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koRpilaHDen satama Ja 
kiRkonmäki
opetuskäyttö
sisävesiliikenteen merkitys Järvi-suomen kirkonkylille, valta-
kunnallisesti arvokas maisema, seurakunta, kyläraitti, venesata-
mien ympäristöohjelma Roope.

kuvaus
korpilahden satama on perustettu yli 100 vuotta sitten, aikana 
jolloin höyrylaivaliikenne alkoi päijänteellä. se sijaitsee kirkon-
kylän keskustassa päijänteen kirkkolahdella. Vuoden vierassata-
maksi vuonna 2006 valitusta korpilahden satamasta löytyy lisä-
tietoa kahvila-ravintola satamakapteenin sivuilta. 

korpilahden puinen ristikirkko on korkealla mäellä kylän ylä-
puolella. alttaritaulun ”tulkaa minun tyköni” on maalannut 
Vilho sjöström 1904. erillinen kellotapuli on rakennettu 1885. 
kirkon viereisellä hautausmaa-alueella ovat sijainneet seura-
kunnan aiemmat kirkot. kirkonmäelle voi nousta satamasta 
”synninpolkua” pitkin.

kirkonmäeltä satamaan avautuva näkymä on valittu valtakun-
nallisesti arvokkaaksi maisemaksi. kirkon alapuolelle jäävä lai-
vasatama, kahden sahan jäljellä olevat tehdasrakennukset ja 
kyläläisten venesatama kertovat sisävesiliikenteen merkitykses-
tä korpilahdelle vielä tänä päivänäkin. korpilahden kirkkoran-
ta on ollut vesitien ja talvitien päätepisteenä vuosisatojen ajan. 

kirkonmäen etelärinteessä kulkee kirkonkylän vanha keskus-
raitti, martinpolku, jonka vanha rakennuskanta, entiset kaup-
pahuoneet ja yksityistalot muodostavat yhä selkeän raittiko-
konaisuuden. tien varressa on myös vanhan, 1777 rakennetun 
kellotapulin alaosa, joka on nyt kotiseutumuseona.

korpilahden satama on siisti, turvallinen ja ympäristöstään huo-
lehtiva Roope-venesatama. Roope on venesatamien ympäristö-
ohjelma, jota hallinnoi pidä saaristo siistinä ry.

opasteet ja palvelut
palveluja tarjoavan kahvila-ravintola satamakapteenin osoi-
te on korpilahdentie 8, 41800 korpilahti. satama on hyvän-
tuulen vierassatama. Veneilijöille on tarjolla kattavat palvelut. 
Veneilijöiden palvelutiloista wc:n ja suihkujen lisäksi löytyvät 
keittiö ja pyykinhuoltotilat sekä sauna. tarkemmat tiedot ve-
neilypalveluista ja vesistömatkailutapahtumista löytyvät osoit-
teesta http://www.paijannettapohjoiseen.com.

kirkon osoite on kirkonmäentie 1. seurakunnalla on päijänteen 
rannalla oittilan kylässä mutasen leirikeskus, joka tarjoaa leiri-, 
majoitus-, tila- ja ruokapalveluita.

lähteet
Jyväskylän kaupunki
museovirasto
korpilahden alueseurakunta
korpilahden kirkko
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http://www.satamakapteeni.fi/
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/pdf/Havainnekuva_kirkonmaki.pdf
http://www.pidasaaristosiistina.fi/index.phtml?s=141
http://www.paijannettapohjoiseen.com
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/palvelut_ja_yhteystiedot/leirikeskukset/mutanen/
http://www.jkl.fi/satamat
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200564
http://www.jyvaskylanseurakunta.fi/alueseurakunnat/korpilahti/yhteystiedot/
http://www.finnica.fi/keski-suomi/kirkot/kirkkoesittely.php?id=42

