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Lappeenrannan nuorisovaltuusto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto monitoimiareenan
sijoittamisesta.

Monitoimiareenan sijoitus keskustaan aiheuttaisi liikenteen kuormittumisen ja ylimääräisen
ruuhka-ajan liian usein. Rakennuksen koko ja sijoitus ei sopisi kaupungin yleiskuvaan, ja se
olisi liian tunkkaisen näköinen keskellä keskustaa. Kisapuistossa oleva halli toisi kisapuistoa
enemmän näkyville, eikä sitä luokiteltaisi enää syrjäseuduksi. Ydinkeskustassa on jo niin
paljon markkinoivia tekijöitä, että Lappeenrannan muut osat jäisivät reilusti sen varjoon.

Jos monitoimiareena sijoitettaisiin kisapuistoon, parkkitilaa olisi yksinomaan peleille
riittävästi, eikä parkkitilan etsimiseen menisi uusille katsojille ylimääräistä aikaa. Myöskin
joukkueiden linja-autoille kisapuistoon olisi paljon suoremmat ja helpommat reitit, eikä
keskusta ylikuormittuisi monien kymmenien linja-autojen vuoksi lähes joka viikko. Hallien
välinen liikenne toimisi paremmin, jos hallit sijoitettaisiin lähelle toisiaan. Turha siirtyminen
busseilla tai jalan jäisi pois, eikä tulisi turhaa maksua vain sijoituksien vuoksi.

Tapahtumien järjestäminen kisapuistossa ei olisi ollenkaan ongelmallista. Meteli ja liikenne
pelien aikana olisi hallitumpaa, jos areena olisi sijoitettu 1-2km säteelle ydinkeskustasta.
Hallin sijoitus ei vaikuttaisi juuri ollenkaan esiintyjiin tai artisteihin. Ihmisiin ei vaikuta
tapahtuman paikka ja sijoitus, katsojien määrä on enemmän kiinni mainostuksesta ja artistin
kuuluisuudesta.

Kisapuistoon sijoittaminen olisi hieman edullisempaa, sponsoreista huolimatta. Vaikka hallin
koko olisi hieman pienempi, se ei haittaisi hallin toimintaa. Rahat, jotka säästettäisiin hallin
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rakentamisesta voitaisiin käyttää kaupungin yleiskuvaan, viihtyvyyteen ja peruskorjauksiin.

Liikkuminen Lappeenrannan ydinkeskustassa olisi lähes mahdotonta kahden vuoden
tietöiden vuoksi. Tietöiden aiheuttamat äänet ja metelintaso haittaisivat jokaista
Lappeenrannassa kulkevaa, ja se antaa kaupungista negatiivisen auran jokaiselle uudelle
vierailijalle.

Hallin toiminta olisi monipuolisempaa, jos hallilla ei ole isoja sponsoreita. Toiminta olisi myös
tasapuolisempaa pelkille harrastajille. Suuret sponsorit veisivät suuren osan hallin
toiminnasta, monipuolisuudesta, käyttöajasta ja markkinoinnista.
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