
Sappeen hiihtokeskus sijaitsee Kaakkois-Pirkanmaalla, Pälkäneen kunnassa, noin 50
kilometrin päässä Tampereelta. Keskus on perustettu vuonna 1989. Se on 2000-
luvun aikana kasvanut merkittävästi ja on tällä hetkellä kävijämäärillä mitattuna
Suomen hiihtokeskusten suuruusvertailussa sijalla kymmenen.

Sappee on Pälkäneellä merkittävä työllistäjä ja kunnan ehdottomasti tärkein
matkailunähtävyys. Alueen kehittäminen on seutukunnalle merkittävä asia koko
itäisen Pirkanmaan elinvoimaisuuden kannalta. Monipuolistuminen ja
ympärivuotisuus ovat keskuksen tärkeimpiä kehitystavoitteita.

Sappee on rakennettu Sappeen kylässä sijaitsevalle Sappeenvuorelle. Kukkulaa
korotettiin 1990-luvun alussa 30 metrillä, joten sen korkeus on nykyään 225 metriä
merenpinnasta. 90-luvun puolivälissä Sappee tuli tunnetuksi TV:n Metsolat sarjan
kuvauspaikkana.

Hiihtokeskusmatkailu elää nykyisin murrosvaihetta. Ilmastonlämpeneminen jaHiihtokeskusmatkailu elää nykyisin murrosvaihetta. Ilmastonlämpeneminen ja
ympäristötietoisuuden kasvu asettavat uusia haasteita. Erityisesti vähälumiset talvet
vaikeuttavat eteläsuomalaisten keskusten toimeentuloa. Panostaminen
ympärivuotisuuteen tarjoaa mahdollisuuden menestyä äärimmäisen kilpaillulla ja
suhdanneherkällä alalla. Sappeenvuoren ympäristössä on paljon järviä. Iso-Arajärven Pitkälahti ulottuu aivan vuoren juurelle. Sen pohjukassa

sijaitsee matkailualueen toistaiseksi ainoa uimaranta. Kaunis Sappeen maaseutukylä sijaitsee matkailualueen koillispuolella.Sappee on Etelä-Suomen 10. suurin hiihtokeskus. Alueen toiminta painottuu talveen Sappeen sijainti Pälkäneen vaakuna

Sappeenvuoren ympäristössä on paljon järviä. Iso-Arajärven Pitkälahti ulottuu aivan vuoren juurelle. Sen
pohjukassa sijaitsee matkailualueen toistaiseksi ainoa uimaranta.

Honka-Sappeen kortteli koostuu hirsisistä paritaloista Ilmakuva Sappeen alueesta

Sappeen matkailualue koostuu hiihtokeskuksesta ja sen ympärille rakennetuista
majoituspalveluista. Alueen keskuksena toimii vuonna 2005 valmistunut
Tapahtumakeskus Huippu, joka on rakennettu aivan Sappeenvuoren korkeimman
kohdan tuntumaan, päähissin yläaseman viereen. Tyylillisesti rakennus edustaa
modernisoitua punamullan sävyistä talonpoikaisromantiikkaa.

Alueen majoituspalvelut painottuvat vuokramökkeihin, joita on rakennettu
keskustaan sisääntulotien varteen kaavoitetuille loma-asuntojen korttelialueille.
Ydinalueen länsilaidassa sijaitsevalla karavaanarialueella on vaunupaikkoja
lyhytaikaiseen tarpeeseen ja kausipaikkoja pidempään oleskeluun.

Alueen uusimmat rivitalot löytyvät Vaaja-
Sappeen korttelista

Tapahtumakeskus Huippu on Sappeen 
päärakennus

Sappee Chalets on YIT:n chalets –konseptin 
mukainen huoneistohotelli

Rinteen alla, Iso-Arajärven rannassa on 
kahvila-ravintola Ala-Sappee 

Sappeen aluekartta, jossa on lueteltu nykyiset toiminnot

Etelä-Suomen laajin yhtenäinen metsäalue, 150 km² suuruinen Laipanmaa, alkaa
heti Sappeenvuoren itäpuolelta. Se koostuu pääasiallisesti suojelemattomista
talousmetsistä, mutta muistuttaa kuitenkin ilmeeltään erämaata. Sappee toimii
porttina Laipanmaahan, joka tarjoaa ainutlaatuisia patikointielämyksiä.

Koska Sappee on edelleen pääasiallisesti perinteinen hiihtokeskus, toiminta
painottuu vahvasti talvikauteen. Nykyinen kesätoiminta rajoittuu lähinnä
Tapahtumakeskus Huipun konsertteihin ja discgolfiin, joka on frisbeellä pelattava
golfia muistuttava peli. Kesästä 2008 lähtien alueella on myös toiminut BikePark-
polkupyöräilypuisto. Hiihtohissejä käytetään alamäkipyöräilijöiden kuljettamiseen.lyhytaikaiseen tarpeeseen ja kausipaikkoja pidempään oleskeluun.

