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Simpsiö Outdoor Resortin Master Plan-päivitys 2014

1

Johdanto
Lapuan kaupungissa sijaitseva Simpsiö on läntisen Suomen suurin laskettelukeskus
sekä suuren potentiaalin omaava ympärivuotinen luontoliikuntakeskus. Keskuksen
kehittämiseksi on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2005 ja tämän raportin tehtävänä
on päivittää ko. suunnitelma sekä arvioida kehittämishankkeiden liiketaloudellista
toteutettavuutta. Master Plan -raportin tehtävänä on esitellä kehittämishankkeita niin
sijoittajille, operaattoreille, sidosryhmille kuin Lapuan kaupungin päättäjille. Master
Planissa esitetty visio on alueen toimijoiden tahtotila ja konsultin näkemys Simpsiön
kehittämismahdollisuuksista, jotka on kuvattu myös kartalle. Kaikkien esitettyjen
hankkeiden valmistelu vaatii jatkosuunnittelua.
Syyskuun 2013 loppupuolella aloitti toimintansa Lapualla seitsemän yrityksen
muodostama yritysryhmähanke, joka syntyi yrittäjien tarpeesta tiivistää yhteistyötä
Simpsiö Outdoor Resortin kehittämiseksi. Yritysryhmä -hankkeen ytimenä on Lapuan
Simpsiön alueen matkailun kehittämistarpeiden selvittäminen ja toimeenpano. Simpsiö
Outdoorin Resortin master planin päivitys laadittiin yhteistyössä alueen toimijoiden
sekä Lapuan kaupungin kanssa kesällä 2014. Työn rahoitukseen on osallistunut
Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto.
Päivityksen laati FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä Leo Pitkänen Oy:n
kanssa. Toimeksiantoon osallistuivat Pauli Santala, Mari Pohjola, Tuomo Järvinen sekä
Leo Pitkänen.
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Kuva 1. Vase
emmalla Taiva
aanpankko, oiikealla Simpsiö
ön Kullas.
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tarkoitettu virkistys- ja matkailutoiminnan solmupisteeksi, jonne voidaan sijoittaa
tarkoitusta tukevia rakennuksia ja rakenteita. Alueen tarkka rajaus määräytyy
kuntakaavoituksen yhteydessä.

Kuva 3. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta (2005), Etelä-Pohjanmaan liitto
Simpsiön
alueella
on
voimassa
Lapuan
keskustan
osayleiskaava
(2001).
Rinnehiihtokeskuksen ydinalue on osoitettu matkailupalvelujen (RM) alueena,
rinnealueet ja rinnehiihtokeskukseen johtavan Mastontien itäpuoli urheilu- ja
virkistyspalvelujen
(VU)
alueena.
Ydinalueen
pohjoispuolelle
on
merkitty
lähivirkistysalue (VL) ja loma-asuntoalue (RA). Asuntovaunualue (RV) on osoitettu
rinnekeskuksen ydinalueen itäpuolelle. Karhumäentien pohjoispuolinen alue on merkitty
pääosin retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR) ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi (M) alueeksi.
Lapuan kaupunki on käynnistämässä Simpsiön virkistys- ja luontoalueen
osayleiskaavan (n. 2300 ha) laadinnan lähitulevaisuudessa master plan – suunnitelman
pohjalta.
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Kuva 4. Ote Lapuan keskustan osayleiskaavasta (2001), Lapuan kaupunki
Simpsiön suunniteltu asemakaavoitus tapahtuu vaiheittain lähivuosien aikana: Lomaasuntoalueen kaavalaajennus (2014), Matkailupalvelukeskuksen kaavahanke (2015) ja
Isoluoman asuntoalue vuoden 2015 jälkeen pidemmällä tähtäimellä.1
Lähtökohdat Simpsiön kehittämiselle ovat hyvät maankäytön suunnittelutilanteen
näkökulmasta.

1

Kaavoituskatsaus 2013, Lapuan kaupunki
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TalmaSki (Talma Glacier altitude 5500 cm, Grani Alpine Ski Center).
Talouden taantuma ei ole vaikuttanut hiihtokeskusten laskijamääriin, mutta
vuokraamomyynti,
hiihtokoulut
ym.
oheispalveluiden
käyttö
on
laskenut.
Lasketteluvälineistä sukset ovat yhä ehdottomasti suosituimmat, lähes 90 % valitsee
sukset. Lumilauta ja New School ovat vahvistaneet asemiaan ja entistä useampi
harrastaa rinteessä enemmän kuin yhtä lajia. Laskettelukeskusten merkittävimpiä
kehittämiskohteita yleisesti ovat ravintolapalvelut ja rinteiden opasteet.
Vapaa-ajan asumisen ja vakituisen asumisen välinen raja on hälvenemässä mökkien
keskimääräisen koon kasvaessa ja varustetason noustessa vakituisten asuntojen
tasolle. Kakkosasuminen lisääntyy, jolloin vapaa-ajan asukkaat voivat siirtyä
käyttämään alueen palveluita ympärivuotisesti. Vapaa-ajan asuminen lisääntyy myös
mökillä tehtävän etätyön yleistymisen myötä. Sujuva etätöiden tekeminen vaatii hyvät
tietoliikenneyhteydet. Tulevaisuudessa keskieurooppalaisten (esim. saksalaisten,
espanjalaisten ja hollantilaisten) matkailijoiden arvioidaan myös kiinnostuvan enemmän
yksilöllisestä ja yksityisestä mökkilomailusta Suomessa. Vapaa-ajan asunnoilla
lomailevat
ovat
jaettavissa
karkeasti
seuraaviin
ryhmiin:
kesälomalaiset,
mökkeilyharrastajat,
tapamökkeilijät,
osa-aika-asujat,
maaseutusieluiset
ja
harrastusmökkeilijät.
Sosiaalisen median kehitys jatkuu, ennakkokäsitys matkakohteesta syntyy toisten
kokemusten pohjalta. Internetin rooli matkan suunnittelussa, varauksessa ja
kokemusten jakamisessa on kiistaton.

Kuva 4. Luonto-Simpsiö
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4.1.1

Sienimetsän alue



42 uutta tonttia vapaa-ajan asumiseen



arviolta n. 300 vuodepaikkaa



kaavaluonnoksen rakennusoikeus on
7 199 k-m2.



laskennallinen investointiarvo n. 20 M€



alueella on myös ulkoilureittejä



vaihe I

Sienimetsän alueelle on laadittu kaava, jonka tavoitteena on osoittaa alueelle
lomarakentamista (RA). Kaavaa ei ole vahvistettu, koska sitä koskevan valituksen
käsittely on kesken.


