KUOPION KOULUJEN SALIT: Koot, lattiamateriaalit ja lajit
SALIT 600 – 950

päivitetty 11.4.2019

m2

koulun nimi (lohkot)

m2

Maaningan urheilutalo (2)

790

Martti Ahtisaaren koulu

818

Neulamäen koulu (3)

726

m 6,7
k 7,4
8,0

Nilsiän liikuntatalo (3)

760

8,0

parketti

Pohjantien koulu (3)

853

8,1

Ylä-Pyörön koulu (3)

915

11,9

alue joustava
puu
parketti

koulun nimi (lohkot)

m2

Aurinkorinteen koulu (2)

449,5

Hiltulanlahden koulu (2)

593

salin
korkeus
m 9,6
k 10,7
8,0

Juankosken koulu,
Ruukin sali (2)
Jynkän koulu (2)

532

7,0

puu

481

8,0

joustomassa

Jynkänlahden koulu,
iso sali (2)
Karttulan Kissakuusen koulu
(2)

538

mondo kumi

459

m 9,0
k 10,9
8,0

Kuopion klassillinen lukio (2)

524

5,9

joustoparketti

Pirtin koulu (2)

466

9,7

parketti

salin
korkeus
7,0

lattiamateriaali

saliin parhaiten soveltuvat lajit

Taraflex
muovimatto
joustomassa

lentopallo, salibandy, jumppa,
sulkapallo, pesäpallo
salibandy, lentopallo, futsal

parketti

lentopallo, koripallo, salibandy,
sulkapallo, pesäpallo
salibandy, lentopallo, futsal,
sulkapallo
salibandy, lentopallo, koripallo

Sb-kaukalo/
palat
Kaukalo

katsomo peilit huom.
x

REMONTISSA
ELOKUULLE 2019 ASTI
Futsal-maalit

Kaukalo,
kulmapalat 8 kpl
Kaukalo

x

pesäpallon
lyöntipressu
taitotila (volttimonttu)
C-lohkon päädyssä

Kaukalo

x

salibandy, koripallo, lentopallo,
futsal, sulkapallo

Kaukalo,
kulmapalat

x

lattiamateriaali

saliin parhaiten soveltuvat lajit

katsomo peilit

muovimatto

koripallo, salibandy, lentopallo,
sulkapallo, jumppa, jalkapallo
lentopallo, salibandy, koripallo,
jumppa
salibandy, lentopallo, koripallo,
sulkapallo, jumppa
telinevoimistelu, jumppa,
salibandy, lentopallo, koripallo
salibandy, lentopallo, koripallo,
käsipallo, futsal, sulkapallo
lentopallo, salibandy, koripallo,
sulkapallo kaksi kenttää, verkot
ja tolpat
pesäpallo, salibandy, lentopallo,
koripallo, jumppa
salibandy, lentopallo, koripallo,
jumppa, sulkapallo, pesäpallo

Sb-kaukalo
tai palat
Kaukalo,
kulmapalat 4 kpl

Kaukalo

x

x

Futsal-maalit

SALIT 400 – 600 m2

joustomassa

joustomassa

huom.

KÄYTÖSSÄ
12.8.2019 ALKAEN
x
Kulmapalat

x

volttimonttu
Futsal-maalit

x

kulmapalat 4 kpl
kulmapalat 4 kpl

pesäpallon
lyöntipressu

Puijonsarven koulu (2)

478

7,0

joustomatto

salibandy, lentopallo,
jumppa, sulkapallo, futsal
koripallo, lentopallo, salibandy,
jumppa,

kulmapalat 4 kpl

Rajalan koulu (2)

432

6,9

parketti

koulun nimi (lohkot)

m2

Ala-Pyörön koulu (2)

250

salin
korkeus
6,7

lattiamateriaali

saliin parhaiten soveltuvat lajit

Sb-kaukalo
tai palat

parketti

lentopallo, koripallo, jumppa,
tanssi, sulkapallo
jumppa, tanssi, koripallo
jumppa, taistelulajit, sähly
jumppa, salibandy, lentopallo,
koripallo

Ent. Kalevalan koulun yläsali
Haapaniemen koulu (2)
Hatsalan klassillinen koulu,
liikuntasali

