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1

TEHTÄVÄNANTO

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.10.2017 antaa Lappeenrannan Toimitilat Oy:lle tehtäväksi aloittaa heti uuden noin 5 000 istumapaikkaa
käsittävän monitoimijäähallin tarveselvityksen laatimisen ja hankesuunnittelun. Samassa yhteydessä Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialalle annettiin tehtäväksi
selvittää yhdessä LATO Oy:n ja liikuntatoimen kanssa uuden hallin sijoituspaikka joko
niin, että se sijaitsee nykyisen Kisapuiston jääurheilukeskuksen alueella taikka muualla
kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä. Selvityksessä tulee ottaa kantaa
mahdollisiin asemakaavamuutoksiin, eri vaihtoehtojen toteuttamisaikatauluihin, liikennejärjestelyihin, eri vaihtoehtojen infran investointikustannuksiin, vaihtoehtojen vaikutukset hallin käyttökustannuksiin ja hallin saavutettavuuteen.
2

MONITOIMIAREENAN TILANTARVE

Monitoimiareenan vähimmäistilantarpeen arvioimiseksi laadittiin tontinkäyttökaaviot
(Ramboll Finland Oy). Toisessa päävaihtoehdossa pysäköinti on sijoitettu maantasoon
joko rakennuksen päätyyn tai sen pitkälle sivulle. Lisäksi kumpikin päävaihtoehto sisältää alavaihtoehdot, joissa toisessa areenan muoto on suorakulmainen ja toisessa
osittain pyöristetty. Mikäli pysäköinti sijoitetaan areenan päätyyn, on tontin laskennallinen minimitilantarve 87 x 170 metriä…98 x 170 metriä. Vastaavasti mikäli pysäköinti
sijoitetaan areenan pitkälle sivulle, on tontin laskennallinen minimitilantarve 111 x 141
metriä. Pysäköinnin tilantarpeeksi 500 autopaikalle maantasoon sijoitettuna on arvioitu
12 500…16 000 m². Areenan tontti sisältää kaikissa vaihtoehdoissa kokoontumisalueen (n. 2500…3900 m²) sekä huolto- ja lastausalueen.

Kuva 1. Areenan minimitilantarve. Pysäköinti on sijoitettu hallin päätyyn.
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Kuva 2. Areenan minimitilantarve. Pysäköinti on sijoitettu hallin pitkälle sivulle.

3

ALUSTAVASTI TUTKITUT VAIHTOEHDOT

Monitoimiareenaa varten tutkittiin alustavasti yhdeksän sijaintipaikkaa, joista yksi on
nykyinen Kisapuiston jääurheilukeskus. Muut vaihtoehdot valittiin siten, että ne sijoittuvat kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen eli korkeintaan samalle etäisyydelle keskustasta kuin Kisapuisto. Tarkastellut vaihtoehdot olivat:
1.
2.
3.
4.
5.

Prisman ja Opintien alue
Lentokentän alue
Asemanseutu
Kisapuisto
Lappeenkatu (pitkittäin/ poikittain)

6. Kauppatori
7. Armilan sairaalan alue
8. Juvakan kenttä ja urheilutalo,
Amiksen kenttä
9. Harapaisen kenttä

Kuva 3. Alustavasti tutkittuja sijoituspaikkavaihtoehtoja monitoimiareenalle.
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Alustavaan vertailuun sisältyneiden sijaintivaihtoehtojen etäisyys ydinkeskustasta ilmenee alla olevasta kuvasta:

Kuva 4. Alustavasti tutkittujen sijaintivaihtoehtojen etäisyys ydinkeskustasta.
3.1

Tarkastelusta pois karsitut vaihtoehdot

Jatkotarkastelusta karsittiin pois vaihtoehdot 3, 6 ja 8 tilankäytöllisistä syistä. Lisäksi
vaihtoehto 2 eli lentokentän alue karsiutui pois sijaintinsa vuoksi.

Kuva 5. Jatkotarkastelusta pois karsitut vaihtoehdot.
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Alue 2: Lentokentän alue: Lentokentän alueelle laadittiin kaksi vaihtoehtoista tontinkäyttöluonnosta. Alue on suhteellisen hyvin saavutettavissa ja teknisesti helposti rakennettavaa. Lentoliikenteen turvaamiseksi säädetyt lentoestepinnat eivät merkittävästi rajoita areenan suunnittelua. Ylin sallittu rakentamiskorkeus on lentoasemarakennuksen eteläsivulla +130 metriä, mikä tarkoittaa, että rakennuksen enimmäiskorkeus on noin 25 metriä.

Kuva 6. Lentoaseman alueen tutkitut sijaintivaihtoehdot
Pysäköinti on mahdollista toteuttaa maantasoon ja siinä on mahdollista hyödyntää yhteiskäyttöä lentoaseman kanssa. Areena sijoittuu molemmissa alavaihtoehdoissa Saimaan lentoasema säätiön omistamalle alueelle.
Lentoasemavaihtoehto karsiutui pois tarkastelusta sijaintinsa vuoksi. Alue on yli kahden kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta, joten se ei täytä vaatimusta, jonka mukaan areenan tulee sijaita keskustan välittömässä läheisyydessä.
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Kuva 7.

Kuva 8.

Kuva 9.