Uusin tulokas Sappeen majoitustarjonnassa on rakennusliike YIT:n rakentama,
vuonna 2008 valmistunut Chalets-konseptin mukainen huoneistohotelli Sappee
Chalets, joka sijaitsee Tapahtumakeskus Huipun välittömässä läheisyydessä.

Alueen ydin on verrattain tiiviisti rakennettu. Sappee eroaa edukseen monista
kilpailijoistaan, sillä tiiviydestä johtuen kaikki toiminnot sijaitsevat kätevästi
kävelyetäisyydellä keskustan sisällä. YIT:n Chalets on alueen korkein rakennus 4-
kerroksisena. Rakennustehokkuus alueella on pääosin varsin alhainen.

Ajantasakaava: kooste matkailualueen voimassa olevista ranta-asemakaavoista
Sappeen maasto on voimakkaan kumpuilevaa. Korkein kohta ulottuu 225 metrin korkeuteen. 
Kuvaan on punaisella merkitty olemassa oleva rakennuskanta.

polkupyöräilypuisto. Hiihtohissejä käytetään alamäkipyöräilijöiden kuljettamiseen.

Yleisilme Sappeessa on melko keskeneräinen. Tiet ja kadut ovat pinnoittamattomia
ja kärsivät kuraantumisesta ja pölyämisestä. Rakennuskanta ei muodosta keskenään
yhtenäistä kokonaisuutta tyylillisesti tai sijoittelultaan. Kokonaissuunnitelma puuttuu
eikä olemassa olevien ranta-asemakaavojen rakennusoikeutta ole juurikaan
hyödynnetty. Lisäksi alueelta puuttuu kesämatkailun kannalta tärkeä vetonaula.
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Pysäköinti

Bikepark Free rideMajoitus  / palvelut

Loma-asunnot

Kävelyalue

Karavaanialue

Julkiset palvelut

Urheilu / kulttuuri

Bikepark Free ride

Bikepark alamäki

Hiihtohissi

Jalankulku

Pururata / hiihtolatu

Tiet ja kadut

Olemassa olevat

Uudet rakennukset

Korttelirakenne     1:10 000 Tiet ja reitit     1:10 000 Rakennuskanta        1:10 000
Suunnitelmakartta   1:10 000

Luonnos Huipun laajennuksesta

Sappeen informaatiojärjestelmä

Raitin varrelle ja tärkeimpien rakennusten auloihin
sijoitetaan infotauluja, jotka reaaliajassa välittävät
viestejä Sappeen alueen uutisista, tarjouksista ja
aukioloajoista. Taulut toimivat myös tarvittaessa
viestintäkanavana mahdollisissa hätätilanteissa.

SAPPEEN 
PORTTI

Luonnos Kylätalosta

Järjestelmä on osa koko Sappeen kattavaa
informaatiojärjestelmää, joka sisältää langattoman
verkon ja tietokonepäätteitä eripuolilla aluetta.

Näkymä Sappeenvuoren laelta, etualalla alueelle mahdollisesti toteutettava näkötorni

Olen jakanut suunnittelualueen pienempiin osa-alueisiin tarkastelun
helpottamiseksi. Osa-alueet ovat:

1. Tapahtumakeskus Huipun ympäristö
2. Raitti ja muu ydinkeskustan lisärakentaminen
3. Kylpylähotelli ja sen ympäristö
4. Ski in – Ski out -alue
5. Karavaanarialue ja Iso-Arajärven ranta-alue
6. Golfkentät ja klubirakennus

Perinteisen hiihtokeskustoiminnan olemassa olon edellytykset ovat
ilmastonmuutoksen kautta heikentyneet. Tulevaisuudessa tilanne tullee
entisestään huononemaan. Menestyäkseen ja elääkseen keskukset
tarvitsevat monipuolisempia toimintoja, vetovoimaisempia palveluita ja
ennen kaikkea toimintakausi tulee saada venytettyä ympärivuotiseksi.

Olen diplomityössäni tutkinut mahdollisuuksia Sappeen hiihtokeskuksen
kehittämiseksi ympärivuotiseksi matkailualueeksi. Työ on tehty Pälkäneen
kunnan tilauksesta Sappeen matkailun kehittämisprojektin tarpeisiin.