200,2
276
305

5,1
5,1
4,8

parketti
joustomatto
parketti

Jynkänlahden koulu,
pieni sali
Kuopion kristillinen koulu
Kurkimäen koulu (2)

245

5,1

joustomatto

jumppa, lentopallo, sähly

parketti
parketti

Käärmelahden koulu
Länsi-Puijon koulu (2)

284
266

Melalahden koulu (2)
Minna Canthin koulu
Muuruveden koulu
Nilsiän yhtenäiskoulu

259
338,5
230
220

jumppa, tanssi, lentopallo, sähly
sulkapallo, lentopallo, koripallo,
salibandy
lentopallo, salibandy, jumppa
lentopallo, salibandy, koripallo,
jumppa, taistelulajit, sulkapallo
jumppa, salibandy
lentopallo, salibandy, sulkapallo
lentopallo, sähly, jumppa
jumppa, taistelulajit, sähly

Pajulahden koulu
Pihkainmäen koulu

251
247

Pitkälahden koulu (2)

252

6,9

parketti

Riistaveden koulu
Särkiniemen koulu
Vehmasmäen koulu

267
203
240,5

5,1
4,3
6,9

lauta
parketti
parketti

Futsal -maalit teipillä
seinässä

kulmapalat 4 kpl
päädyt

SALIT 200 – 400 m2

264
264

m 8,0
k 9,1
7,2
7,4
6,9
6,1
m 4,0
k 6,0
7,0

muovimatto
joustava muovi
parketti
puu
puu
parketti
parketti
joustava muovi

sähly, lentopallo, jumppa
lentopallo, koripallo, jumppa,
sähly
lentopallo, jumppa, sähly,
sulkapallo
jumppa, sähly, sulkapallo
jumppa, taistelulajit
sähly, lentopallo, koripallo,
sulkapallo, jumppa

katsomo peilit

huom.

Kaukalo,
kulmapalat 4 kpl

kulmapalat 4 kpl
Kaukalo
Kaukalo,
kulmapalat 4 kpl
Kaukalo
kulmapalat 7 kpl

Kulmapalat

Kaukalo

Käytössä 31.12.19 asti

SALIT 40 – 200 m2
koulun nimi
Ent. Niiralan koulun tanssisali
Ent. Niiralan koulun liik.sali
Hatsalan klassillinen koulu,
juhlasali
Hirvilahden koulu
Juantehtaan koulu
Kallaveden lukio
Kemppaanmäen koulu
Kettulan koulu
Kuopion Lyseon lukio, juhlasali
Kuopion Lyseon lukio, sali
Paloahon koulu
Pulkonkosken koulu
Rytkyn koulu
Snellmanin koulu
Vehkalammen koulu
Vehmersalmen koulu
KOULUN ULKOPUOLINEN TILA
Alavan toimintakeskuksen
liikuntasali

m2

salin
korkeus
145,3 4,3
149,6 4,3
164
4,8

lattiamateriaali

saliin parhaiten soveltuvat lajit

muovi
muovi
parketti

jumppa, tanssi
jumppa,tanssi, lentopallo
jumppa, tanssi, taistelulajit

74
150
195
58
170
150

3,4
6,0

lakattu lattia
puu

3,5
4,4
6,4

maalattu lauta
parketti
puu

jumppa
jumppa, tanssi
jumppa, tanssi
jumppa (huom. 2 lk yhd. saliksi)
jumppa, sähly, sulkapallo
jumppa, tanssi

173,5 4,7
100
m 2,6
k 4,7
40
54
142,5
100
186,5 5,1

puu
muovimatto

jumppa, tanssi, sähly
jumppa

parketti
parketti
puu
parketti

jumppa
jumppa
jumppa, jooga
jumppa
jumppa, lentopallo, sulkapallo

116

muovi

jumppa, tanssi, taistelulajit

Sb-kaukalo
tai palat

katsomo peilit

Palonurmen koululla ei ole salia. Kaislastenlahdessa opetusluokka, josta pulpetit siirrettävä pois (käytössä 31.5.2019 saakka).

x

huom.
Käytössä 31.5.19 asti
Käytössä 31.5.19 asti

x

x

kouluaikana ei
liikuntakäytössä

x

