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GTS Finnjet oli varsin monelta näkökannalta tarkasteltuna erittäin suomalainen hanke. Se edusti muun
muassa vahvaa osaamista, innovointihalua, uskallusta sekä tahtoa olla ensimmäinen ja paras. Samalla

Finnjetin koko elinkaareen liittyi myös valtava määrä tarinoita, huhuja, epäilyksiä ja vastoinkäymisiäkin.
Aluksen merkitys Suomelle oli merkittävä. Finnjetin myötä meritie Suomesta Eurooppaan nykyaikaistui,

mutta välilliset ja pitkäaikaiset vaikutukset esimerkiksi telakkateollisuuteen olivat myös
huomattavia.Finnjetiä ei enää ole olemassa fyysisessä muodossaan. Alusta voidaan kuitenkin pitää yhtenä

suomalaisen merenkulun merkittävimmistä ilmiöistä, joten se ansaitsee edes osan muistoistaan ja
historiastaan tulla kootuksi yhteen. Tämä on kirja, jonka tarkoituksena on kertoa ilmiöstä nimeltä Finnjet ja

sen kautta samalla myös suomalaisuudesta. Finnjetin tarina oli alusta loppuun täynnä mielenkiintoisia
käänteitä ja vivahteita. Se ei ollut vain tarina yhden laivan rakentamisesta.

GTS Finnjet. Se oli kansallisen suurhankkeen lopputulos joka uitti Suomen maailmankartalle maana jossa
osataan rakentaa aivan erityisiä laivoja.

Finnjet

Custom Replica Stickers for Vintage Lego sets. See timetable from Travemünde to Helsinki. FINNJET Thats
a really sad end f. View credits reviews tracks and shop for the 1977 Vinyl release of Finnjetvalssi on

Discogs. IMO number 7359632. Gas turbine ship 55 MW 31 knots. GTS Finnjet 2004 version released. Juni
2008 das indische Alang wo das Schiff am 19. At the time of her delivery Finnjet was the fastest longest and
largest car ferry in the world and the only one powered by gas turbines. In 1977 Finnlines released GTS
Finnjet. Finnjet 2004. Valmistuessaan Finnjet oli maailman nopein pisin ja suurin autolautta. Finnjet

Passenger Ship Plastic model Revell 05229 Military Model on the Web. Steamboats Shipwreck Finland.
249.95 shipping. The Wärtsilä shipyard and Enso Gutzeit signed a contract about building the first

passengercarferry in the world powered by gasturbines.
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