KUOPIOHALLIN TEKNISET TIEDOT:

Halli on valmistunut vuonna 1992

TEKNISIÄ TIETOJA
- hallin lämpötila n. 18-20¤
- bruttopinta-ala 15.200 m2
- tilavuus 215.000 m3
- hyötypinta-ala 14.000m2

- pituus maximissaan 148,5 m
- leveys maximissaan 95,5 m
- korkeus maximissaan 20 m

- hallin päätyovien korkeus 6,3 m ja leveys 4 m eli mahdollista ajaa jopa rekka-autolla hallin sisälle
(laskennallinen kestävyys 1000 kg/m 2)
-eri kokoisia poistumisteitä yhteensä 26 kpl
-sähkö- ja vesiliitännät mahdollisia kenttäalueella
URHEILUN SUORITUSPAIKAT:
YLEISURHEILU:
5 juoksurataa (sisärata 337 m, ulkorata 359 m, 7- ratainen etusuora 110 m)
pituus-, korkeus- ja seiväshyppypaikat, kuulantyöntöpaikka, heittopressu ja - häkki
PALLOILU:
-jalkapallokentät: (kansainvälinen kenttä 64 x 100 m, vain turnauksissa)
kentät jaettavissa verkoilla pienempiin osiin: kenttä 1 ja kenttä 3 (50 x 29 m ), kenttä 2 (55 x 37m)
-pesäpallokenttä: virallinen mitta 121 m, miesten kenttä 42 x 94 m, naisten kenttä 36 x 82 m vain
turnauksissa.
Jalkapallo- ja pesäpallokentillä ruohomatto, joka on käytössä marras-maaliskuun välisenä aikana.
-lentopallokenttä: (parketti vain virallisissa otteluissa), taraflex-alusta
-koripallo- ja sulkapallokentät: betonilla, ovat käytössä huhti-lokakuun välisenä aikana
-salibandykentät: salibandyareena (20 x40 m) pelataan mm. viralliset ottelut, salibandykenttä taraflexalustalla (17 x 27 m)
salibandykaukalo betonilla (20 x 40 m) on käytössä vain huhti-lokakuun välisenä aikana
- pöytätennis
MUUT URHEILUPAIKAT
-voimistelualue: kanveesi ja telineet mm. rekit, telineillä alastulomonttu (”volttimonttu”), trampoliini
-parkettisali: ”tanssisali” jossa peiliseinä (8,5 x 12 m), jumppapatjat ja äänentoistolaitteet
-kuntosali: jalan ojentajat/koukistajat, jalkaprässi, vartalonkiertolaite, vatsa/selkälihaslaite, ristitalja, reiden
lähentäjät/loitontajat, alasvetolaite, rintaprässi, vertikaali soutulaite, kuntopyörät, spinningpyörät,
sisäsoutuergometri, selkänojallinen pyörä, stepperit, erikokoiset käsipainot, tankopainot,
penkkipunnerruspaikat, kahvakuulat, jumppapallo, juoksumatto
VIESTINTÄMAHDOLLISUUDET
- tulostaulu
- äänentoisto: cd-soitin, langaton mikrofoni
- valaistusteho mahdollistaa mm. televisioinnin (max 1000 luxia)
´-kaikissa sähkökaivoissa kiinteä laajakaista, hallissa myös avoin verkko
ESIINTYMISLAVAT JA KATSOMOT
- esiintymislava 140m2, (moduli 2 m x 1 m = 2m2 , kolme korkeutta ), 70 kpl:tta
- kiinteässä katsomossa 1300 istumapaikkaa, siirtokatsomossa 1000 istumapaikkaa
MUUTA
- kokoushuone I 63 m2 (30-50 henkeä) käytössä langaton verkko ja videotykki
- kokoushuone II 27 m2 (n. 20 henkeä) piirtoheitin ja fläppitaulu
- 8 isoa ja 4 pientä pukuhuonetta
-Kuopio-liivejä n. 130 kpl
- messupöytiä 150 kpl (80 cm x 140 cm)
-naulakoita 12 kpl
- irtotuoleja 2400 kpl
siirrettävissä naulakoissa n.1000 ripustuspaikkaa
-kahviossa 56 istumapaikkaa

