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HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMAN AUTOVUOKRAAMOTILAT TERMINAALISSA 1.12.2021 
ALKAEN 

Finavia Oyj:n omistama Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen suurin ja 
kansainvälisin lentoasema. Vuotuinen matkustajamäärä vuonna 2019 oli n. 
22 miljoonaa. Tavoitteena on tarjota lentomatkustajalle korkeatasoisia ja 
nykyaikaisia palveluita sekä jatkuvasti uudistuvia elämyksiä. Helsinki-
Vantaan lentoasema tunnetaan myös kansainvälisesti yhtenä maailman 
parhaista lentoasemista.  
 
Pyydämme hyvämaineisia kansainvälistä autovuokraamotoimintaa 
harjoittavia yrityksiä ja yrittäjiä, joilla ei tällä hetkellä ole omaa liiketilaa 
lentoasemalla ja jotka ovat kiinnostuneita toimimaan Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla, ilmoittamaan kiinnostuksensa omasta liiketilasta 
terminaalissa.  
 
Lisätietoja Helsinki-Vantaan lentoasemasta löydätte internet-sivuilta: 

https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/helsinki-vantaa 
 

1. Taustatiedot 
 

1.1. Liiketoimintaympäristö 
  

Tarjottavat liiketilat sijoittuvat terminaalien yleisöalueelle, saapuvien 
matkustajien kerroksessa. Liiketilojen pohjapiirustukset toimitetaan 
pyynnöstä.  
 
Liiketilat ovat n.15 m2 suuruudeltaan.  
 
Erillisellä sopimuksella on vuokrattavissa rajallinen määrä vuokra-autojen 
pysäköintipaikkoja erikseen määritellyltä alueelta pysäköintialueella P3 
erillisen hinnaston mukaisesti.  
 

1.2. Liiketilojen käyttöönotto 
 
Liiketoiminta on mahdollista aloittaa 1.12.2021. 

 
1.3. Liiketilojen toimialat  
 

Liiketilat on tarkoitettu kansainvälistä autovuokraustoimintaa harjoittaville 
yrityksille. 
 

1.4. Vuokrausperiaatteet 
 

Liiketilat vuokrataan siten, että yritys maksaa Finavialle 
yhteistoimintamaksuna prosenttiosuuden toteutuneesta liikevaihdostaan 
kuukausittain. Minimivuokra liiketilasta on vähintään 7000€/kk. 
 
Yhteistoimintamaksun prosenttiosuuden liikevaihdosta tulee olla vähintään 
6 %. 
 

https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/helsinki-vantaa
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Yhteistoimintamaksuun lisätään kulloinkin voimassa oleva verokannan 
mukainen arvonlisävero. 

 
Yrityksiltä tullaan vaatimaan kolmen kuukauden arvonlisäverollinen 
minimivuokratakuu pankkitakauksena, sekä yhteistoimintasopimuksen 
minimivuokran kuten myös erikseen vuokrattujen autopaikkojen 
yhteenlasketulta vuokran osalta.  

 
Yritys hankkii ja ylläpitää toimintansa edellyttämät laitteet ja kalusteet. 
Sisustus- ja kalustesuunnitelma on hyväksytettävä Finavialla.  
 
Kun liiketilat on luovutettu vuokralaisen käyttöön sisustettavaksi, niistä 
peritään minimivuokraa, kunnes liiketoiminta alkaa. 
 
Lisäksi yritys vastaa puhtaanapitokuluistaan erillisten sopimusten 
mukaisesti. Tilojen lämmitys sisältyy yhteistoimintamaksuun. 
 

1.5. Markkinointiyhteistyö 
 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimivat yritykset harjoittavat 
yhteismarkkinointia, jonka toteuttamiseen kukin yritys osallistuu yhdessä 
vuosittain sovittujen panostusten mukaisesti. 
 

1.6. Aukioloajat 
Autovuokraamoiden aukioloaika Helsinki-Vantaan lentoasemalla on 
päivittäin vähintään kello 7–22. Aukioloaikojen lyhentyessä näistä, on siitä 
erikseen sovittava Finavian kanssa.  

 
 

2. Tietopyynnön vastauksen sisältö 
 
2.1. Sisällytettävät tiedot 
 

Kaikki sisällytettävät tiedot käsitellään luottamuksellisina. 
 

2.2. Yrityksen taustatiedot 
 

Pyydämme kuvaamaan yrityksenne aikaisempaa toimintaa ja referenssejä. 
Kuvauksen tulee sisältää viimeiset tilinpäätöstiedot, taloudelliset 
tunnusluvut, uusimman vuosikertomuksen, esitteet ja/tai muut vastaavat 
tiedot. Lisäksi pyydämme selvityksen siitä, että yrityksenne on suorittanut 
Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut. 
 
 

2.3. Kuvaus suunnitellusta liiketoiminnasta 
 
Pyydämme kuvaamaan yritystänne ja suunniteltua 
autovuokraamotoimintaa. 
 
Vastauksen tulee sisältää myös: 
-  Arvioitu liikevaihto lentoasemalla per sopimusvuosi em. tiedoilla  

  (alkaen 2022 – päättyen 2025) 
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- Arvioitu asiakasmäärä / vuosi 

- Vuokraprosentti liikevaihdosta (vähintään 6 %) 
- Minimivuokra, vähintään 7 000€/kk 
- Pysäköintipaikkojen tarvittava lukumäärä 

- Yrityksen yhteystiedot 
 
Finavia ei maksa korvauksia tietopyynnön vastauksesta eikä sen 
laatimisesta aiheutuneista kustannuksista.  

 
3.1 Vastaukset 

 
Vastaus toivotaan 24.5.2021 klo 10 mennessä osoitteeseen: 
 
commercial.premises@finavia.fi 
 

 
 

3.2 Vastausten käsittely 
 
Finavia pidättää itsellään oikeuden esittää tarkentavia kysymyksiä 
vastauksiin.  
 

4. Lisätiedot 
Lisätietoja Helsinki-Vantaan lentoasemasta: 

 
https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/helsinki-vantaa 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
FINAVIA OYJ 
Commercial Business 
 
 
 
Jukka Isomäki 
Head of Parking and Landside Traffic 
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