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Maailmas teine kaubanduskeskuses tegutsev lennujaamaparkla avatakse uude T1
Mall of Tallinn vabaajakeskusesse
Automatiseerimine ja hästi toimiv avalik transport muudavad
lennujaamaparkimist. Uue teenuse trumbid on lihtne kasutatavus ja soodne hind.
Digitaalsete broneerimissüsteemide kiire areng ja toimiv avalik transport võimaldavad
lennureisijatele paindlikuma ja soodsama viisi oma auto parkimiseks lennureisi ajal.
Soomes välja töötatud innovatsioon, mida lennujaamaparkimisele spetsialiseerunud GoParking
kasutab, võimaldab paindlikku, kliendisõbralikku ja soodsat viisi auto parkimiseks.
Maailmas esimene kaubanduskeskuses tegutsev lennujaamaparkla on GoParking Jumbo
Helsingi-Vantaas.
Tallinna eelkäija on T1 Mall, mis pakub lennureisijatele lisaks parkimisele ka kaubanduskeskuse
eeliseid. Kaubanduskeskusest lennujaama saab sõita trammiga. Sõit kestab ainult kolm
minutit.
”Me soovime osaleda oma kaubandusekeskuses uute innovatiivsete ideede elluviimisel”, räägib
Allan Remmelkoor, T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuse juht.
Kaubanduskeskuses asub suur digitaalne ekraan, kust näeb nii väljuvate lendude kui ka
trammide sõidugraafikuid.
Lennureisijad ei pea enam veetma oma aega lennujaamas. Selle asemel võib teha
kaubanduskeskuses soodsaid oste või lihtsalt lõõgastuda.
Autoga liikuvate lennureisijate teenindamisele spetsialiseerunud GoParking on laiendanud
kiiresti oma tegevust. Ettevõttel on tegutsevad lennujaamaparklad Helsingi-Vantaas Jumbo
kaubanduskeskuses, Lappeenrannas ja Tallinnas. Järgmisena on ettevõttel plaanis kiire
laienemine ka mujale Euroopasse.
”Tallinnas on meil lisaks T1 Mall parklale ka Sepise 8 tegutsev lennujaamaparkla. Mõlemad
parkimisalad sobivad lisaks lennureisijatele suurepäraselt ja Eestit külastavatele autoga
reisijatele. Mõlematelt parkimisaladelt pääseb soodsalt trammiga Tallinna kesklinna”, räägib
GoParking juhatuse esimees Jesse Paananen.
”Parkimishinnad on alati soodsad ja konkurentsivõimelised”, jätkab Paananen.
”Tulevikus planeerime ka lennuterminaliteenuste pakkumist T1 kaubanduskeskuses. Lisaks
parkimisele võivad lennureisijad teha siin reisijate kui ka pagasi registreerimised”, ütleb Jesse
Paananen.
GoParking tegutseb täielikult internetipõhiselt. Kliendid saavad broneerida parkimiskoha
aadressil: www.goparking.ee ja www.goparking.fi
GoParking T1 Mall of Tallinn kaubandusekeskuse avapidustused on 19. juunil 2019 kell 14.00.
Avamisel esineb Mikko Alatalo. Teretulemast!
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Maailman toinen kauppakeskuksessa toimiva lentopysäköinti avataan uuteen
Tallinnan T1 Mall of Tallinn -viihdekeskukseen
Automaatio ja hyvin toimiva julkinen liikenne muuttavat lentopysäköintiä.
Helppokäyttöisyys ja edullinen hinta ovat uuden palvelun valtteja.
Digitaalisten varausjärjestelmien nopea kehitys ja toimiva julkinen liikenne mahdollistavat
lentomatkustajille joustavamman ja edullisemman tavan pysäköidä auto lentomatkan ajaksi.
Suomessa kehitetty innovaatio, jota lentopysäköintiin erikoistunut GoParking käyttää,
mahdollistaa joustavan, asiakasystävällisemmän ja edullisemman tavan pysäköidä auto.
Maailman ensimmäinen kauppakeskuksessa toimiva lentopysäköinti on GoParking Jumbo
Helsinki-Vantaalla.
Tallinnassa edelläkävijänä on T1 Mall, joka tarjoaa lentomatkustajille pysäköinnin lisäksi
kauppakeskuksen edut. Siirtyminen kauppakeskuksesta lentokentälle tapahtuu raitiovaunulla.
Matka kestää vain kolme minuuttia.
”Me haluamme olla mukana toteuttamassa uusia innovatiivisia ideoita
kauppakeskuksessamme”, kertoo Allan Remmelkoor, T1 Mall of Tallinn -kauppakeskuksen
johtaja.
Kauppakeskuksessa on suuri digitaalinen näyttö, josta näkee sekä lähtevät
lennot, että raitiovaunuaikataulun.
Lentomatkustajien ei enää tarvitse viettää aikaansa lentokentällä. Sen sijaan
kauppakeskuksessa voi tehdä edullisia ostoksia tai vain rentoutua.
Autolla liikkuvien lentomatkustajien palvelemiseen erikoistunut GoParking on laajentanut
nopeasti toimintaansa. Yhtiöllä on toimivat lentopysäköinnit Helsinki-Vantaalla Jumbossa,
Lappeenrannassa ja Tallinnassa. Yhtiön suunnitelmissa on seuraavassa vaiheessa nopea
laajeneminen myös muualle Eurooppaan.
”Tallinnassa meillä on T1 Mallin lisäksi Sepise 8:ssa toimiva lentopysäköinti. Molemmat
pysäköintialueet sopivat lentomatkustajien lisäksi mainiosti Virossa vieraileville
automatkailijoille. Molemmilta pysäköintipaikoilta on edullinen raitiovaunuyhteys Tallinnan
keskustaan”, kertoo GoParkingin hallituksen puheenjohtaja Jesse Paananen.
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”Pysäköintihintamme ovat aina edullisia ja kilpailukykyisiä”, Paananen jatkaa.
”Tulevaisuudessa suunnittelemme myös lentoterminaalipalveluiden tuottamista T1kauppakeskuksessa. Pysäköinnin lisäksi lentomatkustajat voivat tehdä niin lähtöselvitykset kuin
matkatavaroiden checkaukset”, Jesse Paananen sanoo.
GoParking toimii täysin nettipohjaisesti. Asiakkaat voivat tehdä pysäköintivaraukset
osoitteissa www.goparking.ee ja www.goparking.fi
GoParkingin T1 Mall of Tallinn -kauppakeskuksen avajaiset ovat 19.6. klo 14.00. Avajaisissa
esiintyy Mikko Alatalo. Tervetuloa avajaisiin!
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