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Kiiminki-puisto on koko perheen ympärivuotinen
elämyksellinen toimintapuisto, jossa ihmiset ikään
katsomatta kohtaavat toisiaan ulkoilmakuntoilun,
urheilun, leikin, kahvilaelämysten, ulkoilmakonserttien ja
kauniiden näkymien merkeissä. Puiston rakenteissa
materiaalina näkyy puu, joka kuvastaa Kiiminkijokea
pitkin ennen muinoin uitettuja tukkipuita.
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Toimintapaikat on valaistu niin, että toiminta on
mahdollista myös pimeän aikana. Valo ja liikunta
yhdistyvät yhdeksi toiminnoksi. Alueen yleisvalaistus on
tunnelmallinen. Kulkureittien valaistus on sijoitettu
matalalle ja suunnattu maanpintaan, jolloin kulkija ei
häikäisty. Erikoisvalaistuksella leikitellään skeittipoolin

Nimimerkillä, KIMALLUS
KIIMINGIN KIMALLUS
Kiiminki-puisto on koko perheen ympärivuotinen elämyksellinen toimintapuisto, jossa ihmiset ikään
katsomatta kohtaavat toisiaan ulkoilmakuntoilun, urheilun, leikin, kahvilaelämysten,
ulkoilmakonserttien ja kauniiden näkymien merkeissä. Puiston rakenteissa materiaalina näkyy puu,
joka kuvastaa Kiiminkijokea pitkin ennen muinoin uitettuja tukkipuita.
SISÄÄNKÄYNNIT
Sisääntuloja luoteen ja kaakon suunnista korostetaan vahvoilla tukkimaisilla pilariporteilla, jotka
ohjaavat puistoon saapujan alueen sisäpuolelle. Kesäaikaan puisto täyttyy liikunnan harrastajista,
leikkijöistä, urheilijoista, pihapelien pelaajista sekä ihmisistä, jotka haluavat tavata toisiaan.
MONIPUOLISET TOIMINNOT
Iso ovaalin muotoinen kuntoilureitti kokoaa keskeiset toiminnot yhdeksi kokonaisuudeksi. Kenttien
reunoilla olevat kumpareet toimivat katsomoina, joista voit seurata jännittäviä mittelöitä.
Pääsisäänkäynnin läheisellä aukiolla toimii alueen käyttäjiä ympäri vuoden palveleva kahvila, jossa
voit pistäytyä kupillisella kuumaa urheilun lomassa. Leikkialueen monipuoliset leikkivälineet
viihdyttävät kaiken ikäisiä leikkijöitä, myös seniorit on huomioitu ikääntyville soveltuvilla
kuntoilulaitteilla. Beach volley-kentän ympäristössä olevalla kivituhka-alueella on tilaa erilaisille
pihapeleille. Skeittipoolin ja parkour radan takana aluetta rajaavat betoniseinäkkeet toimivat
luvallisena maalauspaikkana graffititaiteelle.
Alueen laidalla kohoavasta näkötornista voit ihailla kauniita maisemia, öistä tähtitaivasta sekä alla
avautuvaa puistoa. Viikonloppuisin voit nauttia ulkoilmakonserteista tai tapahtumista piknik-kori
mukanasi. Tulentekopaikat mahdollistavat myös grilliherkkujen valmistamisen. Alueen takaosassa
voit ottaa mittaa itsestäsi kiipeilemällä seikkailuradalla.
TOIMINNALLINEN VALOPUISTO
Syksyn pimeydessä liikkujaa viihdyttää metsän siimeksessä oleva toiminnallinen valopuisto, jossa
voit kuntopyörää polkemalla, kiipeilemällä ja ratkomalla erilaisia tehtäviä tuottaa valaistuksellisia
elämyksiä ympäristöön.
YMPÄRIVUOTINEN KÄYTTÖ
Talven kylminä valkeina päivinä puistossa järjestetään talviriehoja ja mm. lumihankijuoksua talvicrosstrainingin yhteydessä. Voit käydä puistossa hiihtelemässä, sillä pesäpallokentän ympäri ajetaan
talvella hiihtolatu, josta on takaosan metsän kautta yhteys myös alueen latuverkostoon. Leikkikentän
kumpareelta voit laskea mäkeä, ja palloseinään heitellä lumipalloja. Jalkapallokentän muutos
tekonurmeksi mahdollistaa luistelukenttien jäädyttämisen jalkapallokentälle. Tenniskentille tehdään
talvella pienempi, mailattomille luistelijoille suunnattu luistinrata. Myös osa leikkipaikoista on
talviaikaan käytettävissä.
Pimeän talven aikana valaistuksen tärkeys korostuu. Toimintapaikat on valaistu niin että toiminta on
mahdollista myös pimeän aikana. Valo ja liikunta yhdistyy yhdeksi toiminnoksi. Alueen yleisvalaistus
on tunnelmallinen. Kulkureittien valaistus on sijoitettu matalalle, ja suunnattu maanpintaan, jolloin
kulkija ei häikäisty. Erikoisvalaistuksella leikitellään skeittipoolin rakenteissa, lammen pohjassa ja
sisääntuloporteilla.

