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Saakoski – Saalahti

Kyläpari Saakoski-Saalahti on rakentunut Saarijärvestä alkavan ja Saalahdella Päi-
jänteeseen laskevan Saajoen varrelle. Alueella on asuttu jo 1500-luvulta lähtien ja 
Saakoski on sijainnut valtaväylien varrella alusta asti. Nykyään kylän läpi kulkee sekä 
vanha valtatie hiljaisempana kyläraittina kivisiltoineen että uusi valtatie 9 (E63), jota 
pitkin pääsee nopeasti niin Jyväskylään kuin Lahteen ja Tampereellekin. Maiseman 
Saakoskella ja Saalahdella muodostavat viljelyalueet ja korkeat mäet, joiden välissä 
pilkahtaa vesistöä. Teiden vieressä kulkeva talojen nauha tihenee kylätaajamaksi 
Saakosken kohdalla. Saakoskella on rautatieasemakin, mutta toistaiseksi se on vain 
VR:n omassa käytössä.

Alueella asuu nykyään noin kolmisensataa asukasta ja moni heistä on myös paikalli-
nen yrittäjä. Lisäväriä kylälle tuovat vapaa-ajan asukkaat, jotka omistavat kymmeniä 
kiinteistöjä kylillä. Alueen asukkaisiin saa kosketuksen 9-tien risteyksessä olevassa 
Koski-Baarissa, jonka pihassa alueella kiertävä kirjastoauto pysähtyy viikoittain. Baa-
rin pihassa poltetaan myös lankalauantaina jo perinteeksi muodostunut pääsiäis- 
kokko, jota tullaan katsomaan kauempaakin. Myös Neste Oil Rallin aikaan kyläyh-
distys toimii aktiivisesti tarjoten kioskipalveluja ja parkkipaikkoja rallikansalle. Tal-
kootoiminnasta saaduilla tuloilla rahoitetaan yhdistyksen omaa toimintaa, tuetaan 
koululaisten toimintaa ja järjestetään mm. kyläläisten yhteisiä virkistäytymistilai-
suuksia ja retkiä. Kylän keskellä, kivisillan pielessä sijaitsevassa joen suvannossa on 
kylän oma uimaranta ja matonpesupaikka, joita talkoovoimin pidetään kunnossa. 
Maamiesseuran talolla, Suojakalliolla järjestetään tansseja ja taloa voi vuokrata eri 
tyyppisiin kylätapahtumiin, perhetilaisuuksin, kokouksiin jne.

Koulutoiminta kylällä on alkanut jo 1898 ja aikojen saatossa koulu on eri vaiheiden 
kautta siirtynyt Saakoskelta kylän keskellä mäen päällä edelleen seisovasta vanhas-
ta koulurakennuksesta uudempaan rakennukseen Saalahdelle, Päijänteen ranta-
maisemiin. Saakosken koulussa järjestetään tällä hetkellä opetusta 1-6 luokille ja 
oppilaina ovat Korpilahden eteläisten kylien lapset.

  
Korpilahden eteläisten kylien kyläsuunnitelma ja -esite 
2012 – 2013

Korpilahden Eteläisten kylien alue sijoittuu valtamaantie 9 molemmin puolin ja kä-
sittää Saalahti-Saakoski-Leustu-Horkka-Hirvimäki-Ahvenus-Puolakka-Särkijoki muo-
dostamien pienten kylien alueen. Matkaa Jyväskylään tulee n. 40 km ja Jämsän kau-
pungin keskustaan 20 km. Tampereelle matkaa kertyy reilu 100 kilometriä. Vuoden 
2009 alusta alkaen alue on kuulunut Jyväskylän kaupunkiin.

Alueen maisemaa elävöittävät vaihtelevat maastot, joissa yhdistyvät luonnonmai-
sema, hoidetut pellot ja vesistö. Täällä on mahdollista nähdä laiduntavia lehmiä ja 
erityisesti hevosia. Kyliä ympäröivät järvet Saarijärvi, Maahinjärvi, Painaa ja Päijän-
ne. Saakosken kylän läpi virtaa Saajoki, jossa on kaksi koskea. Hienoja näköalapaik-
koja ja puitteet patikointiin tarjoaa mm. Oravivuoren luontopolku, jonka Unescon 
maailmanperintökohteisiin kuuluvasta kolmiomittaustornista avautuu hulppea nä-
köala Päijänteelle. 

