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Tikkurilassa tapahtuu



Kohtaamisten ja tapahtumien kesä 
Vantaalla

Kauan kaivattuja kohtaamisia

Puistojen ja torien käytön maximointi ja 
elävöittäminen

• Liikkuvien elintarvikehuoneistojen salliminen 
määrättyihin puistoihin

• Bajamajojen sijoittaminen määrättyihin puistoihin

• "Lauantai soitot" puistoihin

• Skeittiparkit, puistojumpat ja leikkipajat jne.

• Pop Up –tapahtumat ja ravintolat puistoissa ja 
toreilla

• Suurterassi Tikkurila sekä 
terassilaajennukset katualueilla ja –aukioilla (mm. 
Myyrmäki)

Tapahtumia ja toimintaa ulkona

Puistojen, torien ja aukioiden isommat tapahtumat

• Esim. Puistoleffat, Keskiaikapäivä, Jokivarsipäivä, 
RatikkaFest, Martinuksen Backstage, Why so
Myrtsi, Vantaan kesälava, Kartanoiden ohjelmisto 
(Katrineberg, Backas, Håkansböle), Louhela Jam –
kiertue, kesäteatterit, Tikkurila Festivaali ja paljon 
muuta!

• Pieni käsikirja helpottamaan Pop up -tapahtuman 
ja/tai –ravintolan perustamista





Kauan kaivatut kohtaamiset 1

KESÄN 2021 Spesiaalit:

• TIKKURILAN SUURTERASSI 
KOHTAAMISIIN

• LIIKKUVAT 
ELINTARVIKEHUONEISTOT 
PUISTOISSA JA TOREILLA

• BAJAMAJAT

• LAUANTAISOITOT PUISTOISSA

• Tuodaan lisämaustetta arkisiin kohtaamisiin

• Kymmenien jo olemassa olevien puistotilaisuuksien sekä 
kartanoiden ohjelmistojen lisäksi mahdollistetaan puistojen 
monipuolista käyttöä. Liikkuvat elintarvikehuoneistot 
sallitaan ja bajamajoja lisätään:

• Tikkurilan jokiranta

• Kirjastopuisto

• Ankkapuisto

• Jokiuoman puisto

• Kiertävät soittoryhmät lauantaisin puistoissa ja toreilla 
(Tikkurilan tori) 

• Tikkurilan suurterassihankkeen toteutus, sekä 
terassilaajennukset eri puolilla Vantaata, mm. Myyrmäessä

• Kaikki pienetkin puisto- ja toritapahtumat sekä tapahtumat 
uimarannoilla laitetaan tapahtumakalenteriin ja 
kannustetaan myös yksityisiä toimijoita tähän



Liikkuvat 
elintarvikehuoneistot 
puistoihin

•Ruoka-autot, nakkikärryt ja jäätelöautot ovat liikkuvia 
elintarvikehuoneistoja. Niiden tarvitsee tehdä 
elintarvikehuoneistoilmoitus kotikuntaansa. Ilmoituslomake 
löytyy kaupungin nettisivuilta, sähköisen asioinnin 
palveluista. https://asiointi.vantaa.fi/web/ymparistoterveyd
enhuolto/ilmoitus-elintarvikelain-mukaisesta-
elintarvikehuoneistosta

•Sitten kun tämä ilmoitus on hoidettu kuntoon, täytyy 
liikkuvan elintarvikehuoneiston vielä tiedottaa tulostaan sitä 
kuntaa, jonka alueelle on menossa elintarvikkeita myymään. 
Vantaan osalta tiedotuslomake löytyy samoin kaupungin 
nettisivuilta.https://asiointi.vantaa.fi/web/ymparistoterveyd
enhuolto/tiedotus-liikkuvasta-elintarvikehuoneistosta-
tapahtuvasta-myynnista-tai-tarjoilusta
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Tikkurilan terassi ja uusien 
terassialueiden 
toteuttaminen

• Kielotie 13 tontille on mahdollista saada iso (useamman ravintolan) terassi ja 
tapahtumia kesäkuun alusta lukien. Yhteyshenkilö Jarkko Sistonen. Alue täytyy 
puolittaa koronatestauspisteen kanssa

• Uusien terassialueiden toteuttaminen katualueilla ja -aukioilla, 
harkinnanvaraisesti puistoissa ja kaupungin rakentamattomilla tonteilla
• terassin sijoittamispäätöksestä Kapu perii ainoastaan käsittelymaksun (60 

€) alle 120 m2 alueesta
• yli 120 m2 terassialueesta peritään vuokraa 25 €/m2/kesä
• hakija hakee itsenäisesti anniskeluluvan AVI:lta erillisellä hakemuksella
• kaupungin suuntaan asiointi keskitetysti Lupapisteen kautta
• Myyrmäkeen on tulossa iso terassin laajennus

• Hakijan tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus ympäristöterveydenhuollolle 
kaupungin sivuilla olevalla lomakkeella. Käsittelymaksu 125 €.

