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Jakelu:
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Lappeenrannan kaupungin asukas- ja alueneuvosto toteaa
monitoimiareenasta ja sisäliikuntahallista pyynnöstä seuraavaa:
Asukas- ja alueneuvoston sähköpostikeskustelussa tuli esiin monitoimiareenan osalta
kahdenlaista mielipidettä, kannatusta siis Kisapuistoon että myös keskustaan
rakentamisesta.
Kisapuistoa puoltavassa keskustelussa nousi esiin harrasteseurojen parempi
palveltavuus ja Kisapuiston vaihtoehdon todettiin olevan useita miljoonia euroja
edullisempi vaihtoehto kuin keskustavaihtoehto.
Keskustelussa epävarmuutta tunnettiin siitä, ettei taustamateriaalista käynyt ilmi, mikä
taho vastaisi kulttuuritapahtumien järjestämisestä monitoimihallin keskustavaihtoehdossa. Onko siihen jo suunnitelmia?
Keskustelussa nousi esiin myös ettei monitoimiareena keskustaan rakennettuna
paranna kaupunkikuvaamme liian pienelle alueelle rakennettuna ja ulkoisesti
pelkistettynä rakennuksena. Keskustarakentamisen tulisi olla kaupunkikuvaa kehittävää,
todettiin perustelussa.
Keskustelussa tuotiin esiin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esitys, jonka mukaan uuden
rakennettavan jäähallin sijoituspaikaksi tulisi valita Kisapuisto.
Kisapuistoa pidettiin hyvänä vaihtoehtona, jos ajatellaan vain nykyhetkeä. Mutta jos
katsotaan tulevaisuuteen, pitkällä tähtäimellä, arvioitiin keskustan olevan parempi
sijoittumispaikka monitoimiareenalle.
Sisäliikuntahallia kommentoitiin vähemmän asukas- ja alueneuvostossa. Siitä todettiin,
että se voitaneen toteuttaa suunnitellusti ammattikoulun kentälle, sikäli kuin
kaupungilla riittää investointivaraa.
Keskustelussa todettiin, kuinka kaupunki on tekemässä tai tehnyt jo isoja investointeja
muun muassa kouluihin ja päiväkoteihin lähivuosina. Todettiin kuinka koronasta on
tullut ja saattaa tulla vielä lisää taloudellisia seuraamuksia. Huomioitiin myös Eksoten
palkkatasa-arvon toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Edellä mainitut lisäävät
kaupungin juoksevia menoja, joten tässä tilanteessa uuden monitoimiareenan
kustannukset tulisi pitää kurissa, todettiin keskustelussa.
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Asukas- ja alueneuvoston keskustelussa tuotiin esiin myös kuinka Lappeenrannan
kaupunki on tehnyt kyselyn kaupungista pois muuttaneille henkilöille. Kysyttäessä, mitä
tekijöitä he pitäisivät tärkeänä kehittää Lappeenrannassa, niin useat vastaajat näkivät
keskustan kehittämisen tärkeänä.
Vastaavasti nuorten kiinnostuksen kohteina nuoret itse ovat useissa yhteyksissä tuoneet
esille erilaisten nuorille suunnattavien tapahtumien ja konserttien monipuolistamisen
tarpeen. Jääurheilun ulkopuolisten tapahtumien sijaintipaikkana keskustaan sijoittuva
areena mahdollistaa kaupalliselta pohjalta järjestettävien tapahtumien toteutumisen
Kisapuistoa paremmin.
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