Alue 3: Asemanseutu. Alue on hyvin
saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Areenan sijoittaminen Asemanseudulle tukisi alueen kehittämistä monipuolisena yritys- ja palvelualueena. Areena ei kuitenkaan
mahdu käytettävissä olevaan tilaan
Ratakadun ja rautatien väliin siinäkään tapauksessa, että areena ja pysäköintialueet sijoitettaisiin radan
suuntaisesti peräkkäin. Käytettävissä
alue on liian kapea monitoimiareenalle.
Alue 6: Kauppatori. Alue on hyvin
saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Sijainti ydinkeskustassa tukee
keskustan kehittämistä ja sillä on
myönteinen vaikutus keskustan elinvoimaan. Areenaa ei kuitenkaan ole
mahdollista sijoittaa käytettävissä
olevaan tilaan Oksasenkadun ja torin
eteläsivulla olevan kerrostalon väliin.
Pysäköinti voidaan sijoittaa monitoimiareenan alle tai hyödyntää keskusta-alueen jo rakennettuja pysäköintilaitoksia.
Alue 8: Juvakan kenttä. Alue on sijainniltaan keskeinen ja hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Sijainti urheilutalon, uimahallin ja oppilaitosten vieressä antaa synergiaetuja. Areenaa ei kuitenkaan ole mahdollista sijoittaa käytettävissä olevaan
tilaan urheilutalon ja Juvakankadun
väliin ilman olemassa olevan rakennuskannan purkamista ja katuverkoston muuttamista. Myöskään pysäköintiä ei ole mahdollista järjestää
maantasossa olemassa oleva rakennuskanta ja infra huomioiden. Kaupunkikuvallisesti areena eroaa mittakaavaltaan viereisistä pientaloista.

Kuva 10.
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Kuva 11.

4

Lappeenkatu-vaihtoehdon (alue 5)
toteuttaminen siten, että areena sijoittuisi poikittain Lappeenkatuun
nähden, edellyttäisi useiden olemassa olevien asuinrakennusten
purkamista. Vaihtoehto rajattiin
tässä muodossa pois tarkastelusta
ja sen sijaan päätettiin tutkia vaihtoehto, jossa areena sijoittuu Lappeenkadun suuntaisesti pääosin
ns. Iskun kiinteistön paikalle.

JATKOTARKASTELUUN VALITUT VAIHTOEHDOT

Jatkotarkasteluun valitut vaihtoehdot ovat alueita, joihin areena on mahdollista sijoittaa
tilavarauksen puolesta, ja jotka sijaitsevat keskustan välittömässä läheisyydessä. Mikään tutkituista vaihtoehdoista ei sijoitu Kisapuistoa kauemmas keskustasta.
Nykyaikaisen monitoimiareenan toiminta-ajatukseen kuuluu myös, että se palvelee
jääurheilun ja muun liikunnan lisäksi myös messu- ja tapahtumatoimintaa. Lisäksi monitoimiareenan yhteyteen tulisi olla mahdollista sijoittaa myös muuta yritystoimintaa,
kuten ravintola- ja majoitustiloja, liiketiloja sekä erilaisia viihde- ja elämyspalveluja.
Vaihtoehtojen vertailussa on kiinnitetty erityistä huomiota näiden kriteerien toteutumiseen sijainti-, kustannus- ym. teknisten tekijöiden ohella.
Tarkasteluun valittiin seuraavat vaihtoehdot:
Alue 1
Alue 4
Alue 5
Alue 7
Alue 9
4.1

Prisman ja Opintien alue
Kisapuisto
Lappeenkatu (pitkittäin)
Armilan sairaalan alue
Harapaisen kenttä

Kaavatilanne
•

Yleiskaava

Kaikki viisi aluetta sijaitsevat oikeusvaikutteisen Lappeenrannan keskustaajaman
osayleiskaava 2030, keskustan osa-alue alueella. Yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.4.2017 ja se on saanut lainvoiman.
Leirin alueella (alue 1) yleiskaavamerkintä on KM-3 eli kaupallisten palvelujen alue,
jolle saa sijoittaa merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön. Alueelle
saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä ja myymäläkeskittymiä, monipuolisia yksityisten ja julkisten palveluiden alueita sekä työpaikka-alueita. Kisapuiston alueen (alue
4) kaavamerkintä on PY eli Julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Lappeenkadun alueella (Alue 5) merkintä on C-1 eli Keskustatoimintojen alue, jolla kaupalliset ja julkiset
palvelut sekä kulttuuripalvelut painottuvat. Alueelle saa sijoittaa keskustaan soveltuvaa
asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu- ja myymälätiloja. Armilan alue (alue 7) on
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merkitty yleiskaavassa kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK). Harapaisen pellon
alue (Alue 9) on yleiskaavassa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten alutta (YU).
Hankkeen toteuttaminen edellyttäisi yleiskaavan muuttamista Armilan alueella (alue
7). Muilla alueilla hanke voidaan toteuttaa voimassa olevan yleiskaavan pohjalta

