Saapumisohje
Atop-Tieto Oy, Perintökuja 8 (talon pohjoispäädyssä lukee Avialine 1)
01210 Vantaa
5 krs. ovisummerissa lukee: ATOP (summeri avaa myös hissin)
Puhelin 020 786 1100. atop@atop.fi

www.atop.fi

Huom. GooleMapsissa kannattaa hakea yrityksen nimellä. Se tuo ovelle.
Entinen osoite oli Perintötie 2D (saattaa näkyä vielä jossain)

Juna ja bussi
•

•

Juna ja bussi:
Tikkurilaan pääset K-junalla kätevästi. Jää junasta Tikkurilassa. Kävele kohti linjaautoterminaalia ja etsi laituri 16 (Pysäkki V6107), jolta lähtee linja 562  Aviapolis
(vuoroväli on n. 10min). Nouse bussiin, lipun voi hankkia kuljettajalta. Korttimaksu ei ole
mahdollinen joten matkaan on varattava käteistä. Bussimatka on noin 6km ja kestää n.
15min. Jää kyydistä pois Äyritien pysäkillä (V5210). Kävele Äyritietä länteen, seuraava
katu on Perintötie, käänny oikealle. (Jos seuraava katu on Valimotie, olet kävellyt itäänpäin,
käänny ympäri) Avialine talot on merkitty selkeästi, Avialine 1 on viimeisenä sieltä
katsottuna. Kävele talon päädyn taakse pääovelle. Pääovi on lukossa ja siinä on soittokello
”ATOP” ylimmäisenä. Oven avaus avaa myös hissin käyttöön hetkeksi, aja hissillä 5.
kerrokseen.
Lentoasemalta:
Etsi lentoaseman junapysäkki ja nouse I –junaan. Aja yksi pysäkkiväli ja jää Aviapoliksen
asemalla pois. Etsi linja-autolaituri 13 (Pysäkki V5269), jolta lähtee linja 561  Itäkeskus
(vuoroväli on n. 20-25min). Nouse bussiin, jos et saanut junasta hankittua lippua,
matkalipun voi hankkia bussin kuljettajalta. Korttimaksu ei ole bussissa mahdollinen, joten
matkaan on varattava käteistä. Bussimatka on noin 2km ja kestää n. 4 min. Jää kyydistä pois
Perintökujan pysäkillä (V5272). Kävele bussin tulosuuntaan ja käänny vasemmalle, pääset
sisäänkulkuväylälle. Avialine talot on merkitty selkeästi, Avialine 1 on viimeisenä sieltä
katsottuna. Kävele talon päädyn taakse pääovelle. Pääovi on lukossa ja siinä on soittokello
”ATOP” ylimmäisenä. Oven avaus avaa myös hissin käyttöön hetkeksi, aja hissillä 5.
kerrokseen.

Autolla
•

Lännestä tai idästä:

Kursseille tullessa kannattaa ajaa: Kehä III – seuraa opastetta: Lentoasema. Lentoaseman lähellä
alkaa valkoisia opasteita ”Veromies” – Äyritie – Perintötie – Avialine talojen ohi Avialine 1.
Sijainti on Jumbon kohdalla mutta kehä III pohjoispuolella.
Pysäköinti
•
•
•

Maksuttomia vieraspaikkoja on muutamia aivan pääsisäänkäyntiä vastapäätä
Maksullisia paikkoja (5eur/pv) löytyy Parkkitalon pohjoispuolelta – vain mobiilimaksu (ajo
Äyritien kautta)
Parkkialue (hiekka) on talon päädyn pohjoispuolella, sen takakulmassa on merkitsemättömiä
paikkoja, niitä voi myös käyttää riippuen työmaan tilanteesta.

Autolla ajaminen vieraspaikoille Perintötien kautta.
Nuolen kärjessä ”Avialine 1”

HUOM. Karttaohjelmat eivät vielä ole välttämättä päivittyneet ja vievät hieman liian pohjoiseen
(tilanne 9.10.2018)

