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Julkaisuvapaa

TALVIKAUSI ON OLLUT ENNÄTYSVILKAS. SAPPEE INVESTOI
TALVEEN JA KESÄÄN
Sappeen talvikausi 2021/2022 alkoi joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna, joka on hyvin
tavanomainen avausajankohta Sappeella. Talvikausi on ollut vilkas heti
avausviikonlopusta alkaen, tärkeimmät lomasesongit vuodenvaihde sekä hiihtolomaviikot
ovat olleet onnistuneita. Hiihtolomaviikkojen jälkeen, viikkoon 9 mennessä Sappeella on
kertynyt 100 000 hiihtopäivää ja 1,5 milj. hissinousua. Viime talvikauteen verrattuna
kasvua on 10 %, viime kausi oli Sappeen historian vilkkain. Majoituskysyntä on ollut myös
erinomainen, kuluvan laskettelusesongin majoituksen käyttöaste on ollut 83%.
"Ajatukset ovat vahvasti sodasta kärsivien ja heidän perheidensä luona, mutta meidän on
otettava katse myös tulevaisuuteen. Talvikausi on ollut erinomainen. Lipunmyynti sekä
majoitusmyynti ovat olleet vilkkaita koko talvikauden ajan ja ennakkomyynnin perusteella
sama tendenssi näyttäisi jatkuva kauden loppuun saakka. Vilkas talvikausi on luonut
positiivisen ongelman, joudumme majoituksen osalta myymään ei-oota suosituimmille
ajankohdille. Sappeen laskettelurinteiden ympäristö on kaavoitettu ja mahdollistaa
lisärakentamisen palveluiden välittömään läheisyyteen. Keskuksella on suunnitelmia
majoituskapasiteetin kasvattamiseksi ja näitä suunnitelmia viedään eteenpäin. Myös
yksityiset ovat erittäin kiinnostuneita Sappeen loma-asuntotonteista. Meillä on vielä
tontteja myynnissä hyviltä paikoilta. Loma-asunto Sappeella antaa mahdollisuudet myös
sijoittajille. Meillä on valmiit kanavat ja hyvä osaaminen välitystoiminnasta. Yksityiset
voivat laittaa loma-asuntonsa välitykseen meidän kanaviimme. Tämä mahdollistaa hyvän
tuoton pääomalle" kertoo Sappeen matkailukeskuksen toimitusjohtaja Jouko
Poukkanen.
Sappee laajensi viime kesän aikana välinevuokraamoaan. Nyt asiakkaat voivat varata
lasketteluvälineet ennakkoon Sappeen verkkokaupasta ja voivat noutaa valmiiksi säädetyt
välineet noutopisteestä. Tämä palvelu on otettu hyvin vastaan ja asiakkaat ovat olleet
erittäin tyytyväisiä uudistukseen. Palvelun myötä asiakkaat pääsevät nyt nopeammin
rinteeseen.
Fatbikella hiihtoväylille. Hiihtoväylillä muuten, kuin suksilla liikkuminen on perinteisesti
nostanut tunteita. Sappee sallii nyt hiihtoväylillä kulkemisen myös fatbikella. Kuluva
talvikausi on kokeilukausi. Mikäli hiihtäjien ja fatbike-pyöräilijöiden yhteisväylä toimii
hyvin, jatketaan käytäntöä myös seuraavina talvina. Fatbikepyöräilijöille on tehty myös
oma reitti hiihtoladun läheisyyteen. Sappeen vuokraamossa on vuokrattavana
sähkökäyttöisiä fatbikeja.
"Talvikausi on ollut tähän mennessä onnistunut. Lumetus onnistui erinomaisesti,
tarvittava lumimäärä saatiin tehtyä vuodenvaihteeseen mennessä. Talven palveluiden

tuottamisessa olemme ylittäneet odotukset. Nykyinen hissikapasiteetti on jo koetuksella
näillä asiakasmäärillä. Olemme talven aikana tehneet suunnitelmia hissikapasiteetin
lisäämiseksi ja tehneet päätöksen hissi-investoinnista. Rakennamme ensi kesän aikana
sompahissin suositulle Family Park-alueelle. Investointi on arvoltaan noin 200 000 euroa.
Tämä kasvattaa hissikapasiteettimme 10000hlö/tunti. Investoimme myös kovasti
kasvavaan Bike Park-palveluumme. Rakennamme kesän aikana uuden Bike Park-reitin.
Reitti rakennetaan yhteistyössä pyöräratojen rakentamiseen erikoistuneen Trail It Oy:n
kanssa. Investoinnin arvo on noin 100 000 euroa. Ennakkomyynnin perustella
ennakoimme Bike Park-palveluiden osalta 20% kasvua tulevalle sesongille" kertoo
Sappeen matkailukeskuksen liiketoimintajohtaja Kosti Puurunen.
Sappee Bike Park valittiin viime syksynä Suomen hiihtokeskusyhdistyksen
syyskokouksessa Vuoden Bike Parkiksi. Vuoden Bike Park valittiin ensimmäistä kertaa ja
Sappeella oli kunnia olla ensimmäinen Vuoden Bike Park. Samassa yhteydessä Sappeen
hiihtokoulu valittiin Vuoden hiihtokouluksi.

