
Finavia aloittaa Helsinki-Vantaan kehittämisohjelman
tammikuussa
Finavia käynnistää Helsinki-Vantaan lähtöaulan kapasiteetin kasvattamisen ja terminaalin palvelujen parantamisen heti loppiaisen jälkeen.
Kehittämisohjelman ensimmäinen vaihe valmistuu kesällä, jolloin terminaali 2:een avataan uusi turvatarkastuspiste. Samaan aikaan myös lentoaseman
ostosympäristö kokee täydellisen muodonmuutoksen.

– Matkustajamäärien kasvu näkyy erityisesti terminaali 2:n lähtöaulassa. Haluamme parantaa sujuvuutta ja nostaa läpimenokapasiteettia merkittävästi.
Tavoitteenamme on, että kaikki matkustajat selviytyisivät turvatarkastuksesta alle 15 minuutin, kertoo lentoasemajohtaja Ville Haapasaari Finaviasta.

Haapasaari lupaa hyviä uutisia jo kesälomakaudeksi, jolloin uusi turvatarkastuspiste otetaan käyttöön. Finavia avaa viisi uutta linjaa, jonka jälkeen
terminaali 2:ssa on yhteensä 18 linjaa. Myöhemmin on vielä tarkoitus kasvattaa kapasiteettia ja avata kaksi linjaa lisää.

– Uusi linjasto nostaa turvatarkastuksen kapasiteettia lähes 40 prosenttia. Pystymme ruuhka-aikoina palvelemaan yli 3 200 matkustajaa tunnissa,
Haapasaari sanoo.

Samassa yhteydessä nykyaikaistetaan lähtöselvitystä. Terminaali 2:een asennetaan 12 lähtöselvitys- ja 10 bag drop -automaattia lisää. Tätä varten
lähtöaulan lattiaa laajennetaan hieman. Laajennus tulee pääovien viereen.

Kaikki nykyiset turvatarkastus- ja lähtöselvityspalvelut ovat käytettävissä muutostöiden ajan.

Turvatarkastuksen lisäpiste rakennetaan lähtöselvitysalueen yläkertaan, terminaalin kolmanteen kerrokseen. Paikalla sijaitsee tällä hetkellä kongressi- ja
vip-keskus, joka joudutaan sulkemaan rakennustöiden ajaksi.

Helsinki-Vantaan muut kokous- ja neuvottelutilat sekä VIP President -terminaali ovat töiden aikana käytettävissä normaaliin tapaan. Uudistetut kokoustilat
otetaan käyttöön jälleen kesällä.

Lähtöaulaan tehtävät parannukset ovat osa Finavian 900 miljoonan euron kehittämisohjelmaa. Tavoitteena on varmistaa Helsinki-Vantaan asema suosittuna
vaihtokenttänä sekä nousta palveluiltaan maailman lentoasemien kärkikastiin. Investoinneilla varaudutaan 20 miljoonan matkustajan palvelemiseen vuoteen
2020 mennessä.

Tammikuussa käynnistyvien töiden kustannusarvio on noin viisi miljoonaa euroa.

Merkittäviä investointeja myös myymälä- ja ravintolatiloihin

Kehittämisohjelmansa lisäksi Finavia panostaa vuosina 2014–2016 lentoaseman ravintola- ja myymäläpalveluiden uudistamiseen noin 30 miljoonaa euroa.
Kehitystyötä tehdään yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jotka myös investoivat uusiin liiketiloihin.

– Tavoitteena on luoda ensiluokkainen kansainvälisen tason ostosympäristö Helsinki-Vantaalle, sanoo liiketoimintajohtaja Anne Gullstén Finaviasta.

Gullstén kertoo, että Helsinki-Vantaan kaukolentojen alue uudistuu talven aikana täysin. Porttien 34–35 lähistöllä sijaitsevat myymälätilat on jo purettu ja
tilalle rakennetaan korkeatasoinen, huhtikuussa avattava kauppa-alue.

Finavia on marraskuussa myynyt omat duty free -myymälänsä kansainväliselle World Duty Free Groupille, joka on alansa suurin Euroopassa. Yhtiö
investoi lentoaseman kaupallisten palveluiden kehittämiseen merkittävästi. Se aloittaa toimintansa Helsinki-Vantaalla maaliskuussa 2014.

Lisäksi Finavia on tehnyt sopimuksen maailman suurimpiin lentoasemaravintolaoperaattoreihin kuuluvan HMSHostin kanssa. Tarkoituksena on luoda
Helsinki-Vantaalle uusia, kansainvälisiin ja suomalaisiin, makuihin pohjautuvia ruokakonsepteja. HMSHostin operoimat ravintolat on tarkoitus avata vuosina
2014–16. Yhtiön rinnalla toimii jatkossakin Helsinki-Vantaan nykyinen ravintolatoimija SSP Finland Oy ja muita ravintolayrittäjiä.
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Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian
kattava 25 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-Vantaan
lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2012 liikevaihto oli 359 miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä
2800.
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