
Korpilahden satama 
Korpilahden Satama on viihtyisä alue Päijänteen rantamaisemissa noin 25 kilometriä Jyväskylästä, 
nelostien varrella. Satama-alue on ollut suositun Päijänteen Palvipäivien tapahtumapaikkana jo 
vuodesta 1987 ja Satamabluesit on järjestetty vuodesta 2003 lähtien. Alueella sijaitsee myös 
kahvila-ravintola Satamakapteeni.  
 
Sijainti karttapalvelussa 
Osoite: Korpilahdentie 8 (Satamakapteeni) 
 

    
 

Suositukset tapahtumille 

• Taide ja kulttuuritapahtumat 
• Promootio ja esittelypaikat (ei kaupallista promootiota) 
• Urheilu- ja liikuntatapahtumat 
• Konsertit 
• Yritystilaisuudet 
• Yksityistilaisuudet 
• Markkinat ja kirpputorimyyjäiset 
 

Pinta-ala ja kävijämitoitus 

• koko alue noin 5000 m2 
 

Pinnat ja rakenteet 

• asfaltti-, hiekka- ja nurmialueita 
• nurmialueilla pensasistutuksia ja puita 
• alueen välittömässä läheisyydessä on leikkikenttä ja matonpesupaikka 
 

Käytössä huomioitavaa 

• tapahtumajärjestäjän tulee tiedottaa tapahtumastaan ja olla yhteydessä alueen yrittäjiin, 
yhteystiedot: 
Kahvila-ravintola Satamakapteeni puh. 014 822 888, satamakapteeni (at) luukku.com 
Höyrygalleria ja Emalipuukauppa puh. 050 4121 611, 040 5289 076, info (at) hoyrygalleria.fi 

 

http://www.paijanteenpalvipaivat.fi/
http://www.musary.net/index.php
https://kartta.jkl.fi/IMS/?layers=Opaskartta&cp=6878588,476840&z=2&title=Korpilahden%20Satama
http://www.satamakapteeni.fi/
http://www.hoyrygalleria.fi/


Veden ja sähkön saatavuus 

• alueella sijaitsee 2 sähköpistettä ,kts. tapahtumapaikkakartta (pdf) 
• vesipisteitä sijaitsee venelaitureilla 
 

Kulkuyhteydet ja pysäköinti 

• alue sijaitsee Korpilahden keskustasta noin 200 m 
• satama-alueella on pysäköintitilaa 
• Jyväskylään on matkaa noin 25 km, Jämsään n. 30 km 
• linja-autopysäkki 300 m, paikallisliikenteen reittiopas: http://linkki.jyvaskyla.fi/ 

Alustavat paikkavaraukset ja lisätiedot 
Ennen alueen käyttöluvan hakemista on suositeltavaa tiedustella varaustilanne ja tehdä alustava 
paikkavaraus Palvelupiste Hannikaisesta, ma – pe klo 8 – 15 puh. 014 266 5025, 
palvelupistehannikainen[at]jkl.fi 

HAE LUPAA 
Lupa alueen käyttöön tapahtumalle haetaan sähköisesti https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit/fi  
Kirjautuminen edellyttää tunnistautumista (kun olet rekisteröitynyt, voit jatkossa kirjautua 
sähköpostiosoitteella ja salasanallasi).  

Maksut, esimerkki v.2018 
Jos tapahtuma on myynti- ja kaupallinen tai muutoin merkittävä tapahtuma, alueen käyttömaksu 
muodostuu seuraavasti:  

• Luvan käsittelymaksu 82,00 € (veroton) tai jos – tarkastus- ja valvontamaksu 163,00 € 
(veroton)/1 käynti kohteessa tai 245,00 € jos 2 tarkastuskäyntiä 

• alueen käyttömaksu jos pinta-ala 501 – 5000 m2, on 69,67 € / vrk (sis.alv 24%) 
• sähkö 10,00 €+alv 24%/vrk/myyntipaikka tai voimavirta 20,00 €+alv 24%/vrk/mp 
• hinnasto (pdf) 

Lisätietoa alueen käyttöluvista  
www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki-jyvaskyla/jarjesta-tapahtuma/luvat/alueen-kayttolupa 
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https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tapahtuma-kartta-korpilahdensatama.pdf
http://linkki.jyvaskyla.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/palvelupiste-hannikainen
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit/fi/Event/Locations
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit/fi
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/tapahtumalupataksa.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki-jyvaskyla/jarjesta-tapahtuma/luvat/alueen-kayttolupa
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