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1. Johdanto 

Sappeen matkailualue sijaitsee Pälkäneen kunnassa 

Pirkanmaalla, noin 50 kilometrin päässä Tampereelta 

kaakkoon. Sappee on yksi Suomen merkittävimmistä 

hiihtokeskuksista; eräs Etelä-Suomen suurimpia ja koko 

Suomessa kymmenen suurimman joukossa. 

Perinteinen hiihtokeskustoiminta on ollut viime vuosina 

muutosten kourissa, sillä pelkästään talvilajeihin 

keskittynyt keskus ei varsinkaan Etelä-Suomessa enää 

pärjää. Monipuolistuminen ja ympärivuotisen toiminnan 

kehittäminen ovat uusia haasteita alalla. Lisäksi muut 

yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat 

kilpailuasetelmaan: esimerkiksi kansalaisten 

ympäristötietoisuuden kasvu, ulkomaanmatkailun 

lisääntyminen kotimaanmatkailun kustannuksella sekä 

ilmastonmuutos, lienevät näistä haasteista 

merkittävimmät. Etelä-Suomessa haasteelliset ja 

vaikeasti ennakoitavat lumiolosuhteet sekä kiristyvä 

kilpailu keskusten välillä, muodostavat paineita uudistaa 

ja monipuolistaa myös Sappeen toimintaa perinteisen 

hiihtokeskusliiketoiminnan ulkopuolelle.  

Kasvun mahdollisuuksia kotimaiselle 

matkailuliiketoiminnalle tarjoavat puolestaan ihmisten 

vapaa-ajan lisääntyminen ja käytössä olevan rahamäärän 

kasvu – ainakin tietyissä tuloluokissa – sekä 

elämyshakuisuuden tuleminen voimakkaammin 

vallitsevaksi suuntaukseksi. Toisaalta nykyinen 

talouslama vähentänee ulkomaanmatkailua ainakin 

väliaikaisesti ja yhä useampi perhe valinnee 

hiihtolomallaan laskettelurinteet aurinkorantojen sijaan. 

Itäturismin kasvu ja siihen vastaaminen tarjoavat myös 

mahdollisuuksia.  

Näiden haasteiden parissa kamppailee myös Sappeen 

hiihtokeskus ja ympärivuotisuuden kehittäminen on 

enenevässä määrin tavoitteena Sappeen 

kehittämisessäkin. Perinteisen, pelkästään 

rinnepalveluihin keskittyvän hiihtokeskuksen asemesta, 

Sappeesta pyritään kehittämään monipuolinen, kaikkina 

vuodenaikoina toimiva, pirteä ja elämyksellinen 

matkailukeskus, joka tulee keräämään matkailijoita 

entistä laajemmalta alueelta. Selkeänä tavoitteena on 

1.  Sappeen logo ja tunnusvärit 

2. Pälkäneen kunta sijaitsee Kaakkois-
Pirkanmaalla 
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olla eteläisen Suomen suurin matkailukeskus jo vuoteen 

2015 mennessä. Tätä tarkoitusta varten Sappeen 

matkailukeskus on teettänyt konsulttityönä alueesta 

kehittämissuunnitelman, eli työnimeltään Sappeen 

visiona tunnetun projektin. Tämän projektin pohjalta 

saaduista ideoista osa on jo toteutettu ja osa on vielä 

odottamassa jatkotyöstöä. 

Oma diplomityöni on tehty Sappeen hiihtokeskukselle 

Pälkäneen kunnan perustaman Sappeen matkailualueen 

kehittämishankkeen tilauksesta. Työni tavoitteena on 

ollut löytää arkkitehtonisesti ja maankäytöllisesti 

luonteva ilmiasu ja sisältö Sappeen visiossa 

hahmotelluille toiminnoille ja kehittää niitä edelleen, 

sekä ideoida myös lisätoimintoja. Työ on tehty tiiviissä 

yhteistyössä tilaajatahon ja hiihtokeskuksen johdon 

kanssa, tarkoituksena saada lopputulos mahdollisimman 

hyvin vastaamaan heidän tarpeitaan. 

Tekemieni suunnitelmien on tarkoitus toimia jatkossa 

ideapankkina keskuksen kehittämistyössä ja olla 

työkaluna sijoittajien ja rakennuttajien kanssa 

uudishankkeista neuvoteltaessa. Lisäksi työn tavoitteena 

on muodostaa pohja kaavoitustyölle, jossa olemassa 

olevat kaavat ajantasaistetaan ja uusia alueita varten 

luodaan uusi asemakaava. Kaavoituksen on tarkoitus 

laajentua koskemaan koko Sappeen matkailualuetta.  

 

 

3. Sappeen matkailualueen sijainti 

4. Sappeen hiihtokeskuksen aluekartta 
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2. Sappeen matkailualue 

2.1 Taustaa  

Sappeen hiihtokeskus sijaitsee Pälkäneen kunnan 

korkeimmalla kohdalla, 225 metriä korkealla 

Sappeenvuorella, Sappeen kylässä. Alun perin keskus on 

perustettu vuonna 1989 ja tuolloin se sijaitsi nyttemmin 

lakkautetussa Luopioisten kunnassa. Vuoden 2007 

kuntaliitoksesta alkaen Sappee on ollut osa Pälkänettä. 

Sappee on pienelle kunnalle erityisen tärkeä 

matkailukohde ja merkittävä palvelualojen työllistäjä 

seutukunnallisesti. Pälkäneen elinkeinoelämän kannalta 

Sappee toimii tärkeänä moottorina ja palvelurakenteen 

monipuolistajana ja matkailualan elävöittäjänä. 

Matkailukeskus on siten ainutlaatuinen ja arvokas osa 

kunnan palvelutarjontaa.  

Sappeenvuoren juurelta alkavat Laipanmaan laajat 

metsäalueet. Laipanmaa on Etelä-Suomen laajin 

yhtenäinen metsäalue ja sen käsittämät 150 km² 

sijaitsevat kolmen kunnan alueella. Laipanmaa on 

suurimmaksi osaksi suojelematonta talousmetsää, mutta 

se tarjoaa kuitenkin eteläsuomalaisessa mittakaavassa 

huikeita retkeilymahdollisuuksia. Ilmeeltään se 

muistuttaa pikemminkin Lappilaista erämaata, kuin 

tavallista Pirkanmaalaista talousmetsää. Laipanmaan 

mahdollisuuksia on vaihtelevasti hyödynnetty Sappeen 

markkinoinnissa, mutta tulevaisuudessa se voisi olla 

entistä tehokkaammin houkuttelemassa myös 

erähenkisiä matkailijoita keskukselle. 

Aivan hiihtokeskusliiketoiminnan alkuvaiheessa 

Sappeenvuorta korotettiin noin 30 metrillä, 

alkuperäisestä 195 metristä, mikä kertoo paitsi 

ympäristölupien myöntämiskäytäntöjen muutoksesta, 

myös yleisemmin siitä muutoksesta, joka 

kansalaismielipiteessä on tapahtunut ympäristöarvojen 

hyväksi. Tänäpäivänä vastaava hanke tuskin saisi 

viranomaissiunausta yhtä helposti. 

Sappeen hiihtokeskuksen alku oli vaikea ja sattui 

hankalaan taloudelliseen murrokseen.  1990-luvun 

laman kourissa ei konkurssiltakaan voitu välttyä, mutta 

uusien omistajien käsissä liiketoiminta on kuitenkin 

lähtenyt tasaiseen nousuun ja Sappee on vakiinnuttanut 

paikkansa Suomen kymmenen suurimman 

5. Laipanmaan metsäalueen maisemaa 

6. Suosittu TV-sarja Metsolat kuvattiin osittain 
Sappeessa 

7. Näkymä Sappeenvuoren laelta kohti Laipanmaata 
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hiihtokeskuksen joukossa. Melkoisen julkisuusannoksen 

nuori hiihtokeskus sai vuosien 1993–95 välillä kuvatusta 

suositusta tv-sarjasta, Metsoloista, jonka 

hiihtokeskusosuudet kuvattiin nimenomaan 

Sappeenvuorella. Tänään Sappee kuuluu kävijämäärillä 

mitattuna koko Pirkanmaan maakunnan 

matkailukohteiden joukossa kärkikymmenikköön.  

Keskuksen säilyminen elinvoimaisena on koettu koko 

kuntaa koskettavana asiana ja tahtotila kehittämiseen on 

yhteinen niin yrittäjien kuin virkamiestenkin kesken. 

Matkailukeskuksesta halutaan kehittää koko maakunnan 

matkailun ykköskohde, mikä nähdään pelkästään 

positiivisena asiana myös laajemmin Pirkanmaalla. Tätä 

varten Pälkäneen kunta on perustanut Sappeen 

matkailukeskuksen kehittämishankkeen koordinoimaan 

hiihtokeskuksen muuttumista ympärivuotiseksi vapaa-

ajan keskukseksi.  

2.2 Sappeen matkailukeskus tänään 

Matkailukeskus on kehittynyt voimakkaasti viimeisen 

viisivuotiskauden aikana. Muutos perinteisestä 

laskettelupainotteisesta matkailukeskuksesta kohti 

monipuolisempaa vapaa-ajankeskusta on jo käynnistynyt 

ja uusia toimintoja on tuotu alueelle. Tapahtumakeskus 

Huippu ja ensikesänä toimintansa aloittava kesäteatteri 

ovat esimerkkejä tästä. Alueen yleisilmettä vaivaa 

kuitenkin edelleen tietty hajanaisuus ja keskeneräisyys. 

Sisääntuloväylä on sateella pehmeä ja kuivalla pölisevä 

kuoppainen hiekkatie, eikä risteyksellä olevaa kylttiä 

lukuun ottamatta mikään kieli tien päässä odottavasta 

matkailukeitaasta. 

Alueen keskuksena toimii vuonna 2005 valmistunut 

Tapahtumakeskus Huippu, jossa toimii ruokaravintola ja 

kaksi anniskeluoikeuksin varustettua baaria. Huipussa 

järjestetään myös säännöllisesti erilaisia tapahtumia ja 

konsertteja. Rinteiden lipunmyynti- ja vuokrauspalvelut 

sijaitsevat Huipun viereisessä hirsirakennuksessa. 

Ravintolapalveluita löytyy myös Sappeenvuoren laella 

sijaitsevasta Ekokammista sekä Vohvelikahvilasta, joka 

sijaitsee rinnealueen länsiosassa ja Ala-Sappee 

ravintolasta Iso-Arajärven Pitkälahden pohjukasta, 

rinteiden juuresta. Keskuksen laajentuessa ruokailijoiden 

8. Tapahtumakeskus Huippu 

9. Rinneravintola Ala-Sappee 

10. Sappee Chalets -huoneistohotelli 
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palvelemiseen on kuitenkin satsattava voimakkaasti 

lisää, sekä tarjontaa monipuolistettava. 

Majoituspalveluiden osalta Sappee koostuu tällä hetkellä 

lähinnä vuokramökeistä ja asuntovaunupaikoista. 

Muutosta kohti tavoitteena olevaa 

hotellimajoituspainotteisuutta, edustaa vuonna 2008 

valmistunut YIT:n Chalets-konseptin mukainen 

huoneistohotelli, Sappee Chalets, Tapahtumakeskus 

Huipusta hieman länteen. Varsinainen mökkikylä alueen 

ytimessä edustaa syntyajankohdalleen tyypillistä loma-

asuntorakentamista, ja koostuu lähinnä hirsimökeistä ja 

muutamasta rivitalosta. Alue on toteutettu 

pääsääntöisesti kortteli kerrallaan. Rakennusryhmät 

eivät kuitenkaan muodosta kokonaisuutta tyylillisesti tai 

sijoittelultaan ja arkkitehtuuriltaan ne ovat varsin 

erilaisia. Yhtenäistäviä toimenpiteitä kaivattaisiin 

kipeästi. 

Ympäristö- ja miljöörakentamisen osalta Sappeeta voisi 

luonnehtia lähinnä luonnonmukaiseksi, eli talot 

sijaitsevat metsäsaarekkeiden keskellä ja tiestö ja kadut 

ovat päällystämättömiä ja sorapintaisia. Ne kärsivät 

kelirikosta keväisin ja syksyisin, kun taas kesällä 

pölyäminen on ongelmana. Varsinaisia rakennettuja 

väyliä tai huoliteltuja pinnoituksia löytyy lähinnä vain 

Tapahtumakeskus Huipun pihasta. Karavaanarialue 

rakennetun alueen länsipäässä, edustaa varsin 

onnistuneesti tätä samaa luonnonläheisen rakentamisen 

periaatetta. Se koostuu loivaan rinteeseen terassoiduista 

avopaikoista, jotka sijaitsevat lähes huomaamattomasti 

ympäröivän metsän katveessa. 

Majoitusrakennusten ja ravintoloiden lisäksi alueella 

sijaitsee muutamia palvelevia rakennuksia, kuten 

kaluston huoltoon tarkoitettu konehalli ja 

karavaanarialueen huoltorakennus. 