Toimintaidea

Alue on jaettu kolmeen osaan, jotka voidaan toteuttaa vaiheittain. Lomarakentamisen
lisäksi lähivirkistysalueilla kulkee ulkoilureittipolkuja, joiden tarkoituksena on helpottaa
liikkumista suunnittelualueella sekä tarjota viihtyisiä lenkkimahdollisuuksia lomaasukkaille sekä muille retkeilijöille ja kuntoilijoille. Alue on keskeinen virkistysalue
Simpsiön kokonaisuudessa, jossa liikkuminen on ohjattu alueella valaistuille
kuntoreiteille, joissa talvella on hiihtoladut.


Potentiaaliset asiakassegmentit

Aktiivisesta kakkosasumisesta pitävät kotitaloudet, jotka arvostavat monipuolista
liikunnallista palvelutarjontaa. Maantieteellisesti suurin potentiaali on länsirannikolla.


Kapasiteetti ja aluevaraus (mitoitus)

Suunnittelualueen pinta-ala on 18,9 ha, josta virkistysalueita on 13,3 ha, katualueita
2,5 ha ja loma-asuntojen korttelialueita 3,1 ha. Kaava-alueelle muodostuu 42 uutta
mökkitonttia. Uudet mökkitontit muodostavat yhteensä 7 199 krsm2 rakennusoikeutta
mökkikylän alueelle. Uudella mökkikyläalueella tonttien koot on mitoitettu hieman
isommiksi kuin Mastontien toisella puolelle olevan mökkikylän tontit, koska tonteille on
suunniteltu autopaikat.


Investoinnit

Julkisia
tarvittavia
investointeja
alueelle
on
tieverkko,
reittiverkosto
ja
kunnallistekniikka.
Tulevat
tontinomistajat
vastaavat
on
loma-asuntonsa
rakentamiskustannuksista.
Yksityisiä
investointeja
alueella
edustaa
mm
valokaapeliverkko, joka edesauttaa erityisesti etätyöskentelyä alueella.
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Kannattavuusarvio

Kaupungin kannalta hanke on kannattava, mikäli riittävän suuri määrä tontteja saadaan
myydyksi. Tulo- ja työllisyysvaikutuksia sekä kiinteistöverotuloja kertyy ns.
kakkosasuntona käyttäviltä työtätekeviltä mökkiläisiltä, jotka käyttävät Lapuan
kaupallisia palveluja.


Yleispiirteinen rahoitustarkastelu

Kunnallistekniikan kustannukset sisällytetään tonttien myyntihintoihin, jolloin tulevat
vapaa-ajan asukkaat kustantavat kaupungin investoinnit.


Toteutettavuusarvio ja aikataulu

Alue on toteutettavissa, kun kaava saa lainvoiman ja kaupungilta löytyy resursseja
kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamiseen.

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Loppuraportti

10 (25)

26.9.2014

4.1.2



Hotellin alue / Yläkeskus



suunnitteilla uusi hotellirakennus



120 huonetta, 250 vuodepaikkaa



hyvinvointipalveluja 200 k-m2



olevassa kaavassa
rakennusoikeutta jäljellä 2 000
k-m2, mutta tarve on 3600 km2.



laskennallinen investointiarvo 12
M€



toteutusvaiheessa 16 lomaasuntoa, joissa noin 100
vuodepaikkaa



Lisäksi 70 loma-asuntoa, joissa
laskennallisesti



vaihe I (loma-asunnot)



vaihe II-III (hotelli)

Toimintaidea

Alue toimii Simpsiön alueen tiiviinä monipuolisena majoituspalveluiden keskittymänä,
joka tarjoaa majoitusta niin hotellihuoneissa, huoneistoissa kuin vapaa-ajan
asunnoissakin. Uusi suunniteltu hotellimajoitus voisi olla tasoltaan hieman
vaatimattomampaa,
kun
taas
huoneistohotelli
tarjoaa
laadukkaamman
majoitusvaihtoehdon. Erilliset kiinteistöyhtiöt omistavat rakennukset ja palveluiden
tuottamisesta vastaa ulkopuoliset palveluyritykset.
Alueen vapaa-ajan asunnot ovat osakemuotoisia, joita omistaja voi halutessaan
vuokrata. Lisäksi alueella on ravintola- ja hyvinvointipalvelutarjontaa, joista vastaavat
ulkopuoliset palveluntuottajat. Hyvinvointipalvelutarjonta käsittää saunamaailman, pore
– yms. altaita, elämyksellisiä suihkuja sekä tiloja esim. hierontaan ja kauneudenhoitoon
sekä kuntosalin. Alueen ravintolapalvelut sijaitsevat olemassa olevan huoneistohotellin
alakerrassa ja Taivaanpankolla.


Potentiaaliset asiakassegmentit

Rinnepalvelujen käyttäjien palautteen perusteella eniten kysyntää on hotellityyppiselle
majoitukselle. Käyttäjät ovat talvikaudella pääasiassa nuoria aikuisia, kesäkaudella
näiden lisäksi erilaisia ryhmiä ja perheitä, jotka vierailevat lähialueen tapahtumissa
(esim. Tangomarkkinat, Provinssirock) ja matkailukohteissa (Tuurin kyläkauppa,
Ähtärin eläinpuisto, Powerpark, Duudsonpark).
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Kapasiteetti ja aluevaraus (mitoitus)

Voimassa olevassa kaavassa on jäljellä rakennusoikeutta vielä 2000 k-m2. Alueen
korttelisuunnitelmassa on esitetty olemassa olevan huoneistohotellin lisäksi kahta
erillistä hotellirakennusta (1000 k-m2 ja 1600 k-m2) sekä kylpylää. Hotellin
mitoituksena voidaan käyttää 30 k-m2 / huone, jolloin uutta kapasiteettia tulisi n. 35 +
55 huonetta.
Liiketoiminnallisesti tarkasteluna kannattavan hotellin tulisi sisältää vähintään 100–120
huonetta, jolloin tarvittava kerrosala olisi 3000 -3600 k-m2. Hyvinvointipalvelujen
tuottamiseen varataan 200 k-m2, joka tarkoittaa, että varsinaisesta kylpylästä
luovuttaisiin korkean investointi- ja käyttökustannustason vuoksi.
Lisäksi alueelle tulee korttelisuunnitelman mukaan seitsemän erillistä vapaaajanasuntoa, kolme paritaloa sekä yksi kolmen asunnon yksikkö, joista osa on jo
toteutusvaiheessa. Lisäksi alueen yleissuunnitelmassa alueelle on kaavailtu 70–75
loma-asuntoa, joista osa voi sijoittua Sienimetsän ja Karhumäentien väliselle alueelle.