Tärkeimpinä toimenpiteinä yleisilmeen kehittämiseksi ehdotan katujen
pinnoittamista pääasiallisesti asfaltoimalla ja kiveämällä. Olemassa olevien
mökkikorttelien yhtenäistämiseksi ne rajataan tyyppiaidoilla.
Kadunkalusteilla, jätekatoksilla ja istutuksilla kortteleihin pyritään luomaan
yhtenäistä ilmettä.

Sappeen palveluvalikoiman ja mökkitarjonnan kasvaessa tarvitaan myös uusi
inforakennus, josta käsin huolehditaan alueen varauspalveluista ja jaetaan
tietoa matkailualueen toiminnoista. Olen sijoittanut ns. Kylätalon
ydinkeskustan solmukohtaan parkkialueen laitaan hoitamaan tätä tehtävää.
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Suunnitelman on tarkoitus jatkossa toimia pohjana tulevalle kaavoitukselle.
Olemassa olevia ranta-asemakaavoja on tarkoitus ajantasaistaa ja laajentaa
käsittämään koko suunnittelualue. Työ myös palvelee Sappeen
hiihtokeskuksen työvälineenä neuvotteluissa uusista investoinneista.

Laadullisena tavoitteena on kehittää Sappeen matkailukeskuksen
yleisilmettä yhtenäisempään ja hallitumpaan suuntaan ja elävöittää alueen
keskustaa sekä luoda vetovoimainen ilmiasu uusille toiminnoille. Keskusta-
alueen kehittäminen on ollut keskeisellä sijalla. Samalla on myös luotu
yleissuunnitelma koko alueen kehittämiseksi yhdyskuntarakenteen
kannalta toimivaksi kokonaisuudeksi reitteineen ja toimintoineen.

Keskusalue ja uudet toiminnot

Sappeen matkailualueen tavoitteena on olla Etelä-Suomen suurin
hiihtokeskus. Tavoitteeseen pääseminen vaatii uusien toimintojen
luomista alueelle. Tarvitaan myös uusi vetovoimainen tuote
houkuttelemaan kesämatkailijoita ja sen myötä paljon lisää majoitustilaa
ja ravintolatarjontaa.

Olen suunnitelmassani päätynyt esittämään uusiksi houkuttimiksi
kylpylä- ja hyvinvointipalveluiden keskusta, golfkenttiä ja kokous- ja
kongressipalveluita. Näiden lisäksi koko aluetta täydennysrakennetaan ja
yleisilmettä pyritään yhtenäistämään.

ydinkeskustan solmukohtaan parkkialueen laitaan hoitamaan tätä tehtävää.

Sisääntulotien alkuun, Sahalahti-Luopioinen -tien risteykselle esitän
rakennettavaksi ns. Sappeen Porttia, joka kertoisi satunnaiselle kulkijalle
saapumisesta matkailualueelle. Portti voisi toimia myös kevyenliikenteen
siltana ja latupohjana.

Vesielementin tuominen osaksi kokonaisuutta on järkevää. Kylpylä ja
ulkoaltaat palvelevat tässä tarkoituksessa, mutta myös Iso-Arajärvi tuodaan
jatkossa paremmin osaksi matkailualueen toimintaa.



Sappeen matkailukeskuksen päärakennuksena on toiminut vuodesta 2005 Tapahtumakeskus Huippu, joka tyylillisesti yhdistää
talonpoikaisromantiikkaa nykyaikaan. Tapahtumakeskuksen paikalla sijaitsi aikanaan Ylen Metsolat -sarjasta tuttu "Urjanlinna", jonka
purkuhirsistä on tehty viereinen suksivuokraamorakennus. Hirsinen vuokraamo on auttamatta jäämässä pieneksi ja samoin Huipun
eteistilat ovat käyneet ahtaiksi. Varsinkin eteispalveluille ja ruokailuun kaivataan uusia tiloja.

Suunnitelmassa suksivuokraamo korvataan uudella ja merkittävästi suuremmalla täydennysrakennuksella, jonka pohjakerrokseen
sijoittuvat suksi- ja polkupyörävuokraamo sekä niiden vuorotoimiset varastotilat. Maantasokerrokseen tulee toimistotiloja ja uusi
seurusteluravintola, sekä kahteen ylimpään kerrokseen huoneistohotellityyppistä majoitustilaa. Näkymät kohti laskettelurinteitä ja
Laipanmaan metsiä ovat huikeita ravintolasta ja majoitushuoneistoista. Rakennus sopeutuu tyylillisesti Huipun punamullattuun
ilmeeseen ja se porrastetaan rinteeseen siten, että etupihan puolelta talo on kolmikerroksinen ja alarinteen puolelta kerrosta korkeampi.
Suksivuokraamolla ja hiihtokoululla on oma sisäänkäynti aivan rinteiden äärellä. Suuruudeltaan rakennus on n. 2500 kem².

