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Finnair fortsätter att expandera:  
Ny daglig rutt till Haneda i Tokyo 
 
Under sommaren 2020 ökar Finnair sin kapacitet till Japan genom att addera dagliga 
flygningar till flygplatsen Haneda i Tokyo. Den nya rutten till och från Haneda är ett 
komplement till de befintliga dagliga flygningarna till Tokyos andra flygplats Narita. 
 
Finnairs nya rutt från Haneda är inplanerad att avgå på kvällen. På så sätt blir den ett komplement 
till Finnairs befintliga morgonflygningar från Narita. Passagerarna erbjuds därigenom fler 
valmöjligheter och flexibilitet. Exakt tidtabell är ännu inte satt. 
 
Haneda flygplats är fördelaktigt nog placerad mitt i Tokyos stadskärna. Flighterna kommer att vara 
codeshare-flygningar i samarbete med Japan Airlines. Flygbolagen är sedan en lång tid tillbaka 
samarbetspartners och Japan Airlines har ett stort nätverk av anslutande flighter från Haneda till 
flera destinationer i Japan. 
 
– Finnair har flugit mellan Japan och Finland i 35 år och med den nya rutten till Haneda kommer vi 
kunna erbjuda ännu bättre förbindelser mellan Tokyo och hundratals destinationer i Europa. Vi är 
väldigt måna om vårt samarbete med flygplatsen Narita och våra befintliga flygningar till Tokyo 
kommer att fortsätta som vanligt, säger Robert Lönnblad, Skandinavienchef på Finnair. 
 
Finnair flyger i dagsläget till fyra destinationer i Japan. Tokyo Narita, Osaka, Nagoya och Fukuoka. 
Japan är Finnairs största marknad, bortsett från hemmamarknaden Finland. Det senaste tillskottet i 
Finnairs japanska nätverk är Sapporo i Hokkaido, en rutt som invigs den 15 december 2019. Resor 
till Haneda kommer att vara tillgängliga för bokning från och med i dag, 7 oktober 2019. 
 
För mer information kontakta,  
Robert Lönnblad, Skandinavienchef Finnair 
Mail: robert.lonnblad@finnair.com  
Tel: 070-783 74 23 
 
My Lundberg, presskontakt 
Mail: my.lundberg@agency.se 
Tel: +46 70 094 63 21 
 
 
Om Finnair:  
Finnair erbjuder resor mellan Asien, Europa och Nordamerika med fokus på snabba förbindelser 
via Helsingfors. Varje år flyger över elva miljoner passagerare med flygbolaget som ansluter 19 
större städer i Asien och åtta städer i Nordamerika och Centralamerika med över 100 destinationer 
i Europa. Finnair är ledande inom miljöfrågor och är det första europeiska flygbolaget att trafikera 
nästa generations ekosmarta Airbus A350 XWB-flygplan. Det är den enda flygplansmodellen i 
historien som blivit antagen på klimatorganisationen Carbon Disclosure Projects lista, The 
Leadership Index. Finnair är det högst rankade flygbolaget i Norden och det enda som belönats 
med fyra stjärnor av Skytrax och är medlem i alliansen oneworld som är en sammanslutning av 
femton av världens ledande flygbolag.  
 
 



 

 
 
 

 
 


