
CLARION HOTEL® AVIAPOLIS
Osoite:  Karhumäentie 5, 01530 Vantaa
GPS:   @60.3071314, 24.9595512999999 // Google Maps
Yhteystiedot:	 +358	10	850	3810	//	cl.aviapolis@choice.fi	//	Hotellin nettisivut

LENTOKENTÄLTÄ SAAPUMINEN TAKSILLA
Taksiasemat sijaitsevat lentoaseman pääsisäänkäynnin edessä. Taksimittaria käyttävän taksin 
hinta on noin 12-16€. Hinta vaihtelee vuorokaudenajan ja liikenteen mukaan. Kiinteä hinta 
taksimatkalle on 25€. Suosittelemme valitsemaan taksin, joka käyttää taksimittaria.

SAAPUMINEN AUTOLLA
• Lahdentielta (tie E75) käänny liittymästä Kehä III länteen. Jatka kehätietä pitkin noin 7 km 
ja käänny liittymästä lentoasemalle – kauppakeskus Jumbo on vasemmalla puolellasi.
• Tuusulantielta (tie 45) käänny liittymästä Kehä III länteen. Jatka kehätietä pitkin noin 
kilometri ja käänny liittymästä lentoasemalle – kauppakeskus Jumbo on vasemmalla puolellasi.
• Hämeenlinnanväylältä (tie E12) käänny liittymästä Kehä III itään. Jatka kehätietä pitkin 
noin 5 km, kunnes poistutaan liittymästä lentoasemalle.
• Kun olet poistunut kehätieltä, jatka Lentoasemantietä pitkin noin kilometrin verran. 
Poistu liittymästä Aviapolikselle ja jatka Tikkurilantietä suoraan. Käänny 500 metrin jälkeen 
liikenneympyrän ensimmäisestä liittymästä Aviabulevardille ja noin 400 metrin päästä näet 
oikealla Clarion Hotel Aviapoliksen!

PYSÄKÖINTI
Autolla saapuvat vieraat voivat käyttää Finavian ylläpitämää ulkopysäköintitilaa ja 
pysäköintihallia. Molemmat pysäköintialueet ovat aivan Clarion Hotel Aviapolisin vieressä.

Pysäköinti sisäpihalle:    Ilmailumuseon pysäköinti:
0-2 tuntia: veloituksetta    1 tunti: 1€
yli 2 tuntia: 2€ / tunti    1 vuorokausi: 20€
10 tuntia: 8€      1 viikko: 100€
1 vuorokausi 20€
1 viikko: 100€

Vantaan Kolmioparkki:
1-2 tuntia: 2€ / tunti
2 tunnin jälkeen: 1€ / tunti
1 vuorokausi: 20€

https://www.google.com/maps/@60.3062492,24.9574111,17z
https://www.nordicchoicehotels.fi/hotellit/suomi/helsinki-vantaan-lentoasema/clarion-hotel-aviapolis/


CLARION HOTEL® AVIAPOLIS
SAAPUMINEN JULKISILLA KULKUVÄLINEILLÄ

LENTOASEMALTA
Lähijuna: Lentokentän rautatieasema on terminaalien 1 ja 2 välissä. Valitse I-juna lentokentän 
rautatieasemalta Aviapolikselle. Asemien välinen matka on noin 2 minuuttia. Kun saavut 
Aviapoliksen asemalle, poistu metroasemalta Aviabulevardin suuntaan. Matkalipun voit ostaa 
lentokentän lippuautomaatista tai käyttämällä matkapuhelimesi HSL-sovellusta. Tarvitset 
yhdensuuntaisen lipun Vantaan alueelle ja junalipun hinta lentokentältä on 2,80€.

Bussi: Bussit 615 (Lentoasema – Rautatientori), 415 (Lentoasema – Elielinaukio), 617 
(Lentoasema – Hakaniemi), 561 (Lentoasema – Itäkeskus) pysähtyvät hotellilla ja bussipysäkin 
nimi on Mekaanikontie. Matka lentoasemalta hotellille kestää noin 5 minuuttia.

HELSINGIN KESKUSTASTA
Lähijuna: I- ja P-junat kulkevat Kehärataa pitkin Helsingin keskustan ja lentoaseman 
välillä ja molemmat linjat pysähtyvät Aviapoliksen pysäkillä. Aviapoliksen asemalla poistu 
Aviabulevardin suuntaan.

Pääset hotellillemme seuraavilla bussilinjoilla: 
 • 615 (Rautatientori – Lentoasema) 
 • 574 (Myyrmäki – Peijas) 
 • 617 (Hakaniemi – Lentoasema) 
 • 415 (Elielinaukio – Lentoasema) 
 • 576 (Tikkurila – Seutula – Kivistö) 
 • 621 (Hakaniemi – Kylmäoja)
 • 561 (Itäkeskus – Lentoasema) 
 • 962 (U-linja, Jumbo – Aviapolis – Hyrylä – Kerava). 

Lähin bussipysäkki on nimeltään Mekaanikontie. Matkalipun hinta pääkaupunkiseudulla on 
noin 4,60€-6,50€. Bussilipun hinta Vantaan alueella on noin 2,80€-4,00€. Halvin matkalippu 
on tilattavissa HSL-sovelluksen kautta.

REITTIOPAS
Tutustu pääkaupunkiseudun reittioppaaseen tästä ja lisätietoja Aviapoliksen bussi- ja 
junapysäkeistä löydät täältä.

https://www.hsl.fi/
https://hslfi.azureedge.net/globalassets/matkustaminen/tulostettavat-aikataulut-ja-kartat/juna-asemat/aviapolis_700x1000_082020.pdf