Huipun ja parkkialueen väliin rakennetaan uusi Kylätalo, joka toimii koko alueen majoituksen keskusvaraamona ja yleisenä
neuvontapisteenä. Toimiston lisäksi sinne sijoitetaan myös pieni kahvila ja näyttelytila esimerkiksi Laipanmaan luonnon esittelyä varten.
Lisäksi Raitin puoleiseen kulmaan varataan liiketila perinteiselle sekatavarapuodille. Kylätalon ja Huipun laajennuksen väliin jää intiimin
pienimittakaavainen aukiotila, joka toimii luontevana kokoontumispaikkana ja alkupisteenä uudelle Sappeen Raitille.

Huippu laskettelurinteen puolelta nähtynä

Uudistuksen yhteydessä pölyävä hiekkainen parkkikenttä pinnoitetaan ja siistitään istutuksilla. Hulevesiongelman välttämiseksi
parkkiruutujen pinnoituksessa käytetään betonireikäkiveä, josta sadevesi pääsee imeytymään maaperään.

Arkkitehtiopiskelijoille suunnatun näkötornin suunnittelukilpailun voittanut ehdotus, jonka on suunnitellut puolalainen Ondrej Hozak,
sijoittuu Huipun koillispuolelle ja toteutuessaan mahdollisesti lähivuosina, se viimeistelee matkailualueen keskustan.

Suksivuokraamo ja Tapahtumakeskus Huippu

Laajennus niveltyy Tapahtumakeskus Huippuun lasisen liitososan avulla, etualalla Kylätalo

Parkkialue on nykytilassaan ankea hiekkakenttäEhostettu parkkialue viimeistelee laatuvaikutelman saavuttaessa alueelle

Asemapiirustus 1:1000 Alueleikkaus pohjoiseen 1:1000

Alueleikkaus länteen 1:1000

Kylätalon ja Tapahtumakeskus Huipun väliin jää mukava pienimittakaavainen aukio, joka toimii Raitin alkupisteenä
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Jokaisesta oikeasta kylästä löytyy kylänraitti, joten Sappeellekin tulee saada omansa. Raitti on matkailualueen valtasuoni: se kerää
ihmiset viettämään aikaa keskenään ja viihtymään Sappeen monipuolisten toimintojen äärellä.

Sappeen matkailukeskuksen erityispiirre on toimintojen sijoittuminen tiiviisti pienelle ydinalueelle, joten niiden saavutettavuus
jalkaisin on helppoa verrattuna muihin vastaaviin keskuksiin. Uusi Raitti on suunniteltu hyödyntämään tätä ominaispiirrettä ja samalla
se toimii osana alueen kattavaa kevyenliikenteen verkostoa.

Raitti yhdistää uuden Sappeen keskeisimmät toiminnot, joten sitä pitkin kulkevat päivittäin kaikki keskuksen asiakkaat. Raitti on
suunniteltu viihtyisäksi yhteiseksi olohuoneeksi, jolle matkailukylän väki voi kokoontua viihtymään yhdessä ja nauttimaan vilkkaasta
ilmapiiristä.

Raitin kehittämisen haasteina ovat maanomistukselliset olosuhteet. Nimittäin Raitin koko eteläpuolinen alue on myyty yksityisille ja se
on jo varsin täyteen rakennettu. Toisin sanoen Raitin tilallisuus on muodostettava muilla keinoin kuin rakennuksia käyttämällä.Raitti on alueen hehkuva valtasuoni 

Raitin etelälaitaa rajaamaan rakennetaan pengermuuri. Jonka polveilevaan muotoon sisältyy mukavia syvennyksiä istuskelua varten.
Viihtyisä kävelyalue mutkittelee istuskelunurkkausten edustalla. Pohjoislaidalle on sijoitettu Raitin varren aktiviteetit, joita ovat mm.
liukumäet, kiipeilytelineet ja pyöräilyrata. Raitti kutsuu viihtymään sekä lapsia ja aikuisia että jalankulkijoita, polkupyöräilijöitä ja
rullaluistelijoita.

Raitin varrella sijaitsee pääosa Sappeen informaatiojärjestelmän näyttötauluista, joilla viestitetään alueen sisällä tapahtumista,
aukioloajoista ja tarjouksista.

Raitilla on selvät päätepisteet: idässä se päättyy Tapahtumakeskus Huipun ja kylätalon väliselle aukiolle ja lännessä Sappeen uudelle
torille. Tori on jalankulkualueen solmukohta hyvinvointikeskuksen, Par2-golfin ja ulkoallasalueen syleilyssä. Lisäksi tori toimii alueen
ulkotapahtumien luontevana järjestämispaikkana ympäri vuoden ja tarvittaessa se muuntautuu markkinapaikaksi vaikkapa
kylämarkkinoille.

