
Matkakertomus 

Keskiviikko 10.9.08 16:52 (Suomen aikaa) 

Yli 20 tunnin matkailun jälkeen olen perillä Taoyuanin kaupungissa Taiwanissa. Pistäydyimme syömässä 

paikallisesssa kadunvarren ravintolassa. 8 ruokalajin menu + tee + oluet + jälkiruoka maksoi n. 8 euroa 

per henkilö. Ravintola oli paikallisten suosiossa, ei siis mikään turistipaikka. Menun kuvien perusteella 

piti arvailla mikä oli mitäkin. Pöydällä porisi pata, jossa ainekset piti itse keittää. Keitinliemet olivat 

voimakkaan mausteiset ja ruoka kaiken kaikkiaan erittäin maukasta.  

 

Kadun varrella näkyi paljon puita, joita en tunnistanut. Yhdellä oli Liriodendronin tapaiset lehdet ja ne 

olivat karheat sekä ylä- että alapinnalta. Oli jo sen verran pimeää, ettei tullut otettua valokuvia. 

 

Torstai 11.9.08 16:49 

4 kategorian taifuuni Sinlaku on lähestymässä Taiwania. Tästä ei uutisissa paljoa kerrota, sen sijaan 

kylläkin USA:n rannikkoa parhaillaan lähestyvästä 3 kategorian hurrikaanista.  

Onneksi olen Taiwanin länsirannikolla, missä taifuuni todennäköisesti aiheuttaa vain tavallista kovempaa 

tuulta ja rankkasateita. Taipein kasvitieteellisellä käynnistä taitaa kuitenkin tulla märkä reissu.  

 

Perjantai 12.9.08 0:47 

Kyllä mulla ne Taiwanin paikalliset rhodolajit ovat olleet mielessä. Vuoret näkyvät hotellin ikkunasta eikä 

sinne ole kuin n. tunnin taksimatka. Ei vaan niin hirveästi innosta lähteä etsimään rhodoja vuorilta, kun 

ei yhtään tiedä missäpäin niitä kasvaa. Mikähän niiden yleisyys on?  

Toisekseen vettä tulee jo nyt vaakasuoraan päin naamaa kuin esterin ... eikä se tästä vähene. 

Vuoristoalueille on aamun lehdessä annettu varoituksia, mutta toisaalta pidetään mahdollisena, että 

taifuuni ei iske kovin pahasti saarelle. 

 

Perjantai 12.9.08 17:48 

Ikkunoita teippaallaan joka puolella, puita kaatuilee ja vettä tulee rajusti. Varasin hotellihuoneen vielä 

ylimääräiseksi yöksi siltä varalta, että lennot peruutetaan. Kaikkien lentojen peruuttamista pidetään tällä 

hetkellä todennäköisenä.  

 

Tänään taksin tuulilasiin rysähti 5-metrinen oksa kadunvieren puusta peittäen kaksi kaistaa. Ei tullut 

pahempia vaurioita ja pääsimme hotelliin suojaan. 

 

Perjantai 12.9.08 18:45 

Olenhan minä aina varovainen. En lähde vuorille. Vettä on luvattu 1,3 metriä ja se tarkoittaa, että 

vuorille ei ole menemistä.  

Ajattelin ostaa huomenna sadetakin (sateenvarjo ei pysy käsissä) ja toiset housut, koska tuskinpa säilyn 

huomenna kuivin pöksyin sadetakista huolimatta.  

Jos liikenne toimii, menen Taipeihin kasvitieteelliselle. Taipei on kylläkin aika pahasti lähellä taifuunin 

keskusta ja voipi olla, että kasvitieteellisen portit pidetään suljettuina turvallisuussyistä.  

 

Lauantai 13.9.08 11:40 

Kaikki lennot Taiwanista on peruutettu taifuunin vuoksi. Pakko olla ainakin yksi ylimääräinen päivä. 



Ulkona liikkuminen ei oikein kiehdo. Kävin kylläkin tänään Taipeissa. Menin Taipeihin junalla, otin siellä 

taksin kasvitieteeliselle.  

Sisälle ei päässyt ja ymmärsin kyllä syyn, kun näin puitten oksien lentelevän. Aika erikoista oli, että 

joidenkin pensaiden ympärille oli kiedottu muovinauhaa, jottei taifuuni repisi pensaita hajalle.  

Kävelin tunnin verran kasvitieteellisen ulkopuolella ja sen jälkeen alkoi olo tuntua sen verran märältä, 

että vinkkasin kadulla ajavan taksin viemään takaisin juna-asemalle. Sieltä löysin paikallisen ravintolan, 

missä söin tulisen lounaan ennen paluuta Taoyunaniin. Supernopea juna ei onneksi ollut peruuttanut 

vuorojaan. Sen sijaan lähes kaikki paikallisjunavuorot on peruutettu.  

Tein havainnoin, että nyt sateella kaikilla skootteria ajavilla oli sandaalit jalassa ilman sukkia. Taksikuski 

ajoi autoa paljain jaloin.  

 

Hotelliin takaisin tullessa kengistä sai kaataa vettä eivätkä vaatteet olleet erityisen kuivat sadetakista 

huolimatta. Kadulla kävellessä piti välillä pysähtyä ja ottaa tukeva asento, jottei taifuuni olisi kaatanut 

katuun. Tuli mieleen, etten olisi halunnut lähteä lennolle tällaisella taifuunisäällä, vaikka lentoa ei olisi 

peruutettu. Sen verran raju on tuuli.  

