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Putulan kyläkävely tehtiin 27.6.2012. Mukana kävelyllä oli 21 henkilöä. Pieni sateen uhka oli koko 
kävelyn ajan. Ukkonen jylisi taustalla, mutta juuri Putulassa ei satanut. Kävelyn jälkeen nautittiin 
kahvit Kyläkirjastolla.  

  
 
 

 
Liitekartta kyläkävelyn reitistä:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Putulan kyläkävelyn maisema-, kulttuuri- ja luontokohteet  

 
Kohde 1. Maiseman ja luonnon 
hoitokohteet  
 
Arvot: Kylän maisema on kumpuilevaa ja 
peltoja halkovat hiekkaiset harjut ja 
moreenimäet. Pellon ja metsän 
reunavyöhykkeet tarjoavat vielä 
kasvupaikkoja harjuilla kasvaville kuivan 
paikan kasveille sekä niittykasveille. 
Reunojen puusto on monimuotoista.  
 
Ongelma: Vieraslajien leviäminen on 
ongelmana tienvarsilla. Tien varret 
tarjoavat monin paikoin ainoan 
kasvupaikan niittykasveille.  Erityisesti 
lupiini on ongelmallinen Putulassa.  
 
Toimenpidesuositus: Lupiinin leviäminen 
tulisi estää. Metsän reunavyöhykkeille ja 
metsäsaarekkeille viljelijät ja rekisteröidyt 
yhdistykset voivat hakea maiseman ja 
luonnon monimuotoisuuden edistämisen 
erityistukea max. 450. euroa/ ha. 
Reunavyöhykkeiden hoito lisää myös 
maiseman vetovoimaa. Maisemassa 
voidaan tuoda esiin kiviä ja kallioita sekä 
maisemapuita. Lisäksi reunapuustosta 
voidaan kehittää entistä monilajisempi ja 

suosia marjovia 
puita ja pensaita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kohde 2. Tuloiselan marjatila 
 
Arvot: Kylän keskellä on Tuloiselan 
Marjatila. Tilan historialliset juuret löytyvät 
vuodelta 1705, jolloin suvun ensimmäinen 
isäntä alkoi viljellä tilaa ja siitä lähtien 
tyttärien ja poikien kautta tila on kulkenut 
nykypäivään. Tilalla on aina viljelty viljaa. 
Karjataloudesta siirryttiin marjanviljelyyn 
vuonna 1977 ja päätuotantokasviksi 
muodostui heti mansikka ja täydentäviksi 
kasveiksi on valittu vadelmat ja herukat. 
Tuoremarjoista osan asiakkaat poimivat 
itse. Suurin osa marjoista poimitaan 
kuitenkin itse ja ne myydään kesäkaupassa 
ja muissa jälleenmyyntipisteissä. 
 
 
Kohde 3. Maakunnallisesti arvokas 
kulttuurimaisema Hyrkkälän ja Putulan 
kulttuurimaisema 
 
Arvot:  
Kylien tarkasta iästä ei ole tietoa.  
 
Hyrkkälä on ollut asuttuna vuonna 1560. 
Ylöstalo on ollut nimismiehen talona ja 
se tunnettiin Hyrkkälän kartanona. 
Hyrkkälän lähettyvillä oleva Tupalan talon 
päärakennus lienee 1800-1900 -lukujen 
vaihteesta. Tupalaa vastapäätä sijaitseva 
Isotalon päärakennus on samanikäinen. 
Kylän muu rakennuskanta on 1930-1950 
-luvuilta. Talot sijaitsevat pelloilta 
nousevan rinteen laella melko lähellä 
toisiaan muodostaen tiiviihkö 
kokonaisuuden.  
 
Putulan kylä on rakentunut kylän halki 
kulkevan Putulanjoen ja siinä olevan 
kosken ympärille. Kylän halki kulkee kapea 
ja mutkainen kylätie, jonka varrelle 
rakennukset ovat ryhmittyneet. Pienillä 
tonteilla sijaitsevat rakennukset 
ovat lähes kiinni toisissaan. Rakennuskanta 
on pääosin 1800-1900 -lukujen vaihteesta. 
Kylän pitkästä myllyperinteestä 
muistuttaa ilmeisesti 1900-luvun alusta 
oleva mylly. 



 
Toimenpidesuositus: 
Kylän maisema säilyy niin kauan kuin 
kylissä jatkuu maanviljelys. Tien ja peltojen 
välisten pusikkojen poistaminen on 
maisemallisesti tärkeää. Myös vanhan 
rakennuskannan korjaaminen ja 
kunnostaminen on erittäin hienoa työtä 
arvokkailla kulttuurimaisema-alueilla.  
 
 
 
 
 
 
Kohde 4. Sulosaaren talo  
 
Arvot:  
Putulan kirjasto- ja kotiseutuyhdistys ry on 
saanut Sulosaaren talon  
testamenttilahjoituksena. Rakennus 
sijaitsee kauniilla paikalla lähellä 
Putulanjokea. Tonttiin kuluu laaja piha-
alue.  
 
Ongelma:  
Talo on melko huonokuntoinen ja 
korjaamisella on kiire. Puutarha oli 
kasvamassa umpeen, mutta nyt sitä on 
aloitettu raivaamaan. 
 
