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Tervetuloa SSP Finlandin toimistolle 

Saapuminen 
• Käyntiosoite: AVIA Pilot, Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa (4. krs)
• Pääsisäänkäynti: Avoinna arkisin klo 8.00–16.00. P. +358 20 708 2081
• Ilmoittaudu 1. kerroksen aulaan ja kerro ketä olet tulossa tapaamaan.

Aulapalveluhenkilö ilmoittaa isännällesi/emännällesi, joka noutaa sinut aulasta.

Pysäköinti 
• Avia Pilotin vieressä on pysäköintialue vieraspysäköintiä varten (talon edestä

katsottaessa vasemmalla puolella).
• Pysäköinti tapahtuu Moovy-sovelluksella. Lataa Moovy-sovellus etukäteen seuraavalla

sivulla olevan ohjeen mukaisesti.
• Kun saavut käynnistä pysäköinti sovelluksella. Ilmoittaudu aulapalvelussa ja pyydä

vierailijapysäköinti käyttöösi vierailusi ajaksi, jolloin voit pysäköidä maksutta.
(Sovellus näyttää pysäköinnille hintaa, jonka aula kuittaa pois)

Bussi ja juna 
• Helsinki-Vantaalle pääsee kätevästi sekä junalla, että bussilla. Katso reitit ja aikataulut

hsl.fi. Terminaalista ja bussiasemalta on n. 3 minuutin kävelymatka toimistollemme.



 

Moovy asiakaspalvelu  asiakaspalvelu@moovy.fi  Puh. 03-387 8222 (24 h) 

Pysäköinti Avia Pilot ja Avia Wing -alueilla  

 

Pysäköinti tapahtuu Moovy-pysäköintisovelluksella. Sovellukseen voi tutustua osoitteessa 

www.moovy.fi. 

Vierailijoiden kannattaa ladata sovellus omaan puhelimeensa jo ennen alueelle 

saapumista. 

Sovelluksen voi ladata AppStoresta tai Google Play -kaupasta 

 

 

Miten otan Moovyn käyttöön? 

• Kirjaudu palveluun puhelinnumerollasi ja kertakäyttöisellä koodilla, joka lähetetään sinulle 

tekstiviestillä. 

• Lisää sovellukseen auton rekisteritunnus sekä maksukortin tiedot. 

• Avia Pilotin ja Avia Wingin alueella pysäköidessä automaattisen rekisterintunnistuksen ei tarvitse 

olla käytössä. 

•  Suosittelemme hyväksymään sovellusilmoitukset asennuksen yhteydessä. Tällöin saat aina 

ilmoituksen pysäköinnin alkaessa ja päättyessä. 

 

Pysäköinnin käynnistäminen  

• Varmista, että puhelin on paikantanut sinut oikealle alueelle.  

• Tarkista pysäköitävän auton rekisteritunnus sovelluksen alareunasta.  

• Aseta tarvittava pysäköintiaika liikuttamalla aikajanaa ja pyyhkäise ’Aloita 

pysäköinti’.  

• Jos vierailusi on ennakoitua lyhyempi, voit päättää pysäköintisi 

sovelluksessa myös manuaalisesti. 

• Pysäköinninvalvonta näkee ainoastaan käynnissä olevat 

pysäköintitapahtumat.  

 

Vierailijapysäköinti 

• Jos et ole varannut vierailijapysäköintiä ennakkoon, ilmoittaudu 

aulapalvelussa ja pyydä vierailijapysäköinti käyttöösi. 

• Aula myöntää sinulle pysäköintiedun, joka antaa pysäköintimaksuun 

määritellyn tuntimäärän mittaisen alennuksen. 

• Edun käyttäminen ei vaadi sinulta muita toimenpiteitä. Jos pysäköintisi kesto ylittää myönnetyn 

edun ajan, ylimenevä aika veloitetaan Moovy-tiliisi liitetyltä maksukortilta. 

 

Lisää Moovyn käyttöohjeita löydät osoitteesta https://moovy.fi/tuki/.  

 

http://www.moovy.fi/
https://apps.apple.com/app/apple-store/id1281465785
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.moovy.app&utm_source=moovyfi&utm_medium=site&utm_campaign=play-button
https://moovy.fi/tuki/