2.3 Kaavoitustilanne ja yhdyskuntatekninen huolto 

Sappeen matkailukeskus käsittää nykyisellään noin 80 

hehtaarin alueen, jolla on 7 erillistä voimassa olevaa 

ranta-asemakaavaa. Kaavat ovat peräisin vuosien 1987 

ja 2004 väliseltä ajalta ja osa niistä on nykyisten 

kehitystavoitteiden kannalta vanhentuneita. 

Kaavoitustyön yhteydessä tehtyjen perusselvitysten 

mukaan suunnittelualueella ei ole merkittäviä 

11. Honka-Sappeen huvilakorttelia 

12. Vaaja-Sappeen kortteli koostuu rivitaloista 

13. Sappeen Tähti on viimeisin keskustan 
huvilakortteleista 
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luonnonarvoja tai avainbiotooppeja, lukuun ottamatta 

alueen luoteiskulman puronotkelmaa, joka on merkitty 

kaavaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 

tärkeäksi alueeksi (luo). 

Kaavojen sallimaa rakennusoikeutta ei ole hyödynnetty 

toistaiseksi kovinkaan tehokkaasti aivan alueen ydintä 

lukuun ottamatta. Loma-asuntoalueista on toistaiseksi 

toteuttamatta suurin osa, mutta alueen eteläosassa 

Sappeenvuoren tien varressa ja pohjoisessa Vuoritien 

varressa, ns. Ski in - Ski out -alueella, on tonttimyynti 

parhaillaan käynnissä. 

Matkailualue on nykyisin kytketty Pälkäneen 

kunnallistekniikkaan ja verkkoa tullaan laajentamaan 

myös toteutettavat uudet alueet käsittäväksi. Lähin 

jätevedenpuhdistamo sijaitsee Pälkäneveden rannassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15. Sappeen alueen ajantasakaava on kooste voimassa olevista ranta-asemakaavoista 

14. Ranta-asemakaavaan suojelluksi merkityn 
puronotkelman idyllisintä osaa 
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3. Hiihtokeskusten ympärivuotinen käyttö 

3.1 Yleinen trendi 

Suomessa hiihtokeskusten kausi on verrattain pitkä, 

johtuen pitkästä talvestamme. Toisaalta meillä ei ole 

korkeita vuoria, kuten Keski-Euroopassa tai Norjassa, 

joten lumitilanne on meillä epävarmempi. Varsinkin 

Etelä-Suomessa tämä on koettu ongelmallisena viime 

vuosina, kun lumentulo on usein jäänyt joulukuun 

loppuun. Todennäköisesti Ilmastonmuutos tulee omalta 

osaltaan vaikuttamaan tilanteeseen pitkällä tähtäimellä 

negatiivisesti, kun ensilumen sataminen edelleen 

lykkääntyy ja talvikuukausien keskilämpötilat nousevat.  

Etelä-Suomen keskuksissa kauden aloitus on usein täysin 

keinolumen varassa. Koneellisesta lumetuksesta on 

kuitenkin apua vain jos lämpötilat pysyvät pakkasella.  

Toisin sanoen eteläsuomalaisten hiihtokeskusten on 

pakko monipuolistua ja kehittyä ympärivuotisiksi 

matkailukeitaiksi, välttääkseen marginalisoitumisen 

lyhyen kauden ja epävarmojen lumiolosuhteiden vuoksi. 

Hiihtokeskuksen rinnealueiden rakentaminen vaikuttaa 

aina maisemaan. Yleensä puustoa joudutaan poistamaan 

paljon ja varsinkin kesäisin rinteet ovat siten varsin 

lohduttoman ja karun näköisiä. Luonnolle aiheutuvaa 

kokonaishaittaa pahentavat lisäksi keskusten yleensä 

syrjäinen sijainti julkisten kulkuvälineiden 

saavuttamattomissa, mistä seurauksena oman auton 

käyttö on kävijöille välttämätöntä. Puutteellisesti 

järjestetty kunnallistekniikka ja usein energiaa tuhlaava 

rakentaminen huonontavat entisestään 

ympäristöbilanssia.  

Monipuolistamalla tarjontaa ympärivuotiseen suuntaan, 

keskusten olemassa olo voisi ekologisessa mielessä 

saada paremmin oikeutuksensa sitä kautta, että niiden 

tehokkuus ja käyttöaste paranevat ja lisäksi 

maisemointiin joudutaan kiinnittämään enemmän 

huomiota. Golfkenttien rakentaminen parantaisi kovin 

pusikoituneita maisemia puistomaiseen ja huoliteltuun 

suuntaan. 

Suomessa useat hiihtokeskukset ovat ottaneet 

tavoitteekseen ympärivuotisen toiminnan ja 

kesämatkailun kehittämisen. Laajoja yhteiskunnallistakin 

tukea saaneita hankkeita on käynnistetty mm. 

16. Lumetusta lumitykillä 

17. Sokos Hotel Levi Kittilän Levi-tunturilla 
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Hyrynsalmen Ukkohallassa ja Jämsän Himoksessa.  

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on paikallisen 

matkailun lisääminen ja työpaikkojen luominen. Usein 

niihin on myös yhteiskunnan puolelta liitetty erityisiä 

ympäristöarvoihin liittyviä tavoitteita, kuten esimerkiksi 

luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, 

yhdyskuntateknisen huollon parantaminen ja 

hiihtokeskustoiminnalla aiheutettujen haittojen 

maisemallinen korjaaminen. 

Niin ikään Lapin suurissa keskuksissa on panostettu 

ympärivuotisen toiminnan aikaan saamiseen. Esimerkiksi 

Levillä on rakennettu kokonainen uusi keskusta 

hiihtokeskuskylälle, kävelykatuineen ja toreineen, millä 

pyritään parantamaan laatuvaikutelmaa ja luomaan 

houkuttelevampaa ympäristöä kesämatkailijoita 

ajatellen. Muuallakin, kuten vaikkapa Ylläksellä, Rukalla 

ja Oloksella, on panostettu voimakkaasti 

houkuttelevuuden lisäämiseksi rakentamalla mm. 

kylpylä-, hotelli- ja konferenssirakennuksia tarjoamaan 

monipuolisuutta ja takaamaan kesäkauden kysyntää. 

3.2 Ulkomaiset keskukset 

Ympärivuotisuuteen pyrkiminen on tällä hetkellä hyvin 

yleinen trendi hiihtokeskusmaailmassa myös ulkomailla. 

Keski-Euroopassa siihen on haettu ratkaisuja jo vuosia ja 

hyviä tuloksiakin on saatu. Myös Pohjois-Amerikan 

suurissa keskuksissa kesätoimintojen osuus 

liikevaihdosta on jo varsin merkittävää luokkaa. 

Oletettavasti ilmastonmuutos tulee kääntämään tätä 

suhdetta edelleen enenevässä määrin kesätoimintojen 

hyväksi, vaikka tosin vuoristo-olosuhteet takaavatkin 

yleensä varmemmin lumensaannin. 

Keskieurooppalaisissa matkailukeskuksissa on 

perinteisesti ollut vilkasta kesätoimintaa 

vaellusharrastuksen muodossa. Vaeltaminen hyvin 

hoidetuilla vuoristopoluilla on hyvin suosittu 

kansanharrastus ja sillä on Alppiseudulla vuosisatoja 

pitkät perinteet.  Hiihtokeskusten gondolihissit ovat 

usein käytössä kesäisinkin, kyyditsemässä vaeltajia 

huipulle, jolta sitten useimmiten tullaan jalkaisin alas. 

Arkkitehtonisesti varsin hienoja esimerkkejä erilaisista 

dramaattisiin luonnonmaisemiin sijoitetuista 

taukotuvista, rinnekahviloista, näköalatasanteista ja 

18. Levin uuden keskustan toriaukion laidasta 

19. Uusi wellness-hotelli Kitzbühelissä, Itävallassa 
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vuoristokappeleista löytyy Keski-Euroopan 

vuoristoalueilta lukemattomia. 

Alpeilla on myös vahva pyöräilyperinne, joka on poikinut 

jopa legendaarisia kilpa-ajoja, kuten Ranskan 

ympäriajon. Myös tavalliset kuntourheilijat käyvät 

polkemassa hiihtokeskuskyliä yhdistävillä mutkaisilla 

vuoristoteillä ja tuovat siten matkailutuloja ainakin 

majoitusliikkeille. Parin viimevuosikymmenen aikana 

maastopyöräilyharrastus on levinnyt Pohjois-Amerikasta 

laajalti myös Eurooppaan. Pyöräily voi olla toisinaan 

pikemminkin vaellustyyppistä rauhallista etenemistä ja 

toisinaan polkujen ulkopuolella tapahtuvaa hyvin 

vauhdikasta alamäkipyöräilyä temppuratoineen ja 

hyppyreineen.  Hiihtohissejä käytetään hyväksi varsinkin 

alamäkipyöräilyssä, jolloin pyöräilijä voi säästää 

voimiaan varsinaiseen hauskanpitoon.  

 

Roomalaisesta termi-kylpylätoiminnasta juurensa 

juontava kylpyläkulttuuri on voimissaan Keski-

Euroopassa. Useat tänäpäivänä hiihtokeskuksistaan 

tunnetut paikkakunnat, tunnettiin kylpylöistään ja 

parantoloistaan kauan ennen kuin suksia oli edes 

keksitty. Kylpylät Alppimaissa ovat usein hyvin suuria ja 

monipuolisia erilaisine alueineen, jotka on omistettu 

vain yhdelle toiminnolle. Esimerkiksi on olemassa ns. 

saunamaailmoja, joissa on pelkästään useita erilaisia 

saunoja ja samoin nk. Wellness-osastot monipuolisine 

hyvinvointipalveluineen ovat tyypillisiä. 

Ympärivuotisuus, paikallisuus ja ympäröivän luonnon 

20. Maantiepyöräily on suosittua Keski-Euroopassa 

21. Maastopyöräilijä Whistler-MountainBikeParkissa, joka sijaitsee Kanadassa, Vancouverin lähellä 
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huomioiminen ovat usein esimerkillisesti hoidettuja ja 

allasalueet aukeavat käytännöllisesti ulkotiloihin sekä 

ulkoallasalueille – joskus jopa luonnonvesistöihin. 

Varsinkin Sveitsi tunnetaan arkkitehtonisesti 

korkeatasoisista kylpylöistään. 

Eräs uusimmista tulokkaista keskieurooppalaiseen 

kesämatkailukenttään on golf. Sitä harrastetaan 

enenevässä määrin laskettelurinteisiin tai niiden 

ympärille rakennetuilla kentillä. Monien hotellien 

kesävieraista suurin osa tulee nimenomaan pelatakseen 

golfia. Golfkenttien avulla on luotu paitsi hyvä 

matkailutulonlähde, mutta myös onnistuttu 

parantamaan laskettelualueiden kuumaisemia 

huolitellun puistomaisiksi keitaiksi. 

On muistettava, etteivät kaikki lainatut kesäaktiviteetit 

ole sovellettavissa Suomeen jo pelkästään 

luonnonolosuhteiden vuoksi. Sen paremmin kuin 

toimintopaletin kritiikitöntä kopiointia, ei 

keskieurooppalaisesta rakennusperinteestä 

häpeämättömästi ammentavaa rakentamistakaan 

toivoisi nähtävän laajemmalti Suomessa. On 

järkevämpää säilyttää suomalainen identiteetti ja tyyli, 

vaikka ideoita ja yksityiskohtia lainattaisiinkin. Lisäksi 

monilla ulkomaisilla kohteilla ovat valttinaan vuoret, 

jotka jo itsessään vetävät puoleensa matkailijoita. Näitä 

luontaisia vetovoimatekijöitä ei varsinkaan Etelä-

Suomessa juuri ole, ellei sellaiseksi lasketa puhdasta 

luontoa.  

22. Kylpylä Alpentherme, Bad Gasteineinissa 
Itävallassa 

24. Golfaajia Itävallan Alpeilla 

23. Minigolfrata hiihtokeskuksessa Kitzbühelissä 
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3.3 Kesäaktiviteetit Sappeessa 

Perinteisesti suomalainen kesämatkailu muodostuu 

etupäässä luonnossa liikkumisesta ja muutenkin erilaiset 

erähenkiset aktiviteetit, kuten retkeily, vaellus ja 

kalastus, lienevät kaikkein tyypillisimpiä suomalaisia 

harrastuksia. Vaeltaminen on suosittua erityisesti 

Lapissa, jonne tullaan nauttimaan tunturien 

luonnonrauhasta ja puhtaasta ilmastosta pitkienkin 

matkojen takaa.  Etelä-Suomen hiihtokeskuksissa 

puolestaan ei juuri tämän kaltaisia 

retkeilymahdollisuuksia ole, mutta Sappee pääsee 

lähimmäs tässä suhteessa, Laipanmaan erämaa-alueen 

läheisyyden vuoksi. Laipanmaan matkailullista käyttöä 

on hyödynnetty lähinnä juuri perinteisen vaelluksen 

kohteena ja jonkin verran moottorikelkkasafarien 

muodossa, mutta parantamisen varaa varmaan olisi 

markkinointia kehittämällä. 