Investoinnit ja kustannusarvio

Uuden hotellityyppisen majoituksen jakaminen kahteen eri rakennukseen pienentää
toisaalta riskiä mahdollistaen vaiheittaisen toteutuksen, mutta toisaalta kahden erillisen
rakennuksen toteuttaminen lisää suhteellisesti investointikustannuksia. Tarvittavan
3000–3600 k-m2:n majoitustilojen investointikustannus on noin 9-11 M€ (3000 € / km2). Hyvinvointitilojen investointikustannus on arviolta noin 1 M€ (4000 €/k-m2).
Kokonaisinvestointi on suuruudeltaan noin 12 M€.


Kannattavuusarvio

Määriteltyjen investointien kannattavuuksia on tarkasteltu yleisellä tasolla alan yleisiä
tunnuslukuja hyödyntäen. Lähtöaineistoina on käytetty mm. TEM:in toimialaraportteja,
Valviran anniskelupaikkatilastoja ja MARA ry:n toimialatilastoja.
Suunnitellun investoinnin (12 M€) kannattavuutta on tarkasteltu lähtötiedoilla, jossa
huonemyynnin keskihinnaksi arvioidaan 80 €, käyttöasteeksi 40 % ja majoitusmyynnin
käyttökatteeksi 50 %. Hyvinvointipalvelujen kertaostokseksi on arvioitu 30 euroa,
asiakasmääräksi 10 as./päivä ja käyttökatteeksi 30 %. Oletusarvoilla investoinnin
tuotto on 6 % ja takaisinmaksuaika 21,2 vuotta, kun tarkastelujakso on 25 vuotta.
Kannattavuuden osalta ei ole otettu kantaa investointien rahoitukseen eikä mahdollisiin
avustuksiin (ELY, Energia yms.). Myöskään olemassa olevaa kapasiteettia ei ole
huomioitu kilpailutekijänä.
Muuttujina
tarkastelussa
on
käsitelty
kannattavuuden
0-rajan
turvaavaa
käyttäjämäärää (millä keskihinnalla ja käyttäjämäärällä yritys ei tee tappiota eikä
tulosta). Laskelmassa on käytetty ns. induktiivista metodia, jossa on huomioitu
jokainen tulosyksikkö tulos- ja kassavirtalaskelman osaksi sekä tuottojen että
kustannusten osalta. Myyntituotot on laskettu huomioiden että ns. käynnistysvaihetta ei
ole, vaan virtuaalihotelli toimii heti normaalisti. Majoittujien osalta on oletettu, että
yöpyjien määrä on kannattavuuden 0-rajan mukainen. Oletuksena että huoneessa
yöpyy aina kaksi henkilöä.
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Käyttöaste
Majoitustulo
Liikevaihto
Kulut
Toimintakate

40 %
1.000.000
970.000
500.000
470.000

Tarkastelussa kävi selville, että kannattavuuden 0-rajaa ei saavuteta ensimmäisenä
toimintavuonna 40 %:n käyttöasteella. Jatkossa kannattavuus paranee poistojen ja
korkojen pienentymisen myötä.
Tässä on tarkasteltu uusinvestoinnin tuomaa lisämyyntiä jo olemassa olevaan
ravintolaan. Ravintolatuotoissa on käytetty aamiaisen verotusarvoa joka on n. 5 € sekä
keskimääristä ostoa / asiakas n. 30 € / asiakas.
Liikevaihto
Aineostot
Henkilöstökulut
Muut kulut
Toimintakate

920.000
300.000
320.000
260.000
40.000

Kulut ovat arvioita keskimääräisistä alan palkka- ym. kuluista.


Yleispiirteinen rahoitustarkastelu

Rahoituksen kannalta haasteelliseksi muodostuu hotellirakennuksen rahoitus. Olisi
ensisijaisen
tärkeää
että
koko
alueen
työllisyysnäkökohdat
huomioiden
rakennuskustannuksiin saisi esim. ELY-keskukselta investointitukea ja kylpylä/hoitolaan
sijoittuvat PK-yritykset vastaavasti käynnistysavustukset kuten investointiavustukset
laitehankintoihin sekä esim. naisyrittäjälaina ym. kunkin pk-yrityksen oman toiminnan
aloittamiseen.
ELY-keskusten linjausten mukaan julkista investointiavustusta ei kuitenkaan myönnetä
majoituskapasiteetin lisäämiseen. Tästä syystä hotelli-investoinnit tulee pystyä
toteuttamaan yksityisellä rahoituksella.


Toteutettavuusarvio ja aikataulu

Toteutettavuuden kannalta keskeistä on löytää operaattori, joka liiketoiminnallaan
pystyy tuottamaan kiinteistön omistajalle vaadittavan vuokratuoton. Suomen
hotellimarkkinat ovat pääsääntöisesti keskittyneet muutamalle ketjuoperaattorille, joten
operaattorin löytäminen on haastava tehtävä. Suunnitelman muiden toimenpiteiden
edetessä ja ympärivuotisten matkailijavirtojen kasvaessa operaattorin löytyminen on
helpompaa.
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4.1.3

Huoneistohotellit

 kolme erillistä
rakennusta, joissa
yhdessä toimii
retkeilyhotelli
 jokaisessa rakennuksessa
20 huoneistoa eli
yhteensä 60 huoneistoa
ja 240 vuodepaikkaa
 laskennallinen
investointiarvo yhteensä
6 M€.
 Vaihe III



Toimintaidea

Alueen yleissuunnitelmassa on esitetty kolmea huoneistohotellia laskettelurinteiden
pohjoispuolelle
Karhumäentien
eteläpuolelle.
Eri
rakennuksissa
sijaitsevat
huoneistohotellit voivat olla eritasoisia ja kokoisia. Jossain rakennuksista voi sijaita
myös retkeilyhotelli, joka palvelee Luonto-Simpsiön asiakkaita. Osa huoneistohotelleista
voidaan toteuttaa lomaosakemallilla tai tuotto-omistuskohteena.


Potentiaaliset asiakassegmentit

Huoneistohotellien
potentiaalisia
asiakkaita
ovat,
esimerkiksi
mahdollisen
retkeilyhotellin
osalta,
hieman
edullisempaa
majoitusmahdollisuutta
hakevat
luontomatkailua harrastavat perheet ja ryhmät.


Kapasiteetti ja aluevaraus

Jokaisessa erillisessä rakennuksessa voi olla esim. 20 huoneistoa, jolloin alueen
kokonaiskapasiteetti on 60 huoneistoa ja 240 vuodepaikkaa, jos jokaisessa
huoneistossa on 4 vuodepaikkaa.


Investoinnit ja kustannusarvio

Yksittäisen rakennuksen pinta-alaksi arvioidaan 800 m2, jolloin yhden huoneiston
laskennallinen pinta-ala on 40 m2. Kaikkien kolmen rakennuksen kokonaisinvestointi on
noin 6 miljoonaa euroa.


Kannattavuusarvio

Yhden huoneistohotellirakennuksen investoinnin (2 M€) edellyttää 45 % vuotuista
käyttöastetta, jos keskihinta on 80 € / yö ja majoitusliiketoiminnan kate on 50 % ja
tarkasteluajanjakso 20 vuotta. Laskelmassa ei ole huomioitu pääomakuluja.
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Yleispiirteinen rahoitustarkastelu

Hankkeeseen on vaikea saada julkista rahoitusta, joten hanke tulee toteuttaa
investorivetoisesti.


Toteutettavuusarvio ja aikataulu

Kohteen
toteuttaminen
edellyttää
investorin
löytymistä,
joka
voi
tässä
kysyntätilanteessa olla haastavaa. Hankkeen toteutuminen edellyttää todennäköisesti
sitä, että hotelli Kullaksen liiketoiminnasta saadaan kannattavaa ja koko Simpsiön
alueesta niin vetovoimainen, että kysyntää riittää vuoden eri aikoina.

4.1.4



Maston alue



viikko-osake tai tuottoomistuskohde



chalet-tyyppisiä
useamman lomahuoneiston rakennuksia
mökkien lisäksi



50 huoneistoa, joissa 200
vuodepaikkaa



50 loma-asuntoa, joissa
300 vuodepaikkaa



yhteensä 6 750 k-m2



laskennallinen
investointiarvo 20 M€



Vaihe III

Toimintaidea

Alueen yleissuunnitelmassa on esitetty Mökkikylä 6:n alueelle 70–80 osaketyypistä
loma-asuntoa. Alue sopisi viikko-osake- tai ns. tuotto-omistuskohteeksi. Aluetta
hallinnoisi kiinteistöosakeyhtiö, joka vastaisi myös alueen kehittämisestä ja myynnistä.
Alue voisi olla osittain myös ns. chalet-tyyppinen, jolloin investointitaso yksikköä
kohden on matalampi, joka voi vaikuttaa investointiherkkyyteen. Lisäksi chaletit
monipuolistaisivat Simpsiön alueen majoitustarjontaa. Msston alue voisi toimia ns. skiin, ski-out –kohteena, mikäli se voidaan yhdistää hissilinjalla ”päärinteisiin”.
Lomaosakekyläoperaattori vastaa osakkeiden kunnossapidosta yhtiövastikkeita vastaan.
Lisäksi operaattori vastaa osakkeiden ja majoituksen markkinoinnista ja myynnistä.
Lomaosake on positiivinen matkailun kehittämismuoto, koska asiakkaat sitoutuvat
pitkäaikaisesti tiettyyn lomakohteeseen ja lisäävät tällä tavoin myös muiden oheis- ja
ohjelmapalveluiden kysyntää alueella.
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Tuotto-omistuskonseptissa myydään huoneistoja tai osia huoneistoista, esim. 1/6. Kun
omistaja ei itse käytä huoneistoa, sitoutuu hän antamaan sen vuokralle, josta hän saa
tuottoja.


Potentiaaliset asiakassegmentit

Asiakassegmentti koostuu monipuolisesta luontoliikunnasta ja aktiviteeteistä pitävistä
kotitalouksista sekä yrityksistä, jotka haluavat panostaa henkilökunnan virkistykseen.
Potentiaalisia asiakkaita ovat myös piensijoittajat, jotka hakevat tuottoa sijoitukselleen,
mutta ovat tyytyväisiä matalaan tuottoon.


Kapasiteetti ja aluevaraus (mitoitus)

Jos osa kapasiteetista toteutetaan chalet-muotoisena, voidaan alueelle sijoittaa
enemmän kapasiteettia kuin yleissuunnitelmassa on esitetty. Toteutetuissa chaletesimerkeissä on tyypillisesti 20–30 huoneistoa / rakennus, jolloin rakennuksen
kerrosala olisi noin 1000–1500 k-m2. Tämän suunnitelman mukaan alueelle sijoitetaan
2 chalet-yksikköä, joissa on yhteensä 50 huoneistoa (40–50 k-m2) sekä 50
osaketyyppistä loma-asuntoa (75 k-m2). Yhteensä kapasiteettia syntyy 100
huoneistoa/loma-asuntoa, joiden yhteenlaskettu kerrosala on noin 6 750 k-m2.


Investoinnit ja kustannusarvio

Majoitusrakennusten investointitasona voidaan käyttää 3 000 €/ k-m2, koska kyseessä
ovat korkeatasoiset lomahuoneistot. Rakennuskannan kokonaisinvestointi olisi
suuruudeltaan noin 20 M€.


Kannattavuusarvio

Kohteesta riippuen Suomessa viikko-osakkeista on myyty keskimäärin 60 % (31/52
viikkoa). Maston alueella on 100 myytävää lomaosaketta, joissa kussakin on siis 52
myytävää viikkoa, myyntiasteeksi arvioidaan 50 % eli noin 26 myytyä viikkoa/ osake.
Yhteensä myynnissä on 5 200 viikkoa, joista 2 600 on myyty. Loput 2 600 viikkoa ovat
vuokrattavina eripituisiksi jaksoiksi.
•

Yleispiirteinen rahoitustarkastelu

Kohteen rahoittamiseen ei ole saatavissa julkista rahoitusta. Jos kohde toteutetaan
viikko-osakekonseptilla myydään erihintaisia viikkoja. Jos kohde toteutetaan tuottoomistuskohteena myydään kokonaisia huoneistoja ja osuuksia huoneistoihin (esim.
1/6). Molemmissa vaihtoehdoissa varsinainen kassavirta syntyy yhtiövastikkeista.


Toteutettavuusarvio ja aikataulu

Hankkeen toteuttaminen edellyttää Simpsiön alueen ympärivuotisen vetovoiman
kasvua. Aikataulullisesti hankkeen toteuttaminen kannattanee aloittaa vasta golfkentän ja siihen liittyvän vapaa-ajan asumisen toteutumisen käynnistettyä.
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4.1.5

Golf-kylät

 loma-asumista omissa lomaasunnoissa tai kaupallisissa
vuokrattavissa loma-asunnoissa
 alueen läpi kulkee julkinen
virkistysreitti
 alueella 42 + 40 tonttia, joissa
yhteensä noin 500 vuodepaikkaa
 laskennallinen investointiarvo 20 M€
 Vaihe III



Toimintaidea

Golf-kylät toteutetaan golf-väylien yhteyteen Karhumäentien pohjoispuolelle. Kylä
muodostuvat kahdesta erillisestä kokonaisuudesta. Aluetta voidaan myydä tontteina,
valmiina loma-asuntoina tai osakkeina. Osa loma-asunnoista voi olla yksityisiä ja osa
kaupallisessa käytössä. Loma-asuntoihin liitetään golf-osake.


