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T I I V I S T E L M Ä

Diplomityö perustuu Sarviniemi Retkikohteeksi –hankkeeseen, jota varten Aalto-yliopistosta 
haettiin kahta maisteriopiskelijaa suunnittelemaan diplomitöinään yhteensopivat maisema- ja 
arkkitehtuurisuunnitelmat Sarviniemen 7.5 ha suuruiselle ranta-alueelle. Arkkitehtuurisuunnitelman 
tavoite oli luoda Sarviniemelle persoonallinen ja perinteistä poikkeava arkkitehtoninen ilme ja 
ennen kaikkea tarjota toimivat puitteet päiväretkeilyyn. Suunnitelma perustuu hankkeen tukiryhmän 
laatimaan tilaohjelmaan, johon kuului infokatos, pukukopit, sauna, saunatupa, ruokailukatos, 
nuotiopaikat, ja käymälät. Työssä oli tärkeää suunnitella sopiva reittiverkosto ja pysäköinti, jotka 
parhaiten palvelevat retkikohteen toimintaa. Sarviniemeen on tehty myös muita suunnitelmia 
koskien näköalatornia ja satama-aluetta, jotka eivät kuitenkaan ole tämän työn keskiössä.   Tämän 
arkkitehtuurisuunnitelman kanssa yhteensopivan maisemasuunnitelman on laatinut Tuuli Salovuori. 

Diplomityö jakautuu neljään osaan: taustatutkimus, paikka-analyysi, suunnitelma ja yhteenveto. 
Työn toteuttaminen on edellyttänyt relevanttiin taustamateriaaliin tutustumista, kenttäkäyntejä 
eri vuodenaikoina, valokuvadokumentointia, mallien rakentamista, yhteistyötä Salovuoren kanssa 
sekä tiivistä keskusteluyhteyttä alueella toimivan Sarviniemi Retkikohteeksi -hankkeen tukiryhmän 
kanssa. Tukiryhmä koostui aluetta tuntevista avainhenkilöistä, joista osa toimi myös hankkeen 
virallisessa työryhmässä.  

Suunnitelman toiminnallisuus ja elämyksellisyys perustuvat vahvasti päätökseen keskittää 
päätoiminnot, jotka muodostavat kylämäisen kokonaisuuden lähelle rantaa. Rakennuksien hallitsevin 
piirre ovat niiden teräväkulmaiset, kolmionmuotoiset viherkatot, jotka laskevat lähelle maan rajaa ja 
kätkevät toiminnot niiden sisään. Ydinalue avautuu vierailijalle vasta sinne saavuttua polkuja pitkin. 

Sarviniemen tulevaisuus on ollut epävarmaa yli kymmenen vuoden ajan Suur-Saimaan lomakylän 
hiljennyttyä. Sarviniemen tapahtumarikasta historiaa on puitu alueen paikallislehdissä ja kansallisessa 
mediassa siitä asti, kun ajatus Sarviniemen mahdollisesta myymisestä venäläistaholle nousi otsikoihin 
vuonna 2015. Sarviniemen 83 ha alueen omistaa Metsähallitus, josta 7.5 ha suuruinen ranta-alue on 
vuokrattu Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle päiväretkeilytoimintaan. Lisämerkitystä diplomityölle 
tuo Saimaa geomatkailukohteeksi –hanke. Sarviniemi on yksi Saimaa Geoparkin 65:stä geologisesti 
merkittävistä luontokohteesta. 

AVAINSANAT: retkikohde, rakennussuunnittelu, Saimaa Geopark, Sarviniemi



A B S T R A C T 

This thesis is based on a commissioned project Sarviniemi Retkikohteeksi [Sarviniemi Nature Park 
Destination] for which the project organization committee approached Aalto University in search of  one 
architecture and one landscape architecture student to design compatible proposals for the 18.5 acre coastal 
area in Sarviniemi at Saimaa, south-east Finland as their Master’s theses.  The objective of  the architectural 
design plan was to give Sarviniemi a personalized and contemporary look that would set it apart from other 
destinations, and, more importantly to ensure that the designed plan provide the structures and frameworks 
necessary to make visiting Sarviniemi functional. The spatial program was based on the support group’s list 
of  desired structures and functions that included an information point (shelter), changing rooms, sauna, 
lounge, cooking shelter, multiple campfire sites and outhouses. It was also critical to design a suitable traffic 
and parking scheme that would enhance visitors’ experience of  Sarviniemi. In addition, other plans were 
made regarding a watch tower and the harbor, however, these are not the main focus of  this thesis. The 
landscape proposal compatible with the present architectural proposal is by Tuuli Salovuori.

The thesis is divided into four sections: research, site analysis, architectural plans and project assessment. 
The realization of  this work has required research on relevant background information, visits to sites during 
different seasons, photo documentation, model construction, collaborating with Salovuori and active and 
open discourse with the project support group. The support group consists of  key persons who work and 
are highly familiar with the area. Most are also members of  the official committee running the project. 

The functionality and experience of  the design were founded on the decision to centralize the core 
functions, forming a village-like composition by the water. The predominant feature of  the architectural 
whole is its triangular green roofs that extend close to the forest ground, masking the functions into the 
surroundings. Two designated trails lead to the center of  the composition and only then is the design as a 
whole revealed to its visitors. 

The future of  Sarviniemi has been uncertain for over a decade now since activity in the Suur-Saimaa 
Holiday Village diminished. The eventful history of  Sarviniemi has been discussed in local and national 
media, and particularly in 2015 when knowledge of  a Russian buyer interested in purchasing the Sarviniemi 
area (205.1 acres). The Sarviniemi area as a whole is currently owned by the National Administration of  
Forests (NAF). The NAF has rented the 18.5 acre coastal area to the South Karelian Foundation for 
Recreation Areas (Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö). The thesis derives additional meaning from the fact 
that the Sarviniemi region is one of  the 65 geologically significant destinations, which are part of  a larger 
project, Saimaa Geopark.
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J O H D A N T O

Diplomityö perustuu keväällä 2017 alkaneeseen Sarviniemi Retkikohteeksi -hankkeeseen. 
Hanketta varten syksyllä 2017 Aalto-yliopistosta haettiin kahta maisteriopiskelijaa suunnittelemaan 
diplomitöinään yhteensopivat maisema- ja arkkitehtuurisuunnitelmat Sarviniemen ranta-alueelle. 
Professori Pekka Heikkinen välitti kuulutuksen diplomityöaiheesta yliopiston sähköpostiin. Tartuin 
aiheeseen, sillä luontoretkeily on minulle hyvin tärkeää ja aihe tuntui siten sopivalta. 

Tehtävänä oli kehittää Sarviniemen 7.5 ha ranta-alueesta toimiva päiväretkikohde sekä vesiliikenteen 
satamapaikka. Arkkitehtuurisuunnitelman tavoite oli luoda Sarviniemelle persoonallinen ja 
perinteistä poikkeava arkkitehtoninen ilme. Suunnitelma perustuu hankkeen tukiryhmän laatimaan 
tilaohjelmaan, johon kuului infokatos, pukukopit, sauna, saunatupa, ruokailukatos, nuotiopaikat ja 
käymälät. Työssä oli tärkeää suunnitella sopiva reittiverkosto ja pysäköinti tavalla, joka parhaiten 
palvelee retkikohteen toimintaa. Sarviniemeen on tehty myös muita suunnitelmia koskien 
näköalatornia ja satama-aluetta, mutta ne eivät kuitenkaan ole tämän diplomityön keskiössä. Tämän 
arkkitehtuurisuunnitelman kanssa yhteensopivan maisemasuunnitelman on laatinut Tuuli Salovuori.

Diplomityö jakautuu neljään osaan: taustatutkimus, paikka-analyysi, suunnitelma sekä yhteenveto. 
Työn toteuttaminen on edellyttänyt relevanttiin taustamateriaaliin tutustumista, kenttäkäyntejä 
eri vuodenaikoina, valokuvadokumentointia, mallien rakentamista, yhteistyötä Salovuoren kanssa 
sekä tiivistä keskusteluyhteyttä alueella toimivan Sarviniemi Retkikohteeksi -hankkeen tukiryhmän 
kanssa. Tukiryhmä koostui aluetta tuntevista avainhenkilöistä, joista osa toimi myös hankkeen 
virallisessa työryhmässä. Tukiryhmän kanssa olemme tavanneet säännöllisesti joko Taipalsaaressa 
tai Otaniemessä. 

Sarviniemen tulevaisuus on ollut epävarma jo kymmenen vuoden ajan Suur-Saimaan lomakylän 
hiljennyttyä 20071. Sarviniemen tapahtumarikasta tarinaa on puittu alueen paikallislehdissä, ja 
maan laajuisesti uutisissa, kun Sarviniemen mahdollinen myyminen ulkomaalaiseen omistukseen 
nousi keskusteluihin 20152. Tähän puolustusministeri Jussi Niinistö vastasi määräämällä alueen 
pakkolunastettavaksi2, sillä Sarviniemen alue on myös sotilaallisesti merkittävä alue, kulttuurillisen 
ja geologisen mertkityksellisyytensä lisäksi. Syksyllä 2015 Sarviniemen 83 ha siirtyi Metsähallituksen 
omistukseen2. Hiljattain Metsähallitus teki pitkän vuokrasopimuksen Sarviniemen ranta-alueesta 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kanssa. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö aloitti kunnostustyöt 
muuntaakseen alueen retkikohteeksi mahdollisimman lyhyellä aikataululla ja säätiö siitä lähtien 
järjestänyt erilaisia tapahtumia ja siivoustalkoita Sarviniemessä.

Lisämerkitystä diplomityölle toi Saimaa geomatkailukohteeksi –hanke. UNESCOn Maailman 
Geopark alueita on tällä hetkellä 127 ja ne sijaitsevat 35 eri maassa3. Tällä hetkellä Suomessa sijaitsee 
yksi geopark, Rokua,  joka on toistaiseksi myös maailman pohjoisin geopark4. Käynnissä oleva 
Saimaa geomatkailukohteeksi –hanke koostuu 65 eri geologisesti merkittävästä kohteesta Saimaalla5. 
Yksi näistä valituista arvokohteista oli toisella Salpausselällä sijaitseva Sarviniemi. 

Saimaa geomatkailukohteeksi- ja Sarviniemi Retkikohteeksi –hankkeilla on näin ollen myös yhteisiä 
tavoitteita. Suunnittelussa tuli pohtia tiedonvälitysmenetelmiä, koululaisryhmien vastaanottoa 
ja opetusta. Lisäksi toiveena oli löytää tapa integroida geologia arkkitehtuurisuunnitelmaan 
konseptuaalisella tasolla tai fyysisesti esimerkiksi rakennusmateriaaleissa. Tavoitteena oli käsitellä 
Sarviniemeä eräänlaisena pilottikohteena ja tutkia ratkaisuja joita voisi mahdollisesti toistaa Saimaa 
Geoparkin muissa kohteissa.  
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Nämä toiveet toivat suunnittelutyöhön oman haasteensa, sillä eräs tärkeä tavoite työssä oli 
kehittää Sarviniemeen arkkitehtoninen ilme, joka erottaisi sen muista retkikohteista. Tästä syystä 
toistettavuutta on käsitelty pääasiassa muilla menetelmillä kuin esteettisten yhteneväisyyksien 
kautta. Diplomityölle haasteensa toi myös tarve Sarviniemen luonnontilan säilyttämiselle sekä 
tasapainon löytäminen perinteisen- ja nykyarkkitehtuurin välillä. Haasteita tasapainotti kuitenkin 
hyvin sujunut yhteistyö Sarviniemen maisemasuunnittelusta vastanneen Tuuli Salovuoren kanssa 
sekä positiivinen ja rakentava vuorovaikutus hankkeen tukiryhmän kanssa. 

Arkkitehtuurisuunnitelma on mielestäni onnistunut vastaamaan tavoitteisiin. Suunnitelman kuntta- 
ja maksaruohoviherkatot kätkevät rakennukset metsään siten, että Sarviniemen toiminnallinen 
keskus, eli ydinalue avautuu vierailijoille vasta sinne saavuttua. Arkkitehtuurille on kehitetty 
persoonallinen ilme, jossa yhdistyy nykyarkkitehtuuri ja perinteinen rakentaminen. Ydinalue on 
miellyttävällä sijainnilla aivan rannan kupeessa ja kätkee sisälleen paitsi kaikki päätoiminnot mutta 
myös oman pienen metsäpihan. Ydinalueen rajaama sisäpiha toimii myös rakennetun tilan jatkeena, 
jossa voi järjestää erilaisia tapahtumia ja aktiviteettejä. Keskitetyn ratkaisun myötä erityisesti niemen 
luonnontila säilyi koskemattomana. Niemi on kiistatta Sarviniemen erikoisin ja hienoin alue sillä 
se on osa harju- ja reunamuodostelmaa (osa toista salpausselkää), joka syntyi mannerjään sulaessa 
ja liikkuessa6. Jääkauden muita jälkiä Sarviniemessä, kuten suppakuoppa ja terassimuodostelmat, 
ovat myös huomioitu suunnitelmassa onnistuneesti geologisesti merkittävinä nähtävyyksinä 
retkikohteessa. 

Toiveena on, että tämän diplomityön arkkitehtuurisuunnitelman ja Salovuoren maisemasuunnitelman 
kehitys jatkuisi diplomityön palautuksen jälkeen yhteistyössä Sarviniemi Retkikohteeksi –hankkeen 
tukiryhmän kanssa. 
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T A U S T A T U T K I M U S

1 Mikä on geopark? 

2  Hankkeen käynnistys  

3 Referenssikohteet

1O S A



1    MIKÄ ON GEOPARK?

Geopark-käsite syntyi jo 90-luvun puolessa välissä vastauksena maailmanlaajuiselle tarpeelle suojella geologisesti 
arvokkaita alueita4. Geopark verkoston ensiaskel tapahtui kuitenkin Ranskassa jo vuonna 1991 kun 30 maanasiantuntijaa 
allekirjoittivat The International Declaration of  the Rights of  the Memory of  the Earth4. Tämän innoittamana 1997 ranskalainen 
geologi Guy Martini ja kreikkalainen geologi Nickolas Zouros tekivät aloitteen koko Euroopan kattavasta verkoston 
suunnittelusta4. Virallisesti Euroopan Geopark-verkosto (European Geoparks Network, EGN) sai alkunsa vasta 
2000 Kreikassa tapahtuneen kokouksen tuloksena4. Tätä seurasi nopea sopimuksen allekirjoitus, Euroopan Geopark-
verkoston ja UNESCO:n luonnontieteellisen osaston välille vuonna 2001 jonka mukaan Geopark kohteet ovat 
UNESCO:n suojeluksen alaisia4. Sitten, 2004, Pariisissa perustettiin Maailman Geopark-verkosto (Global Geoparks 
Network, GGN)4.

 UNESCOn Maailman Geoparkkeja on tänäpäivänä yhteensä 127 ympäri maailmaa ja sijaitsevat 35 eri 
maassa1. Georparkeiksi valikoituu alueita jotka sisältävät geologisesti merkittäviä ja arvokkaita kohteita3. Geoparkkien 
holistinen konsepti ja tavoite on opettaa, suojella3 sekä luoda alueelle kestävä taloudellinen kehitys geomatkailun 
avulla5. Lähtökohtaisesti, Geoparkit ovat yhteisöjohtoisia jolloin varmistetaan alueen ylläpito ja suojelu7. Lisäksi, 
mahdollistetaan paikallisten parempi geologinen ymmärrys kotiseudustaan ja sen historiasta. Jokainen Geopark on 
näin ollen erittäin paikkasidonnainen paitsi geologian näkökulmasta mutta myös paikallisen kulttuurin ja yhteisön 
näkökulmasta. 

 Geologiaan pohjautuva matkailu on nousevassa suosiossa jota kuvastaa myös Geoparkkien kasvava määrä2. 
Geopark on verrattavissa kansallispuistoihin tai UNESCOn maailmanperintökohteisiin sillä eroavaisuudella että 
Geopark-alueiden ei tarvitse olla virallisia suojelualueita5.  Geopark koostuu monesta erikseen määritellystä kohteesta, 
jotka sijaitsevat laajalla mutta yhtenäisellä alueella. Alueiden ei tarvitse olla eheää luonnontilassa olevaa aluetta, vaan voi 
käsittää myös kaupunkialueita7.

  UNESCOn Geopark-tittelin saaminen on kuitenkin pitkä prosessi sillä jokaisen hakemuksen arvioi erikseen 
tieteen ammattilaiset7. Hakemuksien tulee täyttää puistoille laaditut kriteerit ja ennen kaikkea alueiden tulee olla 
kansainvälisellä tasolla geologisesti merkittäviä kohteita7. 

1.1 MAAILMAN UNESCO GEOPARK -KOHTEET JA KRITEERIT

UNESCO Geopark on julkaissut ohje- / kriteeriluettelon jonka pohjalta kaikki hakemukset laaditaan4. Toisin sanoen, 
kaikilta Geoparkeilta vaaditaan samat asiat, mutta se ei kuitenkaan rajoita Geoparkkien vaihtelevuutta tai niiden 
tarjontaa. 

 Ensin jokaisen jäsenmaan tulee perustaa oma kansallinen Geopark-komitea jonka tehtävä on koordinoida, 
avustaa ja ohjata  maan uusia geopark-hankkeita4. Lisäksi, Geopark-komitean toimii tietokanavana Euroopan 
Geopark-verkoston suuntaan, mitä kautta myös uudet hakemukset lähtevät Euroopan Geopark-verkostolle4. Geopark-
komitea vaatimus asetettiin 2013, jolloin myös Suomi perusti oman komitean4. Suomen Geopark-komitea koostuu 
seuraavista tahoista: Ympäristöministeriöstä, Suomen UNESCO-toimikunnasta, Metsähallituksesta, Matkailun 
edistämiskeskuksesta, Geologian tutkimuskeskuksesta ja Rokua Geoparkista4. Tulevaisuudessa Suomen Geopark –
komiteaan kuuluvat uudet Geoparkit myös. 

 UNSECO on julkaissut selkeän vaatimus luettelon pdf-muodossa, joka on ladattavissa heidän nettisivuillaan 
(http://www.unesco.org/). Jokainen Geopark tulee olla tarkasti rajattu alue jolla on merkittävää geologista perintöarvoa 
ja kehittämissuunnitelma joka puolestaan tukee kestävää kehitystä kyseisellä alueella4. Aluetaloudellinen kehitysvaatimus 
edellyttää, että alue kattaa riittävän suuren alueen. Luonnollisesti, jokaisella alueella on oltava järjestetty hallinto- ja 
talousjärjestelmä4. Geoparkin sisällyttämiltä kohteilta vaaditaan myös erinäisiä asioita4. Tärkeimpänä kohteiden tulee 
olla joko kansallisesti tai kansainvälisesti merkittäviä geologian puolesta, mutta tämän lisäksi ne voivat olla tieteellisesti 
merkittäviä tai harvinaisia, esteettisesti kiinnostavia tai niille voi olla koulutuksellista merkitystä joka luo variaatiota 
kohteiden välille4. Geologiapainotteen lisäksi on myös suotavaa esitellä arkeologisia, ekologisia, historiallisia ja 
kulttuurikohteita4. 

Tällä hetkellä Maailman Geopark-kohteita on yhteensä 127 ja ne jakautuvat seuraavanlaisesti: 
 

12



Taulukko  1. UNESCO Maailman  Geopark-kohteet
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1.2  ROKUA GEOPARK - SUOMEN ENSIMMÄINEN GEOPARK

Suomen ainoa ja toistaiseksi maailman pohjoisin UNESCO geopark on Rokua joka hyväksyttiin 20104. Rokua Geopark 
sijaitsee noin 200 kilometriä napapiirin eteläpuolella, Oulun ja Kajaanin välillä3. Kuten kaikilla geoparkeilla, Rokua 
Geoparkilla on oma teemansa: jääkausi8. Jääkausi on muokannut Rokua Geopark-alueen kallioperää8 ja kirjoittanut 
mielenkiintoisen kehityshistorian jota puisto pyrkii vierailijoilleen kertomaan. Alueen geologinen syntytarina on muokannut 
maaperän lisäksi myös ilmastoa lähiruuantuotantoon sopivaksi, josta onkin tullut Rokua Geoparkille tärkeä ominaisuus, 
sillä puiston alueella tuotetaan ainutlaatuista lähiruokaa, eli “Geofoodia”8. Tällä tavalla matkailu ja ympäristö sitoutuvat 
vahvasti toisiinsa. 

 Rokua Geopark muodostuu kolmesta eri alueesta: Oulujokilaaksosta, Oulujärvestä sekä Rokuan harju- ja 
dyynialueesta, jotka yhdessä muodostavat yli 1300 km2 yhtenäisen puistoalueen8. Rokua Geoparkin maisemissa on 
havaittavissa monia piirteitä jotka ovat jääkauden ja alueen kehityshistorian tuloksia8. Näitä piirteitä ovat mm korkeat 
dyynialueet, laajat suoalueet, hiekkarannat, syvät suppakuopat sekä kangasmetsät joita peittävät valkea jäkälä8.  

1.3  SAIMAA GEOPARK

Saimaa geomatkailukohteeksi –hanketta toteutettiin 2014-2016 jonka tavoitteena oli valmistella Saimaa Geoparkia9. 2017 
vuoden alussa Saimaa Geoparkin toiminta alkoi yhdistysmuotoisena9. Saimaa Geoparkia on yhdessä toteuttanut yhdeksän 
kuntaa: Imatra, Lappeenranta, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari, Etelä-Savosta Mikkeli, Juva, Puumala ja Sulkava10. 
Saimaa Geopark koostuu yhteensä 65 kohteesta etelä Saimaan alueella, jotka kertovat tarinaa laajan järvialtaan geologiasta, 
luonnosta ja ihmiselämästä5. Saimaa Geoparkin alueelle mahtuu paljon erikoisia ja hienoja yksittäisiä kohteita mutta 
alueelle tuo erityistä merkittävyyttä se, että alueen läpi kulkee jääkaudelta muisto, nimittäin toinen salpausselkä5. Saimaan 
muodostumisesta kerrotaan tarkemmin osassa 4.2.1. 