Viimeisimmistä villityksistä, kuten vaikkapa 

alamäkipyöräilystä, riippuliidosta, mönkijäajeluista, 

kesäkelkkaradoista ja erilaisista vesiurheilulajeista, 

Sappeessa on kokeiltu lähinnä maasto- ja 

alamäkipyöräilyä. Maamme johtavien asiantuntijoiden ja 

aktiiviharrastajien tuella Sappeen rinteisiin on 

suunniteltu erilaisia ratoja erilaisilla vaatimustasoilla ja 

osa Bike Parkin radoista otettiin käyttöön kesän 2008 

aikana. 

Eräissä hiihtokeskuksissa on kokeiltu muovisia 

pinnoitteita laskettelurinteissä, millä mahdollistetaan 

laskettelu myös kesällä. Sappeessa tätä ei ole pidetty 

realistisena, eikä kesäkelkkaradan tai hyppyrimäkien 

rakentaminen ole sen paremmin ajankohtaista. 

Kesäidentiteetti on toisin sanoen vielä hieman haussa, 

mutta merkkejä linjan löytymisestä on. Tapahtuma-

keskus Huippu tarjoaa jo nyt ympärivuotisesti 

konsertteja ja karavaanialue on auki matkailijoille myös 

kesällä. 

Sappeen kohdalla kesätoimintaa on ollut toistaiseksi 

varsin vähän ja siten mahdollisuudet uuden 

kehittämiseen ovat ideatasolla lähes rajattomat. 

Taloudellisten realiteettien takia on kannattavampaa 

keskittyä, mieluummin kuin pyrkiä tarjoamaan kaikille 

aivan kaikkea. Tästä Sappeen kehittämisessäkin 

26. Sappeen ympäristössä järjestetään 
mönkijäsafareja 

27.  Discgolfissa pelivälineenä on frisbee 

25.  Melontaa voi harrastaa Iso-Arajärvelle 
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lähdetään, että pyritään löytämään tiettyjä vahvuuksia ja 

omia osaamisalueita, joita voidaan sitten hyödyntää 

markkinoinnissa ja erottua kilpailijoista. 

Suurimpia kehittämispotentiaaleja sisältää ehdottomasti 

golfmatkailu, koska Itä-Pirkanmaan alueella ei 

toistaiseksi sellaista ole lainkaan. Iso-Arajärven vesistöä 

ei tähän mennessä ole juurikaan otettu osaksi 

matkailukeskusta, pientä uimarantaa lukuun ottamatta, 

mutta toisaalta se olisi ollut haasteellista 

kulkuyhteyksien takia. Uusi tie alas rantaan tulee 

muuttamaan asiaa ja diplomityössä esittämäni uudet 

toiminnot erityisesti pyrkivät tuomaan vesielementin 

osaksi Sappeen matkailua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Sappeen Bike Parkissa on useita eritasoisia ratoja 

29. Iso-Arajärven rantaa rinteen alaosassa 
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4. Suunnitelma 

4.1 yleistä työstä ja työprosessista 

Diplomityöni tekeminen alkoi helmikuussa 2008, jolloin 

minulle ehdotettiin Sappeen kehittämistä aiheekseni. 

Kun tilaajataho katsoi minut sopivaksi suorittamaan 

tehtävän, aloitettiin suunnittelu, joka tilatun työn osalta 

valmistui vuoden 2008 loppuun mennessä. 

Työprosessi eteni siten, että noin kahden viikon välein 

tapasimme Sappeen kokoustiloissa tilaajan, eli 

hiihtokeskuksen johdon ja Pälkäneen kunnan 

projektityöntekijän kanssa, joille esittelin ehdotuksiani. 

Luonnosvaiheiden kautta työ eteni osa-alue kerrallaan 

kohti valmista kokonaisuutta. 

Lähtömateriaali oli runsaudesta huolimatta työn 

tietoteknisen suorittamisen kannalta hieman haastavaa, 

koska esimerkiksi vektorimuotoista kartta-aineistoa ei 

ollut lainkaan saatavilla. Niinpä työ alkoi Sappeenvuoren 

maaston ja lähiympäristön mallintamisella, minkä 

ansiosta käsitykseni alueen korkeussuhteista täsmentyi, 

maastokäyntejä toki unohtamatta. 

Yhteistyö tilaajan kanssa toimi pääpiirteittäin hyvin, 

mutta työn laajuuden mitoituksen kannalta olisi ollut 

varmasti selkeämpää sopia asioista kirjallisesti. Prosessin 

kautta sain kuitenkin arvokasta kokemusta arkkitehdin 

roolista palveluammattilaisena, jonka tehtävä on 

ensisijaisesti täyttää asiakkaan toiveet, mutta samalla 

hakea myös uusia ja yllättäviä ratkaisuja, jollaisia tilaaja 

kenties ei osannut toivoa. Koen työn onnistuneen hyvin 

ja uskon kyenneeni tuomaan työn pohjana väljästi 

toimineen konsulttityön esittelemille ideoille visuaalista 

lisäarvoa ja myös kehittämään siihen uutta sisältöä 

omien ratkaisujeni kautta. 

Ongelmallisimpana lopputuloksessa pidän eräiden 

palveluiden lievää ylimitoittamista, kuten esimerkiksi 

kylpylätoimintojen suurta kokoa ja laajuutta, joille en 

usko vielä aivan lähitulevaisuudessa olevan tarvetta. 

Kuitenkin suunnitelmassani nämä laajuudet päädyttiin 

esittämään tilaajan toiveen mukaisina, kuitenkin 

sisältäen vaiheittaisen toteutuksen mahdollisuuden. 

Seuraavassa esittelen diplomityösuunnitelmaani, jonka 

olen jakanut erilaisiin toimintoihin perustuviin ja 
30. Luonnoksia eri vaiheista 



 

käsittelyä helpottaviin osa-

vuoksi olen pitäytynyt aluesuunnittelun tasolla ja olen 

tutkinut yksittäisiä rakennuksia vain tarpeellisin osin 

pikemminkin kaaviomaisesti. Varsinaisia 

pohjapiirustuksia en esitä. 

Osa-alueet olen jakanut seuraavasti: Tapahtumakeskus 

Huippu ja sen ympärille keskittyvä uudisrakentaminen, 

Sappeen uusi keskusalue ja kylpylähotelli, uusi pääkatu 

Raitti – ja sen ympäristö, Ski in 

kokouskeskus, uusi karavaanialue sekä 

rantarakentaminen ja viimeisenä golfkentät ja loma

asuntoalueet. Lopuksi kerron yleisistä kehitystavoitteista 

ja -toimenpiteistä. 

31. Suunnitelmakartta koko alueesta

karavaanialue 

Wellness 

Center 

Iso-Arajärvi

Golfkentät 

huviloita 

huviloita

huviloita 

huviloita 

-alueisiin. Työn laajuuden 

vuoksi olen pitäytynyt aluesuunnittelun tasolla ja olen 

ttäisiä rakennuksia vain tarpeellisin osin ja 

kaaviomaisesti. Varsinaisia 

alueet olen jakanut seuraavasti: Tapahtumakeskus 

Huippu ja sen ympärille keskittyvä uudisrakentaminen, 

Sappeen uusi keskusalue ja kylpylähotelli, uusi pääkatu – 

ja sen ympäristö, Ski in – Ski out -alue ja 

kokouskeskus, uusi karavaanialue sekä Iso-Arajärven 

rantarakentaminen ja viimeisenä golfkentät ja loma-

Lopuksi kerron yleisistä kehitystavoitteista 

 

Suunnitelmakartta koko alueesta 

Ski in – Ski out 

Rinteet 

Huippu 

Raitti

  

Golfkentät 

Wellness 

 

Ala-Sappeen tie 

Arajärvi 

Rantahuvilat 

Golfklubi 

huviloita 

huviloita 

huviloita 

huviloita 

Sappeen portti 
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4.2  Huippu 

Aivan hiihtokeskuksen ytimessä, rinteiden yläaseman 

välittömässä läheisyydessä sijaitsee 

päärakennus, Tapahtumakeskus Huippu, joka on 

valmistunut vuonna 2005 entisen päärakennuksen, eli 

TV:n Metsolat -sarjan Urjanlinnana tunnetun 

paikalle. Huipussa sijaitsevat hiihtokeskuksen 

hallinnolliset tilat sekä tapahtumaravintola, jossa 

järjestetään tällä hetkellä ympärivuoden

konsertteja. Huippu myös vastaa 

hiihtokeskuksen ruokaravintolapalveluista

Huipun viereisessä hirsirakenteisessa ja selvästi 

pienemmässä nk. vuokraamorakennuksessa toimivat jo 

nykyisellään ahtaaksi käyneet suksivuokraamo ja 

hiihtokoulun tilat. Näiden lisäksi 

pohjakerroksessa sosiaalitiloja henkilökunnalle. Tämä 

rakennus, samoin kuin etäämpänä sijaitsevat 

vohvelikahvilan talo ja karavaanialueen huoltorakennus, 

on rakennettu edellä mainitun

On selvää, että toiminnan laajentue

tilat samoin kuin Huipun ravintolatilat, käyvät 

pieniksi. Suurin ongelma tällä hetkellä 

aulapalvelutilojen vähäisyydessä

johtaa sesonkiaikoina ruuhkautumiseen. Esteettisenä ja 

käytännöllisenä haittana voidaan pitää 

33. Etualalla kylätalo, taustalla Huipun laajennus ja näkötorni

Aivan hiihtokeskuksen ytimessä, rinteiden yläaseman 

välittömässä läheisyydessä sijaitsee alueen nykyinen 

Tapahtumakeskus Huippu, joka on 

entisen päärakennuksen, eli 

sarjan Urjanlinnana tunnetun hirsitalon 

paikalle. Huipussa sijaitsevat hiihtokeskuksen 

tapahtumaravintola, jossa 

etään tällä hetkellä ympärivuoden kevyen musiikin 

konsertteja. Huippu myös vastaa pääasiallisesti 

hiihtokeskuksen ruokaravintolapalveluista. 

iereisessä hirsirakenteisessa ja selvästi 

pienemmässä nk. vuokraamorakennuksessa toimivat jo 

nykyisellään ahtaaksi käyneet suksivuokraamo ja 

hiihtokoulun tilat. Näiden lisäksi siinä on toimistotilaa ja 

pohjakerroksessa sosiaalitiloja henkilökunnalle. Tämä 

rakennus, samoin kuin etäämpänä sijaitsevat 

vohvelikahvilan talo ja karavaanialueen huoltorakennus, 

on rakennettu edellä mainitun Urjanlinnan purkuhirsistä. 

ttä toiminnan laajentuessa suksivuokraamon 

tilat samoin kuin Huipun ravintolatilat, käyvät pian liian 

pieniksi. Suurin ongelma tällä hetkellä on eteis- ja 

aulapalvelutilojen vähäisyydessä ja ahtaudessa, mikä 

ruuhkautumiseen. Esteettisenä ja 

haittana voidaan pitää 

Etualalla kylätalo, taustalla Huipun laajennus ja näkötorni 

32. Parkkialuetta nykytilassaan
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Parkkialuetta nykytilassaan 



 

tapahtumakeskuksen edustan ja parkkialueiden paljasta 

hiekkapintaa, Varsinkin 

parkkialueelta käy hankalaksi ja tanssikengät 

kuraantuvat helposti. 

Tapahtumakeskus Huippu edustaa

melko perinteistä puurakentamista, jossa on yhdistetty 

punamullattua talonpoikaisromantiikkaa modernimpaan 

ja tarkoituksenmukaisempaan tyyliin. Rakennus 

pääosin puurakenteinen, mutta maantasokerroksessa on 

käytetty betonia. Varsin kelvollisesta arkkitehtuurista 

huolimatta, kokonaisuus yhdessä vuokraamon kanssa 

hieman eriparinen, eikä harmoniaa 

synny. Huippu on yksinään hieman ir

koko Sappeenvuoren mittakaavassa, joten tilannetta 

tullaan parantamaan luomalla uusia rakennuksia sen 

hengessä. Kokonaiseheytykseen t

uusia tiloja laajenevalle toiminnalle, myös 

jäsentelyä ja olemassa olevie

täydentämistä. 

Olen suunnitelmassani lähtenyt 

parantamisesta ja alueelle saapumisen tekemisestä

miellyttävämmäksi. Parkkikenttää varten olen 

suunnitellut täydellisen 

pinnantasauksen ja uusien materiaalien

aikaan hallitumpi lähtökohta pysäköinnille. 

