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Laukaan Tarvaalan kyläseura ry    
 

Tarvaalan kylä – kylä kiinnostaa 
 

Tarvaalan kylä sijaitsee Laukaan kunnan ja sen järvien keskipisteessä neljän tien ja 

kolmen vesireitin risteyksessä. Tarvaala tunnetaan myös nimellä Laukkavirta, hyvällä 

kylällä on monta nimeä. Kylää ympäröi kolme suurta järveä, Kuusvesi, 

Lievestuoreenjärvi ja Saraavesi. Tarvalaan kylän läpi kulkevat Sahinjoki ja 

Tarvaalankoski, joka on maineikkaan Rautalammin vesireitin alin koski.   

 

Tarvaalasta on matkaa Laukaaseen 10 km, Jyväskylään ja Äänekoskelle noin 30 km ja 

Lievestuoreelle 20 km. Naapurikylät ovat Simuna, Kuhaniemi, Kuusa ja Vuontee. Kylä 

on vireä, siellä on toimiva koulu, kyläkauppa, seurantalo ja Mustankorpin Saluuna. 

Kylältä löytyy myös erinomaisia liikuntapaikkoja: valaistu jääkiekkokaukalo, 

jalkapallokenttä ja uimarannat. Kirkkoniemen, Tarvaalankosken ja Sahinjoen 

muodostama alue on ainutlaatuinen kokonaisuus kalastukseen, melontaan ja 

retkeilyyn. 
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Historiaa 
 

Yli 5000 vuotta sitten Tarvaalassa sijaitsi nykyisen Laukaan alueen kivikautinen 

keskus, jonka asukkaat maalasivat kuuluisat Saraakallion kalliomaalaukset. Alueella 

on Suomen laajin, vuonna 1986 löydetty, varhaiseen kampakeraamiseen kauteen 

sijoittuva punamultakalmisto. Kivikaudella Tarvaala oli alueellinen keskus, jonne 

alueen ihmiset kerääntyivät talvisin asumaan. Lähes samalle paikalle valmistui 

vuonna 1593 Laukaan, ja nykyisen Jyväskylänkin, ensimmäinen kirkko. Kirkosta on 

jäljellä Hartikan kirkon nimellä tunnetut rauniot. Kirkon kattoviiri on tänä päivänä 

Laukaan seurakunnan tunnus ja kirkonoven sarana toimii Keski-Suomen museon 

logona.  

 

Nimi Tarvaala on peräisin 1500-luvulta kylän ensimmäisestä, Juho Tarvaisen 

perustamasta, talosta. Tarvaalankoski oli alkujaan nimeltään Laukaanvirta ja antoi 

näin nimen koko kunnalle sekä on edelleen kylän postiosoitteena muodossa 

Laukkavirta. Tarvaalan kylä on myös vanhan Laukaan pitäjän alkuperäinen keskus. 

Tarvaalaan on aikoinaan perustettu myös Laukaan ensimmäinen puhelinyhtiö, 

Tarvaalan Telefooniosakeyhtiö. Kylän alueella on myös arkkitehti Alvar Aallon 

suunnittelema Alatalon tilan päärakennuksen osa.  

 

Tarvaala on aina ollut 

ennakkoluulottomien 

ihmisten kylä, josta on 

historian saatossa 

löytynyt vaikka mitä 

merkillistä alkaen itse 

tehdystä lentokentästä 

maan alle 

rakennettuihin taloihin 

ja junanvaunuihin. 
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Tarvaalan kylällä on hyvä asua, tule sinäkin Tarvaalaan!  
 

Tarvaalan kylä tarjoaa asukkailleen luonnonkauniin, vireän ja elinvoimaisen sekä 

turvallisen elinympäristön. Kylän yhdistysten toiminta on aktiivista ja monipuolista. 

Hyvät palvelut ja 

harrastemahdollisuudet ovat 

kaikkien ulottuvilla joko 

kylällä tai hyvien 

kulkuyhteyksien ansiosta 

vaikkapa Laukaassa ja 

Jyväskylässä.  

 

Tarvaalan alueen 

tonttitarjontaa  

esitellään osoitteessa 

www.tarvaala.fi 
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Tarvaalan kylän yrityksiä 
 

• Ateria- ja pitopalvelu Riitta Nukarinen p. 040 7340344 

• Lämpöpumppu Simppa, Ilmalämpöpumput p. 040 7508808 

• Hartikan Rantamaja mökkivuokraus, Kari Rahkola p. 0400 641349 

• Kuljetus, kone- ja maansiirtotyöt Markku Lahtinen p. 0400 798883 

• K-S Keittiö ja Sähkö Ky, Sähköurakointi Tapani Salmi p. 0400 242515 

• Lehtoniemen tila, majoituspalvelu, p. 0400 789245 www.lehtoniementila.fi 

• Mustankorpin Saluuna p. 040 5455843 www.mustakorppi.fi 

• Tarvaalan Kyläkauppa p. 040 5455843 

• Koski- ja järvikalastusluvat sekä venevuokraus, Tarvaalan Kyläkauppa  

p. 040 5455843 

• Vannesahaus ja puutavaranmyynti Heikki Savolainen p. 040 5859948 

• Tarvaalan Martat ry, astiavuokraus, Mirja Kalima p. 0400 517223 

• Tarvaalan Kalamaja, vuokraus, Kari Rahkola p. 0400 641349 

• Tarvaalan Seurantalo, vuokraus Markku Pitkänen p. 0400 789245 

• Innoste Fishing Oy, kalastuksen ohjelmapalvelut p. 0400 645691 

• T:mi Markku Oksanen, rakennusvalvontaa p. 050 4104938 

• Marjut Ahonen, hieronta- ja rentoutushoidot p. 0400 728478 

• Kultaseppä Pasi Torkkeli, p. 040 5014449 

• Kone- ja kaivuripalvelu Juha Lamberg, p. 0400 454658 

• Taksi- ja inva-kuljetuspalvelut, Helena Puura p. 040 5935484 

• Traktoriurakointi, puunajo ja aurauspalvelu Mauri Puura p. 040 9639187 

• Traktoriurakointi ja aurauspalvelu Mauri Korpela p. 050 373 0762  

• Rakennusremontit, polttopuita, Juhani Nukarinen p. 040 5052339 
  

Laukaan Tarvaalan kyläseura ry - www.tarvaala.fi 

 
Puheenjohtaja Harri Koljonen puh. 044 557 1817  

sähköposti: harri.koljonen@tarvaala.fi 
 

 

 

Kyläesite ja -suunnitelma on laadittu osana 

JyväsRiihi ry:n Kylä kiinnostaa -hanketta. 


