
Virittäydy juhannustunnelmaan Helsinki-Vantaalla
Finavia tuo suomalaiset juhannusperinteet Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tanssia ja seppeleentekoa yhdistävä lentoaseman
juhannus ilahduttaa erityisesti kansainvälisiä matkustajia.

Tällä viikolla matkustajat Helsinki-Vantaan lentoasemalla voivat kokea aitoa kesän tunnelmaa, sillä porttialue 35 on koristeltu juhannusteeman
mukaisesti keskikesän kunniaksi. Osana TravelLab-hanketta lentoasema juhlistaa yötöntä yötä tarjoamalla matkustajille mahdollisuuden kokea
suomalaisia juhannusperinteitä lentoa odotellessa.

– Saamme asiakkailtamme paljon ehdotuksia uusista palveluista. Helsinki-Vantaan matkustajia tuntuvat kiinnostavan suomalaisuus ja luonto.
Juhannuksenviettoa esittelemällä voimme tarjota matkustajillemme elämyksen, jossa yhdistyvät molemmat, kertoo lentoasemajohtaja Ville
Haapasaari Finaviasta.

Lentoaseman juhannustapahtuma järjestetään osana Finavian aloittamaa TravelLab-hanketta, jossa mahdollisia uusia palveluita testataan
lentoasemalla koeluontoisesti. Hankkeen aikana kerätyn matkustajapalautteen pohjalta arvioidaan, voisivatko testatut palvelut olla pysyvä osa
lentoaseman tarjontaa.

Juhannusviikon ajan matkustajat voivat osallistua työpajoihin, joissa askarrellaan kukkasia ja seppeleitä kansallispukuihin pukeutuneen
TravelLab-henkilökunnan opastuksella. Porttialueella voi myös maistella suomalaisia superfoodeja, kuten kuivattuja metsämarjoja, tuoreita
herneitä sekä marjamehuja ja -smoothieita. Keskiviikkona 18. kesäkuuta lentoasemalla järjestetään myös perinteiset juhannustanssit.

Juhannuksenvietto lentoasemalla päättää toukokuussa alkaneen TravelLabin ensimmäisen vaiheen. Ensimmäisessä vaiheessa lentoasemalla
on kokeiltu joogatunteja, lasten leikkipaikoille opastavia käpälänjälki-lattiateippauksia, #selfiefromHEL -valokuvaseinää sekä Gate Roasterya,
jossa helsinkiläisen Kaffa Roasteryn kahvia ja tuotteita myydään suoraan portilla polkupyörän kyydistä.

TravelLabin aikataulut juhannusviikolla:

17.6.                   Kukkaseppeleen tekoa portilla 35 klo 11–13, Gate Roastery klo 14–17
18.6.                   Juhannustansseja iltapäivällä, Gate Roastery klo 14–17
19.6.                   Kukkaseppeleen tekoa portilla 35 klo 11–13, Gate Roastery klo 14–17
20.6.                   Gate Roastery klo 6–8

Juhannusliikenne lentoasemalla

Kesä- ja heinäkuun viikonloput ovat tavallista ruuhkaisempia lentoasemalla, sillä lomakausi on alkanut. Myös juhannuksen viettoon lähdetään
lentäen. Tarkista ajantasaiset ruuhkatiedotteet Finavian nettisivuilta osoitteessa www.finavia.fi.

Finavian kehitysohjelma takaa sujuvaa matkustamista myös tulevaisuudessa

TravelLab on osa Finavian kehitysohjelmaa. Finavia käynnisti vuoden alussa 900 miljoonan euron kehitysohjelman, jolla Helsinki-
Vantaa valmistautuu vastaanottamaan 20 miljoonaa vuosittaista matkustajaa vuoteen 2020 mennessä. Kehitysohjelma kasvattaa
lentoaseman kapasiteettia, kehittää palvelua ja parantaa liikennejärjestelyjä.

Seuraa TravelLab-hanketta ja muita Helsinki-Vantaan lentoaseman kuulumisia sosiaalisessa mediassa:

www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/helsinkiairport
www.instagram.com/helsinkiairport
www.youtube.com/flyviahelsinki
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Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja
kustannustehokkuus. Finavian kattava 24 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri
puolille Suomea. Helsinki-Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2013 liikevaihto oli 353
miljoonaa euroa ja konsernin henkilöstömäärä 2800.
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