Maisemallisesti tilannetta parantavat uusien 

parkkiruutujen rakentaminen betonireikäkivestä. Näin 

ruoho saa kasvaa ja yleisi

36. Ehostettu parkkialue, kylätalo ja Huippu laajennuksineen

apahtumakeskuksen edustan ja parkkialueiden paljasta 

sateisena aikana kulku 

parkkialueelta käy hankalaksi ja tanssikengät 

Tapahtumakeskus Huippu edustaa arkkitehtuuriltaan 

melko perinteistä puurakentamista, jossa on yhdistetty 

punamullattua talonpoikaisromantiikkaa modernimpaan 

ja tarkoituksenmukaisempaan tyyliin. Rakennus on 

, mutta maantasokerroksessa on 

elvollisesta arkkitehtuurista 

yhdessä vuokraamon kanssa on 

, eikä harmoniaa rakennusten välille 

hieman irrallinen elementti 

ren mittakaavassa, joten tilannetta 

luomalla uusia rakennuksia sen 

heytykseen tarvitaan siten paitsi 

uusia tiloja laajenevalle toiminnalle, myös tilallista 

jäsentelyä ja olemassa olevien kokonaisuuksien 

Olen suunnitelmassani lähtenyt olosuhteiden 

parantamisesta ja alueelle saapumisen tekemisestä 

. Parkkikenttää varten olen 

 kasvojen pesun, jossa 

ja uusien materiaalien avulla saadaan 

aikaan hallitumpi lähtökohta pysäköinnille. 

isemallisesti tilannetta parantavat uusien 

parkkiruutujen rakentaminen betonireikäkivestä. Näin 

kasvaa ja yleisilme pehmenee. Puurivejä 

Ehostettu parkkialue, kylätalo ja Huippu laajennuksineen 

34. Esimerkki betonireikäkivestä toteutetusta 
parkkiruudusta 

35. Huipun laajennuksen muoto on sopeutettu 
rinteeseen 
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kki betonireikäkivestä toteutetusta 
 

Huipun laajennuksen muoto on sopeutettu 



 

istutetaan puolestaan parkkiruutualueiden välisille 

ruohokaistoille. Asfaltoituja olis

ajoväylät. Alueen luontainen vesitalous 

erityisesti; laajojen asfalttikenttien usein aiheuttamilta 

hulevesiongelmilta voitaisiin 

Jalankulkuväylät pinnoiteta

aikaansaadaan turvallinen, 

laadukas kokonaisvaikutelma.

Parkkialueen laidalle rakennetaan uusi

jonka pääasiallisena tehtävänä 

keskeisenä info- ja varauskeskuksena. Toi

rakennukseen sijoitetaan neuvontapalvelut ja 

majoitustilojen keskitetty varaustiski, josta suoraan 

paikanpäällä tai puhelimitse hoidettaisiin mökki

hotellipalveluiden myynti. Samalla 

suuruisessa rakennuksessa olisi tiloja erilaisia vaihtuvia 

näyttelyitä ja esimerkiksi Laipanmaan luontoa 

käsitteleviä esityksiä varten, 

ravintolalle. Sappeen alueelta toistaiseksi kokonaan 

puuttuvia kaupallisia palveluita 

rakennuksen päädystä varattaisiin 

perinteistä sekatavarakauppaa varten, josta turistit 

saisivat päivittäisten perustarvikkeiden lisäksi 

matkamuistoja, paikallisia erikoisuuksia

urheiluvaatetavaraa. 

Tapahtumakeskus Huipun viereinen 

suksivuokraamorakennus korvataan suunnitelmassa 

uudella n. 2500 kem² suuruisella 

täydennysrakennuksella, joka pääosin lasisen yhdysosan 

avulla niveltyy Huipun pääsisäänkäyn

näin puolilämpimän, mutta kuitenkin suojaisan 

sisääntulon kumpaankin rakennukseen. Nivelosa 

sisältäisi myös runsaasti lisätilaa aula

sekä tilavan naulakko-osaston. 

Varsinaiseen laajennusosaan

ylimpään kerrokseen huoneistohotellityyppistä 

majoitustilaa ja maantasolle laajo

ympäröivään rinnemaastoon auke

ruokaravintolahuoneiston. Alimmassa kerroksessa on 

sosiaalitiloja henkilökunnalle

varastotilaa sekä Bike Parkin po

että suksivuokraamon hiihtovälineille. Varsinainen 

parkkiruutualueiden välisille 

ruohokaistoille. Asfaltoituja olisivat näin pelkästään 

ajoväylät. Alueen luontainen vesitalous hyötyisi tästä 

; laajojen asfalttikenttien usein aiheuttamilta 

elmilta voitaisiin siten välttyä. 

aan nupukivellä ja näin 

 selkeä ja ennen kaikkea 

kokonaisvaikutelma. 

rakennetaan uusi, nk. kylätalo, 

jonka pääasiallisena tehtävänä on toimia alueen 

ja varauskeskuksena. Toisin sanoen 

n neuvontapalvelut ja 

majoitustilojen keskitetty varaustiski, josta suoraan 

tse hoidettaisiin mökki- ja 

hotellipalveluiden myynti. Samalla tässä 500 kem² 

suuruisessa rakennuksessa olisi tiloja erilaisia vaihtuvia 

näyttelyitä ja esimerkiksi Laipanmaan luontoa 

 sekä myös pienelle kahvila-

appeen alueelta toistaiseksi kokonaan 

puuttuvia kaupallisia palveluita paikkaamaan, 

rakennuksen päädystä varattaisiin pieni liiketila 

perinteistä sekatavarakauppaa varten, josta turistit 

saisivat päivittäisten perustarvikkeiden lisäksi ostaa 

paikallisia erikoisuuksia ja 

Tapahtumakeskus Huipun viereinen 

suksivuokraamorakennus korvataan suunnitelmassa 

n. 2500 kem² suuruisella 

täydennysrakennuksella, joka pääosin lasisen yhdysosan 

avulla niveltyy Huipun pääsisäänkäyntiin ja muodostaa 

näin puolilämpimän, mutta kuitenkin suojaisan 

sisääntulon kumpaankin rakennukseen. Nivelosa 

sisältäisi myös runsaasti lisätilaa aula- ja eteispalveluille 

osaston.  

Varsinaiseen laajennusosaan, olen sijoittanut kahteen 

ylimpään kerrokseen huoneistohotellityyppistä 

majoitustilaa ja maantasolle laajoin lasipinnoin 

ympäröivään rinnemaastoon aukeavan 

ruokaravintolahuoneiston. Alimmassa kerroksessa on 

sosiaalitiloja henkilökunnalle ja vuorotoimista 

rkin polkupyörävuokraamolle, 

suksivuokraamon hiihtovälineille. Varsinainen 

37. Huippu merkitty kuvaan punaisella, 
lisärakentaminen sinisellä
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Huippu merkitty kuvaan punaisella, 
lisärakentaminen sinisellä 



 

vuokraamo sijaitsee uuden 

pohjoispäässä, aivan rinteiden äärellä.

Tapahtumakeskuksen laajennuksen ja kylätalon väliin 

jäävään tilaan muodostuu viihtyisä

aukio, joka toimii luontevana alkupisteenä tulevalle 

raitille ja myös helpottaa ravintola

tapahtumatoiminnan ruuhka

purkautumistilana ihmismassoille. Samalla se on 

käyntikorttimainen tervetulonäkymä siirryttäessä 

autoilta majoitukseen tai rinteisiin.

Huipun ja hissien yläaseman välille on 

arkkitehtiopiskelijoille suunnatussa kilpailussa näkötorni, 

jonka valmistuessa Sappee saa hienon 

turistinähtävyyden. Torni on kokonaan puinen ja tätä 

kirjoittaessa, sen toteutussuunnittelu on vielä kesken.

 

38.  Huipun laajennuksen ja Kylätalon väliin jää mukava pienimittakaavainen aukio

uuden rakennuksen alakerran 

pohjoispäässä, aivan rinteiden äärellä. 

Tapahtumakeskuksen laajennuksen ja kylätalon väliin 

jäävään tilaan muodostuu viihtyisä pienimittakaavainen 

aukio, joka toimii luontevana alkupisteenä tulevalle 

raitille ja myös helpottaa ravintola- ja 

tapahtumatoiminnan ruuhka-aikoja toimimalla 

tilana ihmismassoille. Samalla se on 

käyntikorttimainen tervetulonäkymä siirryttäessä 

autoilta majoitukseen tai rinteisiin. 

Huipun ja hissien yläaseman välille on suunniteltu 

suunnatussa kilpailussa näkötorni, 

jonka valmistuessa Sappee saa hienon 

turistinähtävyyden. Torni on kokonaan puinen ja tätä 

kirjoittaessa, sen toteutussuunnittelu on vielä kesken. 

Huipun laajennuksen ja Kylätalon väliin jää mukava pienimittakaavainen aukio 

39. Ondrej Hozakin voittanut 
ehdotus Sappeen näkötorniksi
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Ondrej Hozakin voittanut 
ehdotus Sappeen näkötorniksi 



 

4.3  Sappeen uusi keskus ja Wellness Center

Sappeen muuttaminen houkuttelevaksi ympärivuotiseksi 

lomanviettopaikaksi edellyttää jonkin uuden vetonaulan 

tuomista alueelle. Vastaamaan tähän 

suunnitellut Sappeen raitin länsipäähän Wellness Center 

– kokonaisuuden, joka sisältää yhteensä kaikkiaan n. 

15000 kem² verran tiloja hotellille,

hyvinvointipalveluille. Rakentamisen kannalta oleellista 

on, että kokonaisuus voi valmistua osissa, jotka ovat 

tavallaan itsenäisiä ja toisiaan täydentäviä ja

mahdollistavat häiriöttömän toiminnan 

rakennusvaiheiden aikanakin.

Ensimmäisessä vaiheessa nykyisen asuntovaunualueen 

itälaitaan rakennettaan ulkoallasosasto, joka käsittä

altaat, vesiliukumäen ja ulko

vaiheessa rakennetaan kylpylähotellin 

sisältyy n. 4000 kem² verran hotellimajoitus

oheistiloineen ja 4500 kem² kylpylä

hyvinvointipalvelujen tiloja. Kylpylän toinen vaihe 

sisältää lisää majoitustilaa ja mm. basaari

lasikatteisen kauppa- ja palvelukäytävän, jolla laajennus 

liittyy kylpyläosaston kylkeen. Valmiin kokonaisuuden 

kerrosala tulee olemaan n. 16000 kem

 Wellness Centerin pääsisäänkäynti on parkkipaikkojen 

puolella Vuoritien varrella ja toinen tärkeä sisäänkäynti 

42.  Wellness Center avautuu kohti etelää, kattotasanne toimii auringonottopaikkana

Sappeen uusi keskus ja Wellness Center 

Sappeen muuttaminen houkuttelevaksi ympärivuotiseksi 

lomanviettopaikaksi edellyttää jonkin uuden vetonaulan 

Vastaamaan tähän haasteeseen olen 

suunnitellut Sappeen raitin länsipäähän Wellness Center 

, joka sisältää yhteensä kaikkiaan n. 

kem² verran tiloja hotellille, kylpylälle ja 

. Rakentamisen kannalta oleellista 

on, että kokonaisuus voi valmistua osissa, jotka ovat 

tavallaan itsenäisiä ja toisiaan täydentäviä ja 

mahdollistavat häiriöttömän toiminnan 

rakennusvaiheiden aikanakin. 

nykyisen asuntovaunualueen 

n ulkoallasosasto, joka käsittää 

altaat, vesiliukumäen ja ulkoilmakahvilan. Toisessa 

vaiheessa rakennetaan kylpylähotellin pääosa, johon 

sisältyy n. 4000 kem² verran hotellimajoitusta 

ja 4500 kem² kylpylä-, ravintola- ja 

hyvinvointipalvelujen tiloja. Kylpylän toinen vaihe 

sisältää lisää majoitustilaa ja mm. basaarityylisen 

ja palvelukäytävän, jolla laajennus 

liittyy kylpyläosaston kylkeen. Valmiin kokonaisuuden 

sala tulee olemaan n. 16000 kem². 

s Centerin pääsisäänkäynti on parkkipaikkojen 

puolella Vuoritien varrella ja toinen tärkeä sisäänkäynti 

Wellness Center avautuu kohti etelää, kattotasanne toimii auringonottopaikkana 

40. Nykyistä Karavaanialuetta, 
kylpylähotellin edustaa
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41.



 

sijoittuu Raitin päätteeksi Tapahtumatorille. Myös 

lasisen yhdysosan taitteesta on käynti rinteisiin.

Samaan aikaan kylpylähotellin toteutuessa rakenne

luoteeseen viettävään rinteeseen, kylpylän välittömään 

läheisyyteen, neljän 1000 kem² suuruisen 

huoneistohotellin kokonaisuus. Rakennusmassan jako 

osiin mahdollistaa helpommin vaiheittaisen 

toteuttamisen, mikä on tärkeää suhdanneherkällä 

Huoneistokoot vaihtelevat 40

Wellness Center, samoin kuin huoneistohotellit, 

sijaitsevat talvimatkailua ajatellen 

hiihtohissien yläaseman nurkalla

rinteisiin käy vaivatta. Saapuminen majoituksiin 

tapahtuu Vuoritien 

hotellikokonaisuudelle on varattu kaikkiaan 450 

autopaikkaa käsittävä parkkikenttäalue keskuksen 

länsipuolelle. Parkkialueiden suunnittelussa on otettu 

huomioon erityisesti maanpinnan 

maisemointi istutuksineen. 