Nyt istun hotellihuoneessa ja mietin mitä tekis huomenna. Taifuuni liikkuu hitaasti ja peittää koko 

Taiwanin. Voi olla, etten pääse vielä huomennakaan palaamaan Suomeen.  

 

Lauantai 13.9.08 17:00 

Taifuuni-ennusteiden mukaan lennot on peruutettuina vielä seuraavat pari päivää. Taifuuni jäi 

riehumaan mun päälle.  

Aikamoinen sattuma, että olin aiemmin suunnitellut lentäväni tänään Dallasiin. Siellä hurrikaani Ike on 

pysäyttänyt lentoliikenteen. Hyvin olen osannut valita näitä matkakohteita.  

 

Maanantai 15.9.08 14:37 

Kaikki hyvin, olen taas turvallisesti Suomessa.  

 

Sunnuntaina aamu valkeni kauniina, lähes tyyneenä. Olimme taifuunin silmässä.  

Kävin tunnin aamukävelyllä taifuunin tuhoja katselemassa ja samalla odotin, että matkakumppanit 

heräisivät aamiaiselle. Lennot olivat edelleen kaikki peruutettuina. Totesimme, että nyt olisi kuitenkin 

paras aika yrittää pois saarelta, koska sääennusteiden mukaan taifuuni yltyisi taas rajuksi illemmalla ja 

kestäisi keskiviikko-iltaan asti.  

 

Lähdimme taksilla kentälle tarkoituksena päästä ensin Hong Kongiin, koska sieltä lähtee paljon lentoja 

Eurooppaan. Kentälle tultuamme kaikki lennot olivat edelleen seis, vaikka oli tyyntä.  

 

Yritimme saada lippuja Hong Kongiin, mutta kaikki lennot oli täynnä. Saimme jonotusnumeron 108.  

Puolen tunnin odottelun jälkeen ihmettelimme, miksei mitään tapahdu. Sanoimme eräälle virkailijalle, 

että meidän on erittäin tärkeää päästä nopeasti Hong Kongiin. Virkailija sanoi, että jos saamme ostettua 

liput 10 minuutissa, pääsemme lennolle, jonka portti on just sulkeutumassa.  

 

Lipunmyynti sanoi meille edelleen, että lippuja ei ole myynnissä. Painokkaasti totesimme, että meille 

luvattiin liput seuraavaan lentoon. No, se tehosi, saimme liput.  

Ohitimme röyhkeästi pitkän check-in jonon, mutta sitten seurasi taas uusi koettelemus; check-in 



virkailija sanoi, että lennolle ei enää pääse, koska portti on sulkeutunut. Vastaus ei meitä tyydyttänyt ja 

sanoimme, että meille oli luvattu paikat seuraavaan lentoon ja meillä oli jo liputkin. Tämä nujersi 

virkailijan ja hän bookkasi meidät lennolle. Tosin jälkeen päin huomasimme, että hän bookkasi meidät 

eri lennolle, kuin mille meillä oli liput. Onneksi sentään sekin lento meni Hong Kongiin.  

 

Juoksimme paidat märkinä koneen portille ja pääsimme koneeseen. Yllätyksemme kone oli lähes tyhjä. 

Sen olisi pitänyt lähteä jo aamulla 07:55, mutta ei ollut saanut lähtölupaa. Kone lähti vasta 12:52. 

Koneeseen ei myyty paikkoja, koska lipunmyynnin tietokannan mukaan koneen olisi jo pitänyt olla 

lähtenyt. Me sinnikkäät suomalaiset saimme siis liput koneeseen, mihin ei päästetty muita jonotuslistalla 

olevia matkustajia.  

(Jälkeen päin selvisi, että China Airlines oli ainoa lentoyhtiö, joka lensi Taiwanista sinä päivänä.) 

 

Hong Kongiin matkan aikana soitimme matkatoimistollemme ja pyysimme etsimään jatkolennon minkä 

tahansa Euroopan kaupungin kautta Helsinkiin. Sellainen löytyi, British Airwaysillä ensin Lontooseen, 

lähtö illalla 23:15 ja saapuminen Lontooseen maanantaina 05:05. Sieltä sitten Finnairilla aamulennolla 

07:30 Suomeen. Järjestely sopi meille hyvin, koska se antoi yhden ylimääräisen päivän oleskelun Hong 

Kongissa.  

 

 

Loppukommentti 

Taifuuni Sinlaku oli tullut suoraan Taiwanin pohjoiskärjen yli, mutta heikentynyt oleellisesti 4 luokan 

taifuunista. Vain yksi silta oli romahtanut ja muutamia ihmisiä kuollut. Taifuunit ovat Taiwanissa hyvin 

yleisiä, keskimäärin neljä joka vuosi, ja sen vuoksi taifuuni ei ollut kovin suuri uutinen edes paikallisesti. 

Ihmiset olivat tottuneet niihin. Avoimien paikkojen puut olivat harvaoksaisia ja vähälehtisiä, ehkä 

aiempien taifuunien vuoksi, ja sen vuoksi ne pysyivät hyvin pystyssä.  

 

En tullut ottaneeksi kuvia pahimman myrskyn aikaan Taipeissa ollessani, kun itseni suojaus tuntui 

tärkeämmältä. Kerran menin muiden ihmisten kanssa pois kadulta tavarataloon suojaan.  

 

Matka oli mieleenpainuva, mutta silti toivon seuraavalle matkalle aurinkoisempaa säätä.  