Potentiaaliset asiakassegmentit

Potentiaalisia asiakkaita ovat yksityisyyttä ja rauhallisuutta arvostavat asiakkaat, jotka
haluavat kuitenkin loma-asuntonsa sijaitsevan lähellä aktiivista ympärivuosista
matkailukeskusta ja kaupungin palveluja.


Kapasiteetti ja aluevaraus

Golf-väylien lomaan sijoitettu golfkylä käsittää yhteensä 42 tonttia, jotka ovat
ryhmittyneet kahteen ryhmään pienen mäen rinteille. Väylien länsipuolelle sijoittuvaan
golf-kylään on mitoitettu 40 vapaa-ajan tonttia. Vuodepaikkoja alueelle syntyy
laskennallisesti noin 500 kpl.


Investoinnit ja kustannusarvio

Investointien suuruus riippuu tulevien loma-asuntojen tasosta ja pinta-alasta. Golfkylän loma-asunnot voivat kuulua Simpsiön alueen suurimpiin, esim. yli 100 m2 /
loma-asunto. Alueen kokonaisinvestointi voi olla noin 20 Milj. euroa.


Kannattavuusarvio

Kaupallisen majoituksen kannattavuutta on arvioitu Maston aluetta kuvaavassa
kappaleessa.
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Yleispiirteinen rahoitustarkastelu

Hanke rahoitetaan yksityisin varoin.


Toteutettavuusarvio ja aikataulu

Hanke on toteutettavissa vasta kun alueen golf-kenttäsuunnitelmat ovat varmistuneet.
Hanke on toteutettavissa vaiheittain ja todennäköisesti pitkän ajan kuluessa.

4.1.6



Caravan-alue



yhteensä 20 auto/vaunupaikkaa, joissa
laskennallisesti 80
vuodepaikkaa



Vaihe I

Toimintaidea

Useissa matkailukeskuksissa on rakennettu alueita karavaanareille sekä kausipaikoiksi
että lyhyempiaikaiseen tarpeeseen. Esim. Sappeella on yli 100 vaunupaikkaa.
Lähiseudun matkailukohteissa esim. Tuurissa, Powerparkissa ja Seinäjoen Kalajärvellä
on tasokkaita leirintäalueita.
Simpsiön alueelle ei tule varsinaista leirintä-/caravan-aluetta, mutta karavaanareilla
mahdollistetaan majoittuminen alueella. Leirintäpaikat on päällystetty ja ne on
varustettu mm. sähköliitännöin. Karavaanareita palvelee huoltotilat Taivaanpankon
alakerrassa.


Potentiaaliset asiakassegmentit

Oman asuntovaunun tai – auton omistavat kotitaloudet, jotka hakevat aktiivisia
liikunnallisia palveluja tarjoavaa kohdetta. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan muissa
matkailukohteissa
ja
tapahtumissa
vierailevat
karavaanarit.
Potentiaalinen
asiakassegmentti on myös koti- ja ulkomaalaiset asuntoautojen vuokraajat.
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Kapasiteetti ja aluevaraus (mitoitus)

SF-Caravan ry:n suositusten mukaan yhtä leirintäpaikkaa tulee varata 80–100 m2,
jonka lisäksi tiet sekä palvelurakennukset tarvitsevat aluevaraukset. Karavaanareille
rakennetaan 20 leirintäpaikkaa Simpsiönvuoren päälle Taivaanpankon läheisyyteen.


Investoinnit ja kustannusarvio

Caravan-alue on suhteellisen edullinen investointi, jonka avulla saadaan käyttäjiä
alueen muihin palveluihin. Alueella on olemassa olevat valmiudet leirintämatkailuun,
mutta alueen viihtyisyyttä, toimivuutta ja palveluja tulee edelleen kehittää.


Kannattavuusarvio

Itsenäisenä liiketoimintana 20 vaunupaikan ylläpito ei ole kannattavaa. Aluetta voidaan
pyörittää osana muuta majoitustoimintaa ko. yrittäjän toimesta.


Yleispiirteinen rahoitustarkastelu

Hanke tulee rahoittaa yksityisellä rahoituksella.


Toteutettavuusarvio ja aikataulu

Alue on jo osittain toteutettu. Alueen parannustoimet voidaan toteuttaa jo seuraavalle
kaudelle.

4.1.7

Yhteenveto

Alueelle on suunnitteilla runsaasti erityyppistä majoituskapasiteettia, joka varmistaa
sen, että ”jokaiselle on tarjolla” sopiva vaihtoehto joko yöpyä, omistaa tai vuokrata. Eri
alueet voidaan toteuttaa erilaisille liiketoimintakonsepteilla ja potentiaalisille
operaattoreille / investoreille voidaan tarjota erilaisia vaihtoehtoja.

Alue

Kapasiteetti

Vuodepaikkoja

Sienimetsä

42 mökkiä

300 vuodepaikkaa

Hotelli

120 huonetta

250 vuodepaikkaa

Hotellialueen lomamökit

16 mökkiä

100 vuodepaikkaa

Vapaa-ajan asunnot

70 mökkiä

400 vuodepaikkaa

Huoneistohotellit

60 huoneistoa

240 vuodepaikkaa

Maston alueen chalet

50 loma-asuntoa

200 vuodepaikkaa

Maston alueen lomamökit

50 mökkiä

300 vuodepaikkaa

Golf kylät

82 mökkiä

500 vuodepaikkaa

Caravan-alue

20 vaunupaikkaa

80 vuodepaikkaa

Yhteensä

510 majoitusyksikköä

2 370 vuodepaikkaa
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4.2 Golf



Toimintaidea

Simpsiön ympäristössä on useita kenttiä ja golf on suosittu harrastus EteläPohjanmaalla. Golf-liiton mukaan tällä hetkellä koko Suomessa on yksi uusi kenttä
rakentamisvaiheessa ja 21 kenttää hankevaiheessa. Esitetyn arvion mukaan mm.
Nurmossa sijaitsevalla Ruuhikosken kentällä on vaikea saada pelivuoroja. Simpsiön
kenttä toteutetaan vaiheittain 6+6+6 konseptilla. Kentän pelattavuudelta tavoitellaan
ns. executive-kenttää. Varsinaisen golf-kentän lisäksi alueelle tulee harjoittelualue,
jossa on lyönti-range ja lähipelialue. Ns. Keskipiste toimii kentän klubirakennuksena.
Golf-kenttäalueen talvikauden hyödyntämiseksi osalle kenttäaluetta rakennetaan ns.
Kentän
huoltotieja
ensilumenlatu.
(jäähdytetty
latu
/
tykkilumilatu2).
pelaajapolkuverkostoa voidaan käyttää latupohjina. Latu voidaan vetää myös
peliväylien reunoja myöten. Golf-kenttäaluetta kiertää julkinen ulkoilureitti.
Golf-kentälle toteutetaan vesiaiheita, joista suurin ns. Luomanperänlampi yhdistetään
putkella Tykkilampeen lumetusveden riittävyyden varmistamiseksi.


