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Pulkkamaan päältä avautuu hieno näkymälinja Laajavuoren hyppytorniin, jota uusi katos korostaa
ja kehystää. Alueen kasvillisuuden hoidossa otetaan huomioon näkymälinjan säilyminen.

Valaistus toteutetaan osittain älykkäästi käyttäjän ohjaamilla painonapeilla sekä
liiketunnistimilla. Näin vältetään turhaa valosaastetta ja tarjotaan myös
mahdollisuus tähtien tarkkailuun esimerkiksi pulkkamaan päältä. Osittainen
perusvalaistus tuo turvaa ja ehkäisee ilkivaltaa.

Halssilan hiihtomaa sijaitsee useiden asuinalueiden läheisyydessä, laajan virkistysmetsäalueen keskuksena ja se toimii myös tapahtumien keskuspaikkana kaikkina vuodenaikoina. Alueella on
pulkkamäki, latuja, maastopyöräilyreittejä, Aittovuoren luontopolku sekä kota. Hiihtomaan maisemakuvaa leimaavat alueen halki kulkevat sähkölinjat ja jyrkkäpiirteiset metsäiset mäet,
jotka kehystävät maisemia ja pitkää näkymälinjaa Laajavuoreen asti.

Suunnitelmassa on esitetty alueen metsäiseen kaakkoisosaan temppumaa uutena aluetoimintona.
Se sisältää lasten harjoitteluladun, josta osa toimii kesällä pyöräilyratana.
Temppumaassa on myös esterata eritasoisin osioin, vaijeriliuku sekä 
kuntoilualukuntoilualue. Maasta muotoillaan loivia kumpareita radalle.

Myös hiihtomaassa sekä pulkkamaassa muotoillaan
töyssyjä sekä turva- ja vastapenkereitä. Opastusta
parannetaan ja opastetauluja uusitaan. Kulkua
ja pysäköintiä ohjaamaan rakennetaan puuaitoja.

Temppumaahan rakenetaan uusi valaistus
ja muualla se kunnostetaan.  Tapahtumia
vavarten rakennetaan sähkönsyöttö.

Alueelle sijoitetaan syväkeräysastia
jätteelle sekä kuivakäymälät.
Parkkialue erotetaan luonnon-
mukaisin istutusaluein sekä
kivillä rajaten.
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Sisääntuloa vahvistamaan
rakennetaan portti, joka toistaa
uuden laavukatoksen muotokieltä.
Myös ajorataa levennetään ja
mahdollistetaan kaksisuuntainen
liikenne esimerkiksi tapahtumien
aikanaaikana. Näin päähuomio
ohjautuu hiihtomaahan,
eikä lumenkaatopaikalle.
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