
 
 

7.3. Alennukset uusille reiteille 
Edistääkseen uusien liikenneyhteyksien syntymistä Finavia myöntää alennuksia 
uusien reittien laskeutumis- ja matkustajamaksuista. Alennuksia myönnetään 
säännölliselle reittiliikenteelle edellyttäen vähintään kaksi laskeutumista viikossa yli 
30 paikkaiselle ilma-alukselle. Alennuksien voimassaolon edellytys on 6. kohdan 
tietojen toimittaminen määräajassa. Uuden reitin alennuksia ei anneta julkisen 
tahon ostoliikenteelle. 

 
Alennuksia ei myönnetä melun takia yöaikaan (23:00 – 06:00 LT) eikä Helsinki-
Vantaan ruuhka-aikaan (14:30 – 17:00 LT) toteutuneen lentoajan mukaisesti. 
Alennuksia ei myöskään myönnetä lentoasemien aukioloaikojen ulkopuoliselle 
liikenteelle. 

 
Alennuksia myönnetään uusille lentoreiteille korkeintaan kolmeksi vuodeksi ja 
kaukoliikenteessä korkeintaan viideksi vuodeksi. Kaukoliikennettä on lentoreitti, 
joka operoidaan laajarunkokoneella toiselle mantereelle. Uusi lentoreitti on 
lentoyhteys kahden kaupungin välillä, jossa ei ole säännöllistä liikennettä. 

 
Matkustajamaksusta annettavan alennuksen osalta poikkeuksia ovat Turun ja 
Tampere-Pirkkalan alemman palvelutason erilliset terminaalit.  Lisätietoa saa 
osoitteesta airlinerelations@finavia.fi. 

 
Uuden reitin alennukset ovat: 

 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4.vuosi 
Vain kaukoliikenne 

5. vuosi 
Vain kaukoliikenne 

Laskeutumismaksu- 
alennus 

70 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Matkustajamaksu- 
alennus 

70 % 50 %    

 

Kaikista alennuksista tulee sopia kirjallisesti Finavian kanssa. 
 

Finavia Oyj, Airline Relations, PL 50, 01531 VANTAA, sähköposti: 
airlinerelations@finavia.fi  
 
Yhteydenotot uusia Suomeen saapuvia tilausliikennereittejä koskien: 
airlinerelations@finavia.fi. 
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7.3. Discounts for new routes 
To promote new connections, Finavia offers discounts on landing and passenger charges for new 
routes. Discounts are granted to scheduled services provided that there are at least two landings 
per week by aircraft with more than 30 seats. The discounts can only be granted if the 
information required in paragraph 6 has been provided within the specified time limit. New route 
discounts do not apply to public service obligation (PSO) routes. 

 
The discounts are not applicable during nighttime (23:00 – 06:00 LT) for noise reasons, or during 
peak hours at Helsinki Airport (14:30 – 17:00 LT), in accordance with the actual time of flight. 
Discounts will not be granted for traffic outside the airport operating hours either. 

 
Discounts for new routes are granted for a maximum period of three years, or five years for long-
distance flights. A flight is considered long-distance if it is operated with a wide-body aircraft to 
another continent. A new route means a connection between two cities with no previous 
scheduled services. 

 
Discounts on passenger charges are not applicable to the separate low-cost terminals at Turku 
and Tampere-Pirkkala airports. More information from airlinerelations@finavia.fi. 

 

The discounts for new routes are as follows: 
 1st 

year 
2nd 
year 

3rd 
year 

4th year 
Only long-distance 

5th year 
Only long-distance 

Discount on landing 
charge 

70 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Discount on 
passenger charge 

70 % 50 %    

 

All discounts shall be agreed in 

writing with Finavia. Finavia 
Airline Relations 
P.O. Box 50 
FI-01531 VANTAA 
Finland 

 
E-mail: airlinerelations@finavia.fi 
 
Incentives regarding new incoming charter flights, please contact airlinerelations@finavia.fi 
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7.3. Alennukset uusille reiteille 
Edistääkseen uusien lentoreittien syntymistä Finavian operoimille lentoasemille 
reittien laskeutumis- ja matkustajamaksuista myönnetään alennuksia enintään 
kolmeksi vuodeksi lähiliikenteessä sekä enintään viideksi vuodeksi 
kaukoliikenteessä. Alennusten edellytyksiin lukeutuvat: 

a) Reittiliikennettä vähintään 2 laskeutumista viikossa ja vähintään 20 
laskeutumista IATA-kaudessa. 

b) Ilma-aluksessa oltava vähintään 30 matkustajapaikkaa. 

c) Kaukoliikenteeksi katsotaan vähintään 5.000km:n etäisyys lähtö- ja määränpää 
lentoasemien välillä. 

d) Reitillä ei ole ollut reittiliikennettä edeltävinä 24 kuukautena. 

e) Vastaavaa reittiliikennettä ei ole alle 50km:n etäisyydellä sijaitsevalle 
lentoasemalle. 

f) Alennusta ei myönnetä sydänyön lennoille (00:30-05:30 paikallista aikaa) 
meluhaittojen vuoksi. 

g) Alennusta ei voi saada julkisen palveluvelvoitteen mukaiselle liikenteelle. 

h) Alennus ei ole voimassa Turun ja Tampereen lentoasemien erillisissä alemman 
palvelutason terminaaleissa. 

i) Kaikki samalla IATA-kaudella uuden reitin aloittavat lentoyhtiöt ovat 
oikeutettuja alennukseen. 

 

 
Uuden reitin alennukset ovat: 

 

 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4.vuosi 
Vain kaukoliikenne 

5. vuosi 
Vain kaukoliikenne 

Laskeutumismaksu- 
alennus 

70 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Matkustajamaksu- 
alennus 

70 % 50 %    

 

 

Alennusten hakemiseksi ja lisätiedon saamiseksi olkaa yhteydessä Finavian 
Reittikehitykseen: airlinerelations@finavia.fi 
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7.3. Discounts for new routes 

 

To promote and support new routes to/from Finavia airports, we offer discounts on landing and 
passenger charges. The discounts are granted for a period of maximum three years for short haul 
routes and maximum five years for long haul routes. Rules for the discounts include: 

a) Scheduled services minimum 2 landings per week and total of minimum 20 landings per IATA 
season. 

b) Aircraft has at least 30 seats. 

c) Long haul route is at least 5.000km in distance between origin and destination airports. 

d) Route has no scheduled service during previous 24 months. 

e) Destination airport is at least 50km apart from closest destination airport with scheduled 
service from the same Finavia airport. 

f) Discounts are not available at midnight hours (00:30-05:30 LT) for noise reasons. 

g) Discounts do not apply to public service obligation (PSO) routes. 

h) Discounts are not applicable to separate low-cost terminals at Turku and Tampere airports. 

i) All airlines opening same route during same IATA season will be granted discount. 

 

The discounts for new routes are: 
 1st 

year 
2nd 
year 

3rd 
year 

4th year 
Only long-haul 

5th year 
Only long-haul 

Discount on 
landing charge 

70 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

Discount on 
passenger 
charge 

70 % 50 %    

 

To obtain discounts and for more information contact Finavia Route Development: 
airlinerelations@finavia.fi 
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