Potentiaaliset asiakassegmentit

Potentiaalisia kentän käyttäjiä ovat Simpsiöltä loma-asunnon/-osakkeen omistavat sekä
paikalliset golfin pelaajat sekä harrastuksen aloittajat. Lisäksi kenttä palvelee muita
Simpsiön ja koko seudun matkailijoita. Normaalisti pelaajat tulevat n. 50 kilometrin
säteeltä kentästä. Noin 40 000 kaupunkimaisesti asuvan väestön pohja riittää kentän
perustamiseen ja ylläpitoon. Kesäasukkaista voidaan laskea noin 2-2,5 % olevan
potentiaalisia golfin pelaajia.

2

Jos käytetään neliasteista luonnonvettä yhdessä jäähdytysjärjestelmän kanssa, riittää viiden asteen pakkanen. N.
kymmenen tunnin pakkasjakso riittää 30 -senttisen lumipeiton tekemiseen 2-3 kilometrin matkalle
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Kapasiteetti ja aluevaraus (mitoitus)

Täysimittaisen golf-kentän aluevaraus on noin 70 ha, josta rakennettua ja hoidettavaa
pinta-alaa noin puolet. Simpsiön kenttä voidaan toteuttaa esitetyn 6+6+6 lisäksi 6 (+3)
ja 6 (+3) konseptilla, jossa alkuun päästään pienemmin panostuksin. Alueelle
toteutetaan huoltohalli kentänhoitokoneita varten, halli toimii myös rinnekoneiden
varastona. Huoltotilaa tarvitaan noin 600–900 m2, josta 300 m2 lämmintä tilaa,
sisältäen toimiston ja sosiaalitilan. Halli tulee sijoittaa niin, että se ei häiritse
asiakasvirtoja eikä alueen myöhempää kehittämistä. Klubirakennuksena toimii
”Keskipiste” ja sen mitoitusta on käsitelty omassa luvussaan.


Investoinnit ja kustannusarvio

Nykyiset vaatimukset täyttävän laadukkaan18 reikäisen kentän rakentaminen kaikkine
rakennuksineen ja hankintoineen maksaa 4,5 – 5,5 M€ maanrakennettavuudesta
riippuen. Kentän hoitoon tarvittavien koneiden hankinnan investointi on suuruusluokkaa
500 000 euroa. Huoltohallin investointi on yli 500 000 euroa.


Kannattavuusarvio

Pay and play-ratkaisussa kentän kulut rahoitetaan pelikierrosmaksuilla. Kentän
rakentamiselle täytyy tässä mallissa saada ulkopuolista rahaa. Tarvitaan lähes 30 000
kierrosta vuodessa, jotta pääomakulut ja hoitokulut saadaan katettua järkevän
tasoisella vieraspelimaksulla.
Pelaajaomisteisen kentän rakentamisen toteuttaa pelaajista koottu yhteisö, ja
pelioikeuden hinta vastaa suoraan rakentamiskuluja. Halukkuutta osakkeen ostamiseen
voidaan tarvittaessa mitata koemerkinnällä. Yleensä on katsottu 350-400 merkintää
turvalliseksi rajaksi käynnistää projekti.
Yrittäjäperusteinen toteutustapa tarkoittaa, että yrittäjä tai yrittäjäryhmä ottaa riskin
toteuttamisesta ja myy pelioikeudet markkinahintaan saaden myyntihinnan ja
rakentamiskulujen erotuksen yrittäjävoittona.
Golfmatkailu ja niistä tulevat vieraspelitulot merkitsevät golfseuran jäsenten
ylläpitämille kentille keskimäärin vain 10–15 % kokonaistuloista. Jotta kentän vuotuiset
kulut saadaan turvallisesti katettua, pitää peliosakkeiden hinnoittelu suunnitella siten,
että hoitovastikkeen maksajia saadaan tarpeeksi paljon. Tällöin kentän talous ei riipu
liiaksi vieraspelaajien määrästä eikä sääolosuhteista.


Yleispiirteinen rahoitustarkastelu

Golfkentän rakentaminen ja muut alkuinvestoinnit on yleensä rahoitettu myymällä
peliosakkeita. Nykyinen taloustilanne tekee osakkeiden myynnistä tavallista
vaikeampaa eikä osakkeen hintaa voida nostaa kovin korkealle. Tavallisten
peliosakkeiden myynti on ollut melko heikkoa viime vuosina. Sen vuoksi osakkeen
houkuttelevuutta kannattaa tulee tekemällä siitä parempi investointikohde kuin
kilpailevien kohteiden osakkeet. Eräs mahdollisuus on laajentaa osakkeen hyötyjä golfin
ulkopuolelle, jolloin osakkeen omistajat voivat saada etuja esimerkiksi erilaisista
hyvinvointi-, rinne- ja matkailupalveluista.
Kun kenttä toteutetaan vaiheittain selvitetään, että voiko eri vaiheiden rahoituksessa
käyttää eri rahoitusmuotoja. Osa kentästä rahoitetaan alueen tonttien hintoihin
kytkettyjen kenttäosakkeiden avulla. Myös osaan alueen loma-osakkeisiin voidaan
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liittää kenttäosake. Golf-kenttiä on rahoitettu myös myymälle ns. sijoittajaosakkeita
Golf-kenttiä rakentamista on osarahoitettu myös EU-tuilla ja valtion liikuntapaikkaavustuksella. Kentällä tulee olemaan kuitenkin ns. jokamieskentän luonne.
Laskennallisesti kuuden peliväylän investointi on 1,7 M€ (5 M€/3). Osaan golf-alueelle
tulevista loma-osakkeista liitetään yksi golf-osake, jonka hinta on 5 000 €. Jos Simpsiön
alueelle tulee 50 loma-osaketta, joihin on yhdistetty golf-osake kertyy kentän
rahoitukseen 250 000 euroa. Tavoitteena on myydä muita peliosakkeita 150 kpl hintaan
3000 €/osake, josta kertyy 450 000 euroa. Tämän lisäksi myytäisiin sijoittajaosakkeita
hintaan 5000 euroa/ osake, myyntitavoitteena 100 osaketta, josta kertyy 500 000
euroa. Ulkopuolista rahoitusta tarvitaan osakemyynnin lisäksi noin 470 000 euroa, joka
on noin 30 % I vaiheen investoinneista.
Loma-osakkeisiin sidotut
Peliosakkeet
Sijoittajaosakkeet
Tuet/yhtiön velka
Yhteensä

hinta
5 000
3 000
5 000

määrä
50
150
100

250 000
450 000
500 000
470 000
1 670 000

Kentän II ja III vaihe rahoitetaan vastaavalla järjestelyllä, mutta osakemyynnin voidaan
olettaa olevan helpompaa.
Ylläpito katettaisiin vastikkeilla sekä väylämainoksin yrityksille, väylähinnoittelu olisi
perusmaksu + vuosittain ylläpitomaksu.


