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Korpilahti sijaitsee Keski-Suomessa,
noin 30 kilometriä Jyväskylästä
etelään, Päijänteen länsiTampereelta
rannalla.
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Junalla pääsee Jämsään, noin 25
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kilometriä Korpilahdelta etelään, tai
Jyväskylään, joista on molemmista hyvät
bussiyhteydet perille.
Alkio-opisto sijaitsee Korpilahden keskustan eteläpuolella.
Kirkonkylästä opistolle pääsee kävellen Päijänteen ylittävää kävelysiltaa.
Autolla Jyväskylästä tultaessa käännytään eteläisestä risteyksestä
ensin Korpiahoon päin, heti edelleen oikealle ja alikulun läpi
Korpilahdentielle, josta Tähtiniementielle.
Tampereen suunnasta tultaessa käännytään ensimmäisestä
Korpilahden keskustaan ohjaavasta liittymästä keskustaan päin ja
heti seuraavasta risteyksestä oikealle Tähtiniementielle.
Tähtiniementie vie suoraan opistolle.
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Korpilahti village is located in Central Finland,
some 30 kilometers south of Jyväskylä, on the western
shore of Lake Päijänne.

Valtatie 9 Jyväskylään
Highway #9 to Jyväskylä

You can easily get to
Korpilahti by bus.
There are straight
connections from eg
Turku, Helsinki and
Tampere.

By train you can arrive either to Jämsä, some 25 kilometers
south of Korpilahti, or to Jyväskylä.There are good bus
connections from both towns to Korpilahti.
Alkio-opisto is located south of Korpilahti
village center. If you are on foot, walk along
the small pedestrian bridge that goes across the
strait of Lake Päijänne.
If you arrive by car from direction Jyväskylä, take the
southern crossing to the village center and turn right
towards Korpiaho (the road sign says “Korpiaho”).
Take another turn to the right immediately towards the
village center, drive through a tunnel, turn again towards
the village center (Korpilahdentie Rd) and then very soon
to the right to Tähtiniementie road, which leads you to
Alkio-opisto.