 Saimaa Geoparkin hakemus lähetettiin UNESCOn Geopark verkostolle arvioitavaksi marraskuussa 20179. Saimaa 
Geopark-hanke hyväksynnän jälkeen olisi Suomen toinen Geopark. Mielestäni Geoparkit ovat erittäin tärkeitä ei vain 
arvokkaiden ja merkittävien alueiden suojelun ja paikallisen talouskehityksen kannalta mutta myös kansainvälisellä tasolla. 
Tästä kirjoitti Jari Nenonen jo vuonna 2015 geologisen seuran nettiartikkelissa joista hän kirjoitti seuraavanlaisesti4:  

Rokua Geopark ja Saimaa Geopark keskittyvät nimenomaan erilaisiin alueisiin jolloin puistojen geologinen fokus on 
myös selkeästi eri. Tämän pohjalta voi arvioida, että Saimaa Geoparkille tulee vielä seuraaja tai seuraajia jolloin Saimaan 
Geoparkin toteutuksella ja kohteiden suunnittelulla on suuri merkitys sillä ne toimivat esimerkkeinä tuleville hankkeille.

“Suomalaisten geoparkien tulisi esitellä maamme geodiversiteettiä monipuolisesti ja laadusta tinkimättä, onhan 
kyseessä geologinen näyteikkunamme maailmalle. Geopark-ajatuksen saatua jalansijaa maahamme suunniteltiin 
mahtuvan kolmesta neljään geoparkia. Geologian tutkimuskeskuksen tekemän linjauksen mukaan alueiden tulisi 
esitellä maastamme löytyviä geologisia pääteemoja, kallio- tai maa- perää, suoluontoa sekä järvi- ja merimaiseman 
kehitystä. Samaan geologiseen pääteemaan liittyviä alueita tulisi välttää.” 4

Taulukko  2. Eri maiden yhteiset geoparkit 
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Kuva 1.   Saimaa - ja Rokua Geopark sijaintikartta 

Rokua Geopark

Saimaa Geopark

Kuva 2. Valokuvakooste Saimaa Geopark kohteista  
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Kuva 3.  Saimaa Geopark kohteet
Sarviniemi on kohde num. 30
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2   HANKKEEN KÄYNNISTYS

Taipalsaaressa sijaitseva Sarviniemi on yksi valituista 65 kohteesta Saimaa Geoparkia varten. Sarviniemi on tärkeä 
kohde Saimaa Geoparkille ja sitä kautta Sarviniemen suunnittelulle käynnistettiin oma hanke nimellä “Sarviniemi 
Retkikohteeksi”. Kyseiselle hankkeelle haettiin Aalto-yliopistosta maisteriopiskelijoita, joiden tehtävä oli suunnitella 
Sarviniemeen vaadittavat puitteet, jotta se palvelisi toimivana päiväretkeilykohteena ja hyvänä esimerkkiratkaisuna 
Saimaa Geoparkin muille kohteille.

 Aalto-yliopistosta Sarviniemi Retkikohteeksi -projektia aloitti Tuuli Salovuori maisema-arkkitehtuurilinjalta 
ja minä arkkitehtuurilinjalta. Meidän puolesta projekti alkoi syyskuussa 2017 vaikka Sarviniemeä oltiin jo keväästä 
lähtien siistitty Taipalsaaren kunnan toimesta9.  Aalto-yliopiston sähköpostiin saapui viesti elokuussa, jossa kerrottiin 
mahdollisesta diplomityöaiheesta. Tartuin heti mahdollisuuteen kiinni, sillä kyseessä oli mielestäni erittäin poikkeava ja 
mielenkiintoinen diplomityö. 

2.1 TUKIRYHMÄN TAPAAMINEN

Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeen aloituskokous pidettiin Taipalsaaren kunnantalolla 25.9.2017. Kokouksen tarkoitus 
oli paitsi käynnistää suunnitteluprosessi, mutta myös tutustua tukiryhmään. Tukiryhmä koostui aloituskokouksessa 
läsnäolevista henkilöistä. Kokousta edelsi ensimmäinen kenttäkäynti ja tutustumiskierros Sarviniemessä. 

Kokouksessa läsnäolleet: 
Pekka Heikkinen - Aalto-yliopisto, professori
Samuli Kakko - Taipalsaaren kunta, tekninen johtaja
Hanna Ollikainen - Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, toiminnanjohtaja
Mari Matikainen - Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, projektityöntekijä

Tukiryhmään kuului myös Marjo Wallenius, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöstä aluesuunnittelujohtaja, joka oli 
Sarviniemessä vierailussa mukana, mutta ei valitettavissa päässyt mukaan aloituskokoukseen. 

 Aloituskokouksen aikana keskustelimme Sarviniemen asemakaavasta, aiemmista suunnitelmista, metsäalueiden 
kehityksestä, pysäköinnin, saunan ja venelaiturin suunnitelmista sekä Saimaa Geoparkista. 

2.2 TEHTÄVÄNANTO 

Aloituskokouksen päätteeksi prof. Pekka Heikkinen esitti tehtävänannon, jota edelsi lyhyt seloste Sarviniemestä ja 
lisäksi projektin taustoja avattiin tarkemmin. 

2.2.1 TAUSTA-/LÄHTÖTIEDOT

Suur-Saimaan Lomakylän sulkeuduttua Sarviniemi oli ilman käyttötarkoitusta miltei kymmenen vuotta1. Kun Venäläiset 
esittivät kiinnostuksensa ostaa koko Sarviniemen 80 hehtaarin alueen puolustusvoimien harjoitusalueen vierestä päätti 
metsähallitus hankkia alueen itselleen2. Puolustus ministeri Jussi Niinistö vaati jopa alueen pakkolunastusta valtiolle 
kesällä 20152 sillä Sarviniemen alue on myös sotilaallisesti merkittävä alue sen kulttuurillisen ja geologisen arvon lisäksi. 

 Lopulta valtio osti Suur-Saimaan lomakylän Suomen puolustusvoimien käyttöön, sillä se sijaitsi Taipalsaaren 
ampuma-alueen lähellä11. Puolustusvoimat eivät kuitenkaan tarvinneet ranta-aluetta jolloin metsähallitus ja 
puolustusvoimat sopivat alueen käytöstä virkistysalueena11. Tämän jälkeen toukokuussa 2017 Etelä-karjalan 
virkistysaluesäätiö vuokrasi ranta-alueen (Suur Sarviniemen alueen) Metsähallitukselta11. 

 Taipalsaaren kunta omistaa venesataman sekä pienen maa-alueen sataman kohdalla. Taipalsaaren kunta 
on suunnitellut satamatoiminnan kehittämistä11. Suur-Sarviniemen ranta alue, tai diplomityön suunnittelualue, on 
kokonaisuudessaan noin 7,5 ha. 
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2.2.2 TAVOITTEET

Suur-Sarviniemen ranta-alueesta oli tarkoitus kehittää toimiva päiväretkikohde sekä vesiliikenteen satamapaikka. 
Suunnittelutehtävän päätarkoitus oli kehittää retkeilytoiminnalle tarpeelliset rakenteet, tilat ja toiminnot. Oli tärkeää 
saada hyvät palvelut retkeilijöille kuten grillikatokset, käymälät, infokatos, pukukopit sekä sauna. Toiveena oli myös 
suunnitella mahdollinen näköalatorni, joka palvelisi paitsi Sarviniemessä retkeilijöitä, mutta myös puolustusvoimia. 
Viimeisenä tavoitteena oli sataman ja reittiverkoston kehitys, jotta Sarviniemestä saataisiin vesiliikenteen kautta luotua 
yhteyksiä muille saarille, kuten lauttaylitys Kyläniemen puolelle12. Lauttayhteyden suunnittelu oli täten osa kunnan 
uudistetusta pyöräilyverkostosuunnitelmasta12. 

 Rakennuksien toivottiin olevan arkkitehtuuriltaan kiinnostavia, erilaisia ja innovatiivisia. Lisäksi, opetus 
oli prioriteetti, jolloin oli ensisijaisen tärkeää tarjota kiinnostavaa tietoa matkailijoille ja koululaisryhmille ja pohtia 
miten esittää tiedot uudella ja innostavalla tavalla. Retkeilykohteen piti myös mahdollistaa ympärivuotista käyttöä ja 
mielellään erilaista toimintaa eri vuodenaikoina. Esimerkiksi uuden saunan suunnittelu oli tärkeä sen ympärivuotisen 
käytön vuoksi. Luonnollisesti suunnitelman tavoitteena oli muodostaa yhtenäinen ja selkeä suunnitelma jossa kaikkien 
toimintojen sijainnit olivat tarkasti perusteltu. 

 Alueella kulku ja selkeiden reittien määrittäminen oli myös tärkeä osa suunnitelmaa. Laajemman alueen reitit, 
kuten pyöräilyverkosto oli jo Taipalsaaren kunnan puolesta suunnittelun alla12. Meidän tuli keskittyä suunnittelualueen 
sisäiseen reittiverkostoon ja sen selventämiseen. 

 Yleisiä tavoitteita esitettiin myös useita. Nämä pohjautuivat pitkälti rakennusten ekologisuuteen ja elinkaareen. 
Rakennusten ratkaisut sekä materiaalivalinnat haluttiin olevan ympäristöystävällisiä ja kierrätettävissä12. Hoito ja huolto 
alueella tulee toimia helposti12. Suunnitelman teknisten ratkaisujen tuli olla vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita12. 
Myös “paikan henki” oli huomioitava kuten kaikissa rakennussuunnittelukohteissa12. Viimeinen yleinen tavoite oli, että 
alueen suunnitelma tarjoaa jotain niin mielenkiintoista, että vierailijoita tulisi Sarviniemeen kauempaakin12. 

 Lopullinen palautus Sarviniemi retkikohteeksi-hankkeen tukiryhmälle koostuisi vaaka A3-muodossa 
palautettavasta viimeistellystä konsepti- ja luonnosesittelystä ja pienoismallista12. Esityksen alustava sisältö oli 
seuraavanlainen12: 
      
- Viimeistellyn konseptin ja luonnosten esittely
- viimeistelty konsepti (rakennus- ja aluekonsepti)
- viimeistellyt luonnokset
- havainnekuva / viitesuunnitelma asemakaavan tarkennuksen pohjaksi
- tarkennetut alueleikkaukset ja -julkisivut
- viimeistellyt toiminnalliset ratkaisut
- pohja- ja pihapiirustukset
- leikkaukset, julkisivuideoita
- ulkoperspektiivit, sisäperspektiivit, ilmakuvat
- periaatteelliset tekniset ratkaisut
- muu havainnollistava aineisto
- alustavia rakennustapaohjeita 
     
2.2.3 ALUSTAVA TILAOHJELMA

Hanna Ollikaisen laatimassa Sarviniemen projektisuunnitelmaesityksessä oli esitetty alustava tilasuunnitelma. 
Kokouksen aikana kuitenkin painotettiin sen joustavuutta ja että tilaohjelma oli vain suuntaa antava. Oli selvää, että 
diplomityön tekijöiltä haluttiin uusia ideoita retkikohteen suunnitteluun. Suunnitteluprosessin aikana tilaohjelma 
muokkaantui suunnitteluprosessin aikana. 
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Alustava tilaohjelma oli seuraavanlainen12 : 
- Saimaa Geoparkin opastus- ja infopiste sekä siihen liittyvä katos, jonka alle sopii koululuokka.
- Näkötorni
- Grillikatos 8x4 m2
- Polttopuukatos 2x3 m2
- Kompostikäymälä(t) 1,5x2 m2
- Huoltorakennus, jossa on varasto kanooteille ja muille vuokrattaville varusteille ja retkeily-yrittäjien tarvitsema tila, 
koko noin 50-60 m2
- Sauna, jossa on yhteinen seurustelutila ja kaksi pukuhuonetta, pesutila ja löylyhuone, koko noin 60-70 m2 

2.3 KÄYTETYT MENETELMÄT

Diplomityössä ja hankkeessa käytettiin useita menetelmiä suunnittelutyön eri vaiheissa. 

 Sarviniemen lähihistorian kartoitukseen käytin mm. eri sanomalehtien nettiartikkeleita. Aloituskokouksessa 
kuin myös muissa kokouksissa tukiryhmän kanssa, lähihistoriaa ja sen eri käänteistä keskusteltiin. Tällä tavalla sain 
varmennettua tietoa ja mahdollisuuden selventämään tapahtumien ajankohtia. 

 Suunnittelutyötä pohjusti tarkat tavoitteet mutta työtä ohjasi myös paikallisten mielipiteet ja ideat. Ennen 
diplomityön alkua, Taipalsaaren kunta oli jo kartoittanut ideoita ja toiveita Sarviniemen tulevaisuuteen liittyen. Tuuli 
Salovuoren kanssa suunnittelimme myös workshoptilaisuutta varten kyselyn ja kartan. Näiden avulla saimme koottua 
lisää ideoita ja ennen kaikkea saimme uutta tietoa Sarviniemestä mitä vain Sarviniemessä vuosien ajan käyneet voivat 
tietää. 

 Paikka-analyysin tekemisessä menetelmien kirjo oli laajin muihin suunnitteluvaiheisiin verrattuna. Vierailimme 
Sarviniemessä kolme kertaa, kaksi kertaa heti projektin alussa ja kolmannen kerran maaliskuun alussa 2018 projektin 
loppupuolella. Kenttäkäynneillä kartoitin havaintojani kirjaamalla ne kynällä paperikartalle. Lisäksi dokumentoin 
suunnittelualuetta valokuvaamalla paljon, yleismaisemista alkaen aina detaljeihin asti. Ennen kenttäkäyntejä 
hyödynsin karttamateriaalia. Karttamateriaalin avulla tutustuin Sarviniemeen ja miten se sijoittui laajemmalla alueella 
ja minkälaisessa roolissa Sarviniemi voisi sijaintinsa puolesta olla Saimaa Geopark kohteena. Luin myös etukäteen 
artikkeleita jotka liittyivät Sarviniemeen. 

 Suunnitelman kehityksessä kokoukset tukiryhmän kanssa olivat erittäin keskeisessä roolissa. Mielestäni 
keskusteluiden avulla suunnitelma kehittyi tasaisesti joka kokouksen myötä. Erityisesti mainittakoon yleisen konseptin 
hyväksyminen ja tilaohjelman tarkentuminen. Näiden kahden avain asian jälkeen pystyin perustellusti ratkaisemaan ja 
tekemään päätöksiä suunnitelman eri osilta. 

2.4 PROJEKTIN AIKATAULU 

Saimaa geomatkailukohteeksi -hankkeen kautta töitä Sarviniemessä oli aloitettu jo ennen meidän, opiskelijoiden, 
suunnitteluprosessin alkua. Tuuli Salovuori ja minä aloitimme suunnittelun virallisesti heti aloituskokouksen jälkeen, 
vaikka alustavaa taustatutkimusta kuitenkin teimme itsenäisesti ennen ensitapaamista. Projektin aikataulu kulki 
seuraavanlaisesti:

Hankkeen aikataulu: 
25.9.2017 - hankkeen aloituskokous, työryhmän tapaaminen, tehtävänanto sekä ensimmäinen kenttäkäynti
9.10.2017 - toinen kenttäkäynti
1.11.2017 - konseptien esittely Otaniemessä + kokous
12.12.2017 - välinäyttö, kokous Sarviniemi Retkikohteeksi -hankkeen tahojen kanssa
+ Workshop Taipalsaaren kunnantalolla. 
8.2.2018 -  kokous Otaniemessä - tarkempien suunnitelmien näyttö + pienoismallit
6.3.2018  - kolmas kenttäkäynti ja kokous Taipalsaaren kunnantalolla
17.4.2018 - diplomityön palautus
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Edgeland House projektitiedot14:
Sijainti: Austin, TX, USA
Rakennusvuosi : 2012
Suunnitelma: Bercy Chen Studio LP 
Status: toteutettu

3  REFERENSSIKOHTEET 

Hain referenssikohteita suunnitteluprosessin jokaisessa eri vaiheessa. Referenssikohteita on näin ollen kertynyt 
yhteensä enemmän kuin referenssikohteita joilla on ollut nähtävä vaikutus suunnitelmaani. Siksi esittelen vain ne 
referenssikohteet, joiden vaikutus oli mielestäni oleellinen lopputulokseen nähden. 

 Referenssikohteiden tutkiminen oli tärkeä osa suunnitteluprosessia. Ne palvelivat ideapankkina ja ennen 
kaikkea ne auttoivat ohjaamaan ajatuksia ja kehittämään erilaisia lähestymistapoja. Erityisesti suunnitteluprosessin 
alussa oli hyvä etsiä runsaasti referenssikohteita, sillä se tuki konseptien kehitystä ja antoi paremman ymmärryksen siitä, 
miten vastaavia projekteja oli ratkaistu. Pyrin kuitenkin etsimään mahdollisimman erilaisia referenssikohteita, jotka ei 
välttämättä olleet retkikohteita, välttääkseni yhteen konseptiin tai ratkaisuun takertumista ja tällä tavalla säilyttämään 
avoimen mielen ratkaisujen suhteen. 

3.1 REFERENSSIKOHDE 1: EDGELAND HOUSE 

Edgeland House sijaitsee Austin, Texasissa USA:ssa ja sen on suunnitellut Bercy Chen Studio LP13. Edgeland House on 
omakotitalo, joka sijaitsee vanhalla teollisuusalueella. Suunnitelma koostuu kahdesta rakennuksesta ja uima-altaasta13. 
Yhdessä ne muodostavat viillon maastoon joka osittain kätkeytyy viherkattojen avulla ympäristöön13. Viillon tarkoitus 
on imitoida haavaa joka kuvaa alueen teollisuus historiaa13. 

 Viherkatto referenssejä löytyi matkan varrella paljon, mutta nopeasti huomasin, että viherkatto kohteiden 
mittakaava ja tilaohjelma olivat usein huomattavasti isompia kuin omassa projektissa. Valitsin Edgeland-talon 
referenssiksi, sillä tämän mittakaava sopi parhaiten suunnitelmaani ja ennen kaikkea, tässä suunnitelmassa viherkattoja 
ollaan hyödynnetty minusta hienosti. Erityisen hieno näkymä on viherkattojen ja lasiseinien väliin jäävä kuilumainen 
käytävä. Omassa suunnitelmassa olen pyrkinyt vastaavasti hyödyntämään kattojen ja rakennusten väliin jäävää tilaa 
saapumisessa. Lisäksi pidin suunnitelman vahvasta yhteydestä sen ympäristöön fyysisesti sekä metaforisesti. 

Kuva 4.  
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3.2 REFERENSSIKOHDE 2:  SPANISH PAVILION EXPO ZARAGOZA 2008

Francisco Mangado suunnitteli kansainväliseen pavilijonki näyttelyyn 2008 Zaragosaan, Espanjaan näyttävän 8 000 m2 
paviljongin15. Suunnitelman  ydin idea oli rakentaa bambumetsä veden päälle sillä näyttelyn teema oli *water and its 
environmental implications* 15. Mangadon paviljongissa kätkeytyy erilaisia tiloja bambumetsän sisään15. 

 Kuten aiemmassa viherkattoreferenssikohteessakin, ajatus kätkeytymisestä toistuu vaikkakin eri tavalla. 
Minua kiehtoi tässä suunnitelmassa se, että tilaohjelma kätkeytyy paviljongin sisään eikä paviljonki yritä kätkeytyä 
ympäristöön. Lisäksi, paviljonki luo metsämäisen tilan ilman että pyrkii realistiseen rekonstruktioon metsästä. Tällä 
tavalla hyödynnetään vierailijoiden ehdollistettua mielikuvaa siitä, että mistä metsä koostuu. Tässä tapauksessa, 
korkeat pystyrakenteet ja laaja tilan syvyys riittävät muokkaamaan kokemuksesta halutunlaisen. Kokemuksellisuus ja 
kätkeytyminen ovat molemmat omassa suunnitelmassani avain piirteitä. 

Spanish Pavillion projektitiedot15:
Sijainti: Zaragoza, Espanja
Rakennusvuosi: 2008
Suunnitelma:  Francisco Mangado
Ala: 8 000 m2

Status: toteutettu

Kuva 5.

3.3 REFERENSSIKOHDE 3: SEA PARK

Sea Park on Saulkrastin hiekkadyyneille suunniteltu puinen rantapuisto. Tämän huikean rantakohteen on suunnitellut 
Substance SIA architect Arnis Dimins16. Sea Parkin kiistaton hienous on sen rakenteellinen ajatus, jossa kulkureittien 
vaakalaudoitus on yhtä leveä kuin sen pystykannakkeet ja näin ollen yhtä leveä kuin laudoituksen välit16. Tämä 
mahdollistaa sen, että samasta materiaalista tehdyt kiintokalusteet kuten penkit ja pyöräparkit kohoavat saumattomasti 
kulkureitistä16. 

 Sea Park tarjoaa inspiraatiota suunnitelman esteettömille kulkureiteille. Alusta asti oli selvää, että Salovuoren 
maisemasuunnitelman ja minun arkkitehtuurisuunnitelman tuli olla yhteensopivat. Sea Park-referenssikohteesta löytyi 
idea, jolla saimme yhdistettyä suunnitelmia Sarviniemeen sopivalla tavalla. Tuulin suunnittelemat laiturirakenteet 
niemen harjan päällä ja esteetön reittiverkosto rakennusten välissä saivat yhtenäisen ilmeen tämän referenssikohteen 
avulla. 
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3.4 REFERENSSIKOHDE 4: ROKUA GEOPARK

Rokua Geopark oli alusta asti referenssikohteena, sillä se on Suomen ensimmäinen geopark ja tällä hetkellä myös ainoa 
geopark Suomessa. Rokua Geoparkista kerrotaan tarkemmin osassa 1.2.

 Rokua Geopark on mielestäni tribuutti perinteiselle Suomalaiselle puuarkkitehtuurille. Se on toteutettu 
perinteiseen tapaan ja muistuttaa Suomen kansallispuistoja. Rokua Geopark Suomen ensimmäisenä geoparkkina 
asetti standardin tuleville geoparkeille. Rokuanvaara/Rokua Geopark on ansaitusti voittanut Vuoden Retkikohde 
2018-yleisöäänestyksen8. Rokua Geopark antoi ymmärrystä, miten geopark voidaan ratkaista toimivalla tavalla mutta 
samanaikaisesti se herätti minussa paljon ajatuksia siitä, miten Sarviniemessä voisi tehdä asioita eri tavalla. Erityisesti 
pohdin miten suuri merkitys arkkitehtuurin yhtenäisellä ilmeellä oli ja miten arkkitehtuurin poikkeavuus perinteisestä 
suomalaisesta puuarkkitehtuurista voisi herättää mielenkiintoa vierailijoissa. Erilainen arkkitehtoninen ilme voisi luoda 
Sarviniemelle omanlaisen vahvan identiteetin. Identiteetti jonka vuoksi retkeilijät tulisivat uudestaan Sarviniemeen. 