Toteutettavuusarvio ja aikataulu

Vaikka golf on kasvava harrastus, golf-osakkeiden markkinat ovat heikot. Kentän
vaiheittain toteutus parantaa toteutettavuutta, mutta toisaalta heikentää sijoittajien ja
pelaajien kiinnostusta. Golf-kentän liiketaloudellinen ja fyysinen suunnittelu tulee
aloittaa mahdollisimman pian.
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4.3 ”Keskipiste” ympäristöineen

 Toiminnallinen keskus
 Lipunmyynti
 Kahvila-ravintola
 Välinevuokraus
 Simpsiön luontokeskus
 Golfklubi
 Vaihe II-III



Toimintaidea

Keskipiste-rakennus toimii Simpsiö Outdoor Resortin toiminnallisena keskuksena.
Kesäaikana se palvelee golf-klubina pukuhuonetiloineen sekä Tykkilammen alueen
palvelukeskittymänä ja välinevuokraamona. Talvikaudella rakennus toimii mm.
välinevuokraamona ja lipunmyyntipisteenä. Rakennuksessa toimii kahvila-ravintola.
Rakennuksesta on varattu tila ”pop-up”-tyyppistä myymälää varten, jonka valikoima
vaihtelee sesongeittain. Rakennuksen tulee olla muuntojoustava ja sitä tulee voida
laajentaa toimintojen lisääntyessä. Tiloissa voisi sijaita mahdollisesti myös ”Simpsiön
luontokeskus”. Rakennuksen yhteydessä on ns. tapahtumatori. Keskipisteen pihaalueelle sijoitetaan minigolf ja lasten leikkialue.


Potentiaaliset asiakassegmentit

Keskipisteen luonnollisia käyttäjiä ovat laskettelijat ja golffarit, mutta näiden lisäksi
myös muut alueen asiakkaat sekä lapualaiset.


Kapasiteetti ja aluevaraus (mitoitus)

Rakennus tulee mitoittaa siten, että se pystyy palvelemaan myös sesonkiaikoina
joustavasti asiakkaita. Tällä hetkellä rinteissä voi olla jopa 3 000 laskettelijaa päivässä.
Rakennuksen tulisi sijaita mahdollisimman lähellä Tykkilampea, ravintolatiloissa voi olla
esim. terassi lammensuuntaan.


Investoinnit ja kustannusarvio

Varsinaisen rakennusinvestoinnin (1,5 M€) lisäksi ”Keskipisteen” ympäristön ja
tapahtumatorin tulee olla tasokas, viihtyisä ja turvallinen eri vuoden aikoina. Alueen
pysäköintipaikat, ajoväylät sekä reitistöt tulee olla jäsennellyt.
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Kannattavuusarvio

Keskipisteen investointi voi olla kannattava 20 vuoden tarkastelujaksolla ja 5 %
investoinnin tuottovaatimuksella, jos sen nettotulos on noin 75 000 euroa vuodessa.
Tämä tarkoittaa, että kaikkien kulujen jälkeen nettotulos tulisi olla yli 200 euroa
päivässä. Liiketoimintaa syntyy ravintola- ja kahvilamyynnistä, vuokraamotoiminnasta
sekä tilojen vuokraamisesta. Liiketoimintaa voidaan lisätä mm. tapahtumien ja
yritysmyynnin avulla.


Yleispiirteinen rahoitustarkastelu

Hanke toteutetaan pääsääntöisesti yksityisellä rahoituksella. Ns. luontokeskus-osion
rahoitukseen selvitetään muita ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia.


Toteutettavuusarvio ja aikataulu

Hanke on toteutettavissa, mikäli löytyy sitoutunut yrittäjä, jolla on omarahoitusta
kohteeseen tai ulkopuolinen rahoittaja. Hanke tulee toteuttaa viimeistään kun
ensimmäinen vaihe suunnitellusta golf-kentästä toteutuu.

4.4 Aktiviteetit


Toimintaidea

Alueen aktiviteettitarjonta keskittyy alas ”Keskipisteen” läheisyyteen. Tavoitteena on
luoda alueesta myös lumettoman ajan aktiviteettikeskus. Tykkilampea laajennetaan
mahdollisimman paljon ja sen rannoille kehitetään erilaisia vesiaktiviteettejä, kuten
esim. uimaranta palveluineen ja beach volley- kentät. Golf-kentälle toteutettava
Luomanperänlampi yhdistetään putkella Tykkilampeen, joka takaa veden riittävyyden.
Tykkilampeen sijoitetaan myös ns. vesihiihtokaapelirata sekä ”kesähyppyrit”
freestylelaskijoiden kesäharjoittelua varten. Laskettelurinteiden alaosaan sijoitetaan ns.
”bikepark” ja frisbeegolfrata, joka laajenee myös Karhumäentien pohjoispuolelle.
Alueella jo olevan soft air-pelialueen toiminta turvataan Karhumäentien varressa, mutta
sille osoitetaan myös aluevaraus ampumaradan maastoon. Lisäksi paintballpelaamiselle
tehdään
aluevaraus
Karhumentien
pohjoispuolelle
golf-väylien
länsipuolelle.
Laskettelukauden muutoksia on snowparkin siirto rinnealueen etelälaitaan. Lisäksi
rinnealueelle varataan alue alamäkiluistelurataa varten.
Simpsiön reitistöverkostoa kehitetään siten, että uudet loma-asuntoalueet ovat
reittiverkoston piirissä. Koko aluetta kiertää yleinen ulkoilureitti. Simpsiö Outdoor
Resort:n alueella on mahdollisuus myös rullahiihtoreittiin, mahdollinen reitti toteutetaan
erillisen suunnitelman mukaisesti. Alueen moottorikelkkaurat palvelevat lumettomana
aikana maastopyöräilyä, jota vasten osoitetaan myös muita reittejä. Reittien yhteyteen
sijoitetaan laavuja tai kotia, eväiden syöntipaikkoja ja grillauspaikkoja. Osa reiteistä tai
ns. lähireitti toteutetaan esteettömänä.