Kylpylähotellin majoitustilat on jaettu kahteen siipeen 

siten, että kokonaisuudesta muodostuu L:n muotoinen. 

Näin saadaan aikaan mikroilmastollise

lounaaseen avautuva ”tasku”

samalla on kylpyläosaston kattotaso. 

suojattu, mutta valoisa tila, luo parhaat mahdolliset 

olosuhteet auringonotolle ja rennolle oleskelulle 

kylpemisen lomassa. Kylpyläosa

aurinkokatolle ja myös palvelu

Kylpylä aukeaa lasiseinän kautta kohti ulkoallasaluetta, 

jota rakentamisen kolmannessa vaiheessa laajennetaan 

kohti raitin päättävää tapahtumatoria. Torin ja 

ulkoaltaiden elämää voi 

terassoiduilta toriportailta tai mukavasti 

ulkoilmakahvilasta. 

Kylpylähotellin eteläpuolelle toteutetaan 

maastonmuotoihin kauniisti istuva Par 2 

on eräänlainen minigolfin ja varsi

välimuoto. Tämä golfrata sisältää kaikkiaan yhdeksän 

väylää, jotka sijoittuvat maastoon 

mutkittelevan kävelytien varteen siten, että sen 

välinevuokraus- ja palvelupiste sijaitsee ulkoallasalueen 

kahvilan yhteydessä. Golfkentän

sijoittuu Raitin päätteeksi Tapahtumatorille. Myös 

lasisen yhdysosan taitteesta on käynti rinteisiin. 

Samaan aikaan kylpylähotellin toteutuessa rakennetaan 

luoteeseen viettävään rinteeseen, kylpylän välittömään 

läheisyyteen, neljän 1000 kem² suuruisen 

huoneistohotellin kokonaisuus. Rakennusmassan jako 

osiin mahdollistaa helpommin vaiheittaisen 

toteuttamisen, mikä on tärkeää suhdanneherkällä alalla. 

vat 40-100 neliön välillä. 

, samoin kuin huoneistohotellit, 

a ajatellen oivallisesti aivan 

n yläaseman nurkalla, joten siirtyminen 

rinteisiin käy vaivatta. Saapuminen majoituksiin 

kautta siten, että 

hotellikokonaisuudelle on varattu kaikkiaan 450 

autopaikkaa käsittävä parkkikenttäalue keskuksen 

ialueiden suunnittelussa on otettu 

erityisesti maanpinnan korkeuserot ja 

Kylpylähotellin majoitustilat on jaettu kahteen siipeen 

siten, että kokonaisuudesta muodostuu L:n muotoinen. 

saadaan aikaan mikroilmastollisesti suotuisa etelä-

tuva ”tasku” talon sisäpihalle, joka 

samalla on kylpyläosaston kattotaso. Tämä tuulelta 

suojattu, mutta valoisa tila, luo parhaat mahdolliset 

olosuhteet auringonotolle ja rennolle oleskelulle 

kylpemisen lomassa. Kylpyläosastolta on kulkuyhteys 

aurinkokatolle ja myös palvelu- ja kauppabasaariin. 

Kylpylä aukeaa lasiseinän kautta kohti ulkoallasaluetta, 

jota rakentamisen kolmannessa vaiheessa laajennetaan 

kohti raitin päättävää tapahtumatoria. Torin ja 

ulkoaltaiden elämää voi seurata esimerkiksi 

ailta tai mukavasti 

Kylpylähotellin eteläpuolelle toteutetaan 

maastonmuotoihin kauniisti istuva Par 2 -golfrata, joka 

on eräänlainen minigolfin ja varsinaisen golfin 

välimuoto. Tämä golfrata sisältää kaikkiaan yhdeksän 

väylää, jotka sijoittuvat maastoon polveilevasti 

mutkittelevan kävelytien varteen siten, että sen 

piste sijaitsee ulkoallasalueen 

kentän keskelle on tarkoitus 
45.  Huoneistohotellit Vuoritien varressa

44. Näkymä Vuoritieltä rinteeseen, johon 
huoneistohotellit rakennetaan

43. Kylpylähotellin vaiheistuskaavio
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rakentaa ns. multisport-areena, eli 

muunneltava urheilukenttä, joka mahdollistaa useimpien 

kesäisten joukkuelajien pelaamisen. Areenaan liittyvät 

muunneltavat katsomorakenteet, jo

säätää kunkin tapahtuman tarpeisiin sopiviksi. 

Pelikenttäkokonaisuuden mitat ovat 40x20 metriä.

4.4  Raitti ja ydinkeskustan lisärakentaminen

Sappeen keskeisimmän al

nimeltään Deltaväylä. Se on tällä hetkellä tavallinen 

hiekkatie, joka kärsii keväisin kelirikosta ja 

sateiden jälkeen liejuiseksi. Kesäisin vaivana on 

puolestaan pölyäminen.  Deltaväylästä on

kehittää oikea kyläraitti, joka 

Sappeenvuoren tärkeimmä

Centerin ja Tapahtumakeskus Huipun laajennuksineen. 

Raitin kehittämisen ongelmina ja haasteina ovat maan 

omistukseen liittyvät pulmat, nimittäin koko Raitin 

eteläpuolinen alue on jo myy

maanomistajille ja niillä on käynnissä olevia tai jo 

valmistuneita rakennushankkeita. Sappeen voimassa 

olevan ranta-asemakaavan mukaan eteläpuoli on 

47.  Näkymä raitilta kohti Wellness Centeriä ja Tapahtumatoria

areena, eli monipuolisesti 

muunneltava urheilukenttä, joka mahdollistaa useimpien 

kesäisten joukkuelajien pelaamisen. Areenaan liittyvät 

muunneltavat katsomorakenteet, joita voidaan helposti 

uman tarpeisiin sopiviksi. 

Pelikenttäkokonaisuuden mitat ovat 40x20 metriä. 

Raitti ja ydinkeskustan lisärakentaminen 

lueen halkaiseva tie on 

on tällä hetkellä tavallinen 

hiekkatie, joka kärsii keväisin kelirikosta ja muuttuu 

sateiden jälkeen liejuiseksi. Kesäisin vaivana on 

lestaan pölyäminen.  Deltaväylästä on tarkoitus 

kehittää oikea kyläraitti, joka liittää yhteen 

Sappeenvuoren tärkeimmät toiminnot: Wellness 

Centerin ja Tapahtumakeskus Huipun laajennuksineen.  

Raitin kehittämisen ongelmina ja haasteina ovat maan 

omistukseen liittyvät pulmat, nimittäin koko Raitin 

alue on jo myyty yksityisille 

on käynnissä olevia tai jo 

hankkeita. Sappeen voimassa 

asemakaavan mukaan eteläpuoli on loma-

Näkymä raitilta kohti Wellness Centeriä ja Tapahtumatoria 

46. Raitin alkupää nykytilassaan
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asuntojen korttelialuetta ja sinne on rakennettu 

sekalainen kokoelma lo

kokonaisuutta niistä ei muodostu sen paremmin 

tilallisen sijoittelun kuin pintamateriaalien

osaltakaan. Muutamaan kortteliin on rakennettu 

kuitenkin mökkikyläkokonaisuuksia

noudattavat samaa tyyliä, mu

korttelit eivät soinnu yhteen

raitin välissä sijaitsee tällä hetkellä puustoinen kaistale

jonka harvan puuston lävitse

rinnemaisemaa. 

Raitin pohjoispuolelta maa alkaa hyvin voimakkaasti 

laskea ja kaksi hiihtohissin ylä

pientareelle. Tällä puolen rajaavia rakennuksia ovat vain 

YIT:n huoneistohotellin rakennukset; nykyinen ja vielä

rakentamatta oleva laajennus. Chalets kuitenkin sijoittuu 

hieman etäämmälle raitista ja väliin jäävässä tilassa 

sijaitsevat huoneistohotellien asiakkaiden parkkipaikat.

Edellä kerrotusta voidaan päätellä raitin kehittämisen 

olevan erittäin hankalaa sitä

elementtien puuttuessa lähes kokonaan. Olen 

suunnitelmassani ottanut avuksi maanpinnan 

korkovaihtelun mukanaan tuomat mahdollisuudet ja 

tehnyt raitille etelään päin pienen suojaavan penkereen 

muureineen. Pohjoispuolella taas maan pinn

viettäminen kohti laskettelurinteitä luo eräänlaisen 

toiminnallisen rajapinnan raitin ja sitä ympäröivän 

laskettelumaaston välille. Tätä korostamaan olen 

sijoittanut erilaisia liikunnallisia vapaa

toimintapisteitä raitin varteen ikään kuin rajaamaa

pohjoispuolta. 

Raitti siis muodostuu ensisijaisesti sitä eteläpuolella 

seuraavan pengermuurin varaan. Pengermuuri polveilee 

ja mutkittelee siten, että siihen muodostuviin taskuihin 

ja nisseihin muodostuu miellyttäviä ja 

istuskelupaikkoja. Suojaisuuden mielikuvaa korostavat 

oleskelutaskujen yläpuoliset pergolakat

reunustavat istutusaltaat. Raitin pintamateriaalit ovat 

korkealuokkaisia kiveyksiä, joiden rytmityksellä on 

korostettu keskellä soljuvaa varsinai

piirtyy katuun erimateriaalisena

toimintapisteet valmistetaan laadukkaista 

luomaan tasokasta mielikuvaa.

asuntojen korttelialuetta ja sinne on rakennettu 

sekalainen kokoelma lomamökkejä. Yhtenäistä 

kokonaisuutta niistä ei muodostu sen paremmin 

tilallisen sijoittelun kuin pintamateriaalien tai värityksen 

Muutamaan kortteliin on rakennettu 

kokonaisuuksia, jotka sisäisesti 

samaa tyyliä, mutta keskenään nämäkään 

soinnu yhteen. Rakennetun alueen ja 

raitin välissä sijaitsee tällä hetkellä puustoinen kaistale, 

tse voi mökeiltä katsella kohti 

Raitin pohjoispuolelta maa alkaa hyvin voimakkaasti 

laskea ja kaksi hiihtohissin yläasemaa ulottuu lähes raitin 

. Tällä puolen rajaavia rakennuksia ovat vain 

huoneistohotellin rakennukset; nykyinen ja vielä 

rakentamatta oleva laajennus. Chalets kuitenkin sijoittuu 

hieman etäämmälle raitista ja väliin jäävässä tilassa 

sijaitsevat huoneistohotellien asiakkaiden parkkipaikat. 

Edellä kerrotusta voidaan päätellä raitin kehittämisen 

olevan erittäin hankalaa sitä luontaisesti rajaavien 

n puuttuessa lähes kokonaan. Olen 

suunnitelmassani ottanut avuksi maanpinnan 

vaihtelun mukanaan tuomat mahdollisuudet ja 

pienen suojaavan penkereen 

muureineen. Pohjoispuolella taas maan pinnan 

viettäminen kohti laskettelurinteitä luo eräänlaisen 

toiminnallisen rajapinnan raitin ja sitä ympäröivän 

laskettelumaaston välille. Tätä korostamaan olen 

sijoittanut erilaisia liikunnallisia vapaa-ajan 

toimintapisteitä raitin varteen ikään kuin rajaamaan 

Raitti siis muodostuu ensisijaisesti sitä eteläpuolella 

seuraavan pengermuurin varaan. Pengermuuri polveilee 

ja mutkittelee siten, että siihen muodostuviin taskuihin 

ja nisseihin muodostuu miellyttäviä ja suojaisia 

istuskelupaikkoja. Suojaisuuden mielikuvaa korostavat 

oleskelutaskujen yläpuoliset pergolakatokset sekä niitä 

reunustavat istutusaltaat. Raitin pintamateriaalit ovat 

korkealuokkaisia kiveyksiä, joiden rytmityksellä on 

varsinaista kävelytietä, joka 

piirtyy katuun erimateriaalisena. Kalusteet ja 

toimintapisteet valmistetaan laadukkaista osista 

luomaan tasokasta mielikuvaa. 

48. Raitin reunustaa nykytilassaan

49. Caravan-huoltorakennus ja Vohvelikahvila

50. Tapahtumatorin uusi kahvila
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Raitti alkaa Huipun ja kylätalon väliseltä 

ja päättyy Wellness Centerin puoleiselle uudelle 

Tapahtumatorille. Tapahtumatori rajoittuu 

kylpylähotellin itäsisäänkäynnin edustalle

allasalueen ja uuden trendikkäästi muotoillun 

torikahvilan välille. Aukiolla voidaan jatkossa 

erilaisia ulkotapahtumia, kuten urheiluvälinevalmistajien 

promootiotilaisuuksia tai vaikkapa 

maalaismarkkinat, joilla lähiseutujen maatilat ja 

käsityöläiset voivat myydä 

Torikahvila puolestaan korvaa nykyis

ja tuo uudenlaisen, erityisesti

elementin Sappeen palvelutarjontaan.