Torin laidalle on suunniteltu uusi tyylikäs ja nuorekas kahvila, jonka terassilta ja ikkunoista aukeaa huikea panoraamanäköala. Se
korvaa nykyisen Vohvelikahvilan ja tuo kokonaan uudenlaisen elementin Sappeen palvelutarjontaan. Perherinteen yläaseman
tuntumassa se tarjoaa oivallisen mahdollisuuden laskemisen lomassa tapahtuvalle rentoutumiselle.

Sappeen majoituspalveluita täydentämään on Raitin itäpäähän suunniteltu 1500 kem² suuruinen huoneistohotellirakennus, joka

Raitin vartta nykytilassa

Trendikkäästi muotoiltu torikahvila tarjoaa rentoutusta laskijoille ja hengailupaikan nuorisolle

Sappeen majoituspalveluita täydentämään on Raitin itäpäähän suunniteltu 1500 kem² suuruinen huoneistohotellirakennus, joka
sitoutuu olemassa olevan Sappee Chaletsin mittakaavaan ja vahvistaa Raittia keskeisenä valtasuonena. Tyylillisesti rakennus sitoo
yhteen alueen rakennuskantaa. Talon matalampi siipi sisältää harrastetiloja ja ateljeeasunnon.

Uusi Sappee ei unohda kulttuurin ystäviäkään, vaan sen palvelutarjontaa monipuolistamaan valmistuu jo kesäksi 2009 kesäteatteri
aivan Huipun ja Chalets-huoneistohotellin välittömään läheisyyteen.Torin ja kahvilan tieltä purettavat karavaanarien 

huoltorakennus ja Vohvelikahvila

Raitin alkupiste on Huipun ja kylätalon välisellä aukiolla Uusi huoneistohotelli Raitin varressa

Kesäteatteri Sappee Chaletsin kupeessa
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ASEMAPIIRUSTUS 1:1000 Raitin toimintoja



Sappeen uusi keskus muodostuu Wellness Centeristä, eli kylpylähotellista, huoneistohotelleista ja ulkoallasalueesta sekä niiden
yhteyteen nivoutuvista aukioista ja jalankulkuverkostosta. Uusi palvelukeskittymä muodostaa uuden Sappeen palveluiden ytimen, joka
valmistuessaan tulee sisältämään tanssi- ja ruokaravintoloita, kahviloita, hyvinvointipalveluita ja runsaasti hotellitasoista
majoituskapasiteettia.

Rakentaminen on tarkoitus tehdä vaiheittain siten, että aluksi rakennetaan ulkoallasalue ja Par2-golfkenttä. Seuraavassa vaiheessa
rakennetaan kylpylähotellin 1. vaihe, joka sisältää katetut altaat, ravintolan, ulkoallasalueen laajennuksen ja runsaasti majoitustilaa. 2.
vaiheessa hotelli laajenee kohti Raittia toisella hotellisiivellä. Osat yhdistyvät toisiinsa lasisen yhdysosan, eli basaarikäytävän avulla.
Valmiin kokonaisuuden kerrosala tulee olemaan n. 16 000 kem².

Täysin lasinen basaarikäytävä sisältää kauppa- ja palvelukujan ja jonka päätteenä on ulkoallasalue. Hyvinvointipalveluosaston katto
toimii auringonottotasanteena. Kattotasanne on täysin tuulensuojassa ja se avautuu länsilounaaseen mahdollistaen siten erittäin pitkän
käyttökauden.

Samaan aikaan hotellin kanssa rakennetaan ensimmäinen huoneistohotelliyksikkö Vuoritien varteen, Wellness Centeristä luoteeseen.
Valmiina kokonaisuus koostuu neljästä n. 1000 kem² suuruisesta yksiköstä, jotka on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Kukin rakennus
sisältää neljä pienempää huoneistoa (n.40 m²) ja 10 suurempaa perhehuoneistoa (n. 75 m²). Sijainti aivan laskettelurinteiden äärellä on

Ulkoallasalue laajennuksineen on todellinen kesäkeidas

Wellness Centerin rakennuspaikka nykytilassaan

sisältää neljä pienempää huoneistoa (n.40 m²) ja 10 suurempaa perhehuoneistoa (n. 75 m²). Sijainti aivan laskettelurinteiden äärellä on
matkailijan kannalta paras mahdollinen.

Ulkoaltaiden länsipuolelle toteutetaan 9-reikäinen Par2-golfkenttä ja muuntautuva multisport-areena. Näiden vapaa-ajanpalveluiden
keskittäminen aivan matkailualueen ytimeen peruspalveluiden välittömään läheisyyteen, tekevät uudesta keskustasta elävän ja alati
muuttuvan keitaan, joka tarjoaa lähes jokaiselle matkailijalle jotain.