Seapark projektitiedot16:
Sijainti: Saulkrasti, Latvia
Rakennusvuosi : 2013 – 2014
Asiakas: Saulkrasti County Council
Suunnitelma: Substance SIA architect Arnis Dimins
Rakentaja: Fiberglass SIA
Alue: 10 020 m2

Status: toteutettu

Kuva 6.
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Rokua Geopark projektitiedot8:
Sijainti: Oulujokilaakso, Oulujärvi, Rokuan harjualue
Alue: 1300 km2 
Status: toteutettu 

Kuva 7.  
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PA I K K A - A N A L Y Y S I

4  Paikka-analyysi

5  Workshop 
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4  PAIKKA-ANALYYSI

Hankkeen käynnistyttyä, paikka-analyysin teko alkoi heti. Sarviniemi retkikohteeksi-hankkeessa paikka-analyysi käsitti 
paljon eri osa-alueilta tietoa. Ensinnäkin, geologia ja Sarviniemen muodostuminen olivat keskeisessä roolissa, jolloin 
historian tutkimustyö alkoi jo jääkauden ajalta. Lisäksi, Sarviniemen lähihistoria on nähnyt monia käänteitä mm. Loma-
asuntokaava-ehdotuksen myötä vuonna 20121 ja luontotorni ehdotuksen myötä vuonna 200517. Luonnollisesti paikka-
analyysin vähintään yhtä tärkeä osa-alue oli sen nykytilanteen analysointi ja kartoitus sekä omasta näkökulmasta paikka-
analyysin tekeminen. 

4.1 SIJAINTI JA MAAN OMISTUS

Sarviniemi sijaitsee Saimaan Taipalsaaressa, Itä Suomessa. Se on noin 35 km päässä Lappeenrannasta ja on hyvin 
saavutettavissa paitsi autolla mutta myös vesireitein. Sarviniemi muodostaa lähitulevaisuudessa tärkeän retkikohteen Saimaa 
Geopark -kokonaisuudelle ja sijaitsee myös Saimaa Geoparkkiin nähden keskeisellä paikalla.

  Sarviniemen suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 7.5 ha jonka omistaa pääasiassa metsähallitus. Metsähallitus 
on puolestaan vuokrannut alueen virkistyskäyttöön Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle seuraavaksi 20 vuodeksi (2016 
vuoden loppuun asti)9. Lisäksi Sarviniemen läntisellä rajalla kulkee puolustusvoimien ampumasuojavyöhyke. Alueella 
sijaitseva venelaituri/satama on Taipalsaaren kunnan omistama sekä alue laiturin yhteydessä11. 

Kuva 8. Suunnittelualue

Kuva 9. Maasotakoulun kartta ja 
ampuma-alue. 

Ampuma-alueen ja 
suunnittelualueen välille jää 
ampuma-alueen suojavyöhyke. 
Suunnittelualue on merkitty 
keltaisella värillä. 
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4.2  HISTORIA

Sarviniemeen tutustuminen edellytti, että perehdyin sen historiaan, mutta kun kyseessä oli geoparkin kohteen 
suunnittelu, joka perustuu alueen geologiaan, oli aloitettava tutkimustyö huomattavasti kaukaisemmalta ajalta. Geologia 
vei minut historian äärelle, joka kertoi ajasta 1 900 miljoonaa vuotta sitten, viimeisimmän jääkauden kautta aina tähän 
päivään asti. Näistä eri kehitysvaiheista oli havaittavissa jälkiä Sarviniemessä. 

4.2.1 GEOLOGIA

Saimaa on uniikki alue Suomessa joka erottuu jo karttaa katsoessa. Erityisesti sen pilkottu maa ja vesialueiden kirjo 
erottuu selkeästi sitä ympäröivästä eheämmästä maa-alueesta.  Tämä Saimaan tyypillinen rikkonainen maisema perusta 
syntyi muinaismeren pohjalla jo runsaat 1 900 miljoonaa vuotta sitten5. Meren pohjalle kerrostui savi, lieju ja muta joista 
syntyi kiille-gneissit ja sen sukulaiskivet5. 1 885 miljoona vuotta sitten syntyi muinainen vuoristo kun maan kivikehän 
laatat törmäsivät5. Muinaisvuoriston juuressa merelliset kerrostumat kiteytyvät uudelleen5.  1 830-1 800 miljoonaa 
vuotta sitten puolestaan syntyi Saimaan graniittiset kivet5. Tällä aikajaksolla satoja kuutiokilometrejä graniittista 
kivisulaa kiteytyi muinaisen vuoriston juuressa karkeaksi graniitiksi5. Muinainen vuoristo on osittain mureutunut ajan 
myötä ja muodostavat nyt Saimaan rantojen hiekan. Sarviniemessä näitä rantoja on useampia, joista kaksi sijoittui 
suunnittelualueen rajojen sisäpuolelle ja edustivat suunnittelualueen hienoimpia ja herkimpiä alueita. 

 Saimaan geologiseen kehitykseen vaikutti myös viimeisin jääkausi joka oli kylmimmillään noin 18 000 vuotta 
sitten jolloin jäätikön paksuus Skandinavian yllä ulottui jopa kolmeen kilometriin6. Jääkaudesta jäi paljon jälkiä luontoon 
liikkuvan jää massan seurauksena kuten irtolohkareita, hiiden kirnuja ja silokallioita6. Mannerjään sulaessa ja liikkuessa 
syntyi soraa, hiekkaa ja moreenia sisältävät harju- ja reunamuodostelmat jotka tunnetaan myös salpausselkinä6. 
Salpausselkiä on Suomessa kolme jotka näkyvät jopa avaruuteen asti5. Ensimmäinen ja toinen salpausselkä kulkevat 
Saimaan lävitse5. Sarviniemi sijaitsee toisella salpausselällä5. Jään sulaessa syntyi myös suppakuoppia kun suuria 
jäälohkareita hautautui maaperään ja lopulta suli6. Sarviniemessäkin sijaitsee näyttävän kokoinen, suhteellisen 
jyrkkäreunainen suppakuoppa suunnittelualueen rajan läntisellä puolella. Lisäksi Sarviniemen läntisellä alueella on 
jälkiä laajasta delta-alueesta18 joka syntyi mannerjään sulaessa. 

 Saimaalla ja Sarviniemessä on havaittavissa selkeitä terassoituneita alueita delta-alueen yhteydessä, jotka ovat 
syntyneet eri jääjärvivaiheiden aikana18. Terassit syntyivät vedenkorkeuden vaihtelun myötä kun mannerjää painoi maata 
ja sen sulaessa painunut maa kohoi ja muutti näin ollen rantaviivaa5. Maan kallistumisesta mannerjään painosta kertovat 
myös Saimaan pohjaan muinoin jääneet esihistorialliset asutukset ja metsät5. Salpausselän reunamuodostelma murtui 
5 700 vuotta sitten maan kallistuttua Kaakkois-Suomea kohti jolloin vedet tulvivat salpauselkiä vasten5. Salpausselän 
murruttua Saimaa virtasi leveänä koskena kuivalle maalle ja näin syntyi Saimaan laskujoki Vuoksi5. 

Kuva 10. Reunamuodostumat Suomessa
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Kuva 11. Miten  geologian evoluutio näkyy Sarviniemessä

Jäätikön reuna n. 11 500 vuotta sitten

Suppakuoppa

Terrassimuodostelmat

II salpausselkä / reunamuodostuma
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Kuva  12.  Suur-Saimaan lomakylä - vastaanotto 

4.2.2 ESIHISTORIALLISET ASUTUKSET 

Suur-Saimaan alueella on ollut esihistoriallisia asutuksia jo 6000 vuotta sitten19. Arkeologiset tutkimukset viittaavat 
siihen, että Saimaalla on voinut olla asutusta heti mannerjään sulattua tältä alueelta peräti 9 000 vuotta sitten19.  9 000 
vuotta sitten Suur-Saimaalla maa oli niukka kasvuista tundraa mutta alue oli kuitenkin ravintorikasta sieltä saatavilla 
olevan riistan ja kalaruuan myötä19. 

 Suur-Saimaalta on löydetty 49 kiinteää esihistoriallista muinaisjäännöstä jotka ovat pääosin kivikautisia 
asutuksia19. Lisäksi Suomesta on löydetty n. 60 kalliomaalausta joista peräti n. 20 löytyy Saimaasta19. Sarviniemellä ei 
kuitenkaan sijaitse kalliomaalauksia eikä esihistoriallisia asutuksia19. Esihistoriallisia asutuksia on kuitenkin muualla 
Saimaalla sen verran että kivikautinen rekonstruktio projekti olisi täysin perusteltua sijoittaa Sarviniemeen.

 Esihistoriaan perehtynyt Risto Järvisalo ehdotti Sarviniemi retkikohteeksi-hankkeen heti alettua, että 
Sarviniemeen sopisi kivikautinen rekonstruktio joka toimisi vierailijoille vetonaulana. Ennen kaikkea rekonstruktio on 
mielenkiintoinen tapa opettaa alueen historiaa vierailijoille ja etenkin koululaisryhmille. Risto Järvisalo on aiemminkin 
toteuttanut vastaavia rekonstruktioita ja esitellyt esimerkiksi kivikautisia kalastusvälineistöä Menneiden Aikojen Illassa 
Sarviniemessä 9.9.201720.  Rekonstruktion suunnittelu oli Järvisalolla samanaikaisesti työnalla kuin diplomityönikin. 
Tämä tarkoitti sitä, että saimme tietää rekonstruktion sijainnin ja suuntaa-antavat mitat alueesta joka tulisi varata tämän 
toteutukseen. 

4.2.3 SUUR SAIMAAN LOMAKYLÄ 

Lomaliitto perustettiin 1939 jonka jälkeen se avasi useita lomakeskuksia ympäri Suomea, joista yksi oli Suur-Saimaan 
lomakylä, joka sijoittui Taipalsaaren Sarviniemeen20. Suur-Saimaan lomakylä muodostaa tärkeän ajanjakson Sarviniemen 
lähihistoriasta. Suur-Saimaan lomakylä oli parhaimmillaan 50- ja 60-luvulla ja hiljentyi kesä 2007 jälkeen20. 

  50- ja 60-luvun hyvää mainetta tuotti Lomakeskuksen vuosittaiset kesäjuhlat, joista tuli oikea perinnejuhla joka 
veti puoleensa runsaasti vierailijoita21. Kesäjuhlat sisälsivät mm. kilpailuja, taikureita, musiikkia ja jopa jonglöörejä21. 
Viimeiset vastaavat suuret kesäjuhlat olivat 1960-luvun puolessa välissä jonka jälkeen kesä kesältä lomakeskuksen 
aktiviteetti hiipui 21. Lomakylä merkitsee paljon monille Taipalsaaren ja lähiseutujen asukkaille joille kesät Sarviniemessä 
ovat yhä muistissa21. 

  Vaikka Sarviniemen tulevaisuus oli vajaa kymmenen vuotta vaakalaudalla Sarviniemi retkikohteeksi-hankkeen 
ja tietenkin Saimaa Geoparkin myötä Sarviniemi sai ansaitsemansa huomion ja työ sen eteen alkoi. Suunnittelualueella 
on Suur-Saimaan lomakylän jäljiltä vielä vanhoja rakennuksia, joille on jo laadittu purkuseloste11. Rakennusten lisäksi 
muita merkkejä lomakylän toiminnasta ei juurikaan alueella ole muutamia mainostaulua lukuun ottamatta. 
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4.3 AIEMMAT SUUNNITELMAT SARVINIEMEEN

Sarviniemeen on aiemmin tehty suunnitelmia joista kaikki eivät ole toteutuneet. Näihin suunnitelmiin kuuluu loma-
asuntoalueeksi kaavailu sekä lintutornin suunnittelu. Kumpikaan ei toteutunut, jolloin vanha asemakaava vuodelta 83 
astui voimaan uudestaan22. 

4.3.1 VOIMASSA OLEVA ASEMAKAAVA

Tällä hetkellä voimassa oleva asemakaava oli vuodelta 198324. Kaava rajoitti vahvasti rakentamista alueelle, mutta 
kun Sarviniemen tulevaisuus Saimaa Geopark kohteena varmistui, keskustelu asemakaavan päivittämisestä käynnistyi 
uudelleen25. Suunnittelutyön kohdalla se tarkoitti sitä, että asemakaavan vaatimukset eivät olisi mahdollistaneet toivotun 
tilaohjelman toteuttamisen jolloin asemakaava ei voinut toimia tarkkana ohjeena maankäyttöön eikä suunnittelutyön 
tilaohjelman laatimiseen tai sen sijoitukseen. 

4.3.2 LOMA-ASUNTO ASEMAKAAVA

Vuonna 2008 80 ha suuruisen Sarviniemen alueen osti Lappeenrantalainen kiinteistöyhtiö Saimaa Spirit, joka 
aloitti yhteistyössä Taipalsaaren kunnan kanssa suunnittelemaan alueelle loma-asuntomessuja vuodelle 20122. 
Loma-asuntomessut jäivät kuitenkin vain suunnitelmiksi, sillä valituksia aiheesta tuli paljon2. Sen sijaan yhtiö aloitti 
suunnitelman, joka käsitti yhteensä 13 vapaa-ajanasunnon kokonaisuutta yhteen kortteliin1. Tämäkin kaavaehdotus 
kuitenkin kaatui siihen, kun kunta hylkäsi ehdotuksen, jolloin yhtiö valitti asiasta hallinto-oikeuteen1. Lopulta kuitenkin 
hallinto-oikeus huomasi ehdotuksen jätevesikäsittelyn olevan asemakaavan vastainen1. Tätä seurasi uudet keskustelut 
mutta yhtiö ei enää halunnut rahoittaa uutta kaavoituskierrosta1. Loma-asunto kaava on näkymätön vaihe Sarviniemen 
historiasta sillä Sarviniemessä siitä ei ole havaittavissa minkäänlaisia fyysisiä merkkejä tai muistutuksia. 

Kuva 13. Ote voimassa olevasta asemakaavasta vuodelta 1983
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Kuva 14.  Ote  loma-asuntomessujen kaavaehdotuksesta 2009

4.3.3 TAIPALSAAREN LUONTOTORNI  

2005-2006 Sarviniemeen suunniteltiin luontotornia, joka kuitenkin kaatui hankkeen kustannusarvioon24. Luontotornin 
saama palaute sisälsi pääosin kritiikkiä sen sijainnista. Osa palautteenantajista uskoi, että se oli liian hallitsevassa paikassa 
Suur-Sarviniemen niemen harjalla ja toiset taas ajattelivat, että se toimisi hienosti maamerkkinä vesiliikenteelle. Toiseksi 
kyseenalaistettiin luontotornin materiaalivalintoja, sillä alkuperäinen suunnitelma oli puusta, mutta se jouduttiin 
vaihtamaan teräsrakenteisiin, joka sitten nosti tornin kustannukset korkealle. Joidenkin mielestä Sarviniemeen ei 
lähtökohtaisestikaan sopinut luontotorni, eikä sille koettu tarvetta.  Luontotornin suunnitelmat teki Arkkitehtitoimisto 
Mikko Heikkilä Oy17. 
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Kuva 15. Ote Taipalsaaren Luontotorni -suunnitelmista - Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy
Julkisivut

 Mielestäni luontotorniehdotus Sarviniemeen oli hyvä idea sillä se avaisi Saimaan hienoja maisemia paremmin 
eri näkökulmasta. Torni kuitenkin miellettiin lintutorniksi mikä antoi hieman kapeakatseisen vaikutelman ihan kuin 
tornin käyttäjäkunta rajoittuisi vain lintuharrastajille. Sen sijaan mielestäni oli tärkeä nimetä torni näköalatorniksi eikä 
lintutorniksi jolloin se palvelisi kaikkia vierailijoita tasapuolisesti. Toinen kehityksen kohde tornilla oli mielestäni sen 
sijainti. Niemen harja on liian herkkä alue ja uskon sen rikkovan liikaa Sarviniemen kenties hienointa aluetta. Tontilta 
löytyi kaksikin vaihtoehtoa uudeksi mahdolliseksi sijainniksi, joista parempi oli suunnittelurajan ulkopuolella.
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Kuva 16.  Taipalsaaren Luontotorni - Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy
Pohjapiirustukset

Kuva 17. Taipalsaaren Luontotorni - Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy
Näkymä etelästä
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4.4 OMA PAIKKA-ANALYYSI 

Kuten usein suunnittelutyössä, oma näkökulma ja oma kokemus suunnittelualueesta ovat ensisijaisen tärkeitä. Paikkaan 
henkilökohtaisesti tutustumalla saadaan lopputulos joka paremmin huomioi ympäristön lisäksi konkreettisesti kävijän 
näkökulman ja kokemuksen ja tällä tavalla saadaan vahvempi suunnitelma. Tavoitteena kaikkien vierailujen aikana oli 
saada parempi ymmärrys alueen tunnelmasta, sen erikoispiirteistä, luonnontilasta sekä mahdollisuuksista ja rajoitteista. 

4.4.1 KENTTÄKÄYNNIT 

Kenttäkäyntejä oli yhteensä kolme, vaikka tukiryhmän kanssa tapaamisia olikin kaksi enemmän. Kenttäkäyntejä oli kaksi 
heti alkusyksystä 25.9.2017 ja 9.10.2017, ja viimeinen kenttäkäynti oli 6.3.2018. Ensimmäisen kahden kenttäkäynnin 
tarkoitus oli tutustua Sarviniemeen mahdollisimman perusteellisesti. Tässä vaiheessa kirjasin kaikki pienimmätkin 
havainnot tai yksityiskohdat, jotka nousivat esiin vierailun aikana, sillä tiesin, että pienilläkin yksityiskohdilla voi olla 
suuri merkitys lopputulokseen. Kolmannen vierailun tarkoitus oli varmentaa suunnitelman toimivuutta, mitata ja 
valokuvata Sarviniemi talviaikaan.

 Yhdistin maastossa tehdyt havainnot ensimmäiseltä kahdelta vierailulta ja merkitsin ne kartalle (ks. Kuva 
18). Kartan yksi tärkeimmistä funktioista oli paikantaa alueen herkimmät ja hienoimmat alueet joita suunnitelman 
tulisi korostaa ja säilyttää. Samanaikaisesti sen tarkoitus oli paikantaa kuluneet maanpinnat ja alueet jotka soveltuvat 
rakentamiselle. Lisäksi kartoitetut havainnot antoivat viitteitä mahdollisesta tulevasta reittiverkostosta ja sen laajuudesta. 
Uuteen reittiverkostoon kuitenkin pääasiassa vaikutti toimintojen sijoitus Sarviniemessä. 

 Perinteisen havaintojen kartoituksen lisäksi kirjoitin vierailuista tiivistelmät ja tein valokuvista koosteen. Nämä 
auttoivat suunnittelutyön aikana palaamaan Sarviniemeen ja sen tunnelmaan mikä puolestaan helpotti suunnittelun 
kehitystä sopivaan suuntaan. 

Kuva 18.  Kootut havainnot 
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Kootut havainnot : 

1. Suuri Sarviniemen kärki on erityisen hieno, kauniit maisemat, kärjessä penkki.
2. Suuri Sarviniemen eteläreunaa pitkin kulkevasta polusta nousee monta polkua niemen harjalle. Kulutus on           
    hyvin nähtävissä. 
3. Purettujen rakennuksien maa-alueet erottuvat selkeästi.
4. Rantaa reunustavalla metsäalueella maassa näkyy paljon kulutusta. 
5. Polut ovat osittain mielivaltaisia ja niitä voisi olla vähemmän. 
6. Suuri Sarviniemen harjalla on paljon suuria luonnonkiviä, alueelle tyypillisiä.
7. Parkkipaikalle ehdotettu sijainti on tiedossa.
8. Päätien ja rannan välille jää metsäalue jossa on lähinnä vesakkoa ja nuoria puita. 
9. Saunan edessä sijaitsee vanha laituri. Jään aiheuttamat vauriot näkyvät hyvin. Laiturissa puunrungon            
    muotoinen lovi.  
10. Saunan länsipuolella on laaja kulunut alue, joka toimii tällä hetkellä parkkipaikkana. Alueelle jyrkkä lasku         
    tieltä. Voisiko kulunutta aluetta hyödyntää?
11. Uusi käymälä, ei valoa.
12. Virallisia laituripaikkoja on yhteensä seitsemän (+1 laskurampin kohdalla)
13. Rannalle viritettyjä omia pienvenepaikkoja on yhteensä noin 16 kpl. Toisen vierailun aikana veneitä oli                
    paikalla 12. 
14. Toinen veneenlaskupaikka sijaitsee miltei rannalla. Lienee vanha laskupaikka? 
15. Maastosta löytyi vanha mainoskyltti lomakylän kaupasta ja muista palveluista. 
16. Tiiviimpi metsävyöhyke tontin länsirajalla. 
17. Saostuskaivo
18. Tullin raunioita - kivijalan kulman muoto hahmotettavissa.
19. Tieyhteys Suuri Sarviniemen yli pohjoisrannalle on tärkeä ja olisi tärkeää säilyttää esimerkiksi tulevaisuuden         
    tapahtumien järjestämisen helpottamiseksi. 
20. Suuri Sarviniemen pohjoisrannan pitkät näkymälinjat ovat hienoja. Ranta on tunnelmaltaan kovin erilainen         
   tontin eteläisempään rantaan verrattuna. 
21. Pohjoisrannalla maa/hiekka on liikkunut ja paljastanut puiden juuria. 
22. Lintutorniehdotuksen alkuperäinen sijainti. 
23. Tuulenvoimakkuus ja suunta vaihteli toisella vierailulla paljon. 
24. Tunnelma alueella on hieno ja arvokas.                             
25. Olemassaoleva arkkitehtuuri kaipaa virkistystä ja uuden persoonallisen ilmeen. Puu materiaalina kuitenkin         
   sopii alueelle hyvin. 
26. Paksu sammal peittää kivisen metsän pohjan erityisesti salpauselän pohjoisrinteellä.  

Kuva 19.
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VIERAILU 1 :   25.09.2017 

Saavuimme Sarviniemeen ensi kertaa autolla. Asfaltoitu tie päättyi liikenneympyrään jolloin luulimme, että olimme 
perillä. Totuus kuitenkin valkeni, kun työryhmä saapui, sillä he kertoivat, että pieni metsätie joka kääntyi juuri ennen 
liikenneympyrää veisi meidät perille. Epämääräinen saapuminen oli ensimmäinen asia joka nousi esille mitä tulisi 
uudessa suunnitelmassa parantaa. Päästyämme oikealle tielle, tiheä mäntymetsä alkoi pikku hiljaa harventua ja paljastaa 
pitkiä näkymiä Sarviniemeen. Auton pysäköimme laajalle kuluneelle metsä-alueelle joka myöhemmin selvisi olevan 
suunnittelualueen suurin kulunut alue. 

