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Kysyimme Finnairin uudelta Skandinavian päälliköltä 
Robert Lönnbladilta hänen mielipidettään Suomalais-ruot-
salaisen kauppakamarin ja Finnairin välisestä yhteistyöstä.

- Siitä tulee tosi konstruktiivista. Meillä on useita aktiviteet-
teja suunnitteilla juhlavuodelle ja etsimme juuri nyt uusia 
yhteistyömuotoja, jotka voisivat tuoda meille molemmille 
näkyvyyttä.

Finnair lentää jo nyt ahkerasti Suomen ja Ruotsin välillä. 
Päivittäisiä lähtöjä Tukholman Arlandaan on 8 kpl päivässä, 
Tukholman Brommaan sekä Göteborgiin 4 kpl päivässä. 
Viime vuoden lopulla Finnair avasi kaksi uutta lentoreittiä 
maidemme välille; Helsinki – Uumaja ja Helsinki – Västerås. 

- Uumajan ja Helsingin välinen lentoreitti avaa Ruotsin 
pohjoisille alueille aivan uudenlaiset yhteydet maailmalle. 
Helsingin kautta matkustajille tarjotaan mahdollisuus 
hyödyntää koko Aasian, Euroopan ja Yhdysvaltojen lento-
verkostoamme.

FINSVE tekee korkean tason yhteistyösopimuksen 
Suomen ja Ruotsin väliset lentoyhteydet ovat kauppakamarin jäsenille aina kiinnostava aihe. Viime syk-
synä Finnair avasi kaksi uutta lentoreittiä maidemme välille; Uumaja – Helsinki ja Västerås – Helsinki. 
Nyt kauppakamari ja Finnair solmivat yhteistyösopimuksen vuodelle 2017.
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Aasian liikenteestä onkin tullut Finnairin erikoisalue. Tänä 
kesänä Japaniin lennetään peräti 28 kertaa päivässä, jolloin 
Finnairista tulee Lönnbladin mukaan suurempi kuin Luft-
hansa, lentojen määrään nähden.

- Me tarjoamme nopeimman lentoyhteyden Aasiaan. Se 
säästää aikaa ja rahaa.

Kauppakamarin jäsenille hän voi jo nyt paljastaa, että vuosi 
2017 tuo mukanaan useita uutuuksia:

- Avaamme Islannin liikenteen 11. huhtikuuta. Lisäksi 
panostamme uusiin matkakohteisiin Yhdysvalloissa ja ensi 
talvena alamme lentää Kuubaan, Dominikaaniseen Tasaval-
taan ja Meksikoon.

Myös Ruotsin lentomarkkinoille on tulossa uutuuksia, joita 
Lönnblad ei vielä halua paljastaa.

- Pidämme tiedon toistaiseksi itsellämme, hän sanoo, 
hymyillen salaperäisesti.

Robert Lönnblad on aikaisemmin toiminut myyntipäällik-
könä Finnairin globaalisessa organisaatiossa, jossa hänen 
päätehtävänsä oli yritysasiakkaille suunnattu myynti. Nyt 
hän saa tehtäväkseen nostaa Finnairin profiilia skandinaavi-
sella tasolla, etenkin segmentissä liikematkailijat.

- Olen iloinen siitä, että olen kymmenen vuoden tauon 
jälkeen takaisin Tukholmassa. Viihdyn täällä hyvin ja edessä 
oleva vuosi on täynnä uusia, jännittäviä haasteita.

Robert Lönnblad on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. 
Vapaa-ajallaan hän toimii muun muassa jalkapallojoukkueen 
treenaajana.

Kirjoittanut: Martin von Pfaler


