
Iltakahvit kuntapäättäjien kanssa Korpilahdella 14.2. 

Ajatuksia keskusteluun 

 

Korpilahden alue voi tarjota Jyväskylän kaupungin kehittämiselle enemmän kuin nykyään on 

huomattu. Aluetta oikealla tavalla kehittämällä ja sen erityisominaisuuksia hyödyntämällä se 

voisi olla haluttu alue asumiseen ja yrittämiseen monipuolistaen Jyväskylän tarjontaa. 

 

Korpilahti muodostuu alueellisesti kirkonkylästä ja maaseudusta kylineen. Kirkonkylä on 

tiiviimmin rakennettu entinen kuntakeskus Päijänteen rannalla. Keskustaa ympäröi laaja 

maaseutu Päijänteen molemmin puolin jakautuen maa- ja vespuoleen elävine kylineen. 

 

Maisema Korpinlahden alueella on erityisen kaunis. Suurjärvi Päijänteen rantoja reunustavat 

jylhät vuoret ja maapuolella levittäytyvät laajat erämaiset metsäalueet. Nämä erityiset 

maisemapuitteet ovat innostaneet maamme eturivin kuvataiteilijoita ja elokuvan tekijöitä 

ikuistamaan ne mestariteoksiinsa. Näitä puitteita kannattaa edelleen kehittää ja käyttää 

viihtyisään asumiseen, yrittämiseen ja matkailuun. 

 

Korpilahdella on hyvä kasvualusta myös sosiaalisen ja yritystoiminnan saralla. Kirkonkylällä 

ja kylissä toimii virkeitä yhdistyksiä ja yrityksiä sekä kulttuurin tarjoajia, joiden yhteistyöllä on 

kantava voima. 

 

Erinomainen esimerkki tästä on pohjoisen Korpilahden kylien yhteistyö, jolla on saatu aikaan 

isoja kehitysaskeleita mm. terveydenhuollon saralla. 

 

Yritystoiminnan kirjo on laaja: alkutuotannosta elintarvikkeisiin, muuhun jalostukseen ja 

palveluihin. Korpilahtelaisiin tuotteisiin voi törmätä vaikkapa Helsingin musiikkitalossa, 

parhaissa elintarvikeliikkeissä Suomen eri kolkissa ja kalastustarvikeliikkeissä eri puolilla 

maailmaa. 

 

Korpilahtelainen kulttuurielämä on yllättävän vilkasta. Teatteri, taide, käsityö ja musiikki ovat 

keskeinen osa tämän päivän korpilahtelaisuutta - ja kansallisesti erittäin arvostettua. 

 

Liikunta ja urheilu, ne ovat meidän sydäntämme lähellä. Jopa siinä määrin, että aktiiviset 

kansalaiset talkoohommina tekevät tuohon Kirkkoselälle talvisin ladut ja luistelubaanan. Niitä 

jokainen ulkoilija käyttää tietenkin omalla vastuullaan. Vanhempi väki ei oikein uskalla lähteä 

testaamaan hiihtotaitojaan Kokkomäen jyrkkiin mäkiin ja äkkivääriin mutkiin. 

 

Kokkomäelle on tulossa frisbeegolfrata. Kiitos siitä liikuntatoimelle ja aktiivisille 

korpilahtelaisille. 

 

Satamamme on kehittynyt hitaasti, mutta varmasti. Vielä riittää tehtävää ja käyttäjiltä tulee 

jatkuvasti toiveita sataman parantamiseksi. 

 

 

Korpilahden vahvuuksia ovat ainakin rakennetun ympäristön ja luonnon kauneus, 

terveellisyys, turvallisuus, metsien ja vesien ympäristö, luontokokemus, hiljaisuus, 

sosiaalinen kanssakäyminen ja kulttuurihistoria. Näiden ominaisuuksien arvostus tulee 



kasvamaan asuinympäristönä. Nyt tarvitaan vahvuuksien kartoitus ja alueen edelleen 

kehittäminen ja markkinointi. 

 

Toimenpiteitä 

 

1. Korpilahden kirkonkylän ja maaseudun ja kylien kehittämisen strategia. 

2. Kaavoituksen edistäminen – monipuolinen tonttitarjonta vahvuuksia hyödyntäen – 

monipuolinen asuntotarjonta kirkonkylälle – kesäasunnoille ympärivuotista käyttöä – tyhjien 

maatilojen hyödyntäminen. 

3. Infran rakentaminen – saatavuus – yhteydet kaupunkikeskustaan ja eteläiseen Suomeen 

– nopea laajakaista koko alueelle - vesihuolto. 

4. Maisema- ja ympäristöhankkeet esim. reitit ja maailmanperintökohde Oravivuorella. Jo nyt 

tiedetään, että maailmanperintökohteilla on matkailullista arvoa. 

5. Yritystoiminta ja palvelut. Näiden edellytyksenä on toimiva infra. 

  

Ensisijainen toimenpide on laatia strategia Korpilahdelle, jonka kaupunki laatii yhteistyössä 

alueen toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Näin saadaan etsittyä vahvuudet, joiden varaan 

aluetta on hyvä kehittää. Samalla saadaan myös kaupungin päättäjät tietoisiksi Korpilahden 

mahdollisuuksista tuoda hyvinvointia koko kaupunkiin. 

Korpilahti tulee brändätä ja markkinoida vahvasti positiivisen mielikuvan luomiseksi 

viihtyisänä asuinympäristönä. 
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