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Muutos kylällä 
on ollut nopea 

Luoma-aho tunnetaan sekä 
yritteliäisyydestään että 
ennakkoluulottomista ideoistaan. 

Yritteliäisyydestä hyvänä esimerkkinä on 
se, että kylässä on enemmän työpaikkoja 
(450) kuin asukkaita (350).  

Luoma-ahon alumiinikeskittymä lähti 
liikkeelle juuriltaan vuoteen 1937 
ulottuvasta perheyrityksestä Mäkelä 
Alusta. Muutamassa vuosikymmenessä 
kylään on muodostunut teollisuuspuisto, 
jossa on lukuisia erilaisia yrityksiä. 



Luoma-ahon yritystoiminta    
keskittyy mm. alumiini- ja ohutlevy-
teollisuuteen sekä rakennusalalle.

Luoma-ahon teollisuuspuiston vahva 
alumiinikeskittymä on myös 
valtakunnallisesti merkittävä. 

Kylän yritykset ovat kasvaneet ja 
kansainvälistyneet hurjalla vauhdilla. 



Teollisuuden lisäksi kylästä 
löytyy myös paljon muuta! 

Harvalla kylällä on oma leipomo, 
mutta meillä on! Yli 90-vuotias 
Luoma-ahon leipomo on kylän 
vanhin yritys ja leipomo löytyy kylän 
sydämestä (perustettu 1930). 

Luoma-ahon Leipomon uuni 
lämpenee arkiaamuisin kukonlaulun 
aikaan aivan kuten yli 90 vuotta 
aikaisemmin. Kyläläisten vasta 
herätessä toimiinsa leijailee ilmassa 
tuttu, vastapaistetun leivän tuoksu, 
jonka alkuperää ei tarvitse arvailla. 

Sieltä se kantautuu: Oman kylän 
uunista. 



Taidemaalari 
Elina Försti 

Elina Förstin värikkäät 
latomaalaukset eivät jätä ketään 
kylmäksi. Testaa vaikka itse! 

Myöskin Elina Förstin työhuone on 
näkemisen ja kokemisen arvoinen. 



Luoma-aho tarjoaa asumisen 
mukavuutta ja helppoa elämää! 

Mahdollisuus asua luonnonläheisesti 
ja väljästi työpaikkojen ja palveluiden 
läheisyydessä on houkutellut useita 
lapsiperheitä muuttamaan Luoma-
aholle. 

Viimeisen 14 vuoden aikana Luoma-
aholle on rakennettu ainakin 18 
uuttaa kotia (yhtä lukuun ottamatta 
kaikki lapsiperheille).

Kylältä löytyy mm. uimaranta, 
valaistu hiihtolatu, kuntosali, kauppa, 
hyvintointipalveluita, päiväkoti, 
parturi… 



Kylässä järjestetään paljon 
erilaisia tapahtumia 

Erilaisia tapahtumia ja kokeiluja Luoma-aholla 
on järjestetty aina - on uskallettu tarttua 
tilaisuuteen ja kokeilla uutta. 
Historiasta mainittakoon sen verran, että 
Luoma-ahon yritteliäisyydestä ja  ennakko-
luulottomuudesta kertoo sekin, että Luoma-
aholla pidettiin 1982-85 kuuluisat 
sikajuoksukilpailut. Siat pääsivät myös vuonna 
1983 TV2:n kymmenen uutisiin. 
Sikajuoksujen jälkeen kesällä 1988 Luoma-
ahon Koiraspotin lammella pidettiin Suomen 
ensimmäiset vesihiihtokilpailut. Myös tämä 
tapahtuma pääsi kyseisen päivän TV2:n 
kymmenen uutisiin. Lisäksi tapahtuma on 
mukana Guinnessin Suuressa ennätyskirjassa 
vuodelta 1989.



TAPAHTUMAT



TAPAHTUMAT
Valtakunnallinen 
kyläelokuvafestivaali

- järjestettiin ensimmäisen 
kerran lokakuussa 2013 ja 
nyt lokakuussa 2021 VII 
kerran 
- tarkoituksen kuvata 
maaseudun ja kylien elämää.
- teemoina mm. näyttelijätyö, 
dokumentti, rahoitus, ohjaus, 
tubetus, monipaikkaisuus…

www.kylaelokuva.fi

Viimeisimmän tapahtuman 
tallenne löytyy Aisaparin 
YouTube-kanavalta.

http://www.kylaelokuva.fi/


3 PARASTA MEIDÄN KYLÄLLÄ

Kylän olohuone keskellä 
kylää

Tarjolla mm. 4,5 m korkea 
boulderointiseinä

Uusi kylätalo

Työpaikkoja, 
Leipomo, Päiväkoti, 

Kaavoitettuja 
tontteja, Valokuitu

Merkitty patikointireitti (22 km)

Valaistu hiihtolatu (16 km)

Uimapaikka

Sujuva arki Luonto ja ulkoilu



Parasta 
meidän 
kylällä

Uusi Luoma-ahon kylätalo valmistui 10/2020

Kylätalolla on mahdollista järjestää tilaisuuksia jopa 250 
hengelle. Pöytäpaikat on järjestettävissä kylätalon omin 
kalustein 100 hengelle. 

Isommat tilaisuudet voidaan pitää salin puolella (n. 240
m2) ja pienemmille ryhmille soveltuu kylätalon aulatila 
(n. 27 m2)



Kylätalo



Kylätalo
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SUOMEN MITTAUSHISTORIAN SUURIN MAANJÄRISTYS

Väinön värinän muistokivi

https://kraatterijarvigeopark.fi/blogi/2020/1/27/vinn-vrin-suomen-
mittaushistorian-suurin-maanjristys

https://kraatterijarvigeopark.fi/blogi/2020/1/27/vinn-vrin-suomen-mittaushistorian-suurin-maanjristys


Koti tai mökki kylältä?

Kaupungin 
kaavoittamat 
asuntoalueet: 
Mikinpuro I ja II. 

Mikinpurolla on  
valmiina 9 
omakotitaloa. Vapaita 
tontteja 17.

+ kylältä löytyy 
yksityisiä tontteja

Mikinpuro



Elina Försti

elina.forsti@japo.fi

Marjo Vistiaho

marjo.vistiaho@gmail.com

Luoma-ahon kyläyhdistys ry

www.luoma-aho.info

Instagram: _62830_ 

OLE YHTEYDESSÄ 
& TULE MEILLE 
KYLÄÄN!

http://www.luoma-aho.info/