 Sarviniemessä kävelimme saunalle ja menneiden talvijäiden murjomaa laituria niin pitkälle kuin uskalsimme. 
Rannikolla kasvoi lehtipuita mikä oli rannikkoalueelle varsin tyypillistä. Maasto laskeutui veteen luonnon kivikon 
muodossa. Yllätyin saunan suljetusta julkisivusta ja rajoittuneesta näkymästä vedelle. Ranta-alueen puusto oli tiheämpää 
kuin mitä maisemasaunalle toivoisi. Saunan ja laiturin luona oli kuitenkin selvää, että luonto on ollut ensisijainen ja 
rakennettu ympäristö toissijainen. Tästä erityisesti kieli laituriin tehty lovi mikä antoi tilaa puunrungolle kasvaa. Oli 
selvää, että suunnitelmissa luonnon ja ympäristön rooli tulisi olla erityisen korkeassa asemassa. Luonto ja ympäristö 
ovat aina tärkeitä, mutta Sarviniemessä luontoon kätkeytyy sen historia, arvo ja syy miksi juuri Sarviniemestä tehdään 
retkikohde. 

 Seuraavaksi suuntasimme suunnittelualueen eteläisempään rantaan. Rannan länsireuna oli kulunut ja sieltä 
lähti useita mielivaltaisia polkuja. Rannan pohjoisosassa oli pieni nuotiopaikka. Nuotiopaikan läheisyydessä oli 
pieni teräspintainen pöytä, jonka tarkoitus oli palvella ruuanlaitossa nuotiopaikalla. Lisäksi, rannassa sijaitsi pieniä 
kevytrakenteisia pukukoppeja. Rannassa vallitsi rauhallinen tunnelma, tunnelma jota pyrin suunnitelmissa säilyttämään. 

 Jatkoimme matkaa pienvenesataman kautta Suur-Sarviniemen niemen kärkeen. Satamaa ei kuitenkaan voinut 
ohittaa huomaamatta lukuisia itsetehtyjä venepaikkoja jotka sijoittuivat sattumanvaraisesti puiden väliin kivikkoiselle 
rannalle. Trailerit ja veneet veivät huomiota luonnosta ja ennen kaikkea kauniista Saimaan vesimaisemista. Tunnelman 
kuitenkin pelasti niemen kärjessä sijaitseva penkki jota ympäröi täysin luonnon rauha ja josta avautui erittäin kauniit 
maisemat Saimaalle. Niemen pohjoisreunasta alkoi hiekkaranta, joka venyi pitkälle länteen päin, salpausselän 
suuntaisesti. Suur-Sarviniemen pohjoisranta oli kuitenkin luonteeltaan selkeästi erilainen alueen toiseen rantaan 
verrattuna. Se oli tuulisempi ja avarampi ja siellä oli eroosiosta selkeitä jälkiä männyissä ja niiden paljastuneissa juurissa 
jotka kasvoivat hiekka-alueen ja metsän reunalla. Pohjoisrannalla sijaitsi myös toinen nuotiopaikka. 

 Rannalta lähti vanha tie niemen harjan ylitse joka yhdistyi päätielle. Tämä tarjosi hyvän hetken tarkastella 
niemen harjaa hieman tarkemmin. Ennen ensimmäistä vierailua Tuuli oli löytänyt kartalta lähimaisemasta suuren 
suppakuopan, jota kävimme seuraavaksi katsomassa. Suppakuoppa oli huikea, vaikka matka sinne olikin hirvikärpästen 
tahdittama. Palasimme pikimmiten polkua pitkin takaisin suunnittelualueelle ja hyödynnettiin viimeiset hetket 
tarkastelemalla valittuja asioita uudestaan ennen lähtöä. 
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Kuva  20.  Valokuvatiivistelmä 1
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VIERAILU 2: 9.10.2017

Toinen kenttäkäynti Sarviniemeen ei ollut yhtä suotava sään puolesta, mutta tuotti kuitenkin tärkeitä havaintoja 
ja näkemyksiä. Toinen vierailu oli vapaamuotoisempi, sillä tiesimme mitä halusimme tarkastella lähempää. Suur-
Sarviniemen harjanteen maisema sekä pohjoisranta ja salpausselän pohjoisrinteen metsä kiinnostivat. Lisäksi, halusin 
tarkastella näkymälinjoja ja valokuvata avainnäkymät. Minulle erityinen kiinnostuksen kohde toisella vierailulla oli 
luonnon tekstuurien ja pintojen dokumentointi joista toivoin löytäväni inspiraatiota suunnitelman materiaalimaailmaan. 

 Tärkeimpiä havaintoja toiselta kenttäkäynniltä oli vanhan tulliaseman paikantaminen. Tulliasema sijoittui 
pienen ajokelpoisen tien varteen joka yhdisti pohjoisrannan sekä päätien. Tämän tien oletetaan olevan vanhan tullin 
alkuperäinen tiepohja. Tulliaseman kivijalan kulma hahmottui hyvin sammalpeitteen altakin ja rajautui täydellisesti 
tien reunaan. Spekuloimme mahdollisen tulisijan paikkaa sillä suurin piirtein aseman keskikohdilta löytyi selkeä pieni 
kivirykelmä. Tulliasema ja sen historia lisäsivät mielenkiintoisen kerroksen Sarviniemen tarinaan. Mietimme myös, 
että tulliasemasta olisi perusteltua tehdä pienimuotinen nähtävyys ja sen taustaa ja historiaa olisi mielenkiintoista avata 
Sarviniemen vierailijoille. 

 Vaikka sääolosuhteet olivatkin rankat, olimme onnekkaita, sillä vierailumme aikana satuimme tapaamaan 
sukeltajaryhmän sekä Risto Järvisalon. Sukeltajilta kuulimme Sarviniemen vedenalaisesta maailmasta ja siellä sijaitsevista 
tuhansia vuosia vanhoista kannoista. Jääkauden Jäljet ovat vierailijoille näkyvissä maantasolla mutta tästä heräsi ajatus 
siitä, että tietoa vedenalaisesta maailmasta voisi liittää osaksi opetusmateriaalia mitä retkikohde tarjoaisi. Keskustelut 
Järvisalon kanssa herätti myös paljon ajatuksia, sillä hän kuvaili hänen näkemystään retkikohteesta ja sen sisällöstä. 
Hän kertoi tutkimuksistaan esihistoriallisista asutuksista sekä hänen erikoiskiinnostuksesta, kivikautisista pyydyksistä. 
Järvisalo kertoi ideastaan, että Sarviniemen pohjoisrannalle rakennettaisiin rekonstruktio esihistoriallisesta asutuksesta. 
Keskustelujen pohjalta merkitsimme kartalle suurpiirteisen tilavarauksen tarkempien suunnitelmien toiveessa. 
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Kuva 21.  Valokuvatiivistelmä 2
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VIERAILU 3: 6.3.2018 

Kolmannen kenttäkäynnin tarkoitus oli saada talvisia valokuvia suunnittelualueelta, suorittaa mittauksia sekä varmistaa 
suunnitelman sijainti tontilla. Saavuimme Sarviniemeen noin klo 11:00 ja vietimme siellä nopeat kaksi tuntia. Ennen 
vierailua olin laatinut listan kuvattavista asioista mutta paikan päällä kuitenkin pakkanen ja kova tuuli hidastivat 
aikataulua. Tuulilla oli lainassa järjestelmäkamera, jolla saimme parempilaatuisia kuvia. 

 Hanna Ollikainen ja Marjo Wallenius Sarviniemi retkikohteeksi-hankkeen tukiryhmästä ajoivat meidät 
Sarviniemeen. Jalkauduimme lähempänä satamaa, josta kävelimme tuttuun tapaan ensimmäiseksi niemen kärkeen 
missä aloitimme kuvaamisen. Suunnitelmissa oli käydä alue läpi järjestelmällisesti jolloin kuvien jälkikäsittely helpottuisi. 
Niemellä mittasimme suunnitelman uuden veneenlaskupaikan sijainnin ja etäisyyden sataman autopaikkojen kulmalta. 
Lisäksi, valitsimme niemen kyseiselle puolelle myös nuotiopaikan sijainnin ja varmistimme, että satama-alueelle 
mahtuisi myös uusi jätekatos, pyöräpaikkoja ja käymälä. Samaan aikaan huomasin, että satamassa olikin seitsemän 
numeroitua autopaikkaa eikä meidän aiemmin laskemamme viisi paikkaa. 

 Jatkoimme kohti niemen kärkeä. Niemellä kulku oli tärkeä osa maisemasuunnitelmaa. Maisemasuunnittelu oli 
Tuulin fokus mutta koska meidän suunnitelmien tuli sopia yhteen oli myös tärkeä keskustella ja ideoida yhdessä, miten 
verkosto toimisi parhaiten. Lumen laskeuduttua myös Sarviniemeen, oli helpompaa mieltää erityisesti niemen kärjen 
maaston muodot. Salpausselän suuret kivilohkareet nousivat maastosta paremmin kuin koskaan aiemmin ja oli selvää, 
että korotettua kulkureittiä täytyi miettiä osittain uudestaan. 

 Seuraavaksi kuljimme pohjoisrannalle lumessa näkyviä polkuja pitkin. Kuvasimme nuotiopaikan ja 
puukatoksen ja liikuimme nopeasti suunnitelman ydinalueelle.  Kuvasimme saunaa tarkemmin ja huomasimme sen 
lähellä sijaitsevan kaivon. Mittasimme kaivon sijainnin sillä tätä emme huomanneet aiemmilla vierailuilla, kun se oli 
pensaiden peittämä. Kokouksessa Samuli Kakko kertoi, että kaivo oli mahdollisesti uudempi kaivo kuin pumppaamon 
kaivo. Mikäli pumppaamon kaivo oli kuivunut ja toimiva kaivo olikin saunan lähellä sijaitseva kaivo, oli tärkeä huomioida 
kaivon olemassaolo piirustuksissa. 

 Tutkin ja valokuvasin myös ydinalueen rantaa. Erityisesti minua kiinnosti rannalla sijaitsevat vanhat pukukopit. 
Pukukopit olivat ratkaisultaan varsin perinteiset, jolloin, pukuhuoneeseen ei ollut ovea vaan kulku ohjattiin mutkan 
kautta jolloin suoraa näköyhteyttä ei ollut pukuhuoneen sisälle. Pukukopin varsinainen vaatteiden vaihtotila oli yhdelle 
hengelle sopiva mutta kulku sinne oli erittäin kapea mikä ei soveltuisi kaikille. Arviolta kulkureitin leveys oli noin 50 
cm. Pukukoppien sisällä oli pieni penkki, joka oli mielestäni erittäin tärkeä. Seinät olivat kevytrakenteiset ja auki maan- 
ja katonrajasta. Katto laskeutui tasaisesti neljään suuntaan ja sen korkein kohta oli pukuhuoneen keskellä, noin 190 
cm korkeudessa. Vaihtotilan reunoilla katto laskeutui melko voimakkaasti, jolloin seisomakorkeus oli noin 165 cm. 
Pukukoppien tarkempi tarkastelu oli tärkeää, sillä sain paremman käsityksen siitä, miten pukukoppeja voisi kehittää tai 
parantaa ja ennen kaikkea sain paremman ymmärryksen niille sopivasta mitoituksesta. 
 
 Ydinalueella seisoessani aloin kyseenalaistamaan suunnitelmani mittakaavaa. Suunnitelmaani piti pienentää, 
madaltaa hieman mutta ennen kaikkea tiivistää, jotta se sopisi vieläkin paremmin tontille. Oikea mittakaavan 
löytäminen oli haastavaa suunnitelman monimuotoisen kattomaailman sekä monipuolisen tilaohjelman vuoksi. Lisäksi, 
vastaavaa kohdetta ja vastaavaa tilaohjelmaa ei oltu tehty Suomessa mikä tarkoitti sitä, että selkeitä vertaisprojekteja tai 
referenssikohteita ei ollut. Sijainti ydinalueelle oli kuitenkin meidän kaikkien mielestä erittäin sopiva. 

 Tämä oli viimeinen kenttäkäynti suunnittelualueelle ennen diplomityön palautusta. Vierailun jälkeen aikaa oli 
enää reilut viisi viikkoa. Tämä tarkoitti sitä, että suunnitelmaan tehtävät muutokset piti tehdä pikimmiten. Suunnitelmien 
kehityksen ja niiden paikkaan soveltuvuuden kannalta tämä vierailu oli ratkaiseva. 
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Kuva 22.  Valokuvatiivistelmä 2
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4.4.2 RAKENNUSTEN NYKYTILA JA PURKUSELOSTE

Arkkitehtoninen yleisilme oli perinteinen.  Eroavaisuuksia oli kuitenkin niin paljon, että yhtenäistä ilmettä rakennusten 
kesken ei ollut nähtävissä. Rakennusten laudoitukset, maalisävyt, katemateriaalit, kaikki vaihtelivat. Kaikki rakennukset 
suunnittelualueen sisällä olivat lomakylän ajalta, lukuun ottamatta uusi käymälä rantasaunan eteläpuolella. Tämä 
käymälä oltiin rakennettu väliaikaiseksi sen akuutin tarpeen vuoksi. Lomakylän aikaisista rakennuksista sauna oli 
ainoa joka ei ole ollut täysin pois käytöstä vaikkakin kylmillään. Muut rakennukset ovat olleet osittain maasotakoulun 
käytössä ja osittain vain tyhjillään lomakylän hiljennettyä.

 Suunnittelualueen hallitsevimmat rakennukset olivat lomakylän vanhat vaaleanvihreät asuinmökit. 
Syvemmällä metsässä näiden mökkien takana sijaitsi niiden erilliset varastorakennukset. Mökkien katot olivat 
sammaleen peittämät ja sitä kautta maastoutuivat hyvin metsämaisemaan. Nämä mökit olivat arkkitehtuuriltaan eniten 
samanlaiset kuin vastaanotto- ja kahvilarakennus suunnittelualueen ulkopuolella liikenneympyrän yhteydessä. Kahvila- 
ja vastaanottorakennus olivat samalla tavalla puuverhoiltu mutta väriltään keltaiset. Kyseenomaiset rakennukset olivat 
tärkeitä huomioida niiden sijainnin vuoksi. Ne olivat saapumisnäkymän päätteenä ja tällä tavalla harhaan johtavassa 
asemassa sillä saapuessa nämä rakennukset yhdessä liikenneympyrän kanssa antavat ymmärtää, että on saapunut 
kohteeseen, vaikka todellisuudessa on jatkettava kahvilan takaa kiertävää tietä saavuttaakseen Sarviniemen. 

 Toiseksi suurin ja kenties tärkein olemassa oleva rakennus suunnittelualueella oli sauna vedenäärellä. Olemassa 
oleva sauna oli punamullan värinen, puurunkoinen ja lautaverhoiltu. Värimaailmaa tehosti vaaleanpunainen maali 
sekä valkoiset kulma- ja päätylaudat perinteiseen tyyliin. Saunaa suojasi peltikate ja rakennusta kannatti siniseksi 
maalattu betonirakenteinen matalaperustus26. Saunan pääjulkisivun puolella oli syvennys, joka oli toiminut katettuna 
terassialueena. Saunan edustalta laskeutui puinen kulkureitti tai luiska, ajoittain jyrkkäkin, aina laiturille asti. Laituri oli 
kapea ja sen oikeassa reunassa kulki kevytrakenteinen käsijohde. Laiturin kunto oli kuitenkin silminnähden huono, sillä 
sen pinta vietti pahasti vasemmalle ja oli selkeästi kärsinyt vaurioita liikkuvista jäistä vuosien varrella.

 Loput rakennukset suunnittelualueella olivat erittäin pieniä ja palvelivat vain yhtä toimintoa. Näihin kuului 
kaksi pientä pukukoppia rannalla, varasto saunan länsipuolella, vanha pumppaamo ja jätepiste päätien varrella. Lisäksi 
alueella oli kaksi käymälää, uudempi saunan eteläpuolella ja vanhempi sataman yhteydessä. Kaikki kyseenomaiset 
rakennukset olivat puurakenteisia ja puuverhoiltuja vaikkakin eri värisiä. Katemateriaali sekä kattomuodot vaihtelivat 
näiden välillä myös. 

 Sarviniemen purkutyöselosteen laati Arkkitehtitoimisto Käppi Oy 26.01.2017 joka oli myöhemmin 
päivitetty 02.03.201726. Purkutyön kohde oli entisen Suur-Saimaan lomakylän alue26 mikä käsitti laajemman alueen 
kuin diplomityön suunnittelualue. Näin ollen suuri osa purkuselosteesta käsitteli rakennuksia jotka eivät vaikuttaneet 
diplomityöhön. 

 Suunnittelualueen sisäisistä rakennuksista ei mikään ollut välittömän purku-uhan alla26. Suurella 
todennäköisyydellä alueen kaikki rakennukset kuitenkin puretaan lähitulevaisuudessa, kun Sarviniemen tarkemmat 
suunnitelmat varmistuvat. 

 Purkuselosteesta selvisi myös, että suuri osa rakennuksista oli kärsinyt kosteusvaurioita ja sitä kautta joidenkin 
rakennuksien kohdalla on edullisempaa purkaa sillä niiden kunnostaminen vaatisi lisäinvestointeja26. Esimerkiksi 
vastaanottorakennus liikenneympyrän kupeessa oli kärsinyt kosteusvaurioita26. Suunnitelmalle merkittävät rakennukset 
kuten sauna, asuinmökit sekä vastaanotto- ja kahvilarakennus olivat kaikki määrätty purettavaksi mutta ei välittömästi26. 

 Ennen ensimmäistä kenttäkäyntiä, muutamia pieniä rakennuksia oltiin jo purettu mutta ei purkuselosteen 
toimesta. Puretut rakennukset ovat merkitty kartalle vaalean harmaalla. Näillä maa-alueilla metsäpohja ei ollut vielä 
palautunut ja sitä kautta rakennuksien sijainnit olivat helposti hahmotettavissa. Näistä sai hyvän käsityksen purkutyön 
seurauksista ja sen vaikutuksesta maisemassa. Purettavat rakennukset joilla on matalaperustuksen sijaan myös kellari 
vaativat runsaasti täytemaata ja lisätoimenpiteitä sen maisemointiin. Näiden maisemoitujen alueiden kohdalla maa on 
huomattavasti tiiviimpää. Näitä alueita oli mahdollista hyödyntää suunnittelutyössä eri tavoilla.  

42



1- mökki
2 - sauna
3 - käymälä
4 - varasto
5 - pumppaamo
6 - pukukoppi
7 - jätepiste 
8 - vastaanottorakennus
9 - ravintola- / kahvilarakennus

Tontinraja

Tiet ja polut

Maaston korkeuskäyrät

Rakennukset

Puretut rakennukset

Kuva 23.  Suunnittelualueen nykytila  1:3000
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4.4.3 NÄKYMÄLINJAT JA KULKU NYKYTILASSA

Suunnittelun alussa, Sarviniemestä puuttui selkeä ohjattu kulku, erityisesti saapuessa. Sarviniemen retkialueella 
polut kulkivat mielivaltaisesti mikä johti siihen, että kulunutta maan pintaa oli runsaasti. Perinteisesti retkikohteisiin 
sijoitetaan paljon opastekylttejä mutta uskoin vahvasti, että näkymälinjoja rajaamalla ja reittien tarkalla suunnittelulla oli 
mahdollista vähentää kylttien määrää ja silti saavuttaa selkeä reittiverkosto. Ennen kaikkea näkymälinjoja hyödyntämällä 
uskoin voivani vaikuttaa vierailijoiden kokemukseen Sarviniemessä myönteisellä tavalla. 

 Osana omaa paikka-analyysia koin tärkeäksi paikantaa ne näkymälinjat joita halusin kehittää kulun 
selventämiseksi ja kokemuksen kohentamiseksi mutta myös ne näkymälinjat jotka koin arvokkaaksi ja säästämisen 
arvoiseksi. Valitut näkymälinjat näkyvät kartalla ja niiden merkitystä avasin kirjallisesti. Näkymälinjoilla oli suuri 
vaikutus lopulliseen arkkitehtuurisuunnitelmaan.

Näkymälinja 1: Saapuminen

Kiistatta näkymät saapuessa ovat ensisijaisen tärkeitä sillä ne määrittävät pitkälti vierailijoiden ensivaikutelman alueesta. 
Saimaa Geoparkin ja Sarviniemi Retkikohteeksi -hankkeen myötä on todennäköistä, että Sarviniemeen saapuu paljon 
vierailijoita ensimmäistä kertaa. 

 Saapumisnäkymän päätepisteenä ovat tällä hetkellä lomakylän ränsistyneet vastaanottorakennus sekä 
kahvila. Purkutyön jälkeen saapuminen muuttuu radikaalisti, sillä päätepisteenä on enää metsäaukio ja mahdollisesti 
parkkipaikka. Vaikka tämä oli suunnittelualueen ulkopuolella, purkutyö mahdollisti saapumisen uudelleensuunnittelun 
ja ennen kaikkea se antoi mahdollisuuden ehdottaa selkeämpää linjausta Sarviniemeen johtavalle tielle ja sitä kautta 
rajata vierailijoiden näkymät halutulla tavalla. 

 Minulle oli selvää jo analyysiä tehdessä, että saapumisen yhteydessä olisi hienoa kehittää saapumiselle 
näkymäsarja joka pikku hiljaa paljastaa enemmän ja enemmän Sarviniemen retkialueesta. Tällä tavalla saapumisesta 
tulee mieleenpainuva ja sitä kautta tuo lisäarvoa juuri Sarviniemessä retkeilyyn. 
 
Näkymälinja 2: Päätieltä rannalle

Päätien mutkassa oli mahdollista kerralla nähdä todella iso osa suunnittelualuetta. Metsä päätien ja etelärannan välillä 
oli nuorta ja suhteellisen harvaa jolloin näkymät kantautuivat pitkälle. Paikan päällä oli nähtävissä, miten suurin osa 
mielivaltaisista poluista lähtivät päätieltä rannan suuntaan. Nämä ristiin rastiin kulkevat polut kertoivat siitä, että kun 
vierailijan määränpää, esimerkiksi ranta, on jo näkyvissä, sinne kuljetaan lyhintä reittiä pitkin, tai tehdään itse uusi polku. 
Tämän näkymän harkinta ja kulkuyhteyksien selkeä rajaaminen oli oleellista suunnitelman toimivuuden kannalta. 

