Helmijoen estuaari ja Hong Kong – Historiaa ja pankkeja
Pidin Suomen Fengshui -yhdistykselle maaliskuun kuukausiluennon Kiinan
kiertomatkaltani. Luennolla kerroin mm Hong Kongin muodoista ja
pankkikeskittymästä, joka esitellään liki jokaisessa asiallisessa fengshuikirjassa. Tässä artikkelissa kerron taustoista enemmän.
Hong Kong on Etelä-Kiinan meren pohjoisrannalla sijaitseva, nyttemmin
Kiinaan kuuluva erityishallintoalue, joka koostuu kolmesta alueesta; Hong
Kongin saaresta, Kowloonin niemimaasta, Uusista territorioista sekä noin 260
saaresta. Hong Kongin pinta-ala on reilu tuhat neliökilometriä ja asukasluku
on hiukan yli seitsemän miljoonaa asukasta (vuonna 2016).
Fengshui- näkökulmasta katsoen Hong Kong kuuluu Helmijoen suiston
estuaarin vaikutusalueeseen. Hong Kongin fengshui-muodoista ei voi
mielestäni kertoa kertomatta Guangzhoun historiasta, joka tunnettiin aiemmin
lännessä Kantonina. Helmijoki muodostaa yhdessä Länsijoen kanssa yhden
Kiinan suurimmista jokijärjestelmistä, jonