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TIETOA ESTEETTÖMYYDESTÄ
Tervetuloa Salpausselän kisoihin! Olette lämpimästi tervetulleita Lahden Urheilukeskukseen seuraamaan koko perheen
talvikarnevaalia 8. - 10.2.2019.
SAAPUMINEN
Invapysäköinti sijaitsee jäähallin kentällä Svinhufvudinkadulla. Invapaikkoja on varattu 10 kappaletta.
Invataksin pysähdyspaikka sijaitsee Salpausselänkadun ja Svinhufvudinkadun liikenneympyrän vieressä jäähallin puolella
vinoparkkien kohdalla.
SISÄÄNKÄYNTI
Alueella on yksi sisäänkäynti, joka sijaitsee Salpausselänkadun ja Svinhufvudinkadun liikenneympyrän välittömässä
läheisyydessä. Sisäänkäynnin läheisyydessä toimivat yleisöoppaat avustavat yleisöä ja erityisryhmiä tarpeen mukaan,
jakavat liikuntaesteisten aluekarttoja sekä auttavat teitä mielellään kisoihin liittyvissä asioissa.
KATSOMOT
Esteettömiä pyörätuolipaikkoja on varattu sekä hiihtostadionin katsomossa katetulla puolella että mäkikatsomossa erikseen
merkityillä paikoilla. Hiihtokatsomossa on 12 pyörätuolipaikkaa ja mäkikatsomossa 16 pyörätuolipaikkaa.
WC-TILAT
Kisa-alueella on useita inva-WC:itä, jotka löytyvät sekä ulko- että sisätiloista.
INFOPISTE
Kisa-alueella on kaksi infopistettä. Ensimmäinen infopiste sijaitsee hiihtostadionin edessä Fan Zonella. Infopisteelle on
luiska, johon pääsee pyörätuolilla. Toinen infopiste sijaitsee Lahti Hallissa. Jos teille tulee kysyttävää, voitte vierailla
infopisteissä tai soittaa Spectator-infoon, puh. 044 704 4745 kisojen aukioloaikana.

ACCESSIBILITY INFORMATION
Welcome to the Lahti Ski Games! We are delighted to welcome you to enjoy FIS Nordic World Cup Competitions 8.-10.
February 2019.
ARRIVAL
Disabled parking is located in the parking lot just beside of the main entrance. Driving there is possible through
Svinhufvudinkatu. You will need a valid event ticket and a disabled parking permit to enter disabled parking. There are 10
disabled parking spaces reserved.
The taxi pole for disabled visitors is located next to the traffic circle of Salpausselänkatu and Svinhufvudinkatu, on the side
of indoor ice rink.
ENTRANCE
There is one entrance to the area which is located right next to the traffic circle of Salpausselänkatu and Svinhufvudinkatu.
Upon arrival to the Sports Centre, you will meet some volunteers. Their responsibility is to help the visitors and assist people
with special needs. Visitor guides work in close proximity to the entrances and will be happy to assist you and give
guidance if needed. They will also hand out area maps designed for disabled people.
STANDS
Wheelchair users have their own stands in both cross-country skiing stadium and ski jumping arena where to watch the
competitions. The stands for the wheelchairs are clearly marked and easily accessible. There are 12 wheelchair places in
cross-country skiing stadium and 16 wheelchair places in ski jumping arena.
TOILETS
The Sports Centre has accessible toilets for disabled visitors in the area. Those can be found from indoor spaces as well as
outdoor areas.
INFORMATION POINT
There are two information points in the Sports Centre. One information point is located in front of the cross-country skiing
stadium. There is a wheelchair ramp to allow access for wheelchair users. Another information point is located inside the
Lahti Hall. If you have any questions, you can visit the information points or call Spectator Info, phone +358 44 704 4745
during the opening hours of the event.
The important locations mentioned above are clearly marked with guidance signs in the Sports Centre. You can also see
these locations in the area map for disabled people which you will be given upon entering the event.