Tapahtumakeskus Huipun puoleiseen päähän raittia, 

rakennetaan huoneistohotelli rajaamaan tilaa kylätalon 

ja parkkipaikan suuntaan. Huoneistohotellissa on 

1500 kem², joka jaottuu siten, että korkeammassa 2½

kerroksisessa osassa on tavallisia hotellihuoneistoja

yhteensä 1000 kem² ja 1½

harrastustiloja ja erityinen 

käyttää joko alueen omiin tarpeisiin puuh

vuokrata taiteilija-asunnoksi. 

Raitin infojärjestelmä 

Raitille rakennetaan myös erityinen infojärjestelmä 

pitämään huolta alueen sisäisestä 

Järjestelmä koostuu useista digitaalisista infotauluista, 

jotka lähettävät reaaliajassa tietoa kaikesta Sappeen 

matkailukeskuksessa tapahtuvasta

esimerkiksi liikkeiden tarjouksista ja aukioloajoista. 

Järjestelmä pitää kävijät ajanhermolla 

mahdollisissa hätätilanteissa hyvänä tiedotus

Infotauluja sijoitetaan myös muualle Sappeen alueelle

51. Tapahtumatori on raitin läntinen päätepiste

Raitti alkaa Huipun ja kylätalon väliseltä pieneltä aukiolta 

ja päättyy Wellness Centerin puoleiselle uudelle 

Tapahtumatori rajoittuu 

kylpylähotellin itäsisäänkäynnin edustalle, ulkouima-

allasalueen ja uuden trendikkäästi muotoillun 

torikahvilan välille. Aukiolla voidaan jatkossa järjestää 

erilaisia ulkotapahtumia, kuten urheiluvälinevalmistajien 

promootiotilaisuuksia tai vaikkapa Sappeen 

maalaismarkkinat, joilla lähiseutujen maatilat ja 

käsityöläiset voivat myydä paikallisia tuotteitaan. 

Torikahvila puolestaan korvaa nykyisen vohvelikahvilan 

, erityisesti nuorisoon vetoavan 

elementin Sappeen palvelutarjontaan. 

Tapahtumakeskus Huipun puoleiseen päähän raittia, 

rakennetaan huoneistohotelli rajaamaan tilaa kylätalon 

ja parkkipaikan suuntaan. Huoneistohotellissa on tilaa n. 

siten, että korkeammassa 2½-

kerroksisessa osassa on tavallisia hotellihuoneistoja 

1000 kem² ja 1½-kerroksisessa osassa 

erityinen ateljee-tila, jota voidaan 

käyttää joko alueen omiin tarpeisiin puuhatilana tai 

 

myös erityinen infojärjestelmä 

pitämään huolta alueen sisäisestä tiedonvälityksestä. 

koostuu useista digitaalisista infotauluista, 

jotka lähettävät reaaliajassa tietoa kaikesta Sappeen 

matkailukeskuksessa tapahtuvasta toiminnasta ja 

liikkeiden tarjouksista ja aukioloajoista. 

Järjestelmä pitää kävijät ajanhermolla ja toimii myös 

mahdollisissa hätätilanteissa hyvänä tiedotuskanavana. 

Infotauluja sijoitetaan myös muualle Sappeen alueelle, 

Tapahtumatori on raitin läntinen päätepiste 

52. Raitti koostuu tukimuurista ja toiminnoista, 
päässä huoneistohotelli
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kuten hotellien auloihin ja tärkeimpien väylien varsille. 

Järjestelmä on myös osa koko Sappeen kattavaa 

tietojärjestelmää, johon liittyvät vapaa langaton 

ja eri puolille sijoitetut nettipäätteet.

4.5 Ski in – Ski out 

Sappeenvuoren luoteisosassa maanpinta viettää jyrkästi 

kohti alhaalla olevaa Iso

kuitenkin kohoaa pieni kumpu, jonka laki muodostaa 

rakentamiselle otollisen tasangon. Tälle alueell

vanhassa Sappeen ranta-asemakaavassa määritelty kaksi 

loma-asuntojen korttelialuetta ja aivan jyrkänteen 

äärelle yksi matkailua palvelevien rakennusten 

korttelialue. Omassa suunnitelmassani nämä 

korttelialueet otetaan tehokkaampaan käyttöön ja niille 

sijoitetaan kokous- ja kongressikeskus majoitus

aputiloineen. 

Uudet korttelialueet sijoittuvat Kivikkotien molemmin 

puolin. Majoitusrakennukset sijoittuvat kadun varteen ja 

kadun päätteenä on kongressikeskus parkkipaikkoineen. 

Kokous- ja kongressikeskus on ajateltu rakennettavaksi 

vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa tehdään 

varsinainen keskus kokous

53.  Raitti alkaa Huipun ja Kylätalon väliseltä auk

kuten hotellien auloihin ja tärkeimpien väylien varsille. 

Järjestelmä on myös osa koko Sappeen kattavaa 

tietojärjestelmää, johon liittyvät vapaa langaton Internet 

ja eri puolille sijoitetut nettipäätteet. 

Sappeenvuoren luoteisosassa maanpinta viettää jyrkästi 

kohti alhaalla olevaa Iso-Arajärveä. Jyrkänteestä 

kuitenkin kohoaa pieni kumpu, jonka laki muodostaa 

rakentamiselle otollisen tasangon. Tälle alueelle on 

asemakaavassa määritelty kaksi 

asuntojen korttelialuetta ja aivan jyrkänteen 

äärelle yksi matkailua palvelevien rakennusten 

korttelialue. Omassa suunnitelmassani nämä 

korttelialueet otetaan tehokkaampaan käyttöön ja niille 

ja kongressikeskus majoitus- ja 

Uudet korttelialueet sijoittuvat Kivikkotien molemmin 

Majoitusrakennukset sijoittuvat kadun varteen ja 

kadun päätteenä on kongressikeskus parkkipaikkoineen. 

s on ajateltu rakennettavaksi 

vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa tehdään 

varsinainen keskus kokous- ja ravintolatiloineen ja 

Raitti alkaa Huipun ja Kylätalon väliseltä aukiolta, vasemmalla huoneistohotelli 
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toisessa majoitustilalaajennus

olemaan suuruudeltaan noin 1300 kem², jonka lisäksi 

toisessa vaiheessa sitä täyden

laitaan rakennettavalla kurssimajoitusrakennuksella, 

joka terassoituu rinteeseen.

nauttia kokoustamisen lomassa kukkulalta aukeavista 

huikeista maisemista pääkokoussalin laajan lasiseinän 

kautta tai virvokkeiden ääressä ravintolaterassilta. 

Keskuksen ja majoitusrakennuksen välistä alkaa

saunapolku kohti Iso-Arajärven rannassa sijaitsevaa 

luksussaunaa. Saunan yhteydessä o

illanviettoihin sopivat oleskelutilat ja pienoiskylpylä 

porealtaineen. Saunarakennus on olennainen osa 

Sappeen rentoa kokousilmapiiriä, johon kuuluvat hyvä 

ruoka ja juoma, kauniit maisemat, rentouttavat palvelut 

ja kattavat urheilumahdollisuudet. 

Ski in – Ski out -alueelta voi siirtyä kätevästi rinteisiin 

melkein ulko-ovelta, joten kokousvieraiden on helppo 

yhdistää vapaa-aika ja työ. 

54.  Kongressikeskukselta on upea näkymä kohti Iso

toisessa majoitustilalaajennus. Päärakennus tulee 

olemaan suuruudeltaan noin 1300 kem², jonka lisäksi 

täydennetään parkkipaikan 

laitaan rakennettavalla kurssimajoitusrakennuksella, 

u rinteeseen. Kongressivieraat voivat 

nauttia kokoustamisen lomassa kukkulalta aukeavista 

huikeista maisemista pääkokoussalin laajan lasiseinän 

virvokkeiden ääressä ravintolaterassilta.  

ja majoitusrakennuksen välistä alkaa ns. 

Arajärven rannassa sijaitsevaa 

Saunan yhteydessä ovat lisäksi 

illanviettoihin sopivat oleskelutilat ja pienoiskylpylä 

Saunarakennus on olennainen osa 

Sappeen rentoa kokousilmapiiriä, johon kuuluvat hyvä 

ruoka ja juoma, kauniit maisemat, rentouttavat palvelut 

urheilumahdollisuudet. Nimensä mukaisesti 

alueelta voi siirtyä kätevästi rinteisiin 

ovelta, joten kokousvieraiden on helppo 

Kongressikeskukselta on upea näkymä kohti Iso-Arajärveä 

55. 
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Kivikkotien kummallekin puolelle 

yhteensä 13 majoitusrakennusta, jotka ovat 

suuruudeltaan 200-250 kem² väliltä. 

tehdään puisina ja väriltään punamullan sävyisinä ja 

kussakin talossa on myös kahden auton 

tilava oleskeluterassi järvimaisemaa kohti

sijaitsevat rinteessä siten, että alarinteen puolella 

täydet kaksi kerrosta, kun taas ylärinteessä 

1½.  Olohuone on kaksi kerrosta korkea, avaran ilmava 

monitoimitila, jossa voidaan järjestää 

pienimuotoisemmat kokoukset ja tilaisuudet.

Alueen yhteyteen kiinteästi liittyville kahdelle erillis

loma-asuntojen korttelialueelle olen sijoittanut kaikkiaan 

24 lomamökkiä, joiden kerrosalat ovat 90

välillä. Lohkaretie toimii läpikulkuväylänä myös uudelle 

karavaanarialueelle, joka yhdistyy luonnonsuojelualueen 

ylittävän puusillan kautta Ski in 

 

 

 

 

 

 

58. Kongressikeskuksessa ja sen majoitusrakennuksessa on laajat ikkunapinnat ja terassit järvelle päin

56.  Kongressikeskuksen rantasauna

kummallekin puolelle rakennetaan lisäksi 

yhteensä 13 majoitusrakennusta, jotka ovat 

250 kem² väliltä. Rakennukset 

tehdään puisina ja väriltään punamullan sävyisinä ja 

kahden auton autokatos ja 

järvimaisemaa kohti. Talot 

sijaitsevat rinteessä siten, että alarinteen puolella on 

täydet kaksi kerrosta, kun taas ylärinteessä kerroksia on 

on kaksi kerrosta korkea, avaran ilmava 

, jossa voidaan järjestää 

pienimuotoisemmat kokoukset ja tilaisuudet. 

Alueen yhteyteen kiinteästi liittyville kahdelle erilliselle 

asuntojen korttelialueelle olen sijoittanut kaikkiaan 

24 lomamökkiä, joiden kerrosalat ovat 90-120 kem² 

välillä. Lohkaretie toimii läpikulkuväylänä myös uudelle 

karavaanarialueelle, joka yhdistyy luonnonsuojelualueen 

i in – Ski out -kortteleihin. 

Kongressikeskuksessa ja sen majoitusrakennuksessa on laajat ikkunapinnat ja terassit järvelle päin

Kongressikeskuksen rantasauna 57. Kokouskeskus ja mökit 

29 

Kongressikeskuksessa ja sen majoitusrakennuksessa on laajat ikkunapinnat ja terassit järvelle päin 



 

4.6 Karavaanialue ja Iso-Arajärven huvila

Alkuvaiheessa, kun hiihtokeskus oli vasta avattu, 

Sappeen majoituskapasiteetti oli lähes kokonaan 

karavaanialueen vaunupaikkojen varassa. Sittemmin 

niiden merkitys on vähentynyt, kun alueelle on 

rakennettu lisää huviloita 

huoneistohotelli. Vaunupaikkojen rakentamiseen on 

satsattu ja ne sijaitsevat sisääntulotien varressa, juuri 

ennen mökkikylää ja laskettelurinteitä. Kuitenkin nyt on 

jouduttu toteamaan, että niiden 

onkin kehittämisen kannalta 

-suunnitelman mukaisia hankkeita lähdetään 

toteuttamaan. Niinpä suunnitelmassani olen etsinyt 

vaunualueelle uuden paikan Sappeenvuore

luoteisrinteeltä, jolloin nykyinen sijainti saadaan 

hyödynnettyä rakentamisessa

Karavaanialue sijaitsee Sappeen ranta

merkittäviä luonnonarvoja sisältäväksi merkityn 

purouoman länsipuolella. Kulku sinne järjestetään uuden 

puisen ajoneuvosillan kautta, jonka jänneväli ja rakenne 

suunnitellaan siten, ettei säästämisen arvoinen osa 

purouomasta tuhoudu, eivätkä rakenteet pääse 

vaikuttamaan sen vesitalouteen. Jonkin verran veden 

kertymiseen saattaa vaikuttaa viereisen 

kangasmetsäalueen muuttaminen 

kuuluvine salaojituksineen, mutta hyvällä

nämä ongelmat lienevät ratkaistavissa.

