URBAANI TIKKURILA 		
RENTO JA ROHKEA VANTAA
EKK kävelykonferenssi Vantaalla keskiviikkona
29.9.2021
Tule uudistuvaan Tikkurilan keskustaan kävellen ja keskustellen! Näkökulmina muun muassa keskustan elinvoimaisuus,
keskusta-asuminen, kaupunkivihreä ja ratikka. Luvassa on
monipuolinen ja vuorovaikutteinen kattaus innostavia puheenvuoroja, kohteita ja yllätyksiä!
Tikkurila on Vantaan pääkeskus. Se sai Elävät kaupunkikeskustat -yhdistyksen
valtakunnallisen keskustapalkinnon vuonna 2019. Tikkurilaan on rakennettu viime vuosina uusia asuntoja 6 000 asukkaalle ja työpaikkoja noin 2 000
työntekijälle. Uusi toimisto- ja liikekeskus Dixi palvelee alueella asioivia ja sen
asemasilta yhdistää keskustan radan itäpuoliseen Jokiniemeen toimien samalla junamatkustajien odotustilana. Suomen kolmanneksi vilkkain juna-asema
kasvaa edelleen matkustajamääriltään ja matkakeskuksesta löytyy junien ja
bussien lisäksi tulevaisuuden Vantaan ratikka. Kaupungintalon viereinen uusi
tori ja kävelykatu edistävät kaupunkielämää.
ALOITUS

Vantaan Kaupungintalon edusta, Asematie 7

11.45-12.00

Ilmoittautuminen

12.00		
		
		

Tervetuloa Vantaalle, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
Ekk:n tervehdus, puheenjohtaja Pekka Vähäkangas
Tulevaisuuden Tikkurila, Aluearkkitehti Marjaana Yläjääski

12.20 		
		

Ohjeet iltapäivälle + jakautuminen ryhmiin
3 ryhmää kiertävät samat kohteet, mutta eri järjestyksessä.

KESKUSTAKIERROS KÄVELLEN TIKKURILASSA
”TIKKURILAN TARINA KYSELLEN JA TARINOIDEN”
12.30-17.00
PÄIVÄKÄVELY
Tikkurilantori – tapahtumien paikka
Kirjastopuisto – kaupunkivihreää keskustassa
Uuden toimitilan kortteli ja ratikka – tulevaisuuden hybridikortteli
Tikkurilan kirkon kortteli – keskustan sydän
Tikkurilan päiväkoti – uusi urbaani keskustapäiväkoti
Tikkurilanranta – keidas kivenheiton päässä keskustasta
KAHVIT Vernissassa (Cafe Charlotta) porrastetusti, Tikkurilantie 36
Ryhmä A 14.55-15.15, Ryhmä B 14.35-14.55, Ryhmä C 14.15-14.35
ILTAPÄIVÄKÄVELY
Dixi – matkakeskus kokoaa eri liikennemuodot
Tikkuraitin kehittäminen – elinvoimaa ja asukkaiden olohuone
Tikkurilantie – Kielotie -kortteli - kaupunkiasumista
Horsmakujan kortteli - kaupunkiasumista
Kielotie tornitalot - kaupunkiasumista
Tikkurilan Silkki - Rakennussuojelua ja kulttuuria
PÄÄTÖS
17.00 Tikkurilan Silkki, Tikkurilantie 44
tarjoilut ja ulko-ohjelmaa, pienissä ryhmissä tutustuminen
uusiin Teatteri Vantaan tiloihin
LISÄTIETOJA
Pokko Lemminkäinen, tj.
Elävät Kaupunkikeskustat ry
puh. 040 555 3462
pokko.lemminkainen@kaupunkikeskustat.fi
www.kaupunkikeskustat.fi
ILMOITTAUTUMINEN 22.9. mennessä
www.kaupunkikeskustat.fi
1. Nimi / yhteisö
2. Sähköposti
3. Matkapuhelin
4. Laskutustiedot
5. Jäsen / ei jäsen
6. Erityisruokavalio / muut toiveet
7. Osallistun iltaohjelmaan klo 17-18 Silkissä
Hinta:
EKK:n jäsenet 60 € / hlö, muut 100 € / hlö
Huom!
Jokaisesta osallistujasta yksi
ilmoittautuminen.

TAPAAMISPAIKKA

Huom!
Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
Tapahtuma järjestetään koronaohjeistukset huomioiden.
Kaikilla osanottajilla on maskipakko
ryhmässä liikuttaessa.

