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Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto toteaa monitoimiareenasta
ja sisäliikuntahallista pyynnöstä seuraavaa:
FCG:n Lappeenrannan kaupungin monitoimiareenan yhteiskuntataloudellisten ja
sosiaalisten vaikutusten analyysin raportissa kohdassa 2.2 (s.5 - 6) todetaan
Lappeenrannan monitoimiareenasta seuraavasti; ” Yleisön näkökulmasta tavoitteena
on, että monitoimiareena on mahdollisimman viihtyisä ja houkutteleva. Viihtyisyyttä ja
houkuttelevuutta lisätään mm. selkeällä opastejärjestelmällä ja monipuolisella
palvelutarjonnalla sekä mahdollistamalla joustava ja turvallinen liikkuminen myös
areenan ollessa loppuunmyyty.”
Tavoitteessa lienee huomioitu myös eri käyttäjäryhmien esimerkiksi toimintarajoitteisten tarpeiden ja tasavertaisuuden palveluiden suhteen huomioiminen?
Toimintarajoitteisen ihmisen huomioon ottaminen alkaa jo heti areenan ulkopuolelta,
miten sinne päästään, myös omatoimisesti. Liikuntarajoitteisten tulisi päästä areenan
välittömään läheisyyteen varatulle Inva P-alueelle ja sisään ja katsomoihin, palvelupisteisiin avustajineen. Katsomossa tulee olla myös avustajalle viereen varattuja
paikkoja, eli muunneltavia paikkoja.
Entä aistivammaisten mahdollisuudet selvitä oma-aloitteisesti areenassa?
Näkövammaiset kaipaavat rajapintojen selvää havaittavuutta sopivaa valaistusta, ei liian
kovaa lediä, on pehmeääkin lediä, hyvää äänentoistolaitteistoa jne. Kuulovammaiset
kaipaavat äänentoistolaitteiden lisäksi äänensiirtolaitteiston eli induktiosilmukan
vähintään yhdelle koko katsomo-osan alueelle, kuuluvuusalue tulee merkitä selkeästi
opasteisiin ja myyntipisteisiin. Myynti- ja palvelupisteissä tulee olla myös kiinteät
palvelusilmukat, mm. meluisan ympäristön takia, jotta saisi puheesta paremmin selvää.
Fanikulttuuri on levinnyt myös Suomeen tuoden myös joskus hankalaa ja harmillista
häiriökäyttäytymistä Siksi on järjestyksenvalvonnan kannalta helpompi hallita ulkopaikkakuntien fanien käyttäytymistä, jos fanibussit (tilausbussit) pääsevät pysäköimään
lähelle areenaa.
Näillä perusteilla Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto esittää areenan
rakentamista ensisijaisesti Kisapuistoon, myös kustannussyistä.
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Lappeenkadun kohdalla saavutettavuus alkaen jo areenan ulkopuolelta on mahdotonta,
jopa omatoimiselle liikuntarajoitteiselle, joka ei tarvitse avustajaa.
Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto ystävällisesti muistuttaa paikallisten
kokemusasiantuntijoiden käytöstä.
On toki erinomaisen suotavaa käyttää valtuutettuja esteettömyysasiantuntija firmoja /
konsultteja jo heti varsinaisen rakennussuunnittelun ja rakentamisen aikana. Kannattaa
kuitenkin muistaa, että esteettömyyden minimisäännökset eivät välttämättä ole paras
ratkaisu koskien kokonaisvaltaista esteettömyyttä, joka koskettaa useita väestöryhmiä,
ei vain toimintarajoitteisia.
Äärimmäisen tärkeää on ennen lopullista käyttöönottoa hyväksikäyttää paikallisia
toimintarajoitteisia kokemusasiantuntijoita testaamaan paikkoja vielä siinä vaiheessa,
kun esteettömyyden parantamiseen voidaan vaikuttaa. Paikalliset toimintarajoitteiset
ovat myös yksi tasavertainen asukasryhmä, joka tulee käyttämään monitoimiareenaa
sekä myös sisäliikuntahallia.
Lappeenrannan kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksymä osallisuus- ja
vuorovaikutussuunnitelma:
SUUNNITTELUOSALLISUUS – MITEN VOIN OSALLISTUA ITSEÄNI KOSKEVAN
TOIMINNAN JA PALVELUJEN SUUNNITTELUUN?
Osallistuminen ja vaikuttaminen kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon edellyttää,
että kaupunki tarjoaa ja käyttää riittävästi erilaisia ja monipuolisia tapoja, joilla voi
osallistua kaupungin toiminnan ja palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Kokemusasiantuntijoiden käyttö; lapset, nuoret, opiskelijat, aikuiset, iäkkäät,
toimintarajoitteiset sekä maahanmuuttajat.
Kokemusosaamisella tarkoitetaan kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja tietoa.
Kokemustieto antaa ammatillisen ja tieteellisen tiedon rinnalle kokemuspohjaisen
näkökulman. Lappeenrannan kaupunki haluaa hyödyntää asukkaiden, niin lasten,
nuorten, opiskelijoiden, aikuisten, iäkkäiden, toimintarajoitteisten kuin maahanmuuttajienkin kokemusta Lappeenrannasta. Kokemusasiantuntijoita voidaan käyttää
asuinalueiden kehittämiseen sekä omien palveluidensa mutta myös laajemmin alueensa
palveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
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