
 
Hei, 

Löydät tästä hyödyllisiä ohjeita, mikäli olet varannut pysäköintipaikan Lentoparkista matkasi ajaksi. 

Lentoparkki Oy on yksityinen pysäköintialue Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömässä 

läheisyydessä. Kuljetamme asiakkaamme pysäköintialueelta busseillamme lentoasemalle ja 

noudamme matkan jälkeen takaisin Lentoparkkiin. Tutustu toimintaamme tarkemmin osoitteessa 

www.lentoparkki.fi  

Näin toimit matkalle lähtiessäsi: 

1. Saapuessasi Lentoparkkiin voit jättää matkatavarat ja mukanasi olevat matkustajat 

odotus/kassarakennuksemme luokse. Bussit kentälle lähtevät tämän rakennuksen päädystä. 

2. Aja sisään parkkialueelle sisäänajopuomien kautta. Paina porttilaitteen lippupainiketta, saat 

laitteesta puomilipun ja puomi aukeaa. Aja pysäköintialueelle ja etsi vapaa paikka kentältä. 

Sinulle ei ole varattu nimettyä paikkaa, vaan valitset vapaana olevista paikoista sopivan. 

3. Siirry matkatavaroinesi Lentoparkin bussiin, joka kuljettaa sinut oikean terminaalin lähtöovelle. 

Bussimme kulkevat ilman aikataulua aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ajoaika Lentoparkista 

lentoasemalle kestää noin 5 minuuttia. Varaa pysäköintiin ja kentälle siirtymiseen 

kokonaisuudessaan noin 20 minuuttia, niin ei tule kiirettä.  

Näin toimit matkalta palatessasi: 

1. Matkatavarasi saatuasi siirry Lentoparkin noutopysäkille, joka sijaitsee Terminaali 1:n edessä.  

Lentoaseman rakennustöistä johtuen Lentoparkki-bussien ajoreitti on muuttunut 15.5.2019. 

Pysäkki T2-terminaalin edessä on poistunut käytöstä. Pääsemme ajamaan ainoastaan T1-

terminaalin pysäkille. Myös T2-terminaalin kautta matkustaville asiakkaille bussiemme jättö- ja 

noutopysäkki sijaitsee ainoastaan T1-terminaalin edessä. Kulku terminaalien välillä tapahtuu 

sisäkautta. Noutopysäkkimme on pysäkki numero 10. Löydät noutopysäkkimme T1-

terminaalista päin katsottuna vasemmalta, ylitettyäsi suojateiden kautta kaksi ajokaistaa. 

Pysäkiltä löydät suuren näyttötaulun, jonka vasemmassa reunassa on kutsupainike. Paina tätä 

nappia, niin bussi noutaa sinut pysäkiltä. Näytöllä näet bussien sijainnin ja arvioidun 

saapumisajan pysäkille. Ole tarkkana, että nouset oikeaan bussiin. Lentoparkin bussit ovat 

punaisia. 

2. Saavuttuasi takaisin Lentoparkkiin, käy kassalla lunastamassa ulosajoon oikeuttava puomilippu. 

Anna kassalle sisäänajon yhteydessä porttilaitteesta saamasi puomilippu ja kerro maksaneesi 

pysäköinnin etukäteen TUIlle. Osanottajatodistuksessasi on maininta tästä maksusta. Se on 

hyvä esittää kassalle, niin asiointi nopeutuu. Kassallamme on myös nimelläsi tieto maksetusta 

pysäköinnistä. Saat kassalta ulosajoon oikeuttavan puomilipun. 

3. Mukanasi olevat matkustajat ja matkatavarat voit jättää kassarakennuksen luokse ja käydä 

hakemassa autosi pysäköintialueelta. 

4. Aja lastausalueelle hakemaan kanssamatkustajasi ja matkatavarat. Lastatkaa auto ja ajakaa 

ulosajopuomeille. 

5. Syötä porttilaitteelle kassalta saamasi puomilippu. Puomi aukeaa ja kotimatka voi alkaa. 

6. Käänny Lentoparkista oikealle, niin pääset liikenneympyrän kautta sujuvasti Kehä III:lle.  

 

Hyvää kotimatkaa ja tervetuloa uudestaan! 

 LENTOPARKKI OY  
TIKKURILANTIE 151, 01530 VANTAA  

puh. 01O 229 5860  
www.lentoparkki.fi 