Kuva 24.  Rakennusten nykytilaa havainnollistava valokuvakooste
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Kuva 25.  Tärkeät näkymälinjat

Näkymälinja 3 & 4: Pohjoisranta ja niemen kärki

Pohjoisranta ja niemen kärki olivat Sarviniemen hienoimpia paikkoja ja tarjoavat alueen pisimmät näkymät. 
Loivasti kaartuva pohjoisranta on todella kaunis ja toimii miltei ikonina Sarviniemelle. Pohjoisranta tunnetaan 
myös paikallisten kesken auringonlasku rantana, minne mennään nauttimaan hienoista iltamaisemista. Lisäksi 
niemen kärjestä on mykistävät maisemat pidemmälle Saimaalle. Näitä kahta näkymälinjaa piti mielestäni säilyttää 
mahdollisimman hyvin jolloin alueen tunnelma ja arvokkuus säilyisi. Kulku näihin paikkoihin oli suhteellisen 
selkeä mutta kuitenkin parannettavissa. 

Näkymälinjat 5-7: Näkymät rantaviivalta

Sarviniemen muodon vuoksi poukaman rannalta avautuu eri paikoista kattavia kokonaisvaltaisia näkymiä jotka 
kerralla näyttävät mitä Sarviniemestä löytyy. Nämä olivat mielestäni tärkeitä näkymiä huomioida erityisesti 
suunnitelman istuvuuden kannalta ja sen vaikutuksesta näihin laajoihin yleisnäkymiin. 

1

2

3

4

5

6

7

45



4.4.4 TAVOITTEIDEN MÄÄRITYS

Kenttäkäyntien pohjalta laadin itselleni vapaamuotoisen tavoiteluettelon. Tämän tarkoitus oli paitsi yhdistää kaikki 
suunnitelman oleellisimmat paikkasidonnaiset havainnot, suunnittelutyön yleiset periaatteet ja projektikohtaiset 
tavoitteet, mutta myös luoda dokumentti johon suunnittelutyön aikana pystyin palaamaan ja aika ajoin varmistamaan 
tällä tavalla, että suunnittelutyö eteni toivomaani suuntaan. 

 Tavoiteluettelo kasvoi ajankulun myötä mutta lopullinen luettelo oli seuraavanlainen: 

1. Toivotun tilaohjelman sisällyttäminen ja sen kehitys
2. Yhtenäinen arkkitehtoninen ilme: persoonallinen, paikkaan sopiva, jotain uutta
3. Säilytetään mahdollisimman hyvin luonnontila ja erityisesti alueen herkimmät kohdat
4. Kuluneiden metsäalueiden hyödyntäminen eri tavoilla
5. Infokatoksen toiminnallinen joustavuus
6. Kokemuksellisuus - jotain erikoista mikä tuo ihmiset uudestaan
7. Opetus - tiedon jakaminen innovatiivisin keinoin
8. Ympärivuotinen toiminta 
9. Tunnelma 
10. Selkeä ja kiehtova saapuminen 
11. Vesiyhteys ja pyöräilyreittien huomioiminen
12. Näkymälinjojen huomioiminen
13. Tulevaisuus – kapasiteetin arvioiminen
14. Toimijoiden erityspyyntöjen huomiointi: hevospuomi, rekonstruktio, sauna 10-12 hl sekä miehille ja naisille 
erilliset pukuhuoneet
15. Toistettavuus - formaatin tai konseptin toisto muissa Saimaa Geoparkin kohteissa
16. Polkujen uudelleen suunnittelu ja kulun tarkempi ohjaus 
17. Yhteensopiva maisemasuunnitelman kanssa

Tämä luettelo toimi hyvänä alustana jonka pohjalta tehdä itsearviointi suunnittelutyön lopputuloksesta.

5. WORKSHOP 

Sarviniemi on kiistatta erittäin arvokas ja sentimentaalinen paikka kaikille kenellä on muistoja sieltä sekä heille ketkä 
aktiivisesti käyvät Sarviniemessä. Siksi päätimme järjestää workshoptilaisuuden. Workshopin tarkoitus oli kuulla 
paikallisten mielipiteitä, ideoita ja toivomuksia Sarviniemen tulevaisuudesta. Lisäksi, paikallisten osallistaminen 
suunnittelussa oli tärkeä tapa kehittää suunnitelmia. Workshoptilaisuus oli yleisölle avoin tapahtuma ja pidettiin 
kokouspäivän päätteeksi 12.12.2017 klo 17:30 -19:30.  

5.1 WORKSHOP-TILAISUUDEN JA MATERIAALIN SUUNNITTELU

Suunnittelimme ja teimme workshoptilaisuuden materiaalit Salovuoren kanssa yhdessä. Meille oli heti alussa 
selvää, että tiedonkeräys metodeja tulisi olla enemmän kuin yksi. Yksi kirjallinen ja toinen enemmän toiminnallinen 
lähestymistapa. Kirjallisen lähestymistavan tarkoitus oli varmistaa, että kaikkien osallistujien mielipiteet kuullaan ja 
käsitellään tasapuolisesti. Toiminnallisen lähestymistavan ideana oli kehittää interaktiivinen ja ihmisiä innostava tapa 
kerää ideoita ja aloittaa keskusteluita. 

 Kirjallinen kysely (ks. Kuva 26) koostui seitsemästä kysymyksestä ja kartasta. Kartan funktio oli tukea 
kysymyksiä ja auttaa paikantamaan kommentteja ja ideoita. Kirjallinen kysely oli tarkoitettu pääasiassa yksilötyöksi, 
jotta kaikkien palaute saataisiin kirjattua ja sitä kautta huomioitua. Toista lähestymistapaa varten tulostimme A1-
kokoisen kartan jota varten jaoimme pieniä värikkäitä post-it lappuja joihin oli tarkoitus kirjoittaa ideoita tai ajatuksia 
sarviniemen eri alueista ja sijoittaa kartalle sopivaan paikkaan. 
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SARVINIEMI RETKIKOHTEEKSI -hanke
Kyselytilaisuus 12.12.2017

1.  Tiedätkö missä Sarviniemi sijaitsee? 
 

Kyllä    /     Ei

2. Millä kulkuvälineellä menisit mieluiten Sarviniemelle?  

     ________________________________________________

3.  Kenen kanssa menisit mieluiten Sarviniemelle?

     ________________________________________________

4.  Mitä retkeilyelämyksiä toivoisit? 

     ________________________________________________

5.  Mikä on suosikkipaikkasi Sarviniemellä? 

     ________________________________________________

6.  Mitä toimintoja kaipaisit?

     ________________________________________________

7.  Merkitse karttaan esimerkiksi suosikkipaikkasi, toimintoja 
joita toivot, paras nuotiopaikka ja mielestäsi kaunein paikka/
alue. Kaikki ideat ja ehdotukset ovat tervetulleita! 

1:3000P

Kuva 26.  Pienennös workshop kyselylomakkeesta 

5.2 WORKSHOP-PÄIVÄN KULKU 

Tilaisuuden avasi Hanna Ollikainen ja Mari Matikainen. Tätä seurasi lyhyt esitys Saimaa Geoparkista jonka piti Saimaa 
Geopark ry:n Heli Rautanen (toiminnan johtaja) ja Kaisa-Maria Remes (geologi)9. Esitys käsitteli pääasiassa Geoparkin 
teemaa ja puiston kohteita mutta myös hieman tutkimustyötä sen taustalla. Sitten Salovuori ja minä kerroimme 
lyhyesti missä vaiheessa olimme meidän suunnitelmien kanssa ja mitä me toivoimme yleisötapahtumalta. Jaoimme 
kyselylomakkeet kaikille, post-it lappuja ja lisäksi laitoimme tulosteet luonnossuunnitelmista kiertoon. Keskustelimme 
mahdollisimman monen osallistujan kanssa. Paikalla oli myös toimittaja Markku Paakkinen, Länsi-Saimaan Sanomista 
ketä haastatteli meitä ja kirjoitti tilaisuudesta artikkelin. Tilaisuuden päätteeksi osallistujat saivat esittää kysymyksiä tai 
jakaa havaintoja ja ideoita kaikille kollektiivisesti. 

5.3 WORKSHOP-TILAISUUDEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tilaisuuteen osallistui yhteensä 22 henkilöä mukaan laskematta Saimaa Geopark ry:n edustajia, Samuli Kakko, Hanna 
Ollikainen, Mari Matikainen, Tuuli Salovuori ja minua. Tilaisuuteen osallistui myös Risto Järvisalo sekä sukeltaja Ismo 
Marttinen, ketkä tapasimme jo toisen kenttäkäynnin aikana. Workshop oli mielestäni menestys, sillä se herätti hienosti 
keskusteluja ja saimme Salovuoren kanssa paljon uutta tietoa Sarviniemestä. Runsaasti kuulimme myös muistoja ja 
kokemuksia alueelta. 

 Tiedon keräämisessä kyselylomake oli selkeästi suositumpi ja tehokkaampi. Kyselylomakkeita täytettiin osittain 
pareittain ja osittain yksilötyönä. Osalle kartalle merkitseminen ja paikantaminen vaikutti hieman haasteelliselta. Seinällä 
ollut kartta jäi miltei täysin käyttämättä. Tähän uskon vaikuttaneen se, että läsnäolleet osallistujat olivat tottuneet 
aiemmin täyttämään perinteiseen tapaan kyselyjä, jolloin aktiivisempi tapa tuntui vieraalta. 
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 Kyselystä selvisi paljon hyödyllistä tietoa. Ensinnäkin, suosituin tapa saapua Sarviniemeen oli vesireitein, 
toiseksi suosituin autolla ja sitten pyörällä. Veneiden miltei kaksinkertainen suosio autoihin nähden yllätti. Sarviniemeen 
yhtä lukuun ottamatta kaikki tulisivat mieluiten ystävien ja perheen kanssa viettämään aikaa. Kun kysyttiin mitä 
retkeilyelämyksiä he toivoivat Sarviniemestä, saimme vastauksia kuten vain rauhaa, lintujen tarkkailua, löytämisen 
iloa, soutuvenevuokrausta, minigolfia, luonnon tarkkailua, esihistoriallista toimintaa, kalastusta, nuotion äärellä 
nauttimista ja ruuan laittoa. Ylivoimaisesti Sarviniemen hienoimman paikan ansaitsi niemen kärki ja pohjoisranta. 
Näistä keskustellessa vahvistui oma ajatus siitä, että niemeen ei tulisi rakentaa mitään suurta tai mitään mikä rikkoisi 
alueen herkkyyttä. Toimintojen puolesta toiveet vastasivat täysin hankkeen alussa ehdotettua tilaohjelmaa, joka käsitti 
saunan, nuotiopaikkoja, käymälöitä, infokatoksen, näköalapaikan ja satamalaajennuksen uusia venepaikkoja varten. 
Ajatus näköalatornista kuitenkin herätti vaihtelevia mielipiteitä sen tarpeesta ja vaikutuksesta Sarviniemeen.

 Kyselyn tulokset näkyvät vahvasti ydinalueen sijoituksessa, suunnitelman tunnelmassa yleisesti ja niemen 
kulkureittien käsittelyssä. Diplomityön konsepti nimeltään ”Kätkö” sai tilaisuuden aikana myös hyväksynnän 
osallistujilta. Konsepti koettiin sopivan Sarviniemeen sekä Saimaa Geoparkin ydin ajatukseen. 

Kuva 27.  Kooste tilaisuuden havainnoista

Hylky

Talvinuotiopaikka

Perhokalastuspaikka

Nuotta-apajat

Auringonlasku ranta

Ei ole olemassa

Vanha tulliasema
 ja vartiatuvan kivijalka

Saunan sijainti tulisi säilyttää

Sodan ajalta vahtitorni
(arvioitu sijainti)

Ehdotus:muistomerkki 
BTR miehistökuljetusvaunun 
uppoamispaikka ~ 1993
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S U U N N I T E L M A

6  Konseptit

7  Suunnitelma

3O S A



Kuva 28.  Kooste konseptiluonnoksista

6. KONSEPTIT 

Suunnittelutyön ensimmäisessä vaiheessa tuli kehittää paikka-analyysistä kootun tiedon pohjalta erilaisia konsepteja 
suunnittelutyölle. Konseptualisointivaiheessa oli mielestäni tärkeää koetella luovuuden rajoja, ja koin sopivaksi kehittää 
konsepteja ennakkoluulottomasti myös ideoista, jotka tuntuivat siinä vaiheessa jopa jokseenkin epärealistilta.

 Työssäni konseptit olivat kaikki hyvin paikka- ja kokemussidonnaisia, joissa arkkitehtoninen ilme oli erilainen 
ja ajoittain hyvinkin persoonallinen. Jo hankkeen aloituskokouksessa oli selvää, että Sarviniemeen toivottiin erilaista 
ja perinteistä poikkeavaa arkkitehtuuria, mikä erottaisi sen muista retkikohteista. Seuraavassa luvussa esittelen 
suunnitelmaa varten luomani konseptit.

6.1 KONSEPTIESITTELY 1.11.2017 

Valitut konseptit esiteltiin tukiryhmälle 1.11.2017. Samalla kertaa esittelin myös diplomityötä varten tekemäni paikka-
analyysin. Esitin neljä hyvin erilaista konseptia. Kaikille konsepteille annoin sitä kuvaavan nimen, piirsin luonnoksia, 
avasin konseptia kirjallisesti ja kiteytin jokaisen konseptin idean muutamalla viivalla. Nämä luonnokset toimivat 
myöhemmin konseptien logoina.

 Ensimmäinen konsepti oli nimeltään ”Kätkö”. ”Kätkö” perustui ideaan sijoittaa toiminnot saumattomasti
ympäristön maastosta nouseviin rakennuksiin viherkattojen avulla. Toinen konsepti oli ”Saman katon alla”. 
Tässä leikittelin tilaohjelman kanssa ja pyrin ryhmittämään tilat niiden teknisten vaatimuksien mukaan kylmään, 
puolikylmään ja lämpimään tilaan–kaikki saman katon alle. Pilkkomalla tiloja loin kulkureittejä niiden väliin siten, että 
reitit ohjaavat vierailijoiden kulkua toivottuun suuntaan. Kolmas konsepti oli nimeltään ”Sarvi-niemi”. Tämä konsepti 
sai alkunsa paikan nimestä ja maaston muodosta. Konseptissa pohdin tilaohjelman ketjuttamista kaarenmuotoiseksi 
kokonaisuudeksi, jossa kaaren ulkoreunan julkisivu oli hyvin suljettu ja kaaren sisäpuolen julkisivu puolestaan 
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hyvin avoin. Viimeinen esittämäni konsepti oli nimeltään ”Kehystetty maisema”. Tämä idea perustui näkymien 
rajaamiseen, modulaariseen rakennesuunnitteluun ja kuluneen pinnan hyödyntämiseen. Konseptissa neliön muotoista 
kehysmoduulia toistettiin paitsi rakennuksien runkorakenteessa mutta myös kulkureiteissä ja näköalapaikoissa. 
hyödyntämiseen. Konseptissa neliön muotoista kehysmoduulia toistettiin paitsi rakennuksien runkorakenteessa mutta 
myös kulkureiteissä ja näköalapaikoissa. 

6.2 KONSEPTIN VALINTA

Valitsin diplomityöni konseptiksi ”Kätkön”, sillä koin tämän konseptin potentiaalin olevan muita vahvempi. Konseptin 
valinta oli kuitenkin prosessi, joka antoi suunnittelutyölle suunnan, eikä siis suoraviivainen, muita konsepteja poissulkeva 
linjaus. Suunnittelutyön eri vaiheiden aikana ajatukset palasivat näihin eri ideoihin, ja tämä auttoi kehittämään 
suunnittelutyön ns. vetävää konseptia. Päädyin valitsemaan ”Kätkön” suunnittelutyötä vetäväksi konseptiksi useasta eri 
syystä. Ensiksi, ajatus ympäristöön kätkeytyvistä rakennuksista oli vastustamattoman yhteensopiva Saimaa Geoparkin 
kanssa jo konseptuaalisella tasolla: maan alta löytyy kiehtovaa todistusaineistoa, joka kertoo Saimaan geologisesta 
evoluutiosta ja muodostumisesta.

6.3 KONSEPTIN EVOLUUTIO

Työn konsepti kehittyi suunnitteluprosessin aikana. Ratkaisevia käänteitä ilmeni pohtiessani työn toimivuuden kannalta 
keskeisiä kysymyksiä, kuten järjestystä, jossa tilaohjelman tulisi avautua vierailijoille; kuinka näkymälinjoja rajaamalla 
vaikuttaa vierailijoiden kokemukseen; mitkä alueet parhaiten soveltuvat rakentamiseen, ja mitä hyviä ja huonoja puolia 
olisi tilaohjelman keskittämisessä, tai vastakohtaisesti tilaohjelman pienempiin osiin pilkkomisessa ja laajemmalle 
alueelle sijoittamisessa.

 Konseptin estetiikka ja muotokieli koki suuren muodonmuutoksen, vaikka konseptin tavoite säilyi läpi 
suunnitteluprosessin. Suunnittelun alkuvaiheessa visioin orgaanisia kattomuotoja, jotka laskeutuvat pehmeästi aina 
metsän rajaan asti. Idea kolmiomassoittelusta ja terävistä kattomuodoista kehittyi perehdyttyäni esihistoriallisiin 
asutuksiin ja työn referenssikohteisiin. Halusin tuoda Sarviniemeen jotain uutta. Näistä aineksista syntyi mielestäni 
sopiva tasapaino perinteisen retkikohde- ja nykyarkkitehtuurin välille.

 Tilaohjelman tarkentumisen myötä tarkentui myös suunnitelman sijoitus, massoittelu ja mittakaava. Ratkaiseva 
käänne tapahtui, kun päätin säilyttää saunan alkuperäisen sijainnin. Laadittu tilaohjelma oli melko pieni ja mielestäni sen 
keskittäminen oli eduksi suunnitelman toiminnallisuuden ja alueen luonnontilan säilyttämisen kannalta. Näin vanhan 
saunan kupeeseen syntyi suunnitelman ydinalue. Ydinalueen mittakaava oli alun perin suurempi, mutta työn kehittyessä 
mittakaavakin pieneni jonkin verran.

 Vaikka lopullisessa suunnitelmassa ”kätkön” ydinajatus on selkeimmin nähtävissä, on suunnitelma mielestäni 
saanut kehittyessään vaikutteita myös muista työlle kehittämistäni konsepteista. Keskitetty tilaohjelma ja sen yhtenäinen 
kattomaailma kertoo ”Saman katon alla” -konseptin vaikutteista. Tämän lisäksi ajatus avoimesta ja suljetusta julkisivusta 
on hyvin vahvasti mukana diplomityön lopullisessa suunnitelmassa, kuten ”Sarvi-niemi” - konseptissakin. ”Kehystetty 
maisema”-konseptista vaikutteita on siirtynyt vähiten. Tästä huolimatta näkymien tarkka harkinta ja kulutetun maaston 
hyödyntäminen ovat olleet tärkeitä periaatteita diplomityössä esiteltävän suunnitelman hiomisessa.

 Konseptin ja sen evoluution kautta muodostui mielestäni yhtenäinen ja paikkaan sopiva suunnitelma. 
Seuraavassa luvussa esittelen Sarviniemi retkikohteeksi –hanketta varten luomani arkkitehtuurisuunnitelman. 
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7 SUUNNITELMA 

Sarviniemen arkkitehtuurisuunnitelma käsittää alueen yleissuunnitelman, toiminnalliset ratkaisut, ydinalueen 
tarkemman suunnitelman sekä Sarviniemen muita suunnitelmia. Diplomityössä arkkitehtuurisuunnitelma keskittyy 
pääasiallisesti ydinalueen suunnitteluun, sillä ensimmäisen vaiheen toteutus on tarkoitus alkaa jo kesällä 2018. 

 Toiminnallinen suunnitelma koostui toiminto-, liikenne-, huolto-, pelastus- ja pysäköintiratkaisuista, sekä 
saapumisen erillisestä käsittelystä. Ydinalueen tarkemman suunnitelman yhteydessä on käsitelty myös vaiheistus. 
Alueelle tehdyt muut suunnitelmat koskevat puolestaan näköalatornia- jonka tulevaisuus on edelleen epävarma- 
sataman ranta ja niemen aluetta sekä otteita maisemasuunnitelmasta. Tarkan maisemasuunnitelman on laatinut Tuuli 
Salovuori. 

7.1 YLEISSUUNNITELMA 

Sarviniemen yleissuunnitelma käsitti suunnittelurajasta laajemman alueen kahdesta syystä. Ensinnäkin, Suur-
Sarviniemen lomakylän ajalta olevat kahvila- ja vastaanottorakennukset puretaan lähitulevaisuudessa, ja tämä avasi 
mahdollisuuden suunnitella retkikohteeseen saapuminen uudella tavalla. Toiseksi, paikka-analyysin aikana Salovuori 
havaitsi alueella suppakuopan, joka tukiryhmän luvalla liitettiin osaksi yleissuunnitelmaa. 

 Suppakuopasta muodostui nopeasti merkittävä kohde, jonne Salovuori ehdotti luontopolkua ja suppakuopan 
yläpuolelle maisematasannetta. Ehdotin näköalatornin ja näköalatasanteen yhdistämistä, sillä yhdessä ne muodostivat 
mielestäni voimakkaamman kokonaisuuden vaikkakin suunnittelualueen ulkopuolella. Myöhemmin näköalatornin 
ja maisematasanteen sijainnille löytyi lisää perusteluita. Ensinnäkin sijainti palvelisi maasotakoulua paremmin kuin 
2005 ehdotettu sijainti niemen harjalla. Toiseksi, workshop illan aikana selvisi, että sodan aikana alueella oli ollut 
tähystystorni, mutta tämän tarkasta sijainnista tiedetään enää lähinnä, että se on ollut suppakuopan lähellä. Muun 
muassa näiden perustelujen lisäksi koin, että näköalatorni oli parempi kätkeä luontoon sen sijaan, että olisi kehittänyt 
siitä varsinaisen maamerkin.  

 Lisäksi suunnittelualueen rajan ulkopuolelle jäi hevospuomi, joka oli toimijan toive Sarviniemeen. Sarviniemen 
lähellä toimii hevostila, jonka kanssa on tarkoitus yhteistyössä järjestää ratsastustoimintaa Sarviniemeen. Ratsastus 
oli erittäin sopiva toiminta retkikohteelle mutta hevosten kulku alueella vaati kuitenkin oman polun ja rauhallisen 
”pysäköinti” paikan. Puomi on kuitenkin helposti siirrettävissä alueen rajan sisäpuolelle vaikka pidempi etäisyys 
ydinalueesta olisikin toivottua hevosten hyvinvoinnin kannalta. 

 Retkikohteen päätoiminnot ja tilat sijaitsevat suunnittelualueen sisäpuolella. Ydinalue sijaitsee rannan 
kupeessa suunnittelualueen eteläosassa. Päätien varrelle on puolestaan liikuntaesteis- ja traileripysäköintialue. Pyrin 
säilyttämään niemen mahdollisimman vähärakenteisena sen ainutlaatuisen maiseman ja tunnelman säilyttämiseksi. 
Niemellä sijoittui tästä syystä vain kaksi nuotiopaikkaa, tilavaraus esihistorialliselle rekonstruktiolle pohjoisrannalla, 
Salovuoren laiturirakenteinen kulkureitti sekä uusi käymälä ja jätepiste sataman yhteydessä. 

