Hilpakka on vikkelä, luonteeltaan hilpeä ja puhelias
aktiviteettipuisto, joka kokoaa yhteen eri taitojen osaajat. Hilpakka tarjoaa monipuoliset puitteet viihtymiseen,
urheiluun ja kulttuuritoimintaan kaikkina vuodenaikoina.

Puiston toiminnallinen puoli rakentuu kuudesta osa- alueesta, joita ovat Helssaus, Taitosuora, Vahvistamo, Syöttösuma, Kierä ja Boreaali. Toiminnallisia alueita täydentävät rauhallisemmat tilat: Riippuva paratiisi, Sammallampi, Humeerihuoma ja Mörrimettä.

Helssaus on yhteisöllinen aukio, joka toimii näyttävänä sisääntulona alueelle. Kerroksellinen kasvillisuus ja innovatiivinen
valaistus tekevät vaikutuksen jokaisena vuodenaikana. Aukion luoteiskulmassa sijaitsee
kahvilarakennus, josta löytyy välinevuokraamo, pukuhuone ja puiston huoltotilat. Pohjoisessa Helssaus-aukio rajautuu kauniiseen
olemassa olevaan koivumetsään, johon
kohdistetaan hoitotoimenpiteitä. Koivikon
reunalle istutetaan rajaavaa kasvillisuutta,
joka luo suojaisan oleskelualueen, riippumatoilla kalustetun Riippuvan paratiisin.
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Leikkipuisto Hilpakka sijaitsee pääsisäänkäynnin tuntumassa. Leikkialueella on rajattu pienten puoli ja isompien lasten alue,
joka jatkuu kumpuilevalle nurmikentälle.
Taitosuora on alueen punainen lanka, joka
solmii aktiviteettipuiston yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Taitosuoran varrelle sijoitetuista liikuntamahdollisuuksista löytyy jokaiselle
jotakin, oli käyttäjä sitten himotreenaaja,
penkkiurheilija tai aktiivinen seniori.
Syöttösuma on palloilijan unelma- alue,
joka innostaa yhteisöllisiin peleihin. Sään
salliessa käytössä ovat Lentopallo-, koripallo- sekä tenniskentät. Talvisin alueella on
jääkiekkokaukalo ja aurauslumista rakentuva lumilinna-alue.
Pesäpallo- ja jalkapallokenttä säilyvät olevilla paikoillaan, mutta jalkapallokentän pinnoite vaihdetaan tekonurmeksi, jolloin mahdollistetaan ympärivuotiset pallopelit. Lisäksi
suunnitelmassa on ehdotettu ylipainehallin
rakentamista jalkapallokentän talvikäyttöön. Pesäpallokenttää ympäröivät vallit ja
katsomorakenteet muotoillaan ympäristöön
istuviksi ja lyönti- / heittoverkko siirretään.
Pesäpallokentän itäpääty jäädytetään talvisin luistelua, sekä valaisinmastosta heijastettua hohtocurling -kenttää varten.

Kierä on uusi skeittikulma. Se laskeutuu
kumpuilevan maaston rauhaan ja sitä reunustavat aaltoilevat taidevallit, joihin on
mahdollista maalata graffiteja tai järjestää
taidenäyttely. Graffitit tekevät tilasta käyttäjilleen omannäköisen, joka vähentää mahdollista ilkivaltaa.
Hilpakan
alueella
Liikkumisen ohella
tärkeään rooliin nousee asukkaiden aktivoiminen. Taitosuoralla ja vahvistetulla
tapahtumanurmella voidaan järjestää erilaisia tapahtumia.
Humeerihuoma toimii uuden opetussuunnitelman mukaisena oppimisympäristönä.
Alueella on esiintymislava ja ulkoluokka erilaisiin opetustilaisuuksiin. Liikunta opiskelun
ohella auttaa oppimaan, joten Humeerihuoman kainaloon on suunniteltu parkouria
ja boulderointia yhdistävä alue Boreaali.
Humeerihuoman ja Boreaalin materiaalit
ovat luonnonmukaisia, jotka kunnioittavat
naavaisen Mörrimetän henkeä.
Mörrimetässä sijaitsee puiston korkein
kohta, johon perustetaan nuotiopaikka ja
avataan näkymä puistoon. Metsän arvokasta luontoa (mm. naavaa ja siirtolohkareita)
voidaan käyttää opiskelun tukena ja mielikuvitusta kutkuttavissa leikeissä.
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Puistoa ympäröivä rengasreitti palvelee
lenkkeilijöitä ja hiihtäjiä. Reitti on pääosin
hakepintainen, mutta nousee asfalttipintaisena läpi Sinivalkeiden kumpujen. Suunnitelmassa on ehdotettu rengasreitiltä liittymää Kiimingin osayleiskaavan mukaiseen
ulkoilureittiin.

Hilpakan länsipuolelle perustetaan niittyalueita ja pallokenttien hulevesistä Sammallampi. Niityt ja lampi kuvastavat alueen
historiaa. Puiston alueelta Kiiminkijokeen on
laskenut Sammaloja, jonka varrella on ollut
peltoja ja niittyalueita. Niityt lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja houkuttelevat alueelle mm. perhosia.
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Aktiviteettipuisto Hilpakka on valaistu kiinnostavasti käyttäen sekä suoraa, että
epäsuoraa valaistusta. Valaistuksessa suositaan lämpimiä värilämpötiloja, jolloin alue on kutsuva myös pimeällä ja kylmänä vuodenaikana.
Alueen erikoisvalaistus:
1. Pohjoisen sisääntulon kuusirivin kohdevalaistus
2. Helssaus -aukion muurivalaisimet ja kohdevalaistut puut sekä veistos
3. Taitosuoran innovatiivinen riippuvalaistus
4. Vapaan luistelun eteläreunaan heijastetaan hohtocurling-kenttä
5. Valo-ottelu
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