Kuva 12. Jatkotarkasteluun kuuluvien alueiden sijainti yleiskaavassa.
•

Asemakaava

Kaikkien viiden vaihtoehdon toteuttamiseksi on tehtävä asemakaavan muutos. Asemakaavan muutostarve koskee myös Kisapuistoa, jossa muutosta edellyttävät sekä
radan alittavan katuyhteyden osoittaminen että itse monitoimiareena ja sen vaatimat
pysäköintialueet.
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Kuva 13. Ajantasa-asemakaavaote Leirin alueelta (alue 1).
Alue 1
Opintien ja Teollisuuskadun välinen alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten (TTV) ja teollisuus-, varasto- ja toimitilarakennusten (TK-1) ja liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi (K-2). Korttelin koillisosan
keskellä on rautatiealue (LR).
Kivenkadun itäpuolen alue on asemakaavassa osoitettu toimitilarakennusten korttelialueiksi, joille saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työtiloja. (KTY-3 ja KTY-5). Kivenkadun ja Puhakankadun välinen alue Lentäjäntien vieressä on osoitettu yhdistettyjen liike- ja varastorakennusten korttelialueeksi
(KTV). Alueen itäpuolella on rautatiealue (LR).
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Kuva 14. Ajantasa-asemakaavaote Kisapuiston alueelta (alue 4).
Alue 4
Kisapuiston urheilukeskuksen alue on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu
urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU). Korttelialueelle on
osoitettu rakennusalat jäähallille, harjoitushallille, UK-areenalle sekä tekojään alueelle
sen kattamista varten. Korttelin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 40 500 kerros-m².
Lisäksi alueelle on osoitettu kevyenliikenteen kulkureitit, johtoaluevaraukset ja
pysäköintialueet. Alueen lounaisreunaan on osoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa
palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) muuntamoa varten.
Korttelialueen itä- ja länsipuolella on puistoalueet (VP) ja etelässä rautatiealue (LR).
Rautatiealueelle on osoitettu liikennealueen alittava katu (e-a) ja puistoalueille on
osoitettu ulkoilureittejä.
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Kuva 15. Ajantasa-asemakaavaote Lappeenkadun alueelta (alue 5).
Alue 5
Mutkakadun ja Lappeenkadun väliset alueet on voimassa olevassa asemakaavassa
osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL) ja
huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (LH). Lappeenkadun pohjoispuoleinen alue
on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) ja yhdistettyjen liike- ja
asuinkerrostalojen (ALK) korttelialueiksi. Mutkakadun eteläpuoleinen alue on
asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialuetta (AL).
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Kuva 16. Ajantasa-asemakaavaote Armilan alueelta (alue 7).
Alue 7
Armilan alue Lepolankadun länsipuolella on voimassa olevassa asemakaavassa
osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi
(YS) ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO).
Pohjolankadun pohjoispuolelle on osoitettu toimitilarakennusten (KT) ja
opetustoimintaa palvelevien rakennusten (YO) korttelialueet. Valtakadun eteläpuolen
alue on puistoaluetta (VP), jolle on osoitettu ohjeellinen urheilualue (U).
Alue 9
Harapaisentien ja Katsastajankadun kulmaan on voimassa olevassa asemakaavassa
osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) ja yleinen pysäköintialue (LP).
Katsastajankadun lounaispuolella on liike-, toimisto- ja teollisuusrakennusten
korttelialue (KKT). Alueen viereisellä rata-alueella ei ole asemakaavaa.
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Kuva 17. Ajantasa-asemakaavaote Harapaisen alueelta (alue 9).

4.2

Vaihtoehtojen vertailu
•

Yleistä

Kaikki alueet sijaitsevat yhdyskuntarakenteen keskellä ja ovat kaupunkimaiseen rakentamiseen jo otettuja alueita. Uusi monitoimiareena täydentää kaupungin vapaaajan, urheilun ja kulttuurin palvelurakennetta. Alueet ovat myös katu- ja infraverkon
alueella, mutta edellyttävät silti investointeja liikenne- ja infraverkkoon. Merkittävimpiä
investointitarpeita ovat rautatien alikulkusilta Kisapuisto-vaihtoehdossa sekä Lappeenkadun tunneli- ja kansirakenteet ja Mutkakadun linjauksen muutos. Näiden kustannuksia on käsitelty tarkemmin hankesuunnitelma- ja tarveselvitysraportissa.
Kaikille vaihtoehdoille yhteisiä, sijainnista riippumattomia vaikutuksia ovat luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset. Kaikki alueet ovat jo aikaisemmin rakentamiseen
otettuja ja luonnontilaltaan muuttuneita. Kaikki alueet sijaitsevat III luokan pohjavesialueella (Lappeenranta keskusta – Lauritsala) lukuunottamatta Harapaisen peltoa,
joka jää varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolelle. Paikoitus- ja huoltopiha-alueiden asfaltointi lisää kaikissa vaihtoehdoissa pinnoitettua aluetta ja vähentää hulevesien imeytymistä pohjavedeksi. Hulevesien hallinta on tutkittava tarkemmin
jatkosuunnittelussa.
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Millään alueista ei itsessään ole rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä suojeluarvoja eikä muinaisjäännöksiä. Kaikilla vaihtoehdoilla on kuitenkin vaikutuksia kaupunkikuvaan, joita tulee tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä.
Sijaintipaikkavaihtoehtojen ekologiset, taloudelliset, liikenteelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset on käsitelty ohessa. Lisäksi on selvitetty kunkin vaihtoehdon lisärakentamis- ja liiketoimintamahdollisuudet.
Areenan käyttökustannukset eivät ole sijaintipaikkariippuvaisia eikä niitä ole käsitelty
vertailussa.
Toteuttamisaikataulun osalta kaupungin omistuksessa olevat Kisapuiston, Armilan ja
Harapaisen kentän alueet eivät sisällä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Armilan sairaalan alueelle sijoittuva vaihtoehto edellyttää kuitenkin sairaalan korvaavien tilojen
järjestämistä ennen rakentamisvaihetta. Lappeenkadun ja Prisman/ Opintien vaihtoehdot edellyttävät yksityisten omistuksessa olevien alueiden hankkimista kaupungille
mikä voi viivyttää aikataulua. Kaikki sijoituspaikkavaihtoehdot vaativat asemakaavamuutoksen ja Armilan sairaalan alue myös yleiskaavan muuttamisen.
•

Prisman (Kivenkadun) ja Opintien alue

Monitoimiareenan sijoituspaikkana tarkasteltiin Teollisuuskadun ja Opintien välistä aluetta sekä Prisman koillispuolella olevaa aluetta Lentäjäntien eteläpuolella (ns. Kivenkadun alue).

Kuva 18. Prisman (Kivenkadun) ja Opintien alue, alavaihtoehto 1.
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VE 2

Kuva 19. Prisman (Kivenkadun) ja Opintien
alue, alavaihtoehto 2.