Vakituisia asukkaita eteläisillä kylillä on yhteensä noin 600. Alueella on kyläkoulu 
sekä perhepäivähoitajia. Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnalla on kattava vesi- ja 
viemäriverkosto alueella. Kylillä toimii useita aktiivisia yhdistyksiä, jotka järjestävät 
toimintaa ja tapahtumia ympäri vuoden. Maailmanlaajuisesti tunnetun Neste Oil 
Rallin legendaarinen Leustun pikataival ajetaan täällä. 
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Ahvenus – Puolakka – Särkijoki
Yhtä Korpilahden eteläisten kylien alueista edustaa Ahvenus-Puolakka-Särkijoki –
kylien muodostama suhteellisen laaja maa-alue, joka rajoittuu suurimmilta osiltaan 
9-tiehen ja Päijänteen rantaviivaan. Näiden kylien alueella toimii APS-Kylät ry, joka 
edustaa n. 90 jäsenensä voimin sekä vakituisia että kesäasukkaita.

Ahvenus-Puolakka-Särkijoki –kylät on nimetty perinnemaisemaksi. Painaan järven 
ympärille sijoittuu maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Jylhän kaunista maa-
laismaisemaa hallitsevat metsäiset vuoret, pelto- ja niittyaukeat, koivutaimikot sekä 
laajalta osin luonnonkaunis Päijänne ja pienemmät sisäjärvet. Vakituisia asukkai-
ta on n. 120. Tämän määrän kaksinkertaistaa kesäasukkaat. Alueen asujaimisto on 
suurelta osin jo ikääntyneempää, mutta toisaalta nuoremman polven paluumuutto 
kotimaisemiin ja taloja asuttamaan ei ole harvinaista. Elinkeinorakenteesta valta-
osan muodostavat yksityisyrittäjät ja eläkeläiset. Kylien maisemissa laiduntaa kesäi-
sin hevosia ja vielä lehmiäkin.

Merkittävä nähtävyys Puolakalla on Oravivuorella kohoava Unescon maailmanpe-
rintökohteeksi luokiteltu Struven ketjun mittauspiste näköalatorneineen. Kokonai-
suutena kyliä halkovat hiekkatiet ovat nousuineen ja laskuineen keskisuomalaista 
perinnemaisemaa aidoimmillaan. Pyöräretkille tämä on mitä parhainta antia.

Kyläyhdistyksen näkyvin toiminta ajoittuu kesäaikaan, jolloin järjestetään mm. suo-
sittu bussiretki ruokailuineen kesäteatteriin tai laivamatka Päijänteelle. Merkittävin 
varojen keruu tapahtuu talkootyöllä Neste Oil Rallissa omaa grilli-kahviota pitämäl-
lä. Nämä ansiot käytetään suurimmilta osiltaan retkitoimintaan ja sitä kautta yhteis-
hengen ylläpitoon.

  
Leustu – Horkka – Hirvimäki
Korpilahden länsipuolella 9-tien tuntumassa sijaitsevien Leustun, Horkan ja Hirvi-
mäen kylien muodostamalla alueella asuu nykyisin parisen sataa vakituista asukas-
ta. Pysyvää asutusta alueella on ollut jo yli viisisataa vuotta. Ensimmäiset asukkaat 
saapuivat 1500-luvulla ja kylien nimet viittaavatkin varhaisten talojen nimiin. Kylien 
historia on dokumentoitu kyläkirjaan Väljempää eloa, kekkeempää oloa.

Alue on vireää maaseutua, jossa viljellään maata, harjoitetaan yritystoimintaa ja 
metsätaloutta sekä virkistäydytään. Asukkaiden joukossa on niin eläkeläisiä, perhei-
tä kuin kesäasukkaitakin. Maisemallisesti alue sisältää kumpuilevaa perinnemaise-
maa, laitumia, metsiä sekä useita järviä, joista suurimpana Saarijärvi. 

Entisen Horkan koulupiirin kattavalla alueella toimii aktiivinen kyläyhdistys, joka jär-
jestää tapahtumia ympäri vuoden. Kylien keskuspaikkana on kyläyhdistyksen ylläpi-
tämä kylätupa, jossa järjestetään toimintaa kyläläisille ja joka toimii kokoontumis-
paikkana kerhoille, kursseille ja kokouksille sekä pienimuotoisena juhlapaikkana. 
Horkan kylätupa on koulun entisestä piharakennuksesta talkoilla kunnostettu tila, 
jota kyläyhdistys myös vuokraa kylän ulkopuolisiin tapahtumiin. Kylätuvan piha- 
alueella on kyläläisten käytössä liikuntakenttä ja grillikatos.

