oy (puutavaran kuljetus) 
� JH Computer Oy (ICT-palvelut) 
� Laatusiivous Merja Järvenpää 
� Putajan Maatalous- ja maansiirtomuseo 
� Puutyöliike Pekka Lumiainen 
� Rantahujon Lomamökit 
� Urheiluhieroja Kirsi Visavuori 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Luonnonläheiset maastot niin kuntoiluun kuin 

marjastukseen yms. 
� Laavu Putajan rannassa 
� Lentopallokenttä rannassa 
� Suomun kalavedet 
� Uimaranta (kaupungin) 

TAPAHTUMIA 
� Kuntoilutapahtumat 
� Teemaillat 
� Kesärieha yhteislaulun ja halonheiton merkeissä 
� Syysretki 
� Pikkujoulut 
� Teatteriretket 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Kivisillat (v. 1903) 
� Putajan Maatalous- ja maansiirtomuseo 
� Putajan Patsaspuisto 

VUOKRATTAVAA JA MYYTÄVÄÄ 
Putajan Ponsi vuokraa Mouhijärven rannalla sijaitse-
vaa rantasaunaa, joka on peruskorjattu vuonna 
2009. Mökkiin kuuluu tupa, keittiönurkkaus, veranta, 
puku- ja pesuhuone sekä sauna. 

jatkuu kääntöpuolella � 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Aktiivinen kyläyhteisö 
o Asukkaiden yhteistyö, esim. talkoot 
o Keskeinen sijainti (vt 11) 
o Nopeat internet-yhteydet 
o Edulliset tontit kunnallistekniikalla 

HEIKKOUDET 

o Väestön ikärakenne 
o Kaavoitus kesken 
o Ei vapaita asuntoja 

MAHDOLLISUUDET 

o Hyvät tieyhteydet Tampereelle ja Poriin 
o Maaseudun rauha 
o Yhteistyö lähialueen yhdistysten kesken 

UHAT 

o Talouden resurssit 
o Kaupungin reuna-alueet unohdetaan 
o Kyläaktiivien vähäisyys 

YHTEISTYÖ 
� Tehnyt yhteistyötä Suodenniemen alueen yhdis-

tysten kanssa järjestämällä yhteistapaamisia 
sekä retkiä ja tapahtumia 

� Osallistunut Sastamalan Kylät ry:n toimintaan 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Sastamalan Kylät ry:n yhteistyötä jatkettava ta-

sapuolisesti eri kaupunginosien kanssa 
� Putajassa on tarjolla yritystontteja � tätä kautta 

toivotaan lisää PK-yrityksiä, esim. kaupan ja te-
ollisuuden alan sekä hoiva-alan yrityksiä 

� Lisää erilaisia tapahtumia ja retkiä yhteistyössä 
lähialueen yhdistysten kanssa 

jatkuu kääntöpuolella � 
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PUTAJA 

 

jatkuu... 
 

 

PALVELUKARTOITUS 

VUOKRATTAVAA JA MYYTÄVÄÄ 
WC löytyy viereisestä piharakennuksesta ja poltto-

puut tulotien varressa olevasta liiteristä. Vuokraus 
tapahtuu mökkipuhelimen kautta, p. 040 687 9796. 
 
Putajan Ponnella on laaja valikoima Putaja-logolla 
varustettuja tuotteita, kuten T-paitoja, sukkia, lippa-
lakkeja, Putaja-kirja, Putaja-aiheisia postikortteja 
jne. Tuotteet ovat myynnissä yhdistyksen eri tapah-
tumissa sekä paikallisessa yrityksessä JH Compute-
rilla. Lisätietoja Putaja-tuotteista www-sivuilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Putajan 3-aukkoinen kivisilta (kuva: Erkki Vuorinen). 

 

 
KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Kaavoitus tehtävä loppuun myös Puta-

jassa!” 
- ”Kaupungin reuna-alueita ei saa unohtaa; 

tonttimarkkinointia on parannettava!” 
  

 