Kuva 20. Prisman
(Kivenkadun)
ja
Opintien alue, alavaihtoehto 3.
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Maanpinnan korkeus on Opintiellä ja Kivenkadun eteläpäässä noin +97 - +99 m merenpinnasta ja Kivenkadun ylätasanteella, samoin kuin muulla lentokentän itäpuolisella
alueella noin +104,5 – 105,5 metriä. Alueen pohja- ja pintamaalaji on hiekkaa. Perustamisolosuhteet ovat hyvät ja maasto on kokonaisuutena tasaista. Opintien alueella on
mahdollisuus hyödyntää rinnettä esim. pysäköinnin järjestämisessä.
Alue on kauttaaltaan rakennettua ympäristöä eikä sillä ole säilynyt alkuperäistä luonnonmaisemaa. Maaperää on kaivettu, pengerretty ja tasoitettu jo aiemmin. Vaikutukset
maaperään ovat paikallisia ja merkityksiltään vähäisiä eivätkä kohdistu geologisesti tai
geomorfologisesti merkittäviin muodostumiin. Kivenkadun itäpuolella radan ja teollisuushallien välissä on Ratavarren ruderaatti, joka on luontoselvitysten mukaan paahdeympäristönä muu huomionarvoinen luontokohde. Kohteen nykytila tulee tarvittaessa
selvittää. Lisäksi alueella on todettu pilaantuneita maa-aineksia aikaisemman teollisuus-, varastointi- ja korjaamotoiminnan seurauksena.
Alue on lentoestepintojen alueella, rakennusten maksimikorkeus on Opintien alueella
+130 - +140 metriä ja Prisman lähialueella Kivenkadulla + 130 metriä. Lentoestepinnat
rajoittavat voimakkaasti rakennusten korkeutta alueen pohjoisosassa. Korkeusrajoituksen vaikutuksia rakennuksen sijoittamiseen voidaan lieventää upottamalla se nykyistä maanpintaa alemmaksi.
Alue sijaitsee valmiin katuverkon alueella ja siltä on sujuva yhteys valtatie 6:lle. Areenan sijoittuessa Prisman lähialueelle Kivenkadun linjausta on kuitenkin muutettava.
Alue sijaitsee hyvien kevyen liikenteen yhteyksien varrella. Julkisen liikenteen yhteyksistä alueelle ulottuvat linjat 1 ja 3. Kokonaisuutena alue on kohtuullisen lähellä keskustaa, kävelymatkan päässä.
Alueella ja sen lähituntumassa on monipuoliset kaupalliset palvelut. Areena tukeutuu
lähialueen kaupallisiin palveluihin ja synergiamahdollisuudet esim. Eekoon kanssa voivat olla mahdollisia. Hanke voi myös houkutella uusia kaupallisia toimijoita alueelle ja
mahdollistaa lisärakennusoikeutta ja kiinteistökehittämistä. Rakennuskustannuksia lisää olemassa olevien rakennusten purkaminen.
Areenan sijainti mahdollistaa yhteiskäytön alueen koulujen kanssa. Kesämäen koulu
voisi käyttää areenaa liikuntapaikkana. Areenan toteutus alueelle ei vähennä virkistysalueita eikä rakentamiselle ole vaikutusta ulkoilureitistöihin.
Areenan sijoittuminen Prisman (Kivenkadun) ja Opintien alueelle uudistaa olemassa
olevaa yhdyskuntarakennetta ja tukee Leirin alueen monipuolista toiminnallista kehittämistä. Areenan rakentaminen alueelle edellyttää olemassa olevien rakennusten purkamista sekä yksityisten liiketonttien lunastamista. Maa-alueen hinta muodostaa Prisman lähialueella merkittävän lisäkustannuksen.
Alueen pohjoisosassa sijainti Prisman ”takapihalla” on kaupunkikuvallisesti haastava
ja edellyttää kaupunkikuvan kehittämistä. Alueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Alueen vieressä on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö/ kohde Ristikankaan kappeli ja Kesämäen koulukeskus.
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•

Kisapuisto

Alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä keskustasta. Monitoimiareenan sijoittelulle on Kisapuiston alueen sisällä useampia vaihtoehtoja. Lähtökohtana näissä kaikissa on liikenteen järjestäminen etelästä, uuden rautatien ali rakennettavan alikulkusillan kautta. Myös muita kulkuyhteyksiä on selvitetty. Alueella on hyvät mahdollisuudet
järjestää riittävästi pysäköintitilaa maantasossa.

Kuva 21. Kisapuiston alue, alavaihtoehto 1
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Kuva 22. Kisapuiston alue, alavaihtoehto 2

