
 

 

Tiedote 28.12.2012 

Eckerö Linen uusi m/s Finlandia 

ensimatkalle uudenvuodenaattona  

Eckerö Linen uusi Finlandia-alus aloittaa liikennöinnin Helsingin ja Tallinnan 

välillä 31.12.2012. Laivan loppuunmyydyllä ensimatkalla vuosi 2013 

vastaanotetaan m/s Finlandian monipuolisen ohjelmatarjonnan ja iloisen 

juhlatunnelman äärellä.  

Suomen lipun alla liikennöivä Finlandia vie Itämeren yli Tallinnaan 2,5 tunnissa.  

Vuonna 2001 valmistunut Finlandia uudistettiin täydellisesti tänä vuonna. Laivaan ja 

uudistustyöhön investoitiin noin 90 miljoonaa euroa.  

– Matkustamotilojen suunnittelun lähtökohtana olivat asiakkaidemme erilaiset tarpeet ja 

viihtyminen. Hyvä palvelu, matkustusmukavuus ja nautinnollinen ruokailu nousevat nyt 

uudelle tasolle, ja tekemistäkin on entistä enemmän, Eckerö Linen toimitusjohtaja Irja 

Hanelius kertoo.  

M/S Finlandialla on yhteensä kuusi ravintolaa, joista nimekäs Buffet Eckerö panostaa 

kotimaisiin ja laadukkaisiin raaka-aineisiin.  

Tilavat kokoustilat sekä uusi rauhalliseen matkantekoon tarkoitettu Extra-

matkustusluokka, jossa lipun hintaan menomatkalla Tallinnaan sisältyvät langaton 

internetyhteys, päivän lehdet sekä runsas ja raikas aamiaispöytä. Paluumatkalla tarjolla 

on keitto- ja salaattipöytä ruokajuomineen. 

Uudessa laivassa on kaksi myymälää: 500 neliön EckeröMarket ja parfyymi- ja 

kosmetiikkamyymälä Bellezza. 

Eckerö Linen M/S Nordlandian korvaava uusi laiva M/S Finlandia liikennöi Helsingin ja 

Tallinnan väliä kaksi kertaa päivässä. Laivan aamulähdöt Helsingistä ovat klo 9.15, mikä 

palvelee myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevia matkustajia. Uudella laivalla on 

2080 matkustuspaikkaa ja autokannella tilat 665 ajoneuvolle. 

Lisätietoja:  

 
Irja Hanelius, toimitusjohtaja 
puh. 040 775 5511 

irja.hanelius(at)eckeroline.fi 
 

Ida Toikka-Everi, myynti- ja markkinointijohtaja 
puh. 0400 422 391 
ida.toikka-everi(at)eckeroline.fi 

 



Eckerö Line Ab Oy on suomalainen Helsingin ja Tallinnan välillä säännöllistä laivaliikennettä harjoittava yhtiö, 

joka kuuluu vuonna 1961 perustettuun Eckerö-konserniin. Eckerö Line on perustettu vuonna 1994 ja se liikennöi 

kahdella aluksella. Yhtiö tarjoaa matkailupalveluita Tallinnan päiväristeilyistä laadukkaisiin hotellimatkoihin sekä 

rahtipalveluita. Yhtiön laiva m/s Finlandia on ainoa Suomen lipun alla Tallinnaan liikennöivä matkustajalaiva. 

Eckerö Line on ainoa laivayhtiö reitillä, jolla on oikeus käyttää suomalaisen palvelun Avainlippu-tunnusta. 

Vuonna 2011 Eckerö Linen matkustajamäärä oli noin 940 000 matkustajaa. Lisätietoja www.eckeroline.fi   

 

M/S Finlandian 
tekniset tiedot  
 
Matkustajamäärä: 2080 

Valmistumisvuosi: 2001, 
uudistettu täydellisesti 2012 

Pituus: 175 m  
Leveys: 27,6 m  
Jääluokka: 1A  

Nopeus: 27 solmua 
Teho: 50 400 kW, 68 500 hv  

Koneisto: 4 kpl Wärtsilä 
12V46 dieseliä  
Autokansi:  1 900 m tai 665 

autoa 
Hytit: 250 kpl 

Cafeteria Satama (329 paikkaa) kannella 8 ja 9: Kahvila merinäköalalla. Valikoima 

erilaisia salaatteja, leipiä ja lämpimiä ruokia. 

Pub Telakka (208 paikkaa) kannella 8: Live-musiikkia tarjoava viihdepubi. 

Pub Jätkäsaari (55 paikkaa) kannella 8: Oluita, konjakkeja ja viskejä jokaiseen 

makuun. 

Bar Naissaar (95 paikkaa) kannella 8: Laaja valikoima erikoiskahveja, leivonnaisia, 

viinejä ja kuohuviinejä. 

Bar Nosturi (366 paikkaa) kannella 7 ja 8: Laivan tanssiravintola ja viihdepalveluiden 

sydän. 

Buffet Eckerö (398 paikkaa) kannella 8: Arvostettu ja nimekäs ravintola, jossa 

panostetaan kotimaiseen lähiruokaan ja kalaruokiin.  

Extra-luokka (86 paikkaa) kannella 6: Rauhallinen erikoismatkustusluokka, jossa 

ateriat ja juomat sisältyvät lipun hintaan.  

Kaupat: Eckerö Market ja parfymeria Bellezza. 

 

http://www.eckeroline.fi/