59.  Karavaanialueen paikoista puol

Arajärven huvila-alue 

Alkuvaiheessa, kun hiihtokeskus oli vasta avattu, 

Sappeen majoituskapasiteetti oli lähes kokonaan 

karavaanialueen vaunupaikkojen varassa. Sittemmin 

niiden merkitys on vähentynyt, kun alueelle on 

huviloita ja Sappee Chalets -

i. Vaunupaikkojen rakentamiseen on 

satsattu ja ne sijaitsevat sisääntulotien varressa, juuri 

ennen mökkikylää ja laskettelurinteitä. Kuitenkin nyt on 

niiden sinänsä hyvä sijainti, 

kehittämisen kannalta rasite, mikäli Sappeen visio 

suunnitelman mukaisia hankkeita lähdetään 

toteuttamaan. Niinpä suunnitelmassani olen etsinyt 

vaunualueelle uuden paikan Sappeenvuoren 

, jolloin nykyinen sijainti saadaan 

hyödynnettyä rakentamisessa. 

Karavaanialue sijaitsee Sappeen ranta-asemakaavassa 

merkittäviä luonnonarvoja sisältäväksi merkityn 

purouoman länsipuolella. Kulku sinne järjestetään uuden 

puisen ajoneuvosillan kautta, jonka jänneväli ja rakenne 

säästämisen arvoinen osa 

purouomasta tuhoudu, eivätkä rakenteet pääse 

vaikuttamaan sen vesitalouteen. Jonkin verran veden 

kertymiseen saattaa vaikuttaa viereisen 

muuttaminen terassoiduksi, asiaan 

, mutta hyvällä suunnittelulla 

nämä ongelmat lienevät ratkaistavissa. 

Karavaanialueen paikoista puolet on katettuja 
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Uusi karavaanialue porrastetaan

loivasti kohti Iso-Arajärven rantaa. Alhaall

rantaan rakennetaan viihtyisä rantasauna ja uimaranta 

palvelemaan vaunumatkailijoita. Varsinainen palvelu

huoltorakennus sijaitsee 

keskipisteessä. Huoltorakennus on kooltaan 350 kem² ja 

se sisältää kaikki oleelliset karavaanarien tarvitsemat 

palvelut, kuten saunat miehille ja naisille, pesutilat ja

vaatehuoltotilat, sekä täydelli

illanviettoihin tarkoitetun yhteistilan yhteydessä.

Karavaanialue koostuu kahdesta eri vyöhykkeestä, joista 

toinen käsittää 88 kpl perinteistä avopaikkaa vaunuille ja 

asuntoautoille ja toinen vyöhy

vaunupaikkaa. Katospaikkojen varustetaso on erityisen 

kattava sisältäen mm. täyden kunnallistekniikan. 

Katokset ovat puurakenteisia ja valokatteisia.

Iso-Arajärven rantaa on tarkoitus hyödyntää jatkossa enemmän. Niinpä Iso

sijaitseville kahdelle loma-asuntojen korttelialueelle olen suunnitellut ryhmän kytkettyjä loma

asuntoja. Kokonaisuus koost

sijaitsevat ryhmissä pareittain siten, että niitä erottaa vain yhteinen terassi. Kunkin huvilan koko on 

n. 200 kem². Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu rantasauna aivan Iso

äärellä. 

Lomahuviloiden on tarkoitus olla erit

kiinnostavuutta lisännee rantatontin lisäksi sijainti unelmapaikalla hiihtohissien ala

Myöhemmin kokonaisuus liitetään paremmin osaksi keskusta rakentamalla rinteiden eteläsivusta

ajotie Sappeenvuorentieltä Pitkälahdentielle.

61. Ala-Sappeen lomahuviloista on lyhyt matka Iso

etaan rinteeseen, joka laskee 

Arajärven rantaa. Alhaalle järven 

viihtyisä rantasauna ja uimaranta 

vaunumatkailijoita. Varsinainen palvelu- ja 

huoltorakennus sijaitsee puolestaan alueen 

. Huoltorakennus on kooltaan 350 kem² ja 

se sisältää kaikki oleelliset karavaanarien tarvitsemat 

palvelut, kuten saunat miehille ja naisille, pesutilat ja 

vaatehuoltotilat, sekä täydellisen keittiövarustuksen 

illanviettoihin tarkoitetun yhteistilan yhteydessä. 

Karavaanialue koostuu kahdesta eri vyöhykkeestä, joista 

toinen käsittää 88 kpl perinteistä avopaikkaa vaunuille ja 

asuntoautoille ja toinen vyöhyke 88 katettua 

. Katospaikkojen varustetaso on erityisen 

sisältäen mm. täyden kunnallistekniikan. 

Katokset ovat puurakenteisia ja valokatteisia. 

tarkoitus hyödyntää jatkossa enemmän. Niinpä Iso-

asuntojen korttelialueelle olen suunnitellut ryhmän kytkettyjä loma

asuntoja. Kokonaisuus koostuu kaikkiaan 16 yksittäisestä kaksikerroksisesta lomahuvila

ryhmissä pareittain siten, että niitä erottaa vain yhteinen terassi. Kunkin huvilan koko on 

n. 200 kem². Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu rantasauna aivan Iso-Arajärven parhaan hiekkarannan 

Lomahuviloiden on tarkoitus olla erityisen korkeatasoisia ja huoliteltuja. Sijoittajien kannalta 

kiinnostavuutta lisännee rantatontin lisäksi sijainti unelmapaikalla hiihtohissien ala

Myöhemmin kokonaisuus liitetään paremmin osaksi keskusta rakentamalla rinteiden eteläsivusta

ajotie Sappeenvuorentieltä Pitkälahdentielle. 

Sappeen lomahuviloista on lyhyt matka Iso-Arajärven rantaan 

60.  
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-Arajärven vastarannalla 

asuntojen korttelialueelle olen suunnitellut ryhmän kytkettyjä loma-

kerroksisesta lomahuvilasta, jotka 

ryhmissä pareittain siten, että niitä erottaa vain yhteinen terassi. Kunkin huvilan koko on 

Arajärven parhaan hiekkarannan 

yisen korkeatasoisia ja huoliteltuja. Sijoittajien kannalta 

kiinnostavuutta lisännee rantatontin lisäksi sijainti unelmapaikalla hiihtohissien ala-aseman vieressä. 

Myöhemmin kokonaisuus liitetään paremmin osaksi keskusta rakentamalla rinteiden eteläsivustalle 



 

4.7  Golfkentät ja klubirakennus

Golfista on tullut eräs nopeimmin kasvavista pelilajeista 

Suomessa ja golfkenttiä on rakennettu eri puolille 

maatamme, myös muutamien hiihtokeskusten 

yhteyteen. Sappeessa golfia ei ole toistaiseksi lainkaan 

harrastettu, paitsi Frisbee

suunnitelmia täyden 18-reikäisen kentän sijoittamiseksi 

alueelle on kyllä teetetty ulkopuolisen konsultin 

toimesta. Suunnitelma osoittaa, että matkailukeskuksen 

alueelle on mahdollista rakentaa

väylineen ja lisäksi toisellekin 

tilavaraus alempaa Sappeenvuorentien varresta

omassa suunnitelmassani hyödyntänyt 

golfkenttäsuunnitelmaa ja täydentänyt sitä 

suunnittelemalla golfklubirakennuksen aivan 

Tapahtumakeskus Huipun läheisyyteen.

Golfkentät sijoittuvat Sappeenvuoren otollisimmille 

etelän ja lounaan puoleisille rinteille, mikä takaa parhaat 

mahdolliset peliolosuhteet. Kausi voidaan aloittaa 

aiemmin ja lopettaa myöhemmin, 

tasamaankentillä. Tutkin suunnitelmassani m

golfkenttien ja ulkoilureitistön yhteensovittamista, mikä 

osoittautuu onnistuvan varsin hyvin. Golfkenttien välillä 

tarvittavina siirtymäväylinä toimivat näin lenkkeilypolut 

ja rullaluistelureitit, jotka yhdessä muodostavat talvisin 

osan Sappeen murtomaahiihdon 

63.  Golfkerhon rakennus 

Golfkentät ja klubirakennus 

Golfista on tullut eräs nopeimmin kasvavista pelilajeista 

Suomessa ja golfkenttiä on rakennettu eri puolille 

maatamme, myös muutamien hiihtokeskusten 

yhteyteen. Sappeessa golfia ei ole toistaiseksi lainkaan 

harrastettu, paitsi Frisbee-golfin muodossa, mutta 

reikäisen kentän sijoittamiseksi 

alueelle on kyllä teetetty ulkopuolisen konsultin 

toimesta. Suunnitelma osoittaa, että matkailukeskuksen 

rakentaa kokonainen kenttä 

väylineen ja lisäksi toisellekin kentälle on etsitty 

alempaa Sappeenvuorentien varresta. Olen 

omassa suunnitelmassani hyödyntänyt 

golfkenttäsuunnitelmaa ja täydentänyt sitä 

suunnittelemalla golfklubirakennuksen aivan 

Tapahtumakeskus Huipun läheisyyteen. 

Golfkentät sijoittuvat Sappeenvuoren otollisimmille 

etelän ja lounaan puoleisille rinteille, mikä takaa parhaat 

mahdolliset peliolosuhteet. Kausi voidaan aloittaa 

ttaa myöhemmin, kuin perinteisillä 

Tutkin suunnitelmassani myös 

golfkenttien ja ulkoilureitistön yhteensovittamista, mikä 

osoittautuu onnistuvan varsin hyvin. Golfkenttien välillä 

tarvittavina siirtymäväylinä toimivat näin lenkkeilypolut 

ja rullaluistelureitit, jotka yhdessä muodostavat talvisin 

don latujärjestelmää. 

62.  
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Sinänsä varsin voimakkaasta maastonmuokkauksesta ja 

puuston parturoinnista huolimatta, golfkenttien 

rakentaminen tehnee Sappeen maisemille hyvää, sillä 

samalla aukenee laajoja ja esteettömiä näkymäsuuntia 

lähiympäristöön ja kokonaisuudesta tulee puistomaisen 

huoliteltu. Samoin ongelmallinen sisääntuloreitti 

muuttuu houkuttelevammaksi, kun jo alempaa keskusta 

lähestyttäessä, on mahdollista saada vihjeitä tulevasta.

Golfiin kuuluu aina kerhorakennus, josta peliin lähdetään 

ja jonne jälleen lopuksi palataan nauttimaan ruokaa ja 

virvokkeita. Tutkittuani erilaisia kerhorakennuksen 

sijoittamismahdollisuuksia, totesin, että luontevimmin se 

sopii Tapahtumakeskus Huipun lähelle, parkkialueiden 

laitamille. Näin kerhorakennus on keskeisellä 

hyvien yhteyksien ja pysäköintimahdollisuuksien äärellä. 

Toisaalta ilmansuunnallisesti etelään laskevan rinteen 

aurinkoisuus ja mäen antama

vastaan, ovat oivallisia lisäetuja sijaintia ajatellen.

Kerhorakennus on laajuudeltaan 350 kem², joka 

jakaantuu kahteen kerrokseen. Alakertaan sijoittuvat 

tarpeelliset oheistilat peseytymistä, välinehuoltoa ja 

henkilökunnan sosiaalitiloja varten ja yläkerrassa 

puolestaan ovat varsinaiset kerhotilat baarei

ravintoloineen ja etelään aukeavine 

maisematerasseineen. 

64. Golfkenttiä etelästä katsottuna

Sinänsä varsin voimakkaasta maastonmuokkauksesta ja 

puuston parturoinnista huolimatta, golfkenttien 

rakentaminen tehnee Sappeen maisemille hyvää, sillä 

samalla aukenee laajoja ja esteettömiä näkymäsuuntia 

naisuudesta tulee puistomaisen 

Samoin ongelmallinen sisääntuloreitti 

muuttuu houkuttelevammaksi, kun jo alempaa keskusta 

lähestyttäessä, on mahdollista saada vihjeitä tulevasta. 

rakennus, josta peliin lähdetään 

jälleen lopuksi palataan nauttimaan ruokaa ja 

virvokkeita. Tutkittuani erilaisia kerhorakennuksen 

sijoittamismahdollisuuksia, totesin, että luontevimmin se 

sopii Tapahtumakeskus Huipun lähelle, parkkialueiden 

laitamille. Näin kerhorakennus on keskeisellä paikalla, 

hyvien yhteyksien ja pysäköintimahdollisuuksien äärellä. 

Toisaalta ilmansuunnallisesti etelään laskevan rinteen 

antama suoja pohjoistuulia 

vastaan, ovat oivallisia lisäetuja sijaintia ajatellen. 