Kuva 23. Kisapuiston alue, aiemmin laadittu luonnos (KVA Arkkitehdit - KVA Architects
11.11.2016)
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Maanpinnan korkeus urheilualueen paikoitusalueella on +102 metriä merenpinnasta.
Maanpinta nousee hieman luoteeseen puistoalueelle +104 ja+105 metriin. Alueen
pohja- ja pintamaalaji on pääosin hiekkaa, paitsi suunnitellun alikulkuyhteyden kohdalla kalliota. Perustamisolosuhteet ovat hyvät ja maasto on kokonaisuutena melko
tasaista.
Alue on pääosin rakennettua ympäristöä jota on kaivettu, pengerretty ja tasoitettu jo
aiemmin. Vaikutukset maaperään ovat paikallisia ja merkityksiltään vähäisiä eivätkä
kohdistu geologisesti tai geomorfologisesti merkittäviin muodostumiin. Osalla aluetta
on puistoalue, jossa on säilynyt alkuperäinen metsäinen luonne. Alueella kulkee voimajohto ja kuntopolku. Jos monitoimiareena rakennetaan nykyiselle puistoalueelle,
johtaa se puuston poistamiseen alueelta.
Areenan toteuttaminen edellyttää radan alikulkuyhteyden rakentamista. Uusi alikulkuyhteys radan alitse vähentää merkittävästi liikennettä Parkkarilan asuntoalueen läpi ja
ohjaa alueelle tulevan ja siltä lähtevän liikenteen pääosin Harapaisentien kautta tapahtuvaksi. Uuden radan alittavan ajoyhteyden viereen toteutuu myös kevyenliikenteen
väylä alueelle. Alueelle ei tällä hetkellä kulje paikallisliikenteen bussia. Kaupunki on
järjestänyt erillisiä SaiPan liigaottelukuljetuksia.
Kisapuistossa on jo valmiina 900 autopaikan alue. Nykyisen jäähallin tilalle voidaan
rakentaa lisää pysäköintitilaa hallin purkamisen jälkeen. Uuden alikulkuyhteyden rakentaminen vähentää ruuhkia ja siten lähialueiden kadunvarsipysäköintiä.
Kisapuisto on tuttu ja vakiintunut paikka Saipan otteluille. Sijainti muiden hallien lähellä
lisää hallien yhteyskäytettävyyttä ja tarjoaa synergiaetua ylläpidossa sekä lisää alueen
vetovoimaa jääurheilukeskuksena. Monitoimiareenan sijoittaminen alueelle vähentää
jääurheilijoiden kuljetustarvetta eri hallien välillä ja parantaisi pääasiassa harjoitushallia ja UK-areenaa käyttävien junoriurheilijoiden oheisharjoitustilojen tilannetta.
Aluetaloudellisesti areenan sijoittaminen alueelle lisää Kisapuiston vetovoimaa jääurheilukeskuksena. Alueelle tehtävät investoinnit hyödyntävät kuitenkin vain alueen
käyttäjiä. Alueelle on tehtävä investoinnit katu- ja siltayhteyksiin sekä hulevesijärjestelyihin. Alustavan arvion mukaan uusi tieyhteys ja silta radan ali Harapaisentielle maksaa noin 3,24 milj. euroa ja hulevesijärjestelyt noin 0,65 milj. euroa.
Kisapuisto ei sijaintipaikana tarjoa kaupallisia kehittämismahdollisuuksia eikä se tuo
merkittävää imagoarvoa kaupungille.
Areenan sijoittuminen Kisapuiston alueelle täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Nykyinen valaistulatu on tarkoitus säilyttää, mutta ladun linjaus voi muuttua.
Halleista saatavaa lunta hyödynnetään latujen lumetuksessa. Alueelle jää jatkossakin
useita polkuja lähiasukkaiden virkistyskäyttöön. Alakylän ja Parkkarilan asuntoalueiden ja korttelialueen väliin jää edelleen lähivirkistysalueet, jotka muodostavat myös
kaupunkikuvallisen puskurivyöhykkeen areenan ja olemassa olevan pientaloasutuksen väliin.
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Kuva 24. Luonnos areenan sijoittamisesta Lappeenkadun paikalle (Ramboll Finland
Oy).
•

Lappeenkatu (pitkittäin)

Alue sijaitsee ydinkeskustassa, kauppakeskus Gallerian ja IsoKristiinan sekä kauppatorin välittömässä läheisyydessä. Monitoimiareena sijoittuu osin kansirakenteena Lappeenkadun päälle ja osin ns. Iskun kiinteistön, nykyisen Mutkakadun ja kylmäaseman
paikalle.
Maanpinnan luonnonmukainen korkeus on noin +105 metriä merenpinnasta. Lappeenkatu sijoittuu maanpinnan perustason alapuolelle syvennykseen. Alueen pohja- ja pintamaalaji on hiekkaa. Perustamisolosuhteet ovat hyvät ja maasto on pääosin tasaista.
Alue on kauttaaltaan rakennettua ympäristöä eikä sillä ole säilynyt alkuperäistä luonnonmaisemaa. Maaperää on kaivettu, pengerretty ja tasoitettu jo aiemmin. Vaikutukset
maaperään eivät kohdistu geologisesti tai geomorfologisesti merkittäviin muodostumiin.
Alue on lentoestepintojen alueella, rakennusten maksikorkeus on alueen länsiosassa
noin +130 m merenpinnasta ja itäosassa noin +133 metriä. Lentoestepinnat rajoittavat
erityisesti alueen toimisto- ja asuinrakentamisen korkeutta.
Alueella on keskeinen sijainti ja erinomainen saavutettavuus kaikilla liikennevälineillä.
Ydinkeskustan palvelut ovat kävelymatkan päässä. Alue on myös julkisen liikenteen
linjojen varrella. Alueelta on sujuva yhteys pääkatuverkkoon ja edelleen valtatie 6:lle.
Alueen pysäköinti on toteutettava rakenteellisena pysäköintiratkaisuna, maanalaisena
pysäköintihallina. Pysäköintilaitos voi sijoittua joko areenan tai esim. Kauppatorin alueelle. Monitoimiareena tuo lisäkäyttäjiä keskustan pysäköintilaitoksiin, joiden jo nykyinen kapasiteetti riittää monitoimiareenan pysäköinnin tarpeisiin. Myös alueen kadunvarsipysäköinti voi lisääntyä. Areenan sijoittaminen Lappeenkadun alueelle edellyttää
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muutoksia olemassa oleviin katujärjestelyihin. Mutkakadun linjausta on osittain muutettava minkä lisäksi Mutkakadun ja Lappeenkadun välinen ramppiyhteys poistuu. Liikenteellisiä vaikutuksia on arvioitu tarkemmin hankesuunnitelman ja tarveselvityksen
liitteenä 9 olevassa liikenneselvityksessä.
Alueelle on tehtävä merkittävät investoinnit katu- ja kansiratkaisuihin. Alustavan arvion
mukaan kannen rakentaminen Lappeenkadun päälle maksaisi noin 6,8 milj. euroa, vesihuoltoratkaisut n. 1 milj. euroa, Mutkakadun ja Lappeenkadun muutokset noin 1 milj.
euroa, infraverkkojen muutokset 0,9 milj. euroa, Lappeenkadun tukiseinä noin 1,7 milj.
euroa ja tunnelin mahdollisesti aiheuttamat paloturvallisuusrakenteet 2,0 milj. euroa.
Lisäksi perusinfrarahoituksella tulee tehdä liikenneverkon parannuksia Lappeenkadun
lähialueella, jotka eivät kuulu areenahankkeeseen. Näitä ovat Kauppakadun kiertoliittymä, Lappeenkadun-Taipalsaarentien risteysmuutokset, Mutkakadun kiertoliittymästä
lisäkaista Snellmaninkadun suuntaan sekä kevyenliikenteen väylän muutos välillä Helsingintie-Lappeenkatu.
Alueen lähituntumassa on erittäin monipuoliset kaupalliset palvelut. Aluetaloudellisesti
areenan sijoittaminen alueelle lisää keskustan vetovoimaa ja vahvistaa areenan ympärivuotista käyttöä. Keskeinen sijainti mahdollistaa myös kaupallisen toiminnan kehittämisen luontaisista asiakasvirroista johtuen. Tämä taas voi houkutella ulkopuolisia sijoittajia mukaan. Areenan tapahtumissa kävijät voivat käydä samalla ostoksilla keskustassa. Myös keskustan monipuolinen ravintolatarjonta ja majoitusmahdollisuudet palvelevat areenan käyttäjiä. Kokonaisuutena alueella on erinomaiset liiketoimintaedellytykset ja sillä on myönteinen vaikutus kaupungin imagoon.
Lappeenkatu -ratkaisu mahdollistaa merkittävän lisärakentamisen sijoittamisen areenan yhteyteen. Areenarakennukseen on mahdollista liittää liike- ja toimistotiloja, minkä
lisäksi samalle korttelialueelle voidaan sijoittaa asuntoja ja esim. hotelli. Alustavan arvion mukaan alueelle voidaan sijoittaa rakennusoikeutta yhteensä noin 22 000 krs-m²
areenan lisäksi. Mutkakadun eteläpuolelle on mahdollista sijoittaa kerrostalorakentamista.
Areenan sijoittuminen Lappeenkadun alueelle täydentää ja eheyttää merkittävästi
ydinkeskustan kaupunkirakennetta ja tukee keskustan toiminnallista kehittämistä. Lappeenkadun kattamisen myötä kadun estevaikutus poistuu ja korttelirakenne yhtenäistyy. Areenan rakentaminen alueelle edellyttää olemassa olevan liikerakennuksen sekä
kahden Mutkakadun eteläpuolella olevan asuinrakennuksen purkamista, mikä lisää
kustannuksia. Myös liiketontin lunastaminen yksityiseltä lisää kustannuksia, asuinrakennuksista toinen on kaupungin omistuksessa.
Areenan sijoittaminen Lappeenkadulle on kaupunkikuvallisesti haastava. Suuri rakennusmassa muuttaa alueen luonnetta ja tuo sille mittakaavaltaan ympäristöstään poikkeavan elementin. Toisaalta Lappeenkadun alue on yksi yleiskaavan mukaisista ydinkeskustan kehittämisalueista, jonka maankäyttöä on tarkoitus tehostaa riippumatta
areenaratkaisusta. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee kaupunkikuvallisia vaikutuksia
selvittää tarkemmin. Alueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.
Areenan toteutus alueelle ei vähennä virkistysalueita eikä rakentamisella ole vaikutusta ulkoilureitistöihin.
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•

Armilan sairaalan alue ja ammattikoulun kenttä

Armilan alueella tutkittiin areenan sijoittamista nykyisen sairaalarakennuksen paikalle
sekä ammattikoulun kentän paikalle.

Kuva 25. Armilan alue, alavaihtoehto 1

Kuva 26. Armilan alue, alavaihtoehto 2
Maanpinnan korkeus alueella on noin +102 - 105 metriä merenpinnasta. Alavaihtoehdossa 1 areenalle kaavailtu alue on rakennettua tonttialuetta, jolla sijaitsevat Armilan
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sairaalan rakennukset. Alustavien luonnosten mukaan monitoimiareenan paikoitusalue sijoittuisi areenan eteläpuolelle, mikä johtaisi nykyisen metsäisen puuston poistamiseen alueelta ja alueen puistomaisuuden vähenemiseen. Alueen pohja- ja pintamaalaji on hiekkaa. Perustamisolosuhteet ovat hyvät ja maasto on kokonaisuutena
varsin tasaista. Vaikutukset maaperään ovat paikallisia ja merkityksiltään vähäisiä eivätkä kohdistu geologisesti tai geomorfologisesti merkittäviin muodostumiin.
Sairaala-alueen pohjoispuolella sijaitsee vuonna 1980 perustettu Lappeenrannan Arboretum. Kohde on luontoselvityksen mukaan huomionarvoinen kohde monipuolisen
istutuskasvilajistonsa perusteella. Luontokohteena sillä ei muuten ole erityistä arvoa.
Molemmat alavaihtoehdot sijaitsevat valmiin katuverkon alueella ja niiltä on suhteellisen sujuva yhteys valtatie 6:lle. Alueet sijaitsevat myös hyvien kevyen liikenteen yhteyksien varrella. Julkisen liikenteen yhteyksistä alueelle ulottuvat Armilankadulla linja
3 ja Lepolankadulla linja 2 ja 5. Kokonaisuutena Armilan alue on kohtuullisen lähellä
keskustaa, kävelymatkan päässä. Alavaihtoehdon 1 (sairaalan) alueelle on mahdollista toteuttaa viitesuunnitelman mukaisesti noin 500 autopaikkaa maan tasossa.
Ammattikoulun (Amiksen) kenttä on sijainniltaan suhteellisen keskeinen ja hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla. Alue on kuitenkin ahdas ja areenan sijoittaminen ei ole mahdollista ilman olemassa olevan infran purkamista (vesijohto ym.). Pysäköintiä ei ole mahdollista järjestää maantasossa ilman että liikennepuisto ja siihen rajoittuvat puisto- ja arboretumalueet muutetaan tähän tarkoitukseen. Areenan myötä pitää korvaava lämmitettävä jalkapallokenttä siirtää muualle keskustan alueelle.
Sijainti Armilassa mahdollistaa yhteiskäytön alueen koulujen kanssa, erityisesti mikäli
areena sijoittuisi ammattikoulun kentän paikalle. Lisäksi se mahdollistaa synergiaetuja
urheilutalon ja uimahallin kanssa.
Armilan alue sijaitsee välittömän keskustan ulkopuolella ja kaupallisen toiminnan mahdollisuudet ovat selkeästi vähäisemmät kuin Prisman alueen ja Lappeenkadun osalla.
Alue ei tarjoa merkittäviä liiketoiminnallisia mahdollisuuksia lukuunottamatta areenan
tukeutuvia hyvinvointi- ja liikuntapalveluja. Paikkana se on kuitenkin kaupallisesti houkuttelevampi kuin Kisapuisto.
Areenan rakentaminen sairaalan alueelle edellyttää olemassa olevien sairaalarakennusten purkamista, mikä lisää kustannuksia.
Areenan sijoittuminen Armilan alueelle täydentää ja eheyttää kaupunkirakennetta. Armilan sairaalan lähialue on kuitenkin jo lähtenyt rakentumaan keskustan läheisenä
asuinalueena voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti, joten areenaratkaisu merkitsisi
jo päätettyjen maankäytöllisten periaatteiden muuttamista ja tuoreen oikeusvaikutteisen yleiskaavan tarkistamista. Vaikka areena mahtuisikin alueelle, niin se sopii paremmin ympäristöltään ja mittakaavaltaan asuntoalueeksi.
Areenan sijoittaminen Armilaan on kaupunkikuvallisesti melko haastava. Suuri rakennusmassa sijoittuu molemmissa vaihtoehdoissa nykyisin melko puistomaiselle alueelle. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee kaupunkikuvallisia vaikutuksia selvittää tarkemmin.
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Alueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Sairaala-alueen vieressä on
maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö/ kohde Lepolan kappeli ja
hautausmaa.
Areenan toteutus alueelle ei vähennä virkistysalueita (ns. Amiksen kenttää lukuun ottamatta) eikä rakentamiselle ole vaikutusta ulkoilureitistöihin.

Kuva 27. Harapaisen kentän alue
•

Harapaisen kenttä

Alueelle sijaitsee nykyisin Harapaisen kentän nimellä tunnettu jalkapallokenttä.
Maanpinnan korkeus jalkapallokentällä noin +78 metriä merenpinnasta. Maanpinta
nousee Harapaisentielle noin +85 metriin ja radan vieressä noin +84 metriin mpy. Alue
on pääosin rakennettua ympäristöä. Alkuperäistä luonnonmaisemaa on säilynyt lähinnä vain Harapaisentien viereisessä rinteessä. Rinne todennäköisesti poistuisi areenan rakentamisen myötä.
Alue sijaitsee valmiin katuverkon alueella ja siltä on sujuva yhteys valtatie 6:lle. Areenan toteuttaminen ei edellytä muutoksia katuverkkoon. Alue sijaitsee myös hyvien kevyen liikenteen yhteyksien varrella. Julkisen liikenteen yhteyksistä alueelle ulottuvat
linjat 2 ja 4. Kokonaisuutena alue on kohtuullisen lähellä keskustaa, kävelymatkan
päässä.
Alueelle on mahdollista toteuttaa viitesuunnitelman mukaisesti noin 500 autopaikkaa
maan tasossa.
Alue sijaitsee välittömän keskustan ulkopuolella ja kaupallisen toiminnan mahdollisuudet ovat selkeästi vähäisemmät kuin Prisman ympäristön ja Lappeenkadun osalla.
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Kaupallisesti alue on kuitenkin houkuttelevampi kuin Kisapuisto. Alue ei tarjoa mahdollisuuksia lisärakentamiseen.
Alueen pohja- ja pintamaalaji on karkeaa hietaa. Koillispuolen viheralueella maalajina
on saraturve ja radan vieressä hiekkaa. Alueen maaperä on osin huonoa rakennusmaata ja pohjaveden pinta korkealla. Lisäksi jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa on
huomioitava alueen läpi kulkeva suuri hulevesioja.
Alueella oleva jalkapallokenttä poistuu hallin rakentamisen myötä. Myös alueen viereinen lähivirkistysalue saattaa pienentyä.
Harapaisen kentän vaihtoehto todettiin sijaintinsa ja rakentamiseen liittyvien maaperäym. tekijöiden vuoksi huonommaksi sijoituspaikaksi monitoimiareenalle kuin edellä esitetyt neljä muuta vaihtoehtoa.
5

YHTEENVETO

Tiivistelmä vaihtoehtojen vertailusta on alla:
Prisman/ Kivenkadun alue
• Hyvät perustamisolosuhteet ja tasainen maasto
+
• Kohtuullisen lähellä keskustaa, kävelymatkan päässä
+
• Kaupalliset palvelut lähellä, synergiaetuja Prisman toiminnan kanssa +
• Valmis liikenneverkko, sujuva yhteys 6 -tielle
+
• Mahdollistaisi lisärakennusoikeutta
+
• Lentoestepinnat rajoittavat voimakkaasti rakennusten korkeutta
▬
• Olemassa olevien rakennusten purkaminen lisää kustannuksia
▬
• Maa-alueen hinta kallis
▬
• Kivenkadun linjausta muutettava areenan tullessa Lentäjäntien varteen▬
• Vaatii asemakaavamuutoksen
▬
Opintie
• Hyvät perustamisolosuhteet, mahdollisuus hyödyntää rinnettä esim.
pysäköinnin järjestämisessä
• Riittävän lähellä keskustaa, kävelymatkan päässä
• Kaupalliset palvelut lähellä, synergiaetuja Prisman toiminnan kanssa
• Synergiaedut oppilaitosten kanssa
• Valmis liikenneverkko, sujuva yhteys 6 -tielle
• Mahdollistaa muuta kiinteistökehittämistä
• Olemassa olevien rakennusten purkaminen lisää kustannuksia
• Sijainti Prisman ”takapihalla” edellyttää kaupunkikuvan kehittämistä
• Vaatii asemakaavamuutoksen

+
+
+
+
+
+
▬
▬
▬

Kisapuisto
• Tuttu ja vakiintunut paikka Saipan otteluille
• Hyvät perustamisolosuhteet ja tasainen maasto
• Synergiaedut ylläpidossa ja eri hallien yhteiskäyttömahdollisuus
• Monitoimiareenan sijoittelulle alueen sisällä useampia vaihtoehtoja
• Mahdollisuus järjestää riittävästi pysäköintitilaa
• Edellyttää uutta katuyhteyttä ja radan alitusta Harapaisentielle

+
+
+
+
+
▬
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•
•
•
•

▬
▬
▬
▬

Etäisyys keskustasta 2 km
Ei kaupallisia kehittämismahdollisuuksia
Ei merkittävää imagoarvoa kaupungille
Vaatii asemakaavamuutoksen

Lappeenkatu
• Hyvät perustamisolosuhteet
+
• Erinomaiset liiketoimintaedellytykset
+
• Keskeinen sijainti – erinomainen saavutettavuus kaikilla liikennevälineillä+
• Sujuva yhteys pääkatuverkkoon ja 6 -tielle
+
• Mahdollistaa lisärakennusoikeutta
+
• Yksityisten tonttien hankkiminen on mahdollista
+
• Oma pysäköintilaitos mahdollinen – tai tukeutuminen viereisiin
+
• Nykyisten rakennusten purkaminen lisää kustannuksia
▬
• Lentoestepinnat rajoittavat toimisto- ja asuinrakentamisen korkeutta ▬
• Mutkakadun muutokset – muut muutokset liikennejärjestelyihin
▬
• Kannen rakentaminen Lappeenkadun päälle
▬
• Muut infratyöt
▬
• Vaatii asemakaavamuutoksen
▬
Armilan sairaalan alue ja ammattikoulun kenttä
• Hyvät perustamisolosuhteet ja tasainen maasto
+
• Kohtuullisen lähellä keskustaa, kävelymatkan päässä
+
• Synergiaedut alueen oppilaitosten kanssa (erit. ammattikoulun kenttä)+
ja muiden liikuntapalvelujen kanssa
• Sairaalan purkaminen lisää kustannuksia
▬
• Sairaalan tontti yksinään ahdas
▬
• Sairaalaa ympäröivä muu rakennuskanta rajoittaa alueen suunnittelua▬
• Pysäköintialueiden rakentaminen vaatii puuston poistamista laajoilta ▬
alueilta
• Ei merkittäviä kaupallisia kehittämismahdollisuuksia
▬
• Ei merkittävää imagoarvoa kaupungille
▬
• Vaatii asema- ja yleiskaavamuutoksen
▬
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SISÄLIIKUNTAHALLIN SIJAINTIVERTAILU

Sisäliikuntahalli tulee sijoittaa kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevalle keskeiselle paikalle, jotta se on helposti saavutettavissa eri kulkuvälinein ja jotta se palvelee
mahdollisimman hyvin mm. koulujen ja urheiluakatemian sisäliikuntatarpeita.
Laadittujen maankäyttötarkastelujen perusteella sisäliikuntahalli on mahdollista sijoittaa Prisman (Kivenkadun) ja Opintien alueille, Kisapuistoon, Armilan sairaalan ja Amiksen kentän alueelle ja Harapaisen kentälle.
Hyvin suunnitellulla sijaintipaikalla voidaan saada synergiaetua muiden lähellä olevien
urheilutilapalvelujen kanssa. Näiden kriteerien mukaisia sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi ns. Amiksen tekonurmikenttä, Harapaisen urheilualue tai Opintien varikon alue.
Mikäli sisäliikuntahalli sijoittuu ns. Amiksen kentän paikalle, pitää korvaava lämmitettävä jalkapallokenttä tehdä muualle keskustan alueelle, esimerkiksi Kimpisen alakentälle. Amiksen kentän nurmi ja lämmitys tulee joka tapauksessa peruskorjata lähivuosina, vaikka sisäliikuntahalli ei toteutuisi sen paikalle.
Sisäliikuntahallin oheisinvestointikustannukset eli mm. tarvittavien pysäköinti- ja liikennejärjestelyjen kustannukset ovat erilaiset eri sijaintipaikoissa. Ne voidaan selvittää
tarkemmin sen jälkeen, kun sijaintipaikka tai vaihtoehtoiset sijaintipaikat on valittu jatkoselvittelyyn.
Sisäliikuntahallin sijaintipaikka tulee päättää areenan investointipäätöksen yhteydessä.
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