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M/S Viking Grace siivitti Viking Linen ennätyskesään 
 
Viking Line teki jälleen uusia ennätyksiä kesäsesongin matkustajamäärissä. 
M/S Viking Grace siivitti Turku–Tukholma-reitin upeaan nousuun: 
matkustajamäärä kasvoi kyseisellä reitillä kesä-elokuussa 19,4 prosenttia 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kesä oli Viking Linelle 
varsin onnistunut ja kaikkien reittien yhteenlasketut matkustajamäärät nousivat 
3,7 prosenttia. Yli 2 147 000 matkustajaa vieraili Punaisilla laivoilla tänä vuonna 
kesä-elokuun välisenä aikana. Kesäkuun alkuun osunut Helsinki–Tukholma-
reitin M/S Gabriellan telakointi vaikutti osaltaan kesän kokonaislukuihin. 
 
Kesän aikana yli 690 000 matkustajaa M/S Viking Gracella ja M/S Amorellalla 
 

Turku–Ahvenanmaa–Tukholma-reitin matkustajamäärä kasvoi Viking Linella kesä-elokuussa 

19,4 prosenttia viime kesään verrattuna, mikä tarkoittaa yli 110 000 matkustajaa enemmän 
kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. 
 

– Olemme erittäin tyytyväisiä Viking Gracen loistavaan ensimmäiseen kesään. 

Matkustajat ovat selvästikin löytäneet tämän Turku–Tukholma-reitin helmen ja 

ottaneet laivan omakseen, Viking Linen toimitusjohtaja Mikael Backman 
iloitsee. 

 

M/S Viking Gracen suurella suosiolla ei ollut juurikaan vaikutusta Helsinki–Tukholma-reitille, 

vaan reitti menestyi edellisvuosien tapaan. M/S Mariellalla ja M/S Gabriellalla matkusti kesä-
elokuussa yli 327 000 matkustajaa. Reitin matkustajamäärän hienoinen lasku 0,5 prosenttia 
tarkoittaa noin 1 700 matkustajaa vähemmän Helsingin ja Tukholman välillä edellisvuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
 

Myös Helsinki–Tallinna-reitin suosio kasvoi entisestään 
 

Viking Line teki matkustajaennätyksen jälleen kerran myös Helsinki–Tallinna-reitillä. 

Matkustajia oli tänä kesänä kesä-elokuun aikana lähes 599 000, mikä tarkoittaa noin 0,5 

prosentin kasvua matkustajamäärässä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 
 
Siinä missä pidemmät risteilyt Helsingistä ja Turusta Tukholmaan vetivät hyvin matkustajia, 

reitit Ruotsin ja Maarianhaminan välillä olivat hieman edelliskesiä hiljaisempia. Tukholma–
Maarianhamina-reitin matkustajamäärä väheni 8,7 prosenttia 243 120 matkustajaan johtuen 
osittain M/S Cinderellan siirtymisestä Turun reitille kesäkuun alussa. Vastaavasti Kapellskär–
Maarianhamina-reitillä matkusti noin 287 900 matkustajaa, mikä tarkoittaa 4,7 prosentin 
laskua laivojen liikennöinnin harventamisesta johtuen. 
 
Matkustajamäärien lisäksi myös rahdin volyymit kasvoivat edelliskesään verrattuna. 
Kokonaisvolyymi nousi 6,9 prosenttia yhteenlaskettuna kaikilla reiteillä. 
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