 Suunnitelman toteutumiseen vaikuttaa moni tekijä mutta ratkaisevassa roolissa on maan omistaja, eli 
Metsähallitus. Mikäli vuokra-alueen raja ei ole neuvoteltavissa Sarviniemi retkikohteeksi –suunnitelmiin tehdään 
tarvittavat muutokset.  

7.2 TOIMINNALLINEN RATKAISU 

Toiminnalliset ratkaisut kuten liikenne, huolto, pysäköinti, nuotiopaikat ja saapuminen olivat keskeisiä aiheita 
suunnitelmassa. Hyvällä toiminnallisella ratkaisulla on suuri merkitys vierailijoiden kokemukseen ja tunnelmaan. 
Toiminnallisen suunnitelman yhteisiä tavoitteita oli kustannustehokkaat ja kestävät ratkaisut. Lisäksi suunnittelun 
kaikissa vaiheissa etsin tasapainoa käytännön ja kokemuksellisuuden välille, jotta suunnitelma tarjoisi jotain erityistä 
Sarviniemen retkeilijöille. 
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Aluesuunnitelma    1:3000
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7.2.1 TOIMINNOT

Toiminnot sijaitsevat kahdella vyöhykkeellä. Toimintojen sijoituksessa idea oli keskittää yhteisölliset toiminnot 
ydinalueelle ja tuoda tällä tavalla ihmisiä yhteen. Keskittäminen mahdollisti myös isompien ryhmien vastaanoton tai 
useamman pienemmän ryhmän samanaikaisen toiminnan jolloin sisäpiha palveli tilojen jatkeena. Lisäksi toimintojen 
keskittäminen tarkoitti rakentamisesta luontoon aiheutuvien jälkien keskittämistä mikä on tärkeä etu, kun kyseessä on 
herkkä luontokohde. 

 Ensimmäisellä vyöhykkeellä, tai ydinalueella, sijaitsevat päätoiminnot kuten ruokailu- ja infokatokset, 
sauna, käymälä ja pukukopit. Ydinalueen toiminnot vaativat vakaan perustuksen ja rakenteellisesti enemmän kuin 
toisen vyöhykkeen toiminnot. Toisin sanoen, Sarviniemen herkin niemi alue jää mahdollisimman koskemattomaksi.  
Toisella vyöhykkeellä sijaitsee pääasiallisesti toimintoja jotka ovat joko vahvasti paikkasidonnaisia tai rakenteellisesti 
vaatimattomampia. Toiselle vyöhykkeelle mahtuu useita nuotiopaikkoja, pysäköintialueet, satama, näköalatorni ja 
-tasanne, esihistoriallinen rekonstruktio, käymälöitä, maisemapenkki, uimarannat, kalastuspaikka, hevospuomi sekä 
esteettömiä puurakenteisia kulkureittejä.  Näistä näköalatorni ja tasanne, sekä hevospuomi sijaitsevat suunnittelualueen 
ulkopuolella. 

 Lähtökohtaisesti tarve nuotiopaikoille Sarviniemessä oli suuri. Siivoustalkoiden yhteydessä oltiin siivottu useita 
nuotiopaikkajäännöksiä rannoilta. Uusien nuotiopaikkojen määritys oli täten erittäin tärkeä osa toimintojen suunnittelua. 
Workshop tilaisuudesta saimme nuotiopaikoille tarkkoja sijaintitoiveita ja niille vahvat perustelut. Suunnitelmassa 
on yhteensä neljä nuotiopaikkaa ruokailukatoksen ruuanlaittopisteen lisäksi. Ruokailukatoksen ruuanlaittopiste on 
suurin, josta löytyy myös jätepiste ja kiinteitä pöytiä ja penkkejä ruokailua varten. Saunan laiturin eteläpuolella oleva 
nuotiopaikka on keskikokoinen ja katettu. Rannoilla sijaitsevat nuotiopaikat ovat keskikokoisia mutta eivät ole katettuja. 
Pienin nuotiopaikka sijaitsee niemen etelärinteen puolella veden äärellä. 

 Nuotiopaikat tarjoavat sopivan ruuanlaittopisteen eri vuodenajoista, vuorokaudenajasta ja sääolosuhteista 
riippumatta. Talven pohjoistuulelta hyvin suojassa ovat ruokailukatos sekä pienin nuotiopaikka niemen etelärinteessä. 
Auringonlaskua tai auringonnousua voi puolestaan nauttia rantojen nuotiopaikoilta. Nuotiopaikoille ehdotin nimeämistä 
joka auttaisi paitsi paikantamisessa, mutta toimisi myös sopivana siltana opetukseen. Tukiryhmä oli kiinnostunut 
ajatuksesta liittää geologian terminologiaa nimiin. Alla oleva konseptikaavio kuvaa nuotiopaikkojen kokoeroa. 

 Nuotiopaikkojen lisäksi ympärivuotista toimintaa tarjoaa sauna. Saunan on tarkoitus olla erikseen vuokratavissa 
ryhmille. Tästä syystä katettu nuotiopaikka sijaitsee saunan laiturin eteläpuolella. Kun sauna ei ole vuokrattu tämän 
nuotion on myös tarkoitus palvella ratsastajia, sillä hevospuomi sijaitsee saman rannan eteläpuolella. Kalastus ja 
pilkkiminen ovat myös ympärivuotisia toimintoja. Sen sijaan luistelu ja avantouinti ovat haasteellisia Sarviniemessä 
epätasaisen jään ja matalien rantojen vuoksi, talvesta riippuen. Infokatos ja näyttelytila saunarakennuksen yhteydessä 
tarjoavat paljon eri toiminnallisia mahdollisuuksia. Ensinnäkin, infokatoksessa on helppo pitää erilaisia opetustilaisuuksia 
ja luentoja. Näyttelytilaa voi hyödyntää eri tavoilla vaikka lähtökohtaisesti sinne tulisi sijoittaa perinteiset retkikohteen 
julisteet ja tietotaulut. 
 
 Tulevaisuudessa Sarviniemen toiminnot voivat muuttua paljonkin. Tällä hetkellä Sarviniemessä on esimerkiksi 
yöpyminen kiellettyä johtuen sen läheisyydestä maasotakouluun.  Mikäli tämä tulevaisuudessa muuttuisi, se muuttaisi 
myös retkikohteen luonnetta radikaalisti. Tulevaisuudessa on myös tarkoitus saada toimijoita Sarviniemeen. Esimerkiksi 
SUP-lauta-, kajakki-, tai kanoottivuokrausta kesällä tai pilkkivarusteiden, suksien tai luistimien vuokrausta talvella. 
Toimijoiden saapuminen Sarviniemeen riippuu mielestäni vahvasti Sarviniemen kävijämäärästä. Tulevaisuudessa on 
oletettavaa, että kävijämäärä kasvaa huomattavasti myös Saimaa Geoparkin myötä. Silloin olisi realistista saada toimijoita 
esimerkiksi määrättyinä sesonkiaikoina Sarviniemeen. 

1 2 3 4

1. Ruokailukatos
2. Saunan katettu nuotiopaikka
3. Rantojen nuotiopaikat
4. Talvinuotiopaikka
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Toiminnot kartalla: 

1.Ruokailu- ja grillikatos
2. Infokatos
3. Sauna ja toimitila
4. Käymälä
5. Pukukopit
6. Näköalatorni ja suppakuoppa
7. Nuotiopaikka
8. Pysäköinti
9. Hevosparkki
10. Katos

11. Uimaranta
12. Rekonstruktio 
13. Maisemapenkki
14. Perhoskalastuspaikka
15. Venesatama
16. Risteily-yhteys
17. Kierrätys/jätepiste
18. Luontopolun portaat
19. Uimalaituri
20. Veneenlaskupaikka

Toimintokaavio   1:3000
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7.2.2  LIIKENNE 

Sarviniemeen voi tulevaisuudessa saapua retkeilemään autolla, pyörällä, bussilla, veneellä, risteilylautalla tai jopa 
hevosella. Sarviniemi on paitsi päiväretkikohde mutta myös pysähdyspaikka retkeilijöille joilla on suunnitelmissa 
esimerkiksi pidempi pyöräilyreitti Saimaalla. 

 Liikennesuunnittelun tavoitteena oli määrittää turvallinen kulku alueelle, alueen läpi sekä alueella sijaitsevien 
toimintojen välille. Samanaikaisesti tavoitteena oli hyödyntää vanha tieverkosto, jolloin mahdollisimman paljon metsä 
ympäristö säilyy koskemattomana. Olemassa olevassa tieverkostossa oli kuitenkin parannettavaa, erityisesti päätien 
kohdalla. Kesäaikana päätien varret täyttyivät autoilla ja trailereilla ja satama-alueen rannat puolestaan itsetehdyillä 
venepaikoilla. Lisäksi saapuminen Sarviniemeen oli epäselvä ja päättyi harhaanjohtavasti liikenneympyrään vanhan 
lomakylän vastaanotto ja kahvilarakennuksien eteen. 

 Suunnitelmassa päätie on linjattu uudelleen, sillä perusteella, että vastaanotto- sekä kahvilarakennukset 
puretaan. Uudelleen linjattu tie selkeyttää saapumista huomattavasti. Purettujen rakennuksien kohdalle on suunniteltu 
pääpysäköintialue. Pysäköintialueella on tarkoitus, että kaikki autoilijat tai bussilla saapuvat jalkautuvat ja kävelevät 
polkua pitkin retkialueelle. Pysäköintialueelta pohjoiseen lähtee myös hevosille tarkoitettu polku retkialueelle ja länteen 
luontopolku joka johtaa näköalatornille. Pysäköintialueelta päätie jatkuu huoltotienä aina satamaan asti. Huoltotie on 
merkitty kyltillä. Liikuntaesteis- ja traileripysäköinti sijaitsee suunnittelualueen sisäpuolella päätien varteen kätkettynä. 
Tästä jatkuu esteetön saapumisreitti ydinalueelle. Luonnollisesti veneen jättö- ja noutoliikenne edellyttävät ajon 
satamaan asti. 

 Veneliikenne Sarviniemessä kasvaa suurella todennäköisyydellä. Tarve uusille venepaikoille oli nähtävissä 
jo itsetehdyistä venepaikoista. Laiturin jatketta on pääasiassa suunnitellut Salovuori. Linjataulut ovat suunnitelmassa 
entisellään. Pienveneliikenteen lisäksi risteilylautta yhteys saapuu satamaan. Risteilylautta kuljettaa tulevaisuudessa 
kävelijöitä, pyöräilijöitä sekä moottoripyöräilijöitä Lappeenrannasta Puumalaan. 

 Pyöräilijöillä on mahdollisuus saapuessaan Lappeenrannan suunnasta jalkautua jo pääpysäköintialueella 
tai vaihtoehtoisesti saapua huoltotietä pitkin retkialueelle. Pyöräpaikkoja sijaitsee pääpysäköinti alueen lisäksi myös 
satamassa sekä traileripysäköintialueen yhteydessä.  

 Kävelijöille on suunniteltu myös luontopolku jonka päälinjat ovat suunniteltu yhdessä Salovuoren kanssa. 
Luontopolku alkaa niemestä ja nousee aina alueen korkeimmalle mäelle. Sieltä polku yhdistyy olemassa olevalle tielle 
joka johtaa näköalapaikalle. Reitti jatkuu näköalatornin eteläpuolelta polkua pitkin takaisin suunnittelualueelle tai 
vaihtoehtoisesti pääpysäköintialueelle.  

7.2.3 HUOLTO JA PELASTUS 

Huolto Sarviniemessä koostuu pääasiallisesti jätehuollosta ja käymälöiden tyhjennyksestä. Tästä johtuen jäte- ja 
kierrätyspisteet sijaitsevat myös aina käymälöiden kanssa samassa pisteessä päätien varrella. Ydinalueen käymälä ja 
jätepisteelle on huoltoa varten tehty uusi metsätie. Käymälöiden yhteydessä kierrätyspisteestä löytyy lasi-, metalli-, 
pahvi- sekä sekajätekeräys. Pääpysäköintialueella sekä ydinalueen ruokailukatoksessa sijaitsevat vain sekajätepisteet. 
Satamassa ei ole veneilijöille septitankin tyhjennystä, sillä satama koostuu pääasiassa pienveneistä. 

 Huoltopalvelua Saimaalla tekee esimerkiksi Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry)25. Sarviniemen lähellä esimerkiksi 
Rastiniemellä sijaitsee PSS:n Roska-Roope jätepiste25. Tästä syystä, jätehuoltoa voisi tulevaisuudessa hakea PSS:n 
kautta. 

 Huoltotiet palvelevat myös pelastusajoa. Pelastusajoneuvo pääsee aina satamaan asti ja ydinalueelle puolestaan 
uutta huoltotietä pitkin. 
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Vene

Auto

Veneilijöiden linjataulut

Kierrätyspiste

Pysäköintialue

Kävelijä

Bussi

Pyöräilijä

Huolto, pelastus, LE-pys.

Ratsastaja

Liikennekaavio    1:3000
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7.2.4 PYSÄKÖINTI

Pysäköinti alueita Sarviniemessä on kolme, joista pääpysäköintialue sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella. Pääpysäköinti 
on suunniteltu purettavien rakennuksien paikalle jotka näkyvät kuvassa katkoviivalla. Kaikki pysäköintialueet ovat kivituhka 
pintaisia. Istutetut puurivit ohjaavat autoilijoita mahdollisimman tehokkaaseen pysäköintiin ilman, että parkkiruutuja 
erikseen korostettaisiin. Satamassa sijaitsee seitsemän kunnan autopaikkaa, jotka ovat erikseen numeroituja paikkoja. 
Sataman pysäköintipaikat eivät ole yleisessä käytössä.

 Autopaikkoja löytyy yhteensä 54 pääpysäköintialueelta. Lisäksi liikuntaesteisille on suunniteltu viisi paikkaa 
suunnittelualueelle, päätien varrelle josta pääsee esteettömästi myös ydinalueelle. Traileripaikkoja on yhteensä kahdeksan. 
Trailereita ei ole tarkoitus säilyttää alueella pitkiä aikoja vaan toimii väliaikaisratkaisuna. Kyseistä pysäköintialuetta on pyritty 
osittain kätkemään ympäristöön säästämällä kahdeksan metrisen metsävyöhyke päätien ja pysäköintialueen väliin. Tällä 
tavalla maisema retkialueella säilyy eheämpänä. 

 Bussipaikkoja on kaksi ja palvelevat myös busseille odotuspaikkana. Bussipaikkojen yhteydessä on myös pieni 
odotuskatos. Katos on ensimmäinen vihje retkikohteen muotokielestä ja tunnelmasta. Saapumisiselle ja polun valintaa 
ohjaamassa ovat opastekyltit. Pysäköintialueen peruutustila on standardi 7.5m suurempi yli metrillä jotta bussit mahtuvat 
kääntämään pysäköintialueella. 

 Pyöräpaikkoja on yhteensä 62. Pääpysäköintialueella pyöräpaikkoja on 24, päätien varrella 22 ja satamassa 
16. Pyöräilijät voivat saapua myös risteilyaluksella jolloin pysäköintipaikkoja on enemmän ja ne ovat tasaisesti jaettu 
retkikohdealueen läpi.  

 Hevostoimijan toiveesta alueelle on suunniteltu myös puomi, joka toimii hevosille pysäköintipaikkana. 
Pysäköintialueelle saavutaan vahvistettua polkua pitkin, joka alkaa pääpysäköintialueen koilliskulmasta. Puomi sijaitsee 
saunan eteläpuolella, rauhallisella paikalla veden äärellä. Puomilla on tilaa yhteensä 12 hevoselle. 

 Sataman laajennuksen venepaikat ovat Salovuoren suunnittelemat. Suunnitelmassa venepaikkoja on yhteensä 54. 
Tällä hetkellä Sarviniemessä virallisia venepaikkoja on vain kahdeksan joista yksi sijaitsee niin lähellä veneenlaskupaikkaa, 
että se häiritsee veneenlaskua. 

Sarviniemen pysäköinti kapasiteetti: 

1. Pääpysäköintialue:  54 autopaikkaa 
         24 pyöräpaikkaa
                                  2 bussipaikkaa 

2. Pysäköintialue:  5 LE-autopaikkaa
                             22 pyöräpaikkaa
    8 traileripaikkaa

3. Satamapysäköinti: 7 autopaikkaa (kunnan)
                                16 pyöräpaikkaa
       54 venepaikkaa

YHT:       66 autopaikkaa
   2 bussipaikkaa
   8 traileripaikkaa
               62 pyöräpaikkaa
   54 venepaikkaa
   12 hevospaikkaa
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Pääpysäköintialue 1:500

Vastaanottorakennus

Kahvilarakennus

Luontopolku

Bussipaikka 1

Bussipaikka 2

PP

Jätepiste

Katos

Huoltoajomerkintä

Jalankulku ydinalueelle

Hevospolku

Opaste

Opaste



Pysäköintialue 1:500 Pysäköinti hevosille 1:500



Satama-alueen pysäköinti 1:500



7.2.5 SAAPUMINEN

 Saapuminen voi olla kokemus, se voi olla mieleenpainuva, mutta ennen kaikkea saapumisen suunnittelulla voi 
auttaa retkeilijää irtautumaan arjesta ja nauttimaan Sarviniemen luonnosta ja ainutlaatuisesta retkikokemuksesta. 

 Sarviniemen ydinalueelle saavutaan kahdesta suunnasta, etelästä ja luoteesta rantaa lukuun ottamatta. 
Polku etelästä palvelee retkeilijöitä jotka saapuvat pääpysäköintialueelle ja luoteispolku puolestaan palvelee pieneltä 
pysäköintialueelta saapuvia. Molemmat saapumisreitit kulkevat mutkan kautta ja matalalle laskeutuvien viherkattojen 
välistä. Tarkoitus oli tällä tavalla tarjoa tasa-arvoiset kokemukset molemmista suunnista saapuville, jossa ydinalueen 
toiminta ja tunnelma avautuu vasta sinne saavuttua. 

Retkeilijä saapuu ensimmäistä kertaa Sarviniemeen. Hän jättää autonsa sekä kaupungin 
hälinän pysäköintialueelle. Hän jalkautuu ja kulkee mäkeä alas metsäpolkua seuraten. 
Männyt ovat korkeita ja nuoria mutta kasvavat tiheään. Hetken käveltyään metsä 
harvenee ja hän huomaa puiden välistä jotain omituista, aivan kuin maasto olisi kohonnut 
ja kätkenyt alleen jotain. Hän hieraisee silmiään, ja jatkaa polun johdattamaa tietä. Hän 
saapuu polun loppuun ja huomaa suurien viherkattojen välistä kulkevan puisen reitin joka 
ohjaa hänet rakennuksien välistä eteenpäin. Mutkan takaa paljastuu sisäpiha täynnä 
elämää ja retkitoimintaa. Eräs ryhmä on kokoontunut laittamaan ruokaa. Yksi nukkuu 
päiväunia kesäauringolta suojassa katoksen alla. Toinen ryhmä on perehtymässä geologian 
kiehtovaan maailmaan näyttelytilassa. Hän ottaa hetken nauttia sisäpihan mäntyjen 
välistä avautuvaa kaunista rantamaisemaa ja suuntaa sitten näyttelytilaan tutkimaan mitä 
kaikkea Sarviniemeen on kätketty.  
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1. Saapuminen pieneltä 
pysäköintialueelta, päätien varrella

2. Saapuminen pääpysäköintilaueelta

 Molemmat saapumissuunnat ovat johdettu 1.5m 
leveää terassirakenteista kulkureittiä pitkin ydinalueelle.  
Kapea näkymä lisää yllätyksellisyyttä ja herättää mielenkiintoa 
retkeilijöissä. Sisäpihan tapahtumista riippumatta, äänimaailma 
muuttuu saapumisen aikana. Viherkatot eristävät ääntä jolloin 
ydinalueen ulkopuolella on mahdollista, että luonnon äänien 
lisäksi ei kuulu muuta. Se mitä sisäpihalla tapahtuu on aina 
yllätys huolimatta siitä, onko vierailija siellä ensimmäistä tai 
kymmenettä kertaa. 

Pää saapumissuunta
Huollon saapumissuunta

1

2

Kaavio 2. Saapumissuunnat
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Näkymä ydinalueelle
Näkymä päättyy viherkattoihin 
Viherkattojen matalin reuna
Päätie
Viherkattojen korkein piste

Aktiivipiha

Saunalle yksityinen piha

 

Alueleikkaus A-A    1:1000

Kaavio 3. Pihat Kaavio 4. Katot ja näkymät

7.3 YDINALUEEN TARKEMPI SUUNNITELMA

Ydinalue sijaitsee päätien itäpuolella rannan kupeessa. Ydinalueelta puretaan vanha saunarakennus, uimalaituri sekä 
varasto. Puretut rakennuksen näkyvät kartalla katkoviivalla. Lisäksi varaston edessä oleva vanha kaivo sijaitsee sisäpihalla. 
Mikäli kaivo on kuiva, se maisemoidaan sisäpihaan. Alueella yleisesti ottaen maa viettää aina itään mikä auttaa kätkemään 
ydinaluetta ympäristöön. 

 Ydinalue koostuu saunarakennuksen ja uimalaiturin lisäksi neljästä katetusta tilasta, info- ja ruokailukatoksesta sekä 
pukukopeista. Ydinalueen rakennuksien viherkatot laskevat aina päätielle päin ja tällä tavalla kätkevät toiminnan hälinän 
sisäänsä (ks. Kaavio 4). Ydinalueen tiloja yhdistää yhtenäinen puuterassi, joka muodostaa esteettömän reittiverkoston 
ydinalueen kaikkien toimintojen välille. Katokset, sauna, sekä terassi muodostavat kylämäisen kokonaisuuden jonka 
keskiössä on metsäinen sisäpiha. Sisäpiha palvelee kaikkia ydinalueen toimintoja (ks. Kaavio 3). Tulevaisuudessa sauna 
on vuokrattavissa yksityistapahtumille tai ryhmille. Tästä syystä sauna avautuu vain vedelle päin. Saunan edustalle jää 
sisäpihaan verrattuna enemmän olemassa olevia puita jotka eivät kuitenkaan häiritse maisemanäkymää löylytilasta. Uusi 
uimalaituri sijaitsee vanhan laiturin paikalla. 

