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Toteutimme kesällä 2022 asiakaskyselyn 
Hiekkaharjuun suunniteltavasta Vantaan 
Hillasta. Suuri kiitos kaikille vastaajille. 
Olemme koonneet tähän yhteenvetoon 
kyselyyn vastanneiden asiakkaiden 
näkemyksiä ja toiveita. Pyrimme 
mahdollisuuksien mukaan huomioimaan 
vastaukset ja kommentit kotikorttelia, 
asuntoja ja yhteistiloja toteutettaessa. 
Palaute on arvokasta myös muita tulevia 
kohteita ajatellen.



Alustava visualisointi



Naapurusto ja pihapiiri 

Kodikkaan kokoisen nelikerroksisen Hillan suojaisa 
kotipiha tarjoaa toimintoja kaiken ikäisille. Asukkaiden 
yhteiseen käyttöön suunnitellaan muun muassa 
pyöränhuolto- ja pesupistettä, grillipaikkaa ja 
viljelylaatikoita. Lisäksi kotitalosta löytyy yhteiskäyttöinen 
sauna sekä pieni pesutupa kuivaushuoneineen. 

Hilla kuuluu energialuokkaan A. Energiatehokkaiden 
kodinkonevalintojen lisäksi talon katolle sijoitetaan 
aurinkopaneeleita, joilla tuotetaan osa kiinteistön 
sähköstä.

Harjakattoinen Hilla rakentuu Hiekkaharjun  
luonnonläheiseen naapurustoon

Hillan suunnitelmat ovat herättäneet paljon kiinnostusta. 
Kohde kiinnostaa monipuolisesti eri asiakasryhmiä. 
Enemmistö vastaajista oli aikuistalouksia (62 %), 
mutta mukana oli myös lapsiperheitä. Vastanneissa oli 
hyvin tasaisesti useita eri ikäluokkia. Enemmistöksi 
muodostuivat yli 35–44-vuotiaat (31 %), 45–54-vuotiaat 
(21 %) sekä 65-vuotiaat (21 %). Pääsääntöisesti Hillasta 
halutaan ostaa koti itselle tai perheenjäsenelle (96 %).

Rauhallinen, luonnonläheinen ja  
kestävän kehityksen mukainen kotipaikka

86 % vastaajista piti kestävän kehityksen ja uusiutuvan 
energian ratkaisuja tärkeinä tai erittäin tärkeinä. 

Kyselyn mukaan Hillassa viehättää erityisesti sen 
rauhallinen ja luonnonläheinen sijainti pientaloalueen 
kainalossa. Ulkoilureitit avautuvat heti kotiovelta, ja 
naapurusto tarjoaa paljon mahdollisuuksia luonnossa 
liikkumiseen ja harrastamiseen. Omaan kotikortteliin 
tulee turvallinen ja viihtyisä piha-alue, ja osassa koteja 
oleskelutilat jatkuvat ikiomalle vehreälle asuntopihalle. 

Meille koti on paljon muutakin kuin 
talo, jossa asut. Siksi luomme sekä 
koteja että naapurustoja, joihin 
ihmiset tuntevat kuuluvansa.

Vantaan Hillan 
kotikortteli



Onnellisen kodin salaisuus piilee ihmisissä, jotka siellä asuvat 
ja elävät. Me haluamme luoda tälle elämälle mahdollisimman 
huolettomat puitteet. Vantaan Hilla suunnitellaan suurella 
sydämellä asukkaiden toiveita ajatellen.
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Kodikkaat faktat 
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Talotyyppi: Kerrostalo 
Sijainti: Vantaa, Hiekkaharju
Asuntojen lukumäärä: 46  
Huoneita: 1–4 
Pinta-ala: 28–83,5 m2 