Ulkoallasalue laajennuksineen on todellinen kesäkeidas

Näkymä Vuoritieltä huoneistohotellien rinteeseen

Huoneistohotelleilta on esteetön näköala maisemaan

Hotellin toimintakaavio

Hotellin vaiheistus
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ASEMAPIIRUSTUS 1:1000
AKSONOMETRIA KYLPYLÄHOTELLISTA JA YMPÄRISTÖSTÄ



Ski in - Ski out -alue sijaitsee nimensä mukaisesti niin lähellä laskettelurinteitä, että siirtyminen mäkeen tapahtuu lähes suoraan
omasta pihasta. Alue sijoittuu Sappeen matkailualueen pohjoiseen osaan, Iso-Arajärven rannan tuntumaan. (rajaus oheisessa
kartassa) Alue on tällä hetkellä rakentamatonta kuusivaltaista sekametsää. Sen alueelle on vanhassa ranta-asemakaavassa osoitettu
loma-asuntojen korttelialueita, mutta niitä ei toistaiseksi ole lähdetty toteuttamaan tiestöä lukuun ottamatta.

Suunnitelmassani Ski in - Ski out -alue sisältää rakentamista kaikkiaan n. 7500 kem², joka toteutetaan vaiheittain. Alueen keskeisin
toiminto tulee olemaan kokous- ja kongressikeskusrakennus, joka ensimmäisessä vaiheessaan käsittää päärakennuksen (n. 1300
kem²). Toisessa vaiheessa kokousrakennukseen liitetään n. 500 kem² suuruinen rivitalotyyppinen majoitusrakennus.

Kokousrakennuksen suuret lasipinnat avaavat upean näköalan järvelle. Kokousrakennus sisältää monipuolisia ja muunneltavia
kokoustiloja erilaisiin tarkoituksiin. Rakennuksessa on lisäksi oma keittiö ja ravintola palvelemassa kokousvieraita. Kokoustamisen
lomassa voi nauttia järvimaisemasta laajalta avoterassilta.

Kivikkotien varteen rakennetaan 13 kpl korkealaatuista erillistä majoitusrakennusta, kukin n. 200-250 kem². Majoitusrakennukset
sisältävät tasokkaat sauna- ja kylpytilat ja majoitustilaa 10 hengelle. Pienimuotoiset kokoukset ja palaverit voidaan toteuttaa talojen
omissa yhteistiloissa. Rakennusten massat on porrastettu rinteeseen siten, että alarinteen puolella talot ovat kahden kerroksen

Ski in – Ski out -alue sijoittuu aivan hiihtohissien välittömään läheisyyteen

omissa yhteistiloissa. Rakennusten massat on porrastettu rinteeseen siten, että alarinteen puolella talot ovat kahden kerroksen
korkuisia. Pysäköinti tapahtuu talojen omissa autokatoksissa ja pihoissa tai kokousrakennuksen pysäköintialueella.

Purotien ja Lohkaretien varteen sijoittuu lisäksi yhteensä 24 loma-asuntotonttia kolmeen kortteliin. Huvilat ovat kooltaan n. 90-120
kem².

Vuoritien päähän, aivan Iso-Arajärven rantaan, sijoittuu 200 kem² suuruinen rantasauna. Rantasaunasta löytyvät lähes
pienoiskylpylätasoiset pesu- ja saunatilat ja sen omalta hiekkarannalta on miellyttävä pulahtaa luonnonkauniiseen ja puhdasvetiseen
Iso-Arajärveen uimaan.

Kokous- ja kongressikeskuksen rantasauna

Kokouskeskuksesta on suuret ikkunapinnat ja laaja terassi kohti järveä

ALUELEIKKAUS 1:1000

Iso-Arajärven rantaa rantasaunan kohdalta
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Alue on tällä hetkellä kuusivaltaista rinnettä



Laskettelukeskuksen muuttuessa ympärivuotiseksi matkailualueeksi, on syytä panostaa voimakkaasti vesielementin
kehittämiseen osaksi matkailutoimintaa. Sappeessa sitä edustaa Iso-Arajärven vesistö Sappeenvuoren pohjoispuolella.
Luonnonkaunis Iso-Arajärvi soveltuu mainiosti virkistyskäyttöön ja ranta-asumiseen. Toistaiseksi järveä on hyödynnetty varsin
vähän ja ainoastaan Pitkälahden pohjukassa on vaatimaton uimaranta.

