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Norwegian on vastaanottanut 150
lentokonetta Boeingilta  

Norwegian on jälleen saavuttanut merkkipaalun. Eilen yhtiölle toimitettiin
150. uusi lentokone suoraan Boeingin tehtaalta. Vuoden 2017 aikana
Norwegianin lentolaivasto on kasvanut 32 uudella koneella.

Vuosina 2008–2017 Norwegian on ottanut käyttöönsä 150 uutta Boeing-
konetta. Norwegianin kaikkein uusin Dreamliner, lentokone numero 150,
laskeutui Oslo-Gardermoenin lentoasemalle eilen. Pian sen jälkeen laskeutui
vielä yksi uusi lentokone, Boeing 737-800, suoraan Boeingin tehtaalta. Se on



samalla viimeinen lentokone, jonka Norwegian vastaanottaa tänä vuonna.
Vuonna 2017 Norwegian on ottanut laivastossaan käyttöön 32 uutta
lentokonetta; kuusi Boeing 737 MAXia, 17 Boeing 737-800 -konetta ja
yhdeksän Boeing 787-9 Dreamlineria.

Yksi maailman nuorimmista ja ympäristöystävällisimmistä laivastoista
Nyt vastaanotettujen koneiden myötä Norwegianilla on edelleen yksi
maailman nuorimmista ja ympäristöystävällisimmistä lentolaivastoista, jonka
keski-ikä on 3,6 vuotta. Uudet lentokoneet ovat yhteisvoitto sekä
ympäristölle että matkustajien lompakoille, koska uudet koneet käyttävät
vähemmän polttoainetta.

Norwegianin laivastossa on tällä hetkellä 145 lentokonetta (lue lisää täältä).
Useita koneita on jo poistunut käytöstä ja tilaa on tehty uudemmille ja
ympäristöystävällisemmille lentokoneille. Vuonna 2018 Norwegianin
lentolaivaston uusiminen jatkuu.

Norwegian työskentelee aktiivisesti päästöjen vähentämiseksi
Norwegianin globaali kasvu ja uudet reitit vaikuttavat myönteisesti sekä
paikallisesti että globaalisti. Kasvava saavutettavuus lisää talouskasvua ja
matkailua sekä edistää työpaikkojen syntyä. Isona toimijana Norwegian tekee
samalla töitä vähentääkseen matkustajakohtaisia päästöjä ja tehdäkseen
ilmailusta ympäristöystävällisempää. Yksi ehdottomasti tärkeimmistä
toimista, jonka lentoyhtiö voi tehdä päästöjen vähentämiseksi, on investointi
uusiin lentokoneisiin. Vuonna 2015 The International Council on Clean
Transportation (ICCT) nimitti Norwegianin maailman
ympäristöystävällisimmäksi transatlanttiseksi lentoyhtiöksi.
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Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla on noin 7
000 työntekijää. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli 500 reittiä yli 150 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Norwegianin laivastossa on noin 130 lentokonetta, jotka
kuljettavat noin 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Norwegianilla on yksi
maailman nuorimmista lentolaivastoista, jonka keski-ikä on 3,6 vuotta.

https://www.norwegian.com/fi/tietoja-meista/tarinamme/lentokoneemme/
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


Norwegian nimettiin vuonna 2015 lentoyhtiöksi, joka lentää
polttoainetehokkaimmin ja ympäristöystävällisimmin Atlantin yli: The
International Council on Clean Transportation (ICCT).

Vuosina 2015, 2016 ja 2017 matkustajat ovat valinneet Norwegianin
maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa
SkyTrax World Airline Awards -äänestyksessä. Lisäksi Norwegianin on valittu
viimeisenä viitenä vuotena peräkkäin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
Sky Trax -äänestyksessä.

Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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