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Toivotamme teille hyvää Sideways-
viikonloppua!

Oheisesta kartasta löydätte liikkumisreitit ja muut palvelut, jotka 
on suunnattu pyörätuoliasiakkaille sekä muille liikuntarajoitteisille. 
Mikäli tarvitsette tämän info-paketin jälkeen tarkempia lisätietoa, 
pyydämme kääntymään Sideways-alueen info-pisteen tai lähim-
män järjestyksenvalvojan puoleen. Info-pisteemme kautta saatte 
yhteyden henkilöön, joka osaa auttaa tarkemmin esteettömyyteen 
liittyvissä kysymyksissä.

Sideways-alue on pääosin tasaista betoni- tai asfalttipohjaa, mutta 
Nordikselta löytyy myös portaita sekä ylä- tai alakerroksissa sijait-
sevia keikkapaikkoja. Kaikkiin tapahtumapaikkoihin on esteetön 
kulku, mutta sisäänpääsyt saattavat poiketa muun yleisön kulku-
reiteistä. Suosittelemme siis varaamaan riittävästi aikaa siirtymi-
siin.

Alueella on jonkin verran kynnyksiä, mutta jokaisen oviaukon  
lähettyviltä löytyy järjestyksenvalvojia, jotka auttavat tarvittaessa 
niiden ylittämisessä.

Invavessat löytyvät sisältä Jäähallin pohjoispäädystä sekä ulkoa 
päälavakentän wc-alueelta (ks. kartta). Jäähallin sisätilan inva-wc 
on lukittu, avaimen saa pyytämällä vieressä sijaitsevasta ensiapu-
pisteestä. Ulkoalueella invavessoissa liikuntarajoitteisilla tai  
Vessapassin omaavilla henkilöillä on aina oikeus ohittaa  
mahdollinen jono.

Alueelta löytyy kolme pyörätuolikatsomoa, jotka sijaitsevat  
Sideways Stagen läheisyydessä, Black Boxissa ja Basementissa  
(katsomoissa rajallinen kapasiteetti). Sijainnit on merkattu kart-
taan. Muilla lavoilla ei ole korotettua katsomoa. Avustaja on luon-
nollisesti tervetullut mukaan katsomoon, heille on varattu istuimia.

ESTEETÖN LIIKKUMINEN SIDEWAYS-ALUEELLA

Pääsy päälavakentälle ja Sideways Stagen katsomoon:
Kartassa on merkattu katkoviivoin reitti ruokamyyntialueelta pää-
lavakentälle. Normaali yleisöreitti kulkee rappusten kautta, mutta 
liikuntarajoitteiset voivat siirtyä paikkaan vartioitua luiskaa pitkin. 
Kysy neuvoa luiskan luona olevalta järjestyksenvalvojalta. Sideways 
Stagen pyörätuolikatsomo sijaitsee miksauskopin vieressä.

Pääsy Black Boxin katsomoon:
Esteetön katsomo sijaitsee jäähallin eteläpäädyssä. Kulku katutasos-
ta kartan osoittamaan katsomoon. Paikalla olevat järjestyksenvalvo-
jat auttavat tarvittaessa.

Pääsy Basementin katsomoon:
Basement-lava sijaitsee jäähallin kellaritilassa. Kulku samaa reittiä 
kuin aikaisemmin kuvailtu siirtyminen päälavakentälle, mutta luis-
kan jälkeen teidän tulee kääntyä oikealle. Loivan mäen alapäässä 
oikealla seinustalla on Harjoitushalli-kyltillä varustettu ovi, jonka 
kautta on esteetön pääsy Basementiin. Esteetön katsomo sijaitsee 
ylätasanteella. Suosittelemme kysymään lisätietoja luiskan yläpääs-
sä päivystävältä järjestyksenvalvojalta. Huomiona, että Basementin 
anniskelupiste sijaitsee portaiden alapäässä eli kyseiseen baariin ei 
ole esteetöntä pääsyä.

Pääsy Upstairs-lavalle:
Jäähallin 2. kerroksessa sijaitsevaan Upstairsiin on hissiyhteys pääo-
vilta katsottaessa jäähallin katutason takakäytävältä, Theatre-tilan 
vierestä. Hissi kuljettaa teidät aivan Upstairs-lavan läheisyyteen. 
Hisseiä käytetään myös roudaus-tarkoitukseen, joten hissi on ajoit-
tain varattuna. Pyydämme huomioimaan tämän siirtymäaikoja suun-
niteltaessa.

Kaikkiin muihin tapahtumapaikkoihin pääsee esteettömästi ilman 
erityisjärjestelyitä.