Potentiaaliset asiakassegmentit

Aktiviteeteillä ei ehkä vesihiihtokaapelirataa lukuun ottamatta ole ”itsenäistä”
vetovoimaa, mutta merkittävä rooli kokonaisuuden vetovoiman lisäämisessä sekä
lumettoman ajan kysynnän luomisessa. Aktiviteettitarjonnan potentiaalisimmat
asiakassegmentit ovat lapset, nuoret, nuoret aikuiset sekä erilaiset ryhmät.
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Kapasiteetti ja aluevaraus (mitoitus)

Vesihiihtokaapeliradan tornien välimatkan tulee olla vähintään 50 metriä, joten
Tykkilampea tulee laajentaa jonkin verran. Täysimittaisella frisbeegolfradalla on 18
väylää, joiden keskipituus haastavuusluokasta riippuen tulisi olla yli 100 metriä.


Investoinnit ja kustannusarvio

Eri
aktiviteettien
toteuttamiseen
tarvittavat
investoinnit
ovat
yksityisiä.
Vesihiihtokaapeliradan investointi on minimissään noin 25 000 euroa. Frisbeegolf-radan
kokonaisratkaisun kustannukset ovat 9-väyläisen radan osalta noin 6 200 euroa ja 18väyläisen radan osalta 13 500 euroa.


Kannattavuusarvio

Maksullisista
aktiviteettipalveluista
liiketoimintariskillään.

vastaa

yritykset,

jotka

toimivat

omalla

Yleispiirteinen rahoitustarkastelu
PK-yritykset voivat hakea rahoitusta yritystoiminnan perustamiseen, toimimiseen ja
kehittämiseen. Kaupunki voi tukea pk-yritystoimintaa tekemällä investointeja
toimintaympäristön kehittämiseen.


Toteutettavuusarvio ja aikataulu

Aktiviteettien kehittämishankkeet ovat usean eri toimijan hankkeita, jotka voidaan
toteuttaa vaiheittain. Toisaalta investoinnit ovat myös melko pieniä, joten riskitkin ovat
pieniä.
Vaiheittain
toteuttaminen
tulee
aloittaa
mahdollisimman
pian
toteutussuunnittelun valmistuttua.
4.5 Toiminnallinen kehittäminen ja verkostoituminen
Matkailijan näkökulmasta toiminnallinen kokonaisuus muodostuu fyysisistä paikoista,
niitä tukevista palveluista sekä toimivista yhteyksistä näiden välillä. Simpsiön
toiminnallinen kokonaisuus muodostuu matkailukeskuksen vetovoimasta ja sitä
ympäröivien matkailukohteiden verkostosta.
Simpsiön alueella toimii vain vähän ohjelmapalveluyrityksiä. Lähiseudulla on kuitenkin
paljon tarjottavaa, joka lisää matkailullista vetovoimaa ja jota voidaan paketoida osaksi
Simpsiö Outdoor resortin palvelutarjontaa, esim. islanninhevoset, viinitila, kalastus- ja
melontamahdollisuudet sekä tanssipaikat. Lisäksi alueella on erilaisia liikuntaan ja
urheiluun liittyviä ”suorituspaikkoja”, joita voidaan hyödyntää ohjelmapalveluiden
tuottamisessa:
virkistysja
kesäuimala,
keilahalli,
urheilutalo,
jossa
sisäliikuntamahdollisuudet, ampumarata, kiintorastiverkosto, kivilouhos kalliokiipeilyyn,
Lapuanjoen kosket kalastukseen ja metsästysmahdollisuus. On tärkeää houkutella
alueelle uusia ohjelmapalveluiden tuottajayrityksiä, jotta matkailun liiketoiminta
kehittyy.
Maakuntatasolla lähialueella on valtakunnallisesti merkittäviä matkailukohteita ja
tapahtumia, joita voidaan paketoida osaksi esim. majoituspaketteja. Vanhan Paukun
kulttuurimatkailukeskittymä kaupungin keskustassa luo puitteita matkailijamäärien
suotuisalle kehittymiselle ja matkailun ympärivuotisuudelle. Simpsiön alueen yritysten
tulee olla aktiivisia myös ko. matkailukohteiden ja tapahtumien suuntaan, jotta hekin
paketoivat Simpsiön alueen palvelutarjontaa omiin palvelukokonaisuuksiinsa.
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Maankäytön suunnittelun periaatteet
Simpsiön maankäytönsuunnittelun johtavana periaatteena tulee olla palveluiden ja
kohteiden saavutettavuus, toiminnallinen kokonaisuus ja kokonaistaloudellinen
toteutettavuus ympäristönäkökulmia (natura - ja luonnonhoitoalueet) huomioiden.
Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida myös tulevaisuuden laajennustarpeet.
Matkailukeskukset hyötyvät palveluiden keskittymisestä lähelle toisiaan ja ympäristön
tarjoamista synergioista.
Simpsiön vision toteutuminen edellyttää voimakasta ja jatkuvaa loma- ja
palvelurakentamista
kysynnän
ehdoilla.
Jotta
rakentamisesta
syntyvät
yhdyskuntatekniset kustannukset voidaan kohdentaa oikea-aikaisesti, on rakentamisen
edettävä suunnitelmallisesti tarkoituksenmukaisissa vaiheissa siten, että alueen
matkailullinen vetovoima kasvaa systemaattisesti.

1. Yläkeskuksen (hotellin) alueen kehittäminen
Simpsiönvuoren laen ”ydinaluetta” kehitetään sekä nykyisiin että uusiin
vetovoimatekijöihin (majoitus- ja ravintolapalvelut, hyvinvointipalvelut)
perustuen. Ko. alueen kehittäminen vahvistaa alueella nykyisin toimivien
yritysten liiketoimintaedellytyksiä.
2. Keskipisteen alueen kehittäminen kesäajan
”tapahtumakeskukseksi”
Ympärivuotisuuden vahvistamiseksi tulee tulevaisuudessa kehittää erityisesti
Tykkilampea ja sen ympäristöä keskittämällä aktiviteetteja (palveluita ja
toimintoja) sinne. Myös ala-aseman sisääntulotietä tulee parantaa ja aluetta
”siistiä”.
3. Virkistys- ja ulkoilureittiyhteyksien kehittäminen ja turvaaminen
Simpsiön kehittämisessä ja maankäytön suunnittelussa tulee turvata sujuvat
kaikille avoimet reittiyhteydet alueella ja alueelle siten, että alueen palvelut
ovat helposti saavutettavissa. Osa reitistöistä tulee olla esteetöntä.
4. Suunnitellun golf-kenttäalueen kehittäminen
Karhumäentien pohjoispuolisen alueen varaaminen golf-toiminnoille sekä
tasokkaalle loma-asumiselle siten, että alue voidaan toteuttaa vaiheittain.
Vaiheittaisessa toteutuksessa täytyy arvioida kokonaistaloudellisuus infran
rakentamisen osalta.

