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Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 

Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

Vaikuta asuinalueesi viheralueiden tulevaisuuteen – vastaa 

asukaskyselyyn! 
 

Vantaan viheralueyksikkö on aloittanut uuden viheralueohjelman 2011–2020 laatimisen. 

Viheralueohjelmalla ohjataan Vantaan viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa. 

Voimassa oleva viheralueohjelma koskee vuosia 2001–2011. Viheralueohjelma laaditaan 

vuorovaikutuksessa asukkaiden, eri sidosryhmien ja kaupungin hallintokuntien kesken. 

Kaikilla vantaalaisilla on halutessaan mahdollisuus osallistua ohjelman tekemiseen.  

 

Asukaskyselyyn voi vastata internetissä 7.3. asti. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 

Fiskarsin puutarhavälinesarja (arvo n. 50 €). 

 

Linkki kyselyyn tällä sivulla: 

http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;221;1761;6693;101640 

 

 

Faktaa Itä-Hakkilan, Kuninkaanmäen, Nissaksen ja Sotungin alueesta  
 

Hakunilan suuralueen suurimmat pientaloalueet ovat Itä-Hakkila ja Vaarala. Kuusijärven 

kupeessa sijaitsee Kuninkaanmäen väljä pientaloalue. Kuninkaanmäessä sijaitsee myös yksi 

Hakunilan suuralueen työpaikkakeskittymistä. 

 

Sotungin kallioisen ja jyrkkäpiirteisen selänteen sekä Hakkilan reunamuodostuman väliin jää 

kapea laakso, jossa sijaitsee Sotungin kylä ympäröivine peltoineen. Sotunki on luokiteltu 

valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Sotunki on myös vireä 

kylä. Monet maatilat ovat edelleen toiminnassa ja maataloudesta toimeentulonsa saavien 

osuus on Vantaan suurimpia. 

 

Nissbackan kartano ja siihen liittyvä Laila Pullisen veistospuisto on myös arvokas 

kulttuuriympäristö. Sotungissa sijaitsee Risto Vilhusen veistospuisto. Talo Vilhusta on 

ehdotettu Museoviraston Valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden listalle. 

 

Hakunilan suuralueen koillis- ja itäosissa on runsaasti luonnon arvoiltaan merkittäviä 

alueita: Vantaan rauhoitettuja luonnonsuojelualueita, rauhoitettuja luontotyyppejä ja 

esiintymiä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta erityisiä luontoalueita sekä 

Natura-verkostoon kuuluvia alueita.  

 

Hakunilan merkittävimmät laajat virkistysalueet ovat Kuusijärvi ympäristöineen, Sotungin 

metsäalueet sekä Ojangon laaja ulkoilualue. Viheralueiden vetovoimakohteita ovat edellisten 

ohella mm. Nissbackan historiallisen kartanon raunioiden ympäristö Nissaksenpuistossa.  

 

http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;221;1761;6693;101640
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Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 

Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

Alueelle antavat vahvan leimansa monipuoliset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet. 

Hakunilassa ja Sotungissa on valtakunnallisestikin merkittävät hiihtomaastot ja seudullisesti 

tärkeät ratsastus- ja koiraurheilualueet. 

 

Toteutuneet tavoitteet: 

 

• Nissbackan historiallisen kartanon raunioiden maisemanhoito.  

 

• Kuusijärven ylläpitäminen Vantaan virkistyskeitaana.  

 

• Itä-Hakkilanpuiston leikkipaikka ja Paalupuisto, jonne on toteutettu myös pienimuotoinen 

skeittipaikka.  

 

• Yleiskaavassa 2007 Sotungin kyläkuvallisesti arvokkaalla alueella sijaitsevat pellot on 

määritelty säilytettäviksi. 

 

Toteutumattomat tavoitteet: 

 

 • Selkärankareitistä eli ulkoilureitistä Porvarinlahdelta Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen on 

tehty suunnitelma.  

 

• Viljelypalsta-alueet Liinamäen laaksoon ja Nissakseen.  

 

Lähde: Viheralueohjelma 2011–2020 (luonnos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