 Ydinalueella vallitsee yhtenäinen arkkitehtoninen ilme, jossa toistuvina aiheina ovat kolmion muotoiset 
viherkatot, vaihteleva vinolaudoitus seinäpinnoissa, kolmioprofiilipilarit sekä kolmioprofiilisäleiköt. Katot ovat kaikki 
kunttaviherkattoja lukuun ottamatta saunarakennuksen maksaruohokattoa.
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1. Infokatos
2. Ruokailukatos
3. Sauna
4. Pukukopit
5. Käymälä 

Ydinalue   1:300

1

2

3

4

5

P

Purettu varasto

Alueleikkaus A-A

Maisemoitu kaivo

Purettu sauna

Nuotiopaikka

Käymälä



7.3.1   INFOKATOS

Infokatos sijaitsee ruokailukatoksen ja näyttelytilan välissä, sillä se palvelee molemmille tilan jatkeena. 
Ruokailukatoksen ollessa täynnä, voi eväitä nauttia infokatoksessa ja vastaavasti näyttelytilan 
loputtua kesken on mahdollista pystyttää näyttelylle jatketta infokatokseen. 

Infokatos koostuu 51.9m2 luentotilasta joka toimii myös vastaanottotilana koululaisryhmille tai 
muille tapahtumille. Katos on suunnattu vedelle päin, jotta luentojen tai tapahtumien aikana yleisö 
sijaitsee katoksen takaosassa ja pystyvät tällä tavalla näkemään maiseman. Huonon sään tullessa 
infokatoksen monimuotoinen kotelorakenteinen kiinteä penkki palvelee myös maisemapenkkinä. 
Katoksen matalassa osassa sijaitsee ”Geo-kulma” joka on tarkoitettu geologian opetukseen erityisesti 
nuorille koululaisille. Geo-kulmaus on vaja 10m2 kokoinen matala tila, jossa sijaitsee kannellinen 
matala hiekkalaatikko. Laatikkoon kätketään erilaisia esineitä jotka liittyvät opetukseen, esimerkiksi 
erilaisia kivilajeja tai esineitä. Opetus ja sen monimuotoinen toteutus on Geopark-kohteissa erittäin 
tärkeää. Tästä syystä opetus- ja näyttelytilat muodostavat ison osan koko alueen tilaohjelmaa. 

68

Näkymä infokatoksesta



Infokatos pohjapiirustus 1:100

Luento/vastaanottotila
51.9 m2

Geo-kulma
9.9 m2

+78.5

Näyttelytila

Mänty

Purettu varasto

Maisemoitu kaivo

Mäntymetsä

Sisäpiha

+78.5



Infokatoksen runkorakenne 1:100

Sekundääri kattorakenne

Katto palkkien päälle tulee 
viherkaton rakennekerrokset.
(Ks. Kaavio 6) 

Primäärirakenteet

Liimapuupalkien jako: 2 400 mm
Sekundääripalkkien jako: 900 mm 

Toiminto 

Luento- ja vastaanottotila sisältää 
kiinteän kotelorakenteisen penkin. 
Lasten Geo-kulma sisältää 
hiekkalaatikon ja geologisia kätköjä. 

Kaavio 5. 
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Kolmiorimasäleikkö: 

Suunnitelmassa toistuva aihe on puinen säleikkö, joka koostuu 
kolmioprofiilirimoista. Säleiköllä on suunnitelmassa haettu kolmea 
funktiota. Ensinnäkin säleikkö keventää seiniä ja tunnelmaa tilojen sisällä 
sekä lisää päivänvaloa tiloissa. Säleikön tärkein funktio oli kuitenkin sen 
vaikutus näkymiin. 

 Kolmiorimoilla oli mahdollista muuttaa seinän vaikutelmaa 
eri suunnista. Näkökulmaa muuttamalla seinä voi näyttää eheältä ja 
läpäisemättömältä, ja toisesta suunnasta puolestaan kevyeltä rakenteelta 
jonka väleistä näkymä siivilöityy. Tätä ideaa on hyödynnetty ydinalueella 
määrittämään ja rajaamaan eri näkymiä halutulla tavalla. 

 Kolmiorimakaavio oikealla kuvaa miten säleikköä on infokatoksen 
kohdalla hyödynnetty. Ydinalueelle saapuessa seinä vaikuttaa eheältä eikä 
paljasta näkymää sisäpihalle asti. Sen sijaan, katoksen sisältä avautuu 
siivilöity näkymä saapumissuuntaan ja näyttelytilalle päin. Vastaavasti 
saunan terassilta näkee nuotiopaikalle mutta saapumispolulta katsottuna 
saunan seinä näyttää täysin suljetulta. Ruokailukatoksessa puolestaan 
kolmiorimoja on hyödynnetty pitkittämään päätieltä avautuvaa näkymää 
ydinalueelle ja samanaikaisesti avaamaan ruokailukatoksen sisältä näkymä 
pohjoisrannalle kulkevan tien suuntaan.

Viherkatot:

Suunnitelamassa esiintyy pääasiallisesti kunttaviherkattoja. 
Kunttaviherkattoja on käytetty kaikissa katoksissa ja rakennuksissa paitsi 
saunassa. Saunaan on sen sijaan suunniteltu maksaruohoviherkatto. 
Maksaruohon punainen ruska erottaa saunan muista rakennuksista 
syksyllä. Sauna on ainoa vuoden ympäri lämmin tila, jolloin ruska korostaa 
sen lämpöä miellyttävällä tavalla ja tuo variaatiota ydinalueen ilmeelle eri 
vuodenaikoina. Kesällä viherkatot kätkevät rakennukset tasapuolisesti 
Sarviniemen ympäristöön.  

 Viherkattojen rakennekerrokset ovat kaikissa katoksissa 
samanlaiset ja sijoittuvat aina kattopalkkien päälle (ks. Kaavio 6). 
Suunnitelman viherkatoista kaikki paitsi sauna luokitellaan jyrkäksi 
viherkatoksi. Jyrkän viherkaton minimikaltevuus on 1:6. 

 Viherkatoille on saatavilla haponkestävästä teräksestä tehtyjä 
räystäspeltejä mutta suunnitelmassa haluttiin kuitenkin käyttää 
perinteisempää menetelmää. Suunnitelmassa räystään näkyvä pinta 
on puuta joka kätkee taakseen tippapellin. Näin esimerkiksi sisäpihalta 
räystäät vaikkutavat perinteisiltä puisilta räystäiltä. 

Kaavio 5.  Kolmiorimasäleikkö

Kaavio 6.  Viherkattorakenne

 110 kuntta + kasvualusta

12 mm vedenpitomatto

 17 mm salaojamatto
bitumi (juurenestävä)

26 mm Filmi&Viira vaneri

Runkorakenne
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Infokatoksen leikkausseloste:

Leikkaus havainnollistaa infokatoksen tilan tuntua ja infokatoksen 
liittymistä ydinalueeseen. Infokatoksen korkein sisätila on 2.9m ja 
matalin on 1.3m. Infokatoksen ja ruokailukatoksen välistä kulkee 
1.5m leveä esteetön reitti ydinalueelta LE-pysäköintialueelle päätien 
varrelle. 

Ydinalueen sisäpihaa kiertää portaat jotka muodostavat yhtenäisen 
oleskelualueen. Portaiden nousu on 20 cm ja etenemä infokatoksen 
edessä on 50 cm, mutta vaihtelee ruokailukatoksen edessä. 

Alla sijaitsevasta leikkauksesta on tehty 1:10 suurennos (ks. Detalji 1 
oikealla).

Leikkaus B-B Infokatos   1:100

Det. 1

+78.5

+80.5

+81.4

+79.4

+81.7

+78.0
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Det. 1 Infokatosleikkaus  1:10

1. Kuntta + kasvualusta 110 mm
2. Vedenpitomatto 12 mm
3. Salaojamatto 17 mm 
4. Bitumi (juurenestävä)
5.Tippapelti
6. Vaihdettava otsalauta
7. Filmi- ja viira vaneri 26 mm 
8. Primääri  liimapuupalkki (kavennettu)
9. Sisäkattoverhoilu 13 mm
10. Puupilari
11. Kotelo-rakenteinen kiinteä penkki
12. Betonilattia
13. Terassilaudoitus 35 mm 
14. Terassin runkorakenne

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

13 14
12

5

73



7.3.2   RUOKAILUKATOS

Ruokailukatos sijaitsee infokatoksen pohjoispuolella. Katoksen kulmalta laskeutuu luiska 
uimarannalle pukukoppien ohitse. Ruokailukatoksen sijainnissa on huomioitu myös tuulen suunta 
eri vuodenaikoina. Kesäsin tuulenvire on suotavaa ja kuljettaa savun pääasiallisesti luoteeseen. 
Talvella puolestaan katos tarjoaa pohjoistuulelta suojaisan ruuanlaittopaikan.

 Ruokailukatoksen toiminto on nimensä mukainen ja yhteensä 61.3m2. Se on Sarviniemen 
retkialueen suurin katettu ruuanlaitto/nuotiopaikka. Tulisijaa ympäröi persoonalliset puiset 
ruokailupöydät ja penkit. Ruokakatoksen edessä on kulmikkaat oleskeluportaat. Oleskeluportaat 
tarjoavat vaihtoehtoisen paikan nauttia eväitä esimerkiksi kesäauringossa. Lisäksi, sään salliessa 
portaat tarjoavat sopivan istuskelualueen yleisölle eri tapahtumia ja tilaisuuksia varten. Katoksen 
alta löytyy myös paikka polttopuille sekä sekajätepiste. Polttopuita on tarkoitus pinoa matalan 
seinän edustalle, jotta kuivaa polttopuuta olisi riittävästi ja riittävän lähellä. 
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Ruokailukatos pohjapiirustus 1:100

Ruokailukatos
61.3 m2

Sisäpiha

Maisemoitu kaivo

Ranta

Saapuminen

Polttopuita

Mäntymetsä

Purettu varastorakennus

+78.5
+78.3 +78.1

+79.9

+78.5



7.3.3 SAUNA

Sauna sijaitsee ydinalueen eteläpuolella, osittain vanhan saunan paikalla. Saunan sijainnin säilyttäminen 
perustui vahvasti kyseistä paikasta avautuviin näkymiin. Saunan julkisivu avautuu itään, jossa näkymä 
koostuu eheästä luonnosta ja rauhallisesta vesimaisemasta. 

 Saunarakennuksen toiminto jakautuu kahteen osaa. Saunan tilat ovat yhteensä 80.8m2 ja niihin 
kuuluu sauna, tupa, vilvoitustila, ja kaksi pukuhuonetta. Saunalla Saman katon alla sijaitsee myös näyttelytila 
ja varasto jotka ovat kytketty sisäpihaan ja sen toimintaan. Nämä tilat ovat yhteensä 49.2m2. Arkisin 
näyttelytila sisältää kattavan esittelyn Sarviniemestä, sen historiasta ja geologiasta. Näyttelymateriaalia 
voidaan vaihtaa tapahtumakohtaisesti tarpeen mukaan. Lukollinen varasto on tarkoitettu pääasiallisesti 
toimijoiden sekä virkistysaluesäätiön esitteiden, työkalujen ja muiden tavaroiden säilytykseen.

  Saunarakennuksen erikoispiirteisiin kuuluu puinen karttainstallaatio Sarviniemestä, joka tarkoitus 
teettää ja sijoittaa tuvanpuoleiselle ulkoseinälle näyttelytilan jatkeeksi.  Lisäksi saunarakennukseen tulee 
poikkeavasti maksaruohokatto, jonka kaunis punainen ruska tuo miellyttävää vaihtelevuutta vuoden 
ympäri vierailijoille. 
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  Saunan tilaratkaisu perustuu tukiryhmän toiveisiin. Saunalla tuli olla miehille ja naisille 
erilliset pukuhuoneet. Käytännön vuoksi saunojille on erillinen vilvoitustila ja sisäänkäynti, jotta 
tuvan puolella voi samanaikaisesti olla muuta ohjelmaa. Saunomaan mahtuu mukavasti 10 henkilöä. 
Saunaan on mahdollista tuoda sähkö mutta ei vettä. Tästä syystä pesupiste on suunniteltu saunan 
terassille katetulle alueelle. Talvella peseytyminen onnistuu myös saunassa. Turvallisuus syistä 
saunaan tulee sähkökiuas. Sähkökiukaalla on merkittävä etu vuokrapalvelussa siksi että se voidaan 
kytkeä päälle ja pois myös etänä. 

Kaavio 8.  Saunan sisätilat

Kaavio 7.  Saunan näkymä - konseptikaavio

Saunassa on tavoiteltu maiseman 
maksimaalinen hyödyntäminen. Saunan 
lauteiden eri tasoilta voi nauttia puiden 
rytmittämää maisemaa. 
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Tupa
29.4 m2

Varasto
12.9 m2

Pukuhuone (N)
9.8 m2

Näyttelytila
36.3 m2

Pukuhuone (M)
9.8 m2

Vilvoittelutila
15.8 m2

Käytävä
7.5 m2

Sauna
8.5 m2

Terassi
69.0 m2

Pesupaikka

Sisäpiha

+78.5

+78.5



Sauna pohjapiirustus 1:100

Kulku nuotiopaikalle

Mäntymetsä

Kivikko



Det. 2

Leikkaus C-C Sauna   1:100

Saunan leikkausseloste:

Saunan leikkaus havainnollistaa saunan toimintaratkaisua. Löylyhuone sijaitsee keskellä, 
saunatupa ja vilvoittelutila sen sivuilla. Saunan pohjoispuolelta laskeutuu portaat 
sisäpihaan.  

 Saunan sijoittaminen rakennuksen keskelle hyödyntää saunan tuottaman 
lämmön tuvan ja vilvoitustilan lämmityksessä. Leikkaus havainnollistaa myös saunan 
sisätilaa ja sieltä avautuvaa maisemaa. Saunassa on alas laskettu katto. 

 Leikkauksesta on tehty suurennos 1:10 joka kuvaa detaljitasolla suunnitelman 
ratkaisuja. Kattojen räystäitä peittää pääasiallisesti puupinnat.  Tämä muistuttaa 
perinteisten viherkattojen rakenteesta ja näin ollen tuo samanlaista vaikutusta ydinalueen 
rakennuksiin myös. Vesikourun tarve on poistettu kätkemällä vedenpoisto räystään 
taakse. 

 Aiemmin Sarviniemessä rakennukset ovat perustettu matalabetoniperustuksella. 
Maaperän salliessa muitakin menetelmiä on mahdollista käyttää. 

+83.2

+78.5

+78.5

+82.3
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1. Maksaruoho + kasvualusta 110 mm
2. Vedenpitomatto 12 mm
3. Salaojamatto 17 mm 
4. Bitumi (juurenestävä)
5.Tippapelti
6. Juurimatto
7. Vaihdettava otsalauta
8. Filmi- ja viira vaneri 26 mm 
9. Sekundääri palkki 
10. Primääri  liimapuupalkki 360 mm
11. Sisäverhoilu 
12. Koolaus 20 mm
13. Höyrysulku
14. Ekovilla 200 mm 
15. Tuulensuojalevy 20 mm
16. Tuuletusrako & koolaus  20 mm
17. Ulkoverhoilu 21 mm
18. Betonilattia
19. Salaojasepeli - luonnonkiviä
20. Salaojaputki (sadevedenkuljetus itään)

1
2 3 4

5
7
6
8

5
9

11

12

13

14

15

16

17

10

18

19 20

Det. 2 Saunaleikkaus  1:10
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7.3.4 PUKUKOPIT

Pukukopit sijaitsevat ruokailukatoksen ja uimarannan välissä, polkujen risteyskohdassa. Uudet pukukopit 
korvaavat vanhat pukukopit jotka puretaan vasta kun uudet ovat rakennettu. Suunnitelmassa pukukopit 
sijaitsevat etelämpänä kuin olemassa olevat pukukopit. 

 Ruokailukatosta ja rantaa yhdistää loiva luiska jonka välitasanne sijaitsee pukukoppien edessä. 
Tasanteen pinta on noin kymmenen senttiä maan pinnan yläpuolella jolloin kaiteiden ei tarvitse jatkua 
enää pukukopeilta eteenpäin.  Pukukoppeja on yhteensä neljä. Kaikki kopit koostuvat 4m2 tilasta 
jossa on kiinteä penkki ja seinässä muutama kukku vaatteiden ripustukseen. Pukukopit ovat ilmeeltään 
kevyemmät kuin muut katokset mutta sama vinolaudoitus ja kunttaviherkatto sitoo pukukopit vahvasti 
ydinalueen kokonaisuuteen.  
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Pukukopit pohjapiirustus 1:100

Pukukoppi
4.0 m2

Sisäpiha

Uimaranta

Kulku päätielle

Harva mäntymetsä

4.0 m2

4.0 m2

4.0 m2

+77.3



7.3.5 KÄYMÄLÄ

Ydinalueen käymälä sijaitsee eteläisen saapumisreitin sekä huoltotien risteyksessä, infokatoksen eteläpuolella. 
Käymälä sijaitsee aavistuksen kauempana sisäpihasta kuin muut ydinalueen tilat huollon ja yleisen 
toiminnallisuuden vuoksi. 

 Esteettömiä käymälöitä on saman katon alla kaksi ja ne ovat 4.8m2. Käymälöiden yhteyteen on 
sijoitettu kierrätyspiste, joka koostuu lasi-, metalli-, pahvi- sekä sekajäte kierrätysastioista. Käymälän takana 
sijaitsee huoltotila, joka avautuu huoltotielle integroidun luukun kautta. Säiliöiden tyhjennys tapahtuu 
käymälöiden takaa. Käymälät ovat alustavasti suunniteltu tyhjennettäväksi kerran vuodessa. Vierailijamäärän 
runsas kasvu edellyttää kuitenkin säiliöiden tyhjennystä useammin. 

 Vastaava käymälä ja kierrätyspiste sijaitsee päätien varressa toisen pysäköintialueen yhteydessä. 
Suunnittelussa oli tärkeää löytää käymälöille hyvin saavutettavat paikat heti retkikohteeseen saapuessa. 
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Käymälä pohjapiirustus 

Käymälä
4.8 m2

Käymälä
4.8 m2

Saapuminen

Mäntymetsä

Mäntymetsä

Kierrätyspiste

Korotettu 
kunttaistutus

Huoltotila

Huoltotie

+78.5



86

Ilmakuva ydinalueesta



7.2.6 VAIHEISTUS

Suunnitelman toteutus on jaettu kolmeen rakennusvaiheeseen. Vaiheistussuunnitelma perustuu keskusteluihin 
tukiryhmän kanssa. 

 Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa ensimmäinen korotettu polku, pukukoppikatos, sekä 
pääpysäköintialue. Pysäköintialueen rakentamisen yhteydessä tulisi linjata myös päätie suunnitelman mukaisesti, 
mikäli ehdotus hyväksytään kaikkien tahojen puolesta. Sarviniemeen olisi tarve saada kohteesta kertovat tietotaulut 
mahdollisimman nopeasti esille. Pukukopeista rakennetaan vain runkorakenne sekä sivuseinät ja tehdään tällä tavalla 
väliaikainen tietopiste retkeilijöille. Polku toteutetaan Salovuoren suunnitelmien mukaisesti korotettuna puupintaisena 
reittinä, joka kulkee päätieltä pukukopeille asti. Tämä antaa mahdollisuuden myös tutkia rakennusmenetelmää ja sen 
soveltuvuutta erityisesi niemen kivisessä maastossa.  

 Toisessa vaiheessa on määrä rakentaa ainakin ydinalueen ruokailu- ja infokatokset, sauna, terassit sekä laituri. 
Näiden rakentaminen samanaikaisesti säästäisi ydinalueen ympäristöä pidempiaikaiselta kulutukselta. Lisäksi tällä tavalla 
ydinalue saataisiin nopeammin käyttöön. Toisessa vaiheessa olisi myös suotavaa toteuttaa sataman laajennus, jotta niemen 
rannalla olevat veneet saisivat venepaikat niemen rannan siistiminen voisi alkaa.  

 Viimeisessä vaiheessa rakentuisi retkikohteen käymälät ja siksi alueelta ei pureta olemassa olevia käymälöitä 
joista uusin sijaitsee saunan eteläpuolella ja vanhin satamassa niemen rinteellä. Vaikka käymälät rakentuvat kolmeen 
eri sijaintiin retkikohteessa, on kustannuksien puolesta tehokkaampaa kerralla kuljettaa säiliöt, kuntta ja muut 
rakennusmateriaalit Sarviniemeen. Mikäli näköalatorni ja maisematasanne saavat hyväksynnän, niiden toteutus voi 
tapahtua jo kolmannessa vaiheessa. Nämä tulisi kuitenkin rakentaa samanaikaisesti jolloin toteutus voi edellyttää oman 
myöhemmän rakennusvaiheen. 

Kaavio 9. Ydinalueen vaiheistus

1

2
3
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7.4 ALUEEN MUITA SUUNNITELMIA 

Sarviniemen suunnittelussa on myös käsitelty näköalatornia, sataman laajennusta ja kehitystä sekä niemen 
toiminnallista ratkaisua. 

7.4.1 NÄKÖALATORNI 

Näköalatorni sijaitsee noin 180 metriä suunnittelualueen rajan itäpuolella. Näköalatornin yhteyteen on tarkoitus 
rakentaa näköalatasanne suppakuopan ylle, joka on osa Salovuoren maisemasuunnitelmaa. Luontotorni 
suunnitelmissa vuodelta 2005-2006 torni sijaitsi niemen harjalla. Mielestäni näköalatorni retkikohteen 
suunnittelualueen sisäpuolella olisi kuitenkin ollut liian hallitseva. Uudelle sijainnille löytyi perusteluita 
suunnitteluprosessin aikana useita. 

 Yhdessä näköalatorni ja tasanne muodostavat vahvan kokonaisuuden ja kohteen Sarviniemen luontopolun 
varrelle ja ennen kaikkea tarjoaa hienon näkymän koko Sarviniemestä ja kauemmaksikin. Sijainti suppakuopan 
vierestä avaa myös tornin käyttömahdollisuuksia maasotakoululle. Näköalatornin ei ole tarkoitus nousta liikaa 
metsän yläpuolelle sillä sen ei ole tarkoitus toimia maamerkkinä. Tornilta maasto laskeutuu nopeasti ydinalueen 
suuntaan jolloin näkymien avoinna säilyttäminen ei tulevaisuudessa vaadi suuria toimia. 

  Tasanteen ja näköalatornin välistä kulkee kapea olemassa oleva tie. Tie ei ole aktiivisessa käytössä. Tietä 
on hyödynnetty noin 150m matkalta osaksi luontopolkua joka kiertää niemestä suppakuopalle ja sieltä takaisin 
päätielle ja ydinalueelle. 

