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Viking Linen kulunut kesäkausi oli onnistunut. Varsinkin heinä- ja 

elokuun matkustajaluvut olivat ilahduttavia. Runsaat 2,3 miljoonaa 

asiakasta matkusti punavalkoisilla laivoilla kesä–elokuussa. Viime 

vuonna panostettiin liikenteen kasvattamiseen Helsinki–Tallinna–

reitillä, ja tätä jatkettiin myös tänä vuonna, tosin aavistuksen 

harvemmilla vuoroilla.  

 

Kesäkuun kylmä sää sai kesäsesongin käynnistymään heikosti, mutta loppukesän 

volyymi kasvoi voimakkaasti heinä- ja elokuussa. Kaikkien aikojen ennätys 

saavutettiin heinäkuussa, jolloin Viking Linen matkustajamäärä kaikilla reiteillä nousi 

ennätyslukemaan 945 343 matkustajaa, mikä oli 20 519 enemmän kuin vuonna 2014 

saavutettu edellinen ennätys. Kaikkiaan kesä-elokuun aikana Viking Linella matkusti 

runsaat 2 325 000 henkilöä, eli 0,5 prosenttia vähemmän viime vuoden vastaavaan 

lukuun verrattuna.  

 

 
 

Vakaa kesä – Ruotsin ja Suomen välinen matkustus lisääntyi 

 

Matkustajamäärä Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä kasvoi kesäkuukausien 

aikana. Kesäkaudella maiden välillä matkusti yli 1 004 000 asiakasta eli 1,6 

prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (988 000). Päivävuorojen ja lyhyempien 

matkojen kysyntä oli vilkasta. Pitkien reittien volyymit pysyivät vakaina, joinakin 

päivinä päästiin jopa täyteen kapasiteettiin.   
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M/S Mariellan ja M/S Gabriellan lisävuorot Helsingin ja Tallinnan välillä nostivat 

matkustajamäärää. Kesä-elokuussa Tallinnan-matkustajien määrä oli 734 000 

(775 000). Kesällä 2014 saavutettuja alemmat matkustajamäärät selittyvät sillä, että 

viime vuonna liikennöitiin 46 vuoroa enemmän kuin tämän vuoden kesä-elokuussa.  

 

– Olemme tyytyväisiä kesän matkustajalukuihin. Ylimääräisten vuorojen 

lisääminen Tallinnan liikenteeseen oli onnistunut ratkaisu. Liikenne sujui 

hyvin, ja viime vuoden matkustajaluvut saivat haluamaan vielä lisää. 

Matkustajat ovat aivan selvästi löytäneet tämän vaihtoehdon Helsingin ja 

Tallinnan välisessä liikenteessä ja viihtyneet laivoillamme. Tällä reitillä 

voitiin kuluneena kesänä havaita erittäin kovia hintapaineita. Tästä 

hyötyivät asiakkaat, jotka saivat korkealaatuista palvelua edulliseen 

hintaan. Myös Suomen ja Ruotsin välisen liikenteen matkustajaluvut 

olivat ilahduttavan suuret, sanoo Viking Linen toimitusjohtaja Jan 

Hanses. 

 

Turku–Ahvenanmaa–Tukholma-reitillä matkusti 688 000 matkustajaa eli 2,3 

prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna (673 000).  

 

Helsinki–Ahvenanmaa–Tukholma-reitin matkustajamäärät pysyivät vakaina: 316 000 

matkustajaa eli 0,2 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna 

(315 000).  

 

Kesä-elokuussa yli 278 000 matkustajaa valitsi risteilyn M/S Viking Cinderellalla 

Tukholmasta Maarianhaminaan. Viime vuoteen verrattuna matkustajamäärä lisääntyi 

10,4 prosenttia (252 000).  

 

Maarianhamina–Kapellskär-reitillä Rosellan matkustajamäärä oli tänä kesänä 

299 000 eli 2,9 prosenttia vähemmän kuin viime kesänä (308 000).  

 

Henkilöautojen lukumäärä kasvoi viime kesästä 1,5 prosenttia.  
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