Uusi Karavaanarialue rakentuu Iso-Arajärven välittömään läheisyyteen Sappeen uudeksi vetonaulaksi. Vanha karavaanarialue
aivan alueen ytimen laidassa oli sijainniltaan keskeinen, mutta kehitystavoitteiden kannalta väärässä paikassa. Toisin sanoen alue
on päätetty siirtää hieman kauemmas keskustasta – kuitenkin edelleen kävelymatkan päähän palveluista – ja paremmalle
paikalle karavaanareiden mukavuutta ajatellen. Uusi sijainti alueen todellisella maisemapaikalla palvelee entistä paremmin
vaunumatkailijoita.

Kulku matkailualueen luoteisosassa sijaitsevalle karavaanarialueelle tapahtuu Ski in – Ski out -alueen halkaisevan Lohkaretien
kautta. Koska rakennettavaksi aiottu rinne sijaitsee suojeltavia luonnonarvoja sisältävän purouoman takana, on
luonnonsuojelunäkökohdat otettu erityisen hyvin huomioon. Uoma tullaan ylittämään puurakenteisella ajoneuvosillalla, jonka
rakenne ja jänneväli sovitetaan maisemaan ja teknisesti siten, ettei puron vesitalous huonone. Vaunualueen ja suojelualueen
väliin jätetään suojaava puskurivyöhyke.

Jokaisesta huvilasta on näköala järvelle
Vaunualueen keskellä on huoltorakennus

väliin jätetään suojaava puskurivyöhyke.

Karavaanarialue muodostuu lievästi terassoiduista vaunupaikoista ja hyvin maastonmuotoja mukailevista ajoväylistä, joiden
varteen vaunupaikat sijoittuvat. Väljästi mitoitettuja avopaikkoja on 88 kappaletta ja uudenlaista ajattelua edustavia valokatteisia
vaunukatoksia on myös 88 kpl. Katetut paikat on varustettu erinomaisilla mukavuuksilla aina kunnallistekniikkaa, sähköä ja
tietoliikenneyhteyksiä myöten. Ne mahdollistavat nautittavan ympärivuotisen oleskelun vaunualueella.

Vaunualueen sydämenä toimii monipuolinen, n. 350 kem² suuruinen huoltorakennus, josta löytyvät karavaanarin kaikki
perusmukavuudet: mm. hyvätasoiset saunat pesutiloineen ja yhteistiloja illanviettoihin. Kaikkein parhaita löylyelämyksiä varten
alhaalle Iso-Arajärven rantaan rakennetaan tunnelmallinen rantasauna.

Pitkälahden pohjukkaan rakennetaan veden läheisyyttä hyödyntävä loma-asuntojen kokonaisuus, joka koostuu 16 paritalotyyppisestä
luksustasoisesta huvilasta. Kukin talo on kerrosalaltaan n. 200 m² suuruinen ja niistä jokaisesta on avarat näköalat kohti Iso-Arajärveä.
Kaikkien talojen pääoleskelutilat ja erityisesti laajat näköalaterassit on suunnattu järveä kohti.

Talvisesonkia ajatellen lomahuvilat sijaitsevat erinomaisesti aivan hissin ala-aseman juuressa, joten siirtyminen rinteisiin on
vaivatonta. Alue jakaantuu kahteen kortteliin, jotka voidaan toteuttaa vaiheittain. Luksushuvila-alueen rannassa on myös

Huvila-alue ja rantasauna Pitkälahden pohjukassa

Järven rantaa nykytilassa

vaivatonta. Alue jakaantuu kahteen kortteliin, jotka voidaan toteuttaa vaiheittain. Luksushuvila-alueen rannassa on myös
yhteiskäyttöinen 25 m² rantasauna omalla laiturilla varustettuna.

ASEMAPIIRUSTUS 1:2000

Alueleikkauksesta käy ilmi vaunualueen rinteeseen terassoituva muoto

Suojeltu purouoma on kapea, mutta kaunis

Luksushuvilat muodostuvat paritaloyksiköistä, joiden tilat sijaitsevat
kolmessa tasossa
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kolmessa tasossa

Vaunualueen katoksissa on täysi kunnallistekniikka ja ilmava valokatto



Golfista on tullut kansainvälisesti erittäin suosittu harrastus ja se on päässyt eroon aiemmasta eliittilajin maineestaan. Keski-
Euroopassa useimmat hiihtokeskukset panostavat Golfiin kesäharrastusmahdollisuutena ja siitä onkin tullut niille vetovoimainen
houkutin. Golf vaatii runsaasti tilaa ja turva-alueita, joten se sopii mainiosti väljästi rakennettuihin laskettelukeskuksiin. Kenttien
puistomainen ja hoidettu ilme on sopivaa vastapainoa laskettelurinteiden usein varsin epämääräiselle kuumaisemalle.