Lahnajärven rannalla on Horkan luontonuorten laavu, jossa retkeilijöiden käytössä 
on nuotiopaikka. Perinteinen Leustun Lenkki -tapahtuma kokoaa reippailijoita yh-
teen alkukesästä. Tunnetuin tapahtuma on kansainvälisen Neste Oil Rallin yhtey-
dessä ajettava Leustun erikoiskoe ja sen maineikkaat Visalan sekä Novikovin hyp-
pyrit. 
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Mistä alue tunnetaanVahvuudet   
 
• Kyläkoulu
• Hyvät yhteydet Jyväskylään ja 

Jämsän kautta Tampereelle
• Vesiosuuskunta, Vesi- ja viemäri-

verkosto
• Himoksen läheisyys n. 10 km
• MM Neste Oil Ralli
• Vesistöt (Yhteys Päijänteelle,  

Saakoski, järvet)
• Kauniit kulttuuri- ja perinnemai-

semat
• Vireät  kylät
• Kylätalot: Suojakallio ja Horkan 

kylätupa

Kehittämiskohteet

• Asukasmäärän kasvattaminen
• Kyläpalvelukeskus
• Virkistysreittien kartoitus
• Kokoontumistilojen käyttökartoitus
• Eteläisten kylien yhteinen Syysta-

pahtuma
• Eteläisten kylien yhteistyön kehit-

täminen
• Lähipalveluiden säilyttäminen 

• Osaaminen ja yritystoiminta 
Alueella paljon yritystoimintaa mm. maanrakennus, kuljetus, puutarha, ratsastus-
toiminta, maatilamatkailu, kotipalvelu, rakennusala, maa- ja metsätaloustilat.

• Ratsastustoiminta
Hevoslaaksoksikin kutsutulla alueella on Suomen 3. tihein hevoskeskittymä ja siellä 
sijaitsevat Keski-Suomen suurimmat maneesit ja useita talleja.

• Leustun EK 
Leustun erikoiskoe on kuulunut jo vuodesta 1964 erilaisina versioina nykyisen Nes-
te Oil Rallin ohjelmistoon, pisimmillään se on ollut mukana 40 kilometrin mittaisena 
Moksi-Leustuna. Reitin varrelle sijoittuu tunnettu Visalan hyppyri. 

• Luonto ja maisema
Saajoen kulttuurimaisema. Saajoen varrella sijaitsevat myös kyläseuran ylläpitämät 
uimaranta ja matonpesupaikka.

Unescon maailmanperintökohde. Oravivuorella sijaitsee Unescon maailmanperintö-
kohteisiin kuuluva Struven ketjun kolmiomittaustorni paikalla, josta Suomen kolmio-
mittaustoiminta aloitettiin. Tornille on polku Puolakan paikallistien parkkipaikalta.

Särkijoen maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Painaan järven ympärille sijoit-
tuva maisema-alue kylineen.
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Korpilahden eteläiset kylät

•  Saakosken maamiesseura ry, Suojakallio (vuokrattavissa tilaisuuksiin) 
    pj. Matti Iistamo, puh. 0400 246 126, matti.iistamo@gmail.com

• Korpilahden Ratsastajat ry 
    http://korpilahdenratsastajat.sporttisaitti.com

•  Saakosken kyläseura ry
    pj. Timo Javanainen, puh. 0400 534 326, saakoski@gmail.com

•  Saakosken koulu
    http://peda.net/veraja/jyvaskyla/saakoskenkoulu  
•  Saakosken koulun vanhempaintoimikunta
    pj. Mari Josefsson puh. 050 411 9178, mari.josefsson@gmail.com  

www.saakoski.fi

Kyläesite ja -suunnitelma on laadittu osana JyväsRiihi ry:n 
Kylä kiinnostaa -hanketta.
Kuvat: Tarja Hiirola, Soili Hokkanen, Matti Iistamo, Pekka Kiho, Jouni Kinkkula, Seija Lemmetti, Sirkku Mennala, Merja Vanhala

•  Horkan koulupiirin kyläyhdistys ry, Horkan kylätupa (vuokrattavissa tilaisuuksiin)
    pj. Sirkku Mennala, puh. 040 748 7103, sirkku.mennala@kotikone.fi
•  Leustun luontonuoret
    Anne Paasonen, puh. 044 361 9876

•  APS kylät ry
    pj. Pekka Kiho, puh. 0400 979 223, jahimees@windowslive.com

Saakoski – Saalahti

Ahvenus – Puolakka – Särkijoki

Leustu – Horkka – Hirvimäki

• Eteläisen Korpilahden kyläselvitys 2011
    www2.jkl.fi/kaavakartat/Kylaselvitys_Korpilahti_Etela.pdf

• Maahinkylän metsästysseura ry
    pj Heikki Rihto, puh. 040 537 8015

• Korpilahden-Saarijärven kalastusyhdistys ry
    Markku Levaniemi p. 040 723 8616, markku.levaniemi@gmail.com

• Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta
    Markku Levaniemi p. 040 723 8616, markku.levaniemi@gmail.com

horkka.wordpress.com

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

• Korpilahden erämiehet ry. Erä-Riihelä (vuokrattavissa tilaisuuksiin)
    Anssi Ikonen, Puh. 0440 641 709, anssi.ikonen@aikonen.inet.fi