Toimenpidesuositus:  
Talosta on tulossa erilaiseen käyttöön 
tarkoitettu yhteinen tila. Pihaan saa 
raivaamalla ja kunnostamalla entisen 
kukoistavan puutarhan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kohde 5. Putulankoski, Putulanjoki ja 
vanha maantie 
 
Arvot:  
Kohde on osa vanhaa Ylisen Viipurintien 
ylempää reittiä. Joki muodostaa koskineen 
virkistävän kohteen tiemaisemaan.  
 
Ongelma:  
Kyläkävelyä tehdessä silta oli vanha ja 
kunnostusta kaipaava. Se on nyt korvattu 
uudella sillalla.  Puustoa oli kaatuneena 
jokeen sillan kupeessa.  
 
Toimenpidesuositus:  
Silta korjattiin kesän 2012 aikana.  
 
 
Kohde 6. Mystikkotaitelija Aleksandra 
Ionowan kotitalon paikka 
 
Arvot:  
Aleksandra Ionowa eli 1899-1980. Hänen 
vanhempansa olivat venäläisiä. 
Porvaristyttönä hän sai parhaan 
mahdollisen kasvatuksen aatelisten 
joukossa. Ratkaisevan henkisen 
kokemuksensa Aleksandra sai 14.7.1946. 
Hän tunsi haltiotilan "Taivas oli minussa ja 
minä olin taivaassa". Kun hän otti käteensä 
kynän, kynästä alkoi tulla kuvioita. 
Kolmantena päivänä hän tunsi olevansa 
taiteilija, hän tunsi itsensä tietäjäksi ja 
taitajaksi. Voima purkautui hänestä ja se 
ilmeni piirustuksina, ajatelmina sekä 
musiikki-improvisaatioina. Aleksandra asui 
ystävänsä Selma Mäkelän kanssa 
vaatimattomissa oloissa Hämeenkosken 
Putulassa.  
 
Ongelma:  
Rakennus on romahtanut ja vaarallinen 
kyläympäristössä.  
 
Toimenpidesuositus:  
Rakennus tulisi purkaa pois ja pystyttää 
taiteilijalle sopiva muistomerkki paikalle.  

 
 



Kohde 7. Putulanjoki tiemaisemassa ja 
kylän yhteinen ranta-alue  
 
Arvot:  
Vuolaasti virtaava Putulanjoki näkyy 
sillalta. Kosken partaalla, lähellä 
Sulosaarentaloa, on kylän yhteinen ranta. 
Ranta on avoin niittymäinen alue.   
 
Toimenpidesuositus:  
Kylän yhteistä rantaa voisi kehittää 
rakenteilla (pieni katettu huvimaja tai 
grillipaikka) yhteiseksi pienten 
tapahtumien pitopaikaksi tai 
tapaamispaikaksi.  

 
 

Kohde 8. Vanhan koulun ja seurantalon 
paikka  
 
Arvot:  
Joen varressa sijainneen kylän toisen 
asuinkeskittymän koillispuolella sijaitseva 
koulu on rakennettu vuonna 1902 ja 
laajennettu vuonna 1911. 
Kohde on yksityisomistuksessa. Koulua 
lähellä tien risteyksessä on ollut 
seurojentalo. Se on purettu pois.  
 
 
 

 
 

Kohde 9. Vanha keinupaikka  
 
Arvot:  
Peltoaukealla mäenreunalla on ollut 
kyläläisten ennen muinoin käyttämä 
keinupaikka. Paikkaan liittyvät tarinat ovat 
varmasti mielenkiintoisia. Kuva on otettu 
keinumäeltä.  
 
Toimenpide-ehdotus:  
Paikka tulisi merkitä ja kohteessa voisi olla 
esim. penkki. Kohteesta avautuu 
viljelymaisemaa. Alueella olevat 
reunavyöhykkeet ovat mahdollisia 
erityistukikohteita.  

 



Kohde 10. Kylätontti ja kylänraitti 
 
Arvot:  
Vanhoissa kartoissa on merkitty Putulan 
pohjoisosaan vanha kylätontti. Vanhasta 
tiiviistä kylästä on muistona vanhoja 
rakennusten pohjia ja kolme taloa 
kylätontilla. Kevarin tilalla on ollut kievari.  
 
Toimenpide-ehdotus: 
Paikalle voisi pystyttää kartan missä kylän 
vanha laajuus esitettäisiin karttana ja 
kerrottaisiin vanhasta asuinpaikasta esim. 
Kyläkirjaston yhteydessä.  

 
 

Kohde 11. Kyläkirjasto  
 
Arvot:  
Kyläkirjasto on erinomainen näyte 
sinnikkäästi ja ahkerasta työstä yhteisen 
hyvän eteen. Kirjasto on paljon muutakin 
kuin kirjasto. Siellä on näyttelytilat, 
kirjamyyntiä, se on kokoontumispaikka ja 
kylän toiminnallinen keskus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mahdolliset jatkotoimenpiteet kylän maisemanhoidossa: 

1. kyläpolun reitittäminen ja sisällön tuottaminen – kyläkävelyreitti voi toimia runkona, mutta 
kylässä on paljon muutkin nähtävää. 

2. kylässä on muutamia mahdollisia luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohteita, joiden 
hoidon rahoitukseen on haettavissa maatalouden ympäristötuen erityistukea (tuki ei 
ole todennäköisesti haussa vuonna 2013)  

 
Mahdolliset jatkotoimenpiteet paikalliskulttuurin hyödyntämisessä: 
1. Kyläpolkuun sisältö paikalliskulttuurin osalta: paikat, talot, henkilöt, tarina 
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