Sappeen matkailualueelle valmistuu tulevaisuudessa 18-reikäinen täysi golfkenttä ja omaa golfkerhoa varten Sappeenvuoren
kupeeseen rakennetaan tyylin sopiva klubitalo. Kentät sijaitsevat optimaalisesti Sappeenvuoren etelä- ja lounaisrinteillä, joten
pelaajat saavat nauttia suotuisista säistä mahdollisimman pitkään keväällä ja syksyllä. Väylät sijoitetaan maastoon huolellisesti ja
niiden väliset alueet rakennetaan kauniin puistomaisiksi.

Eräs Sappeen pahimmista ongelmista, eli rakennetun alueen huono avautuminen ympäröivään luontoon ja maisemaan,
korjaantuu luontevasti golfrakentamisen myötä. Sappeen ympäristön lukuisat järvet eivät näy vuorelle, eikä vastaavasti
satunnainen kulkija saa Luopioinen-Sahalahti -tietä ajaessaan juurikaan vihjettä kivenheiton päässä sijaitsevasta lomakeitaasta.
Golfkenttien ansiosta maisema avautuu jatkossa paremmin uusien näkymälinjojen kautta ja toisaalta pusikoituneen oloinen
yleisilme kaunistuu huolitellun hoidetuksi.

Golffareille rakennettava n. 350 neliöinen klubirakennus täyttää kaikki toiveet: se sisältää ylelliset loungetilat ja ravintolan sekä

Golfkenttien väliin kaavoitetaan uusia loma-
asuntojen korttelialueita

Golffareille rakennettava n. 350 neliöinen klubirakennus täyttää kaikki toiveet: se sisältää ylelliset loungetilat ja ravintolan sekä
laadukkaat pesu- ja pukuhuonetilat saunoineen. Välinehuoltoa varten on pohjakerroksessa oma tilansa. Rakennus sijaitsee aivan
Tapahtumakeskus Huipun läheisyydessä golfkenttien äärellä. Sieltä avautuu hieno maisema kohti etelää ja sen laajalta, kohti
kenttiä aukeavalla terassilla on pelien lomassa miellyttävää nauttia virvokkeita.

Sappeen suunnittelussa on otettu huomioon myös mahdollisuus tulevaisuudessa laajentaa kenttiä. Sappeenvuorentien itäpuolella
on varaus toiselle täysimittaiselle kentälle.

Golfkenttien rakentamisen yhteydessä Sappeen matkailualueen yhteyteen on tarkoitus kaavoittaa runsaasti uusia loma-
asuntoalueita. Niiden sijainti on eteläsuomalaisessa mittakaavassa suorastaan ainutlaatuinen puistomaisen golfväylästön ja
huikean järvi- ja rinnepanoraaman äärellä. Kokonaisuudessaan loma-asuntokortteleihin muodostuu uuttaa rakennusoikeutta n.
30000 kem² verran.

Tontit avautuvat parhaisiin ilmansuuntiin, etelään tai lounaaseen, upeiden maisemien äärelle. Suunnitelmassani olen käyttänyt
esimerkkinä kahta erilaista tyyppitaloa, jotka ovat 170 neliöinen kaksikerroksinen huvila ja yksitasoinen n. 90 neliöinen
pienemmän perheen lomamökki. Toivottavaa onkin, että mökkialueet pyritään toteuttamaan ilmeeltään mahdollisimman
yhtenäisinä.

Golfkerho sijaitsee Tapahtumakeskus Huipun ja parkkialueiden välittömässä läheisyydessä

GOLF 1
Esimerkki uudesta Sappee-lomahuvilasta, n. 90 m² yhtenäisinä.

Kaikki loma-asuntojen korttelialueet sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella ja niille helppo kulkea omalla autolla tai
mahdollisesti tulevaisuudessa myös ympäristöystävällisemmin julkisilla busseilla.

Koska Sappeen tavoitteena on olla täydellinen lomailukeidas raitteineen ja palveluineen, jossa kaikki on kävelymatkan päässä,
järjestetään myös kaikilta rakennettavilta loma-asuntoalueilta mahdollisuus kulkea alueen ytimeen jalkaisin, suksilla, potkukelkalla
tai vaikka rullaluistimilla. Välimatkat ovat lyhyitä ja kevyenliikenteen reitistö kattavaa.

Puttiviheriöltä aukenee näköala yli kerhorakennuksen

Suunnitelmaan on sisällytetty optio toiselle 
kentälle. Kuvassa merkitty sinisellä.

GOLF 2

Esimerkki uudesta Sappee-lomahuvilasta, n. 90 m²

ASEMAPIIRUSTUS 1:1000

PUTTI-
VIHERIÖ
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