• Kadut ja puistot (Kapu) lupaa myöntää ripeästi maanomistajan suostumuksen 
Aluehallintovirastolle (AVI) sekä terassin sijoittamispäätöksen 

• Terassien laajentamisesta ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä ilmoitusta 
ympäristöterveydenhuollolle

• Lupapisteestä lähtee ilmoitus myös Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle

• Terassirakenteet eivät saa haitata turvallisuutta tai esteettömyyttä
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Otteita Tikkurilan tapahtumista

• Pieni käsikirja on valmisteilla helpottamaan Pop up -tapahtuman 
ja/tai–ravintolan perustamista. (Tai mahdollisesti käytetään 
Helsingin laatimaa viime vuoden ohjeistusta muokattuna, tämä 
on  vielä selvitysvaiheessa).

• Otteita Vantaan tapahtumista ja  tapahtumakalenterista + 
lisähuomioita...

• https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI #tapahtumienvantaa
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Vantaalla järjestetään touko-
syyskuussa kymmeniä 

tapahtumia

https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI




Tapahtumia ja 

toimintaa kesällä 

2021

4. - 5.6 (Pe - La, klo 9 - 16) Tikkurilan Synttärimarkkinat.
Tikkurilan vanhatori, Peltolantie 4 01300 Vantaa (Toriyhdistys)

5.6. Suvivirsi-tapahtuma, Kaupungintalon edusta

22.-24.7. Tikkurila Festivaali, toistaiseksi valmistellaan suunnitellusti, 
yhteistyötapahtuma, Hiekkaharjun urheilupuisto

12.8. Leffapiknik Tikkurila

T21.8. Tikkurilan jokirannan avajaiset

21. - 22.08 (La - Su, klo 9 - 16) Tikkurilan Elomarkkinat
- Tikkurilantori, Asematie alueineen., Toriyhdistys

9.-11.9. Suuret oluet – Pienet panimot –festivaali, Peltolantori

2. - 3.10 (La - Su, klo 9 -16) Maalaismarkkinat + basaari
Tikkurilan vanha- ja uusitori, Peltolantie, Tikkuraitti, Asematie, Basaari, (Talvikkitie), 
Toriyhdistys

19.-20.11.2021 Valon Tikkurila



Edelleen kaivataan:

• Tapahtumia varten tarvitaan pääkaupunkiseudulle selkeät yhteiset ohjeet terveysturvallisuudessa (tapahtumat niin 
sisällä kuin ulkonakin) – samat pelisäännöt kaikille. Tulkinnanvaraisten ilmaisujen karsiminen ohjeistuksista (esim. 
ilmaisuja mm. pieni / isompi tapahtuma, tosiasiallinen.)

• Rajoituksia purettaessa pienten yleisötapahtumien avaamisen tulisi rinnastua ravintoloiden avaamiseen

• Pk-seudun osalta olisi suotavaa katsoa kokonaistilannetta, ei vain ilmaantuvuuslukua. Myös sisätiloissa 
toteutettavia tapahtumia voitaisiin käynnistää turvallisesti esimerkiksi edellyttämällä 
ennakkoilmoittautumista/-ostoa ja istumapaikkaa

Lisäksi: Hallituksen muistioluonnoksesta poiketen kasvomaskisuosituksesta ei tulisi luopua vielä heinäkuussa. 
Kasvomaskisuositus kannattaisi pitää voimassa ainakin julkisissa sisätiloissa asioidessa, samaan tapaan kuin 
toistaiseksi jatkuvat lähikontaktien välttäminen ja turvavälit sekä käsi- ja yskimishygieniasuositukset (Helsingin 
kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala).

"Alueellisten ja paikallisten viranomaisten on annettava yleisötilaisuuksien osalta tarkkarajaisia ja 
oikeasuhtaisia päätöksiä. Tällaisella harkinnalla tulee minimoida tapahtumaelinkeinolle aiheutuvat vahingot. 
Päätöksissä tulee huomioida erilaisten tapahtumapaikkojen riskit (esim. sisä- ja ulkotila) sekä muut käytettävissä 
olevat (vaihtoehtoiset) keinot, joita tapahtumissa myös juridisesti voidaan toteuttaa, velvoittaa ja valvoa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi kasvomaskit, joiden käytön tulisi olla vaihtoehto turvaväleille. Saatavilla on myös 
kattavaa tutkimusnäyttöä siitä, että koronaviruksen tartuntariskit ovat ulkotiloissa huomattavasti alhaisemmat 
ja kasvomaskeja käytettäessä lähellä nollaa."

- Tapahtumateollisuus



Kiitos


