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UOTSOLA 
 

 

 
YLEISKUVAUS 

Uotsola on entisen Mouhijärven kunnan keskustaajama. Noin 1300 

asukkaan Uotsola sijaitsee reilun 25 km:n etäisyydellä Sastamalan kes-

kustasta, matkaa Häijääseen on 5 km ja Tampereelle reilu 40 km. 

 

Alue on maisemaltaan kumpuilevaa ja maasto laskeutuu kauniisti etelä-

puolella sijaitsevan Mätikkö-järven rantaan. Keskustan tuntumassa on 

myös Siilijärvi. Kylässä on säilynyt vanhan, 1800-luvun lopulla rakenne-

tun kansakoulun ohella joukko puisia kauppakartanoita ja asuinraken-

nuksia. Lehtipuiden reunustama raitti mutkittelee näiden keskeltä. 

 

Uotsolassa sijaitsee myös Mouhijärven kirkko (v. 1858). Kirkko muistut-

taa ulkonäöltään Tyrvään kirkkoa, ja niillä onkin ollut sama suunnittelija, 

P. J. Gylich. Syksyllä 2012 Uotsolaan avattiin MOU-Areena beachvolleyn 

pelaajille. Uotsolan Asukasyhdistys on perustettu vuonna 1984. 

 

 

 

PALVELUKARTOITUS 

YRITYKSET 
� Apteekki 
� Lähivakuutus 
� Maa- ja Vesitekniikka Oy 
� Mouhijärven Rabatti ja Sale Mouhijärvi (elintar-

vikeliikkeet) 
� hierojia (3 kpl) 
� kahviloita (2 kpl) 
� kukkakauppa 
� parturi-kampaamoita (useita) 
� putkiliike 
� rakennusliikkeitä 
� sähköliike 
� takseja (2 kpl) 
� tilitoimisto 

LIIKUNTA JA VIRKISTÄYTYMINEN 
� Beachvolley-halli 
� Koulun liikuntasali 
� Mouhijärven kuntosali 
� Pururata 
� Uimaranta 
� Urheilukenttä 
� Veneranta / Saikkalanjoki 

TAPAHTUMIA 
� Joulunavaus 
� Kylätori perjantaisin 
� Suvipäiväviikko 

KÄYNTIKOHTEET JA NÄHTÄVYYDET 
� Mouhijärven kirkko (v. 1858) 
� Mouhijärven vanhan kirkon paikka (kesäkappeli 

v:lta 1999) 
� Mouhijärven vanha meijeri 
� Mätikkö ja Siilijärvi 
� Vanha kutomo 
� Viljamakasiini 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

SWOT-ANALYYSI 
VAHVUUDET 

o Liikenneväylät 
o Terveyspalvelut ja koulut + lukio 
o Matonpesupaikka 

HEIKKOUDET 

o Kokoontumistilat 
o Kaavoitus Selkeen alueella 
o Joukkoliikenne vähentynyt 

MAHDOLLISUUDET 

o Tampereen läheisyys 
o Tonttimaata 
o Yritystoiminnan kehittäminen 

UHAT 

o Palveluiden väheneminen 
o Tiestön rapautuminen (etenkin Uotsolantie) 
o Lukion lopettaminen 

YHTEISTYÖ 
� Yhteistyötä on ollut kaavoituksen, jätehuollon ja 

lukion säilyttämisen puolesta; yhteiset illat ja 
yhteiset kirjelmät 

� Sastamalan Kylien yhteistilaisuuksia 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Kokous- ja kokoontumistiloja Uotsolaan 
� Jätehuollon parantaminen; kartonkien keräys, 

kompostointi 
� Päiväkodin laajennus 

jatkuu kääntöpuolella � 

UUTTA YRITYSTOIMINTAA? 
� Autohuoltamo 
� Hammaslääkäri 
� Polttoainejakelu Salelle 
� Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö 
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UOTSOLA 

 

jatkuu... 
 

 

KYLÄN  KEHITTÄMINEN 

KEHITTÄMISAJATUKSIA 
� Terveiset kaupungin päättäjille: 

- ”Säännölliset asukasillat kaupungin toi-

mesta” 

- ”Postitoimipaikkojen nimet entiselleen” 

- ”Reuna-alueiden palvelut säilytettävä” 

- ”Kaavoitus kuntoon, jotta saadaan asuk-

kaita” 

- ”Linja-autojen aikataulut esille Uotsolaan” 

- ”Julkisen liikenteen kehittäminen Tampe-

reelle ja Vammalaan” 

- ”Yhteiskoulun peruskorjaus ja laajennus” 

- ”Liikuntatilojen parantaminen; Keskusur-

heilukentän juoksuradan pinnoitus” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vuonna 1858 valmistunut Mouhijärven kirkko muistuttaa tyyliltään kolme vuotta vanhempaa Tyrvään 
kirkkoa. Molemmat kirkot edustavat uusgoottilaista tyyliä ja ovat Pehr Johan Gylichin suunnittelemia 
(kuva: Jani Hanhijärvi). 
 

 


