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Viking Line teki kaikkien aikojen matkustajaennätyksen 
 
Matkustajamäärä Viking Linen laivoilla vuonna 2014 oli yhteensä 6 610 146 
(6 533 650), eli lisäystä edellisvuodesta oli 76 496. Tämä on kaikkien aikojen 
ennätys. Suurin lisäys tapahtui Helsinki–Tallinna-reitillä kesän laajennettujen 
liikennejärjestelyiden ansiosta. Viking Line saavutti 10. joulukuuta toisenkin 
merkittävän virstanpylvään, kun matkustajien kokonaismäärä liikennöinnin 
aloittamisesta vuonna 1959 alkaen ylitti 200 miljoonan rajan. Rahtimäärät kasvoivat 
edelleen. Rahtiyksiköitä kuljetettiin 129 255 kpl, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna. 
 

 
 

 
 
Liikenne eri reiteillä 
 
M/S Mariellan ja M/S Gabriellan kesällä liikennöimien lisävuorojen ansiosta Helsinki–
Tallinna-reitin matkustajamäärä oli 2 025 583 (1 856 703). Kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna on 9 prosenttia. Samalla konseptilla on päätetty jatkaa myös tulevana kesänä. 
 
Turku–Ahvenanmaa–Tukholma-reitillä matkustajamäärät ovat tasoittuneet edellisvuoden 
ennätyslukemista. Matkustajamäärä M/S Viking Gracella ja M/S Amorellalla laski hieman ja 
oli 1 935 958 (2 092 897). Viking Line on tällä reitillä markkinajohtaja yli 56 prosentin 
osuudella. 
 
M/S Mariellan ja M/S Gabriellan liikennöimällä Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitillä 
matkustajamäärä pysyi tasaisena. Vuoden aikana matkustajia oli 1 063 027 (1 068 537). 
 
Matkustajamäärä Viking Cinderellalla, joka tekee risteilyjä Tukholmasta Maarianhaminaan, 
kasvoi ja oli 859 001 (840 089). Vuodenvaihteessa M/S Viking Cinderella toteutti neljän 
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päivän charter-risteilyn Venäjän markkinoille Pietarista. Sitä seurasivat risteilyt Helsingin ja 
Tallinnan välillä 7. tammikuuta asti, jolloin alus vietiin telakalle, jossa tehtiin huomattavia 
korjauksia, ja se palasi normaaliin risteilyliikenteeseen 25. tammikuuta. Asiakkailta on tullut 
hyvää palautetta. Kesällä 28.6.–4.7.2014 M/S Viking Cinderella oli charter-käytössä Visbyssä 
Almedalsveckan-tapahtumassa. 
 
Lyhyellä Maarianhamina–Kapellskär-reitillä Ahvenanmeren yli M/S Rosellan 
matkustajamäärä kasvoi yli 7 prosenttia ja oli 706 578 (659 277). Kasvuun vaikuttivat 
vuorojen suurempi määrä vuoden aikana, hyvä kesäliikenne sekä ruotsalaisten 
risteilymatkustajien kasvanut määrä. 
 
- Aluksillamme tehtiin vuoden aikana yhteensä yli 6,6 miljoonaa matkaa, mikä on 
ilahduttavaa. Se osoittaa, että nautimme asiakkaidemme luottamusta. Ja kaikkien aikojen 
matkustajaennätyksestä voimme olla ylpeitä, sanoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses. 
 
 
Viking Linen liikennöintialueella valitsee edelleen vaikea markkinatilanne, ja Suomen 
negatiivinen taloustilanne vaikuttaa kulutukseen. Tällä on kuluneen vuoden aikana ollut 
negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 
2014 julkaistaan 19. helmikuuta 2015. 
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