Kerhorakennus on laajuudeltaan 350 kem², joka 

jakaantuu kahteen kerrokseen. Alakertaan sijoittuvat 

tarpeelliset oheistilat peseytymistä, välinehuoltoa ja 

henkilökunnan sosiaalitiloja varten ja yläkerrassa 

puolestaan ovat varsinaiset kerhotilat baareineen, 

ravintoloineen ja etelään aukeavine 

tuna 
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Golfkenttien rakentamisen yhteydessä voidaan toteuttaa 

lounais- ja etelärinteille laajemmin loma-

asuntorakentamista, sillä keskuksen laajentuessa, 

mökkityyppisestä majoitustilasta tulee olemaan pulaa. 

Suunnitelmassani olen sijoittanut useita loma-asuntojen 

korttelialueita rinteisiin golfkenttien yhteyteen, 

kaikkiaan yhdeksän kappaletta noudattaen 

pääpiirteittäin konsulttityönä aiemmin tehdyn 

yleissuunnitelman linjauksia. Esittämäni korttelit 

käsittävät kolme erilaista mökkityyppiä, sekä yksi-, että 

kaksikerroksisia, joiden kerrosalat vaihtelevat 90–170 

kem² välillä. Näin kokonaisrakennusoikeudeksi 

muodostuu n. 30 000 kem² kaikkien loma-

asuntokorttelien osalta. Tämä määrä on tarkoitus 

kaavoittaa ja toteuttaa vähitellen siten, että noin vuonna 

2020 kaikki olisivat valmiina rakennettaviksi. 

4.8 Muu rakentaminen ja kehittäminen 

Muilta osin Sappeen alueella tullaan tekemään erilaisia 

ilmettä yhtenäistäviä toimenpiteitä. Ongelmallisin kohta 

lienee olemassa olevan, hyvin keskeisellä sijainnilla 

olevan mökkiasutuksen integroiminen osaksi 

kokonaisuutta. Esitän ratkaisuksi katurakentamisen 

pintamateriaaleilla, kadunkalusteilla ja tyyppiaidoilla 

tapahtuvaa maisemointia. Kaikki katualueet voitaisiin 

rakentaa yhtenäisiksi käyttämällä esimerkiksi asfaltoituja 

ajoväyliä ja betonikivettyjä jalankulkuväyliä sekä 

käyttämällä kauttaaltaan samanlaisia katuvalaisimia, 

portinpylväitä, aitamalleja jne. Samanlaisten 

jäteaitausten rakentamisella kulkuväylien varteen 

voitaisiin myös saavuttaa merkittävämpää 

yhdenmukaistamista. 

Lisäksi Sappeenvuorentie kokonaisuutena kaipaa 

huolittelua. Osittain asia korjaantuu pinnoittamalla 

väylä, jolloin ongelmallisesta kuraantumisesta ja 

pölyämisestä päästään eroon. Lisäksi samankaltainen 

kokonaisvaltainen yhtenäistäminen, kuten 

mökkialueellakin, on tarpeen. Suunnitelmassani olen 

osoittanut Sappeenvuorentien varteen 

kevyenliikenteenväylän ja esitän mahdollisuuden 

rakentaa Luopioinen – Sahalahti -tien risteysalueelle 

Sappeenvuorentien yli kulkeva kaariportti, joka voisi 

toimia myös kevyenliikenteen ylikulkuna. Portti kertoisi 

mainostauluja paremmin saapumisesta matkailualueelle. 



 

Tulevan kaavoituksen osalta pidän tärkeänä, että koko 

alueelle luotaisiin yhtenäinen rakennustapaohjeisto, joka 

estää jatkossa hallitsemattoman rakentamisen ja takaa 

tyylillisen yhtenäisyyden värien, kattomuotojen ja 

rakennusten sijoittelun osalta. Arkkitehtonisesti tulisi 

mieluummin pyrkiä noudattamaan läheisille kylille 

ominaista puurakentamisperinnettä tuttuine värein

kuin pyrkiä tuomaan alppihenkisiä ratkaisuja keskelle 

suomalaista metsää. Olen suunnitelmissani pyrkinyt 

yleisilmeen kannalta yhtenäiseen ja Tapahtumakeskus 

Huipusta viitteitä ottavaan arkkitehtuuriin, joka 

sopivassa määrin tuo mukaan modernimpia elem

 

 

  

65. Uusia loma-asuntojen korttelialueita Sappeenvuorentien varressa

Tulevan kaavoituksen osalta pidän tärkeänä, että koko 

alueelle luotaisiin yhtenäinen rakennustapaohjeisto, joka 

jatkossa hallitsemattoman rakentamisen ja takaa 

tyylillisen yhtenäisyyden värien, kattomuotojen ja 

rakennusten sijoittelun osalta. Arkkitehtonisesti tulisi 

mieluummin pyrkiä noudattamaan läheisille kylille 

ominaista puurakentamisperinnettä tuttuine väreineen, 

kuin pyrkiä tuomaan alppihenkisiä ratkaisuja keskelle 

suomalaista metsää. Olen suunnitelmissani pyrkinyt 

yleisilmeen kannalta yhtenäiseen ja Tapahtumakeskus 

Huipusta viitteitä ottavaan arkkitehtuuriin, joka 

tuo mukaan modernimpia elementtejä. 

asuntojen korttelialueita Sappeenvuorentien varressa 
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5. Yhteenveto 

Olen edellä pyrkinyt luotaamaan hiihtokeskusten 

kehittämisen ongelmakohtia ja haasteita, nyt ja 

tulevaisuudessa, sekä tuomaan esiin oman näkemykseni 

Sappeen hiihtokeskuksen mahdollisuuksista. Työni tulee 

olemaan osa pitkään jatkuvaa vuoropuhelua eri 

osallistahojen välillä ja sen aikajänne ulottuu aina 

vuoteen 2020 asti. Tuolloin todennäköisesti ainakin 

suurelta osin Sappeen visio-projektin mukaisiin 

tavoitteisiin on päästy ja keskus on aidosti 

ympärivuotinen. 

Hiihtokeskusten kehittäminen tänä voimistuvan 

ilmastonmuutoksen ja alati synkkenevien ekologisten ja 

taloudellisten näkymien aikana, on arpapeliä, jossa 

voidaan tehdä vääriäkin valintoja. Kuitenkin kestävä 

kehitys ja pitkäaikaiset ratkaisut ovat niitä hyviä 

tavoitteita, joita kunnioittamalla – niin uskon – päästään 

varmemmin kestävään ja kaikkia tyydyttävään 

lopputulokseen. Sappeessa haasteisiin on lähdetty 

hakemaan ratkaisuja juuri oikealta pohjalta. 

Nykyään on vallalla näkemyksiä, joiden mukaan 

hiihtokeskusten rakentaminen on ekologisesta 

näkökulmasta pelkkää kerskakulutusta ja luonnon 

raiskaamista. Kuitenkaan asia ei ole mustavalkoinen, sillä 

kannattaa aina muistaa asian toinen puoli: nimittäin 

Sappeessa muutoksen alla ei ole neitseellinen 

luonnontilassa oleva alue, vaan jo ennestään 

voimakkaasti ihmisen muokkaama rinne, jonka 

aikaisemmalle muokkaamiselle nyt tapahtuva 

kehittäminen luo tavallaan oikeutuksen jälkikäteen, kun 

moni asia saatetaan paremmalle tolalle. 

Monipuolistuvan palvelutarjonnan kautta yhä useampi 

ihminen voi päästä osalliseksi keskuksen tarjoamista 

virikkeistä ja ympärivuotisuus takaa toiminnalle kestävän 

taloudellisen pohjan. Toiseksi hiihtokeskusmatkailu on 

nimenomaan sitä lähimatkailua, jonka ansiosta 

saastuttava lentomatkailu vähenee ja ennen kaikkea sen 

ansiosta vuosittaisesta matkailutulosta suurempi osa jää 

kotimaahan ja työllistämisvaikutus on suoraan ja 

välillisesti kymmeniä työpaikkoja. 

Tulevaisuus tulee näyttämään, toteutuvatko pahimmat 

ilmastoskenaariot ja loppuuko laskettelu Suomessa 
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kokonaan. Itse uskon, että lunta nähdään jatkossakin, 

mutta siitä huolimatta on oikea kehityksen suunta 

yrittää etsiä toimintoja ja aktiviteetteja, jotka 

mahdollistavat Sappeen palveluiden käytön 

lumettomina vuodenaikoina ja jotka samalla auttavat 

keskusta kehittymään ja kasvamaan hallitusti. Se on 

samalla myös varautumista pahimpaan ja kaikkien etu. 

On arvokas asia, että Pirkanmaalla on Sappeen kaltainen 

vetovoimainen matkailukohde ja sitä kannattaa kehittää 

jatkossakin. 
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TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

Arkkitehtuurin koulutusohjelma 

VALLIUS, SAMPO: SAPPEEN HIIHTOKESKUKSEN KEHITTÄMINEN YMPÄRIVUOTISEKSI 

MATKAILUALUEEKSI 

 

Diplomityö, 38 sivua, 10 liitesivua 

Toukokuu 2009 

Pääaine: Arkkitehtuuri 

Tarkastaja: professori Staffan Lodenius 

 
Perinteinen hiihtokeskustoiminta on tullut murrosvaiheeseen. Ilmastonmuutos, 

kulutustottumusten muutokset, ympäristötietoisuuden kasvu ja kova kilpailu ovat alan 

suurimmat haasteet tällä hetkellä. Pälkäneen kunnan aloitteesta olen diplomityössäni 

pyrkinyt tutkimaan Sappeen hiihtokeskuksen mahdollisuuksia kehittyä perinteisestä 

hiihtokeskuksesta ympärivuotiseksi matkailualueeksi. 

Sappeen matkailualue sijaitsee Pälkäneen kunnassa 50 km päässä Tampereelta. Se on 

toiminut vuodesta 1989 lähtien ja on nykyisin Suomen 10. suurin hiihtokeskus. Tavoite 

on olla Etelä-Suomen suurin vuoteen 2015-20 mennessä. Siihen pääsemiseksi alueelle 

on löydettävä uusia vetonauloja yleisön houkuttelemiseksi ja ennen kaikkea pyrittävä 

löytämään toimintoja, jotka tekisivät keskuksesta elinvoimaisen kaikkina vuodenaikoina. 

Työssäni olen yhteistyössä Sappeen hiihtokeskuksen johdon kanssa päätynyt esittämään 

ratkaisuiksi ensisijaisesti kylpylähotellin ja golfkenttien rakentamista alueelle sekä 

kokousmatkailun kasvattamista uuden kokous- ja kongressikeskuksen rakentamisen 

kautta. Vesielementti tulee voimakkaammin mukaan myös Iso-Arajärven rantojen 

tehokkaammalla hyödyntämisellä. 

Alueen yleisilmeen ja viihtyvyyden parantamiseksi esitän Tapahtumakeskus Huipun 

yhteyteen rakennettavaksi laajennusta ja kokonaisuuden edustalle uutta 

informaatiorakennusta näyttelyitä ja opastusta varten. Alueen halkaiseva väylä 

muutetaan oikeaksi kyläraitiksi, josta tulee keskuksen yhteinen olohuone. 

Näiden toimien lisäksi alueen liikenneväylät kunnostetaan ja olemassa olevat 

rakennuskorttelit siistitään yhtenäistämällä niitä erilaisin rakentein ja kadunkalusteilla. 
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LIITE 2: ABSTRACT 
TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

Master’s Degree Program in Architecture 

VALLIUS, SAMPO: DEVELOPING SAPPEE SKI RESORT INTO AN ALL YEAR ROUND TOURIST RESORT 

Master of Science Thesis, 38 pages, 10 Appendix pages 

May 2009 

Major: Architecture 

Examiner: Professor Staffan Lodenius 

 
The traditional ski resort business has come to a turning point. The climate change, 

changes in consumer habits, the common growth of environmental awareness, as well 

as the tough competition, are at the moment the biggest challenges on the branch. 

Under the initiative of Pälkäne municipality I have researched as a Master of Science 

thesis the possibilities of developing the Sappee Ski Resort into an all year round tourist 

resort. 

Sappee is located in Pälkäne about 50 km from the City of Tampere. It was founded in 

1989 and is today the 10th biggest ski resort in Finland. Its goal is to be the biggest in 

Southern Finland until the year 2015-20. In order to get there, the resort has to find new 

crowd pullers to attract the customers and especially it has to try to find attractions that 

would make the resort vital in all seasons. 

In cooperation with the management of the Sappee Ski Resort, I have in my research 

come to a conclusion to propose the building of a Spa, Golf fields and a Congress Center 

to attract more conference visitors, as a solution to the challenge. Water element will be 

in a bigger role on the Hill of Sappeenvuori by bringing more housing and functions close 

to the Lake Iso-Arajärvi. 

To improve the general appearance of the Sappee Resort, there are following measures 

to be done: an extension to the Huippu Event Centre and a new Info Building for 

exhibitions and information on the main parking field of Sappee. Also the crossing path 

of the resort village will be developed into a real Main Street of Sappee. As such it will 

be used as a common living room for the resort customers. 

In addition to these measures all the roads will be paved and fixed and the existing 

blocks of housing shall be unified by using similar site structures such as fences, 

lampposts and street furniture. 

 