 Näköalatorni koostuu seitsemästä kerroksesta joita yhdistää kierreportaat. Kerros kerrokselta pinta-
ala vähenee ja viestii retkeilijöille huipun lähestymisestä. Jokaisesta kerroksesta avautuu muuttuva näkymä aina 
puun juurelta lehvästön yläpuolelle asti. Tornia kiertää laudoitettu kuorirakenne jossa toistuu suunnitelmasta tuttu 
leikittelevä vinolaudoitus. Ensimmäisestä kerroksesta avautuu näkymiä kaikkiin ilmansuuntiin. Lisäksi ylimmästä 
kerroksesta avautuu 360o näkymä metsän yläpuolelle. 

Kaavio 10.  Julkisivun laudoituskonsepti Kaavio 11. Sijaintikartta
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Näköalatorni pohjapiirustus 1:300

Mäntymetsä

1 krs.

Suppakuoppa

Näköalatasanne

Luontopolku

D

D
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+126.2

+129.0

+123.0

+119.8

+116.6

+113.4

+110.2

+107.0

Leikkaus D-D Näköalatorni   1:200
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7.4.2 NIEMI

Niemelle on suunniteltu esteetön kulkureitti, kaksi nuotiopaikkaa, tilavaraus esihistorialliselle 
rekonstruktiolle sekä satama-alueen laajennus (ks kaavio 11). 

 Niemen alueen suunnittelussa oli kolme tärkeää tavoitetta. Sataman laajennuksen ohella tuli ranta-
aluetta kehittää jotta se palvelisi paremmin isompaa venesatamaa. Niemen erityisen hieno luonnontila 
tuli säilyttää mahdollisimman hyvin. Niemi itsessään on kuitenkin arvokas geologinen kohde, joka kertoo 
jääkaudesta ja Saimaan muodostumisesta. Näin ollen alueelle tuli suunnitella esteetön laiturirakenteinen 
kulkureitti, jotta se olisi paremmin saavutettavissa. Kulkureitin ja venepaikkojen tarkempi suunnittelu 
ovat osa Salovuoren maisemasuunnitelmaa.  

 Esteetön kulkureitti alkaa uuden veneenlaskupaikan itäpuolelta. Se johtaa niemen harjalle ja 
niemen kärkeen missä sijaitsee maisemapenkkejä. Maisemapenkit ja tasanne korvaavat olemassa olevan 
maisemapenkin. Kulkureitti seuraa niemen harja länteen aina rekonstruktiolle, jonka tilavaraus sijaitsee 
pohjoisrannalla. Niemen harjalla on runsaasti suuria kiviä ja mäntyjä, joita polku pyrkii kääntymällä 
väistämään. Kulkureitiltä lähtee myös metsäpolkuja pohjoisrannalle sekä päätielle.  

 Retkikohteessa on yhteensä neljä nuotiopaikkaa joista kaksi sijaitsevat niemen alueella. 
Pohjoisrannan nuotiopaikka sijaitsee sen alkuperäisessä sijainnissa. Toinen nuotiopaikka perustuu 
workshoppäivän aikana saatuun tietoon. Kyseisellä sijainnilla on talvisin pilkkijöillä tapana rakentaa 
nuotiopaikka, joka on suojassa pohjoistuulelta. Nuotiopaikkojen tarkat sijainnit ovat suunniteltu 
yhteistyössä Salovuoren kanssa. 

Kaavio 12. Niemi

Rekonstruktio

Puurakenteinen 
polku päättyy

Nuotiopaikka

Talvinuotiopaikka

Esteetön polku alkaa

Maisemapenkkejä

Luontopolku

Päätie
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Sataman tarkempi suunnitelma 1:200

Siistitty ranta & istutettuja puita

Olemassa olevat 8ap

PP

Käymälä ja kierrätyspiste

Niemen pitkospuut

Olemassa oleva 
veneenlaskupaikka

Kulku uudelle 
veneenlaskupaikalle
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Kuva 29.  Kooste Tuuli Salovuoren maisemasuunitelmasta

Näkymä maisematasanteelta 
suppakuopan yllä. 

Näkymä itään niemen harjalta.  
Korotettu puurakenteinen 
kulkureitti on esteetön. 

Näkymä luontopolulta 
ja esimerkki polun 
opasteista.

 Sataman aluetta on kehitetty lisäämällä uusi veneenlaskupaikka, käymälä ja kierrätyspiste. 
Käymälässä on kunttaviherkatto ja neljä jäteastiaa: sekajäte, lasi, pahvi sekä metalli. Käymälän ja 
kierrätyspisteen katos on veneilijöille ja risteilyaluksella saapuville ensimmäinen indikaattori Sarviniemen 
arkkitehtuurista ja on siksi tärkeää, että ilme säilyy yhtenäisenä läpi koko alueen. Satamassa säilytetään 
seitsemän autopaikkaa, sillä tämä alue on Taipalsaaren kunnan omistuksessa. Pysäköintipaikkojen 
viereen on suunniteltu myös pyöräparkki. Pyöräparkki on pääasiallisesti veneyhteyksiä käyttäville 
pyöräilijöille. Sataman yleisilmettä parannetaan istuttamalla puita pysäköintialueen eteläreunalle. Tämä 
auttaa yhtenäistää rannan näkymää erityisesti vedeltä päin. 

7.4.3  MAISEMASUUNNITELMA 

Sarviniemen tarkan maisemasuunnitelman on laatinut Tuuli Salovuori. Tässä diplomityössä esiintyneet 
maisematasanne suppakuopalla, ydinalueen pohjoispuolella kulkevat polut, niemen esteetön kulkuver-
kosto sekä sataman laiturilaajennus ovat esitetty tarkemmin Salovuoren suunnitelmassa. (Ks. Kuva 29)
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Y H T E E N V E T O

8   Johtopäätökset  ja arviointi

9 Loppusanat

4O S A



8 JOHTOPÄÄTÖKSET

Diplomityön tarkoitus oli kehittää Sarviniemen 7.5 ha ranta-alueesta toimiva päiväretkikohde sekä 
vesiliikenteen satamapaikka. Arkkitehtuurisuunnitelman tavoite oli luoda Sarviniemelle persoonallinen 
ja perinteistä poikkeava arkkitehtoninen ilme ja ennen kaikkea tarjota toimivat puitteet päiväretkeilyyn. 
Suunnitelma perustui hankkeen tukiryhmän laatimaan tilaohjelmaan, johon kuului infokatos, pukukopit, 
sauna, saunatupa, ruokailukatos, nuotiopaikat ja käymälät. Työssä oli tärkeää suunnitella sopiva reittiverkosto 
ja pysäköinti, jotka parhaiten palvelisivat retkikohteen toimintaa. Saimaa Geoparkin ja Sarviniemi 
retkikohteeksi -hankkeen yhteisiä tavoitteita oli käsitellä Sarviniemeä pilottikohteena Saimaa Geoparkille 
ja tutkia ratkaisuja, joita voisi mahdollisesti toistaa muissa kohteissa Saimaa Geoparkissa. Retkikohteelle 
keskeinen tavoite oli korostaa Sarviniemen geologisesti merkittäviä piirteitä ja pohtia tapoja integroida nämä 
osaksi suunnitelmaa sekä opetusta. Sarviniemeen tehtiin myös muita suunnitelmia koskien näköalatornia ja 
satama-aluetta. 

 Projektille asetetut tavoitteet ovat ohjanneet suunnittelutyötä ja näkyvät selkeästi lopputuloksessa. 
Mielestäni ratkaiseva tekijä lopputuloksessa oli ydinalueen keskittäminen. Ydinalue koostuu saunatiloista, 
näyttelytilasta, info- ja ruokailukatoksesta, pukukopeista sekä käymälöistä. Sijoittamalla valikoidut toiminnot 
ydinalueelle oli mahdollista säilyttää mahdollisimman paljon luontoa koskemattomana ja varmistaa, että 
Sarviniemi säilyy nimenomaan luontokohteena. Toimintojen sijoittaminen tasaisesti läpi Sarviniemen olisi 
vienyt pois Sarviniemen kokemuksesta. Erityisesti niemen käsittely vaati hienovaraisuutta, sillä niemi on 
kiistatta Sarviniemen erikoisin ja hienoin alue. Niemelle on suunniteltu vain toimintoja, joiden rakentaminen 
ei vaurioita ympäristöä. 

 Yksi tärkeä tavoite työssä oli kehittää Sarviniemeen arkkitehtoninen ilme, joka erottaisi sen 
muista retkikohteista. Arkkitehtuurisuunnitelmassa on kehitetty Sarviniemen retkikohteelle yhtenäinen 
arkkitehtoninen ilme ja muotokieli, jotka ovat näkyvissä suunnitelman kaikissa osa-alueissa. Suunnitelman 
kuntta- ja maksaruohoviherkatot kätkevät rakennukset metsäympäristöön, jolloin Sarviniemen ydinalue 
avautuu vierailijoille vasta sinne saavuttua. Arkkitehtuurille on kehitetty persoonallinen ilme, jossa 
yhdistyy nykyarkkitehtuuri ja perinteinen rakentaminen. Mielestäni arkkitehtuurisuunnitelmassa yksi 
suurimmista haasteista oli kehittää Sarviniemelle sopiva typologia ja ilme, joka antoi lisäarvoa retkikohteelle 
vahingoittamatta ympäristön arvokkuutta.  

 Liikenteen ja pysäköinnin suunnittelussa hyödynnettiin olemassa olevaa tieverkostoa sen ollessa 
mahdollista ja muutosehdotuksia tehtiin harkiten. Suunnitelma on selkeyttänyt alueelle saapumista 
huomattavasti uudelleenlinjaamalla päätien ja lisäämällä kattavan pääpysäköintialueen purettujen 
lomakylärakennusten paikalle. Mikäli kävijämäärä kasvaa ennustettua enemmän, pääpysäköinnin 
sijainti mahdollistaa sen laajentamisen. Sarviniemeen voi tulevaisuudessa saapua retkeilemään autolla, 
pyörällä, bussilla, veneellä, risteilylautalla tai jopa hevosella. Sarviniemi on paitsi päiväretkikohde myös 
pysähdyspaikka, jolloin Sarviniemen läpikulkuliikenne tulisi huomioida esimerkiksi lisäpysäköintialueiden 
avulla. Läpikulkuliikennettä syntyy pääasiallisesti pyöräilijöistä uuden vesiyhteyden myötä. Lisäksi 
retkikohteen ydinalueelle ja niemelle on suunniteltu esteetön kulku. Huolto- ja pelastusliikenne on myös 
huomioita suunnitelmassa. 

 Sarviniemi retkikohteeksi- ja Saimaa geomatkailukohteeksi –hankeen keskeinen tavoite oli tuoda esiin 
Sarviniemen geologisesti merkittäviä piirteitä ja opettaa niistä eri tavoin. Sarviniemi on Saimaa Geoparkin 
yksi 65 kohteesta ja on alueena todistetusti merkittävä kohde geologiansa puolesta. Suunnitelmassa on 
etsitty ne piirteet ja kohteet Sarviniemestä, jotka kertovat alueen historiasta. Sarviniemi muodostaa osan 
harju- ja reunamuodostelmasta, joka syntyi mannerjään sulaessa ja liikkuessa16. Jääkauden muita jälkiä 
Sarviniemessä ovat suppakuoppa ja useat terassimuodostelmat. Näitä kaikkia kohteita yhdistää luontopolku, 
joka toimii tärkeänä osana opetussuunnitelmaa Sarviniemessä. Opetusta on myös huomioitu ydinalueella ja 
erityisesti infokatoksessa ja näyttelytilassa. Näyttelytila palvelee perinteisellä tavalla opetuksessa ja infokatos 
puolestaan mahdollistaa erilaisten luentotilaisuuksien tai tapahtumien kautta esimerkiksi koululaisryhmille 
suunnatun opetuksen Saimaan geologisesta kehityksestä ja Sarviniemen kohteista. 
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 Sarviniemen oli tarkoitus toimia pilottikohteena, josta ammentaa ideoita ja tutkia ratkaisuja joita 
voisi mahdollisesti toistaa muissa Saimaa Geopark kohteissa. Samanaikaisesti oli kuitenkin oleellista kehittää 
Sarviniemelle omanlainen arkkitehtoninen ilme, jolla se erottuisi muista retkikohteista. Sarviniemen 
suunnitelmasta en kuitenkaan muodostaisi esteettistä sapluunaa vaan ehdottaisin ennemminkin vastaavien 
toiminnallisten ratkaisujen implementointia muihin kohteisiin. Esimerkiksi pinta-alaltaan suuremmat 
kohteet kuten Sarviniemi voisivat hyötyä keskitetystä ydinalueesta. Ydinalueen tai keskuksen rakentaminen 
vähentäisi ympäristöön kohdistuvaa rasitusta rakennusvaiheessa ja ennen kaikkea mahdollistaisi 
samanaikaisen yhteisöllisen ja yksilöllisen toiminnan kohteessa. Sen sijaan opetus avaa mielestäni kaikille 
eri Geopark kohteille mahdollisuuden kehittää mielenkiintoisia ja paikkaan sopivia opetusmenetelmiä. Tällä 
tavalla kohteiden geologinen monipuolisuus korostuisi entisestään. 

 Diplomityössä tehtiin luonnossuunnitelma myös näköalatornista. Näköalatornille löytyi mielestäni 
optimaalinen sijainti suppakuopan vierestä, missä näköalatorni ja maisematasanne yhdessä muodostivat 
vahvemman kokonaisuuden. Aiemman luontotorniehdotuksen sijainti niemellä herätti huolia sen liiallisesta 
näkyvyydestä johtuen sekä maisemaa hallitsevasta olemuksesta. Sijoittamalla näköalatorni suunnittelualueen 
ulkopuolelle saatiin korkeammalta maastosta näkymä Saimaalle ja lisäksi sijainti palvelisi myös maasotakoulua 
paremmin. Kyseisellä alueella puut ovat korkeampia kuin niemellä, mutta maasto laskee jyrkästi tornin 
itäreunasta suunnittelualueen suuntaan, jolloin näkymien säilyttäminen avoinna tulevaisuudessa edellyttäisi 
vain muutaman puun kaatamista. Näköalatornin tulevassa suunnittelussa tulisi vielä kehittää opetuksen 
yhdistämistä torniin. Esimerkiksi, mannerjäästä ja sulamisprosessista voisi kertoa kerros kerrokselta 
enemmän tietotaulujen avulla. Ylimmästä kerroksesta avautuu maisema, josta voi hahmottaa esimerkiksi 
toisen salpausselän linjan. 

 Diplomityön toteutuessa rakennettavat kohteet ovat kaikki hyvin saavutettavissa. Erityisen 
toivottavaa oli suurten rakennettavien kohteiden sijainti riittävän lähellä pääteitä, jotta rakennusmateriaalit ja 
tarvittava kalusto olisi helposti tuotavissa työmaalle. Näin maan pinta säilyisi liialliselta kulutukselta. 

 Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeen tavoitteiden täyttyminen tarkoittaa kansallisesti Sarviniemen 
tulevaisuuden varmentumista retkikohteena. Sarviniemen kohtalosta on kirjoitettu paikallisissa uutisissa aika 
ajoin Suur-Saimaan lomakylän hiljennyttyä vuonna 2007 ja maanlaajuisesti 2015. Sarviniemi retkikohteeksi 
-hankkeen toteutuminen palauttaa Sarviniemen ihmisten tietoisuuteen virkistysalueena ja samanaikaisesti 
kunnioittaa Suur-Saimaan lomakylän aikaista historiaa. Lisäksi Sarviniemi Saimaa Geoparkin tarjoaa muiden 
kohteiden avulla paikallisille parempaa geologista ymmärrystä kotiseudustaan ja sen historiasta. Jokainen 
Geopark on erittäin paikkasidonnainen paitsi geologian näkökulmasta myös paikallisen kulttuurin ja yhteisön 
näkökulmasta. Tämän vuoksi uskon, että Rokua Geoparkille ja Saimaa Geoparkille löytyy tulevaisuudessa 
seuraaja tai seuraajia. 

 Saimaa Geopark-hanke olisi hyväksynnän jälkeen Suomen toinen Geopark4 ja mahdollisesti 128
UNESCOn Maailman Geopark. Tänä päivänä hyväksyttyjä Geoparkkeja on maalimassa yhteensä 
127 kappaletta, 35:ssä eri maassa1. Geoparkkien määrä on huomattavassa kasvussa ja geo-matkailu 
on kansainvälisesti yleistynyt2. Saimaa Geoparkista tulee näin ollen myös kansainvälisesti merkittävä 
matkailukohde. Geoparkkien holistinen konsepti ja tavoite on opettaa, suojella1 sekä luoda alueelle kestävä 
taloudellinen kehitys geomatkailun avulla2. 

 Diplomityön suunnitteluprosessi eteni tasaisesti sen alettua syksyllä 2017. Välinäytöt ja kokoukset 
tukiryhmän kanssa auttoivat varmistamaan töiden jatkuvan työstön ja näin ollen myös kehityksen. Suunnitelma 
vastaa alussa asetettuja tavoitteita. Seuraava vaihe suunnittelutyössä olisi tarkempien rakennekuvien ja 
rakennustapaselosteen laatiminen ja mahdollisesti ensimmäisen vaiheen rakentaminen. Toiveena olisi saada 
jatkaa projektia yhteistyössä Etelä-Karjalan virkitysaluesäätiön kanssa diplomityön palautuksen jälkeen. 
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Olen tasaisesti työstänyt ehdotustani ja jatkuvasti etsinyt tapoja kehittää sitä. Tämä on madaltanut 
kynnystä tehdä muutoksia ja opettanut muuntamaan kokouksista saatu palaute konkreettisiin parannuksiin 
suunnitelmassa. Diplomityössä haastattelut olisivat tiedon etsintämenetelmänä mahdollisesti antaneet lisää 
arvokasta tietoa. Erityisesti Suur-Saimaan lomakylästä ja sen alkuajoilta oli rajoitetusti tietoa saatavilla. 
Lomakylän paikallisia vierailijoita haastattelemalla olisi voinut tuoda esiin uusia näkökulmia ja tietoa 
lomakylästä. Lisäksi, suunnitelmassa voisi kehittää lisää ideoita, miten tuoda geologia ja Saimaan historia 
detaljitasolla näkyviin Sarviniemessä. 

9 LOPPUSANAT

Diplomityön tavoite oli luoda Sarviniemelle persoonallinen ja perinteistä poikkeava arkkitehtuurisuunnitelma. 
Työ kehittyi utopistisesta konseptista realistiseen suunnitelmaan. Mielestäni suunnitelma vastaa tavoitteita ja 
lopputulos kuvastaa toimivaa päiväretkikohdetta.

 Työn toteuttaminen on edellyttänyt relevanttiin taustamateriaaliin tutustumista, kenttäkäyntejä eri 
vuodenaikoina, valokuvadokumentointia, mallien rakentamista ja yhteistyötä. Moni asia teki Sarviniemi 
Retkikohteeksi -hankkeesta erikoisen ja arvokkaan kokemuksen. Erityisesti kuitenkin yhteistyö on ollut 
merkittävässä arvossa.

 Haluan lämpimästi kiittää Professori Pekka Heikkistä ja Willem van Bolderenia rakentavasta 
ja kannustavasta palautteesta. Haluan osoittaa myös kiitokseni Sarviniemi retkikohteeksi –hankkeen 
tukiryhmälle hyvin sujuvasta yhteistyöstä ja positiivisesta vuorovaikutuksesta. Lopuksi kiitän Tuuli Salovuorta 
ehtymättömästä vertaistuesta työn aikana. 

100



101



L Ä H T E E T 

[1] Väisänen, R. Sarviniemi rapistuu odottaessaan - artikkeli 2015. [17.2.2018] Saatavilla: https://yle.fi/
uutiset/3-6322318
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[6] Yle: Jääkauden jälkiä 12/2004 päivitetty 2/2014. [29.2.2018] Saatavilla: https://yle.fi/aihe/
artikkeli/2004/12/07/jaakauden-jalkia

[7] UNESCO Global Geoparks, Part B: Unesco Global Geoparks. [29.12.2017] Saatavilla: http://www.unesco.
org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/IGGP_UGG_Statutes_Guidelines_EN.pdf

[8] Rokua Geopark, Rokua Geopark. [31.12.2017] Saatavilla: http://www.rokuageopark.fi/fi/koe

[9] Ollikainen, Hanna 2018. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, toiminnanjohtaja. Sähköpostikeskustelu 
23.3.2018

[10] Sallinen, L. Saimaa Geopark sai kunnat taakseen 6/2016. [15.12.2017] Saatavilla: https://esaimaa.fi/
uutiset/lahella/d4ac4f72-ea88-4c99-9423-58679f8da23a

[11] Heikkinen, Pekka. 2017 Aloituskokouksen esitelmä 25.9.2017

[12] Ollikainen, Hanna. 2017 Aloituskokouksen esitelmä 25.9.2017

[13] Boyer, M. Bercy Chen Studio’s Green-Roofed Edgeland House Transforms a Former Brownfield in Texas 
12/2014. [21.2.2018] Saatavilla: https://inhabitat.com/bercy-chen-studios-earth-bermed-edgeland-house-
transforms-a-former-brownfield-site-in-texas/

[14] ArchDaily, Edgeland House/ Bercy Chen Studio 2/2013. [21.2.2018] Saatavilla: https://www.archdaily.
com/331677/edgeland-house-bercy-chen-studio 

102



[15] ArchDaily, Spanish Pavilion Expo Zaragosa 2008/Francisco Mangado 2/2014. [21.2.2018] Saatavilla: https://
www.archdaily.com/479306/pabellon-de-espana-para-la-exposicion-internacional-zaragoza-08-francisco-
mangado

[16] Landezine, Sea Park Substance 2014. [21.2.2018] Saatavilla: http://www.landezine.com/index.
php/2014/12/sea-park-by-substance/

[17] Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy 2005. Taipalsaaren luontotorni suunnitelmat. 

[18] Taipalsaaren kunta 2009. Suur-Saimaan lomakylän ranta-asemaakaavan muutos – luontoselvitys. 
Pävitetty 17.4.2010. 

[19] Etelä-Karjalan liitto 2005. Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys. ISSN 1235-8185. [30.12.2017]

[20] Matikainen, Mari Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, projektityöntekijä. Menneiden Aikojen Ilta Sarviniemessa 
9.9.2017 – kutsuesite [18.11.2017]

[21] Anttonen, Tarja. Taipalsaaren kesät säilyivät Kimmo Turusen mielessä – artikkeli n/a. [18.11.2017]

[22] Taipalsaaren kunta 1983. Suur-Saimaan lomakylän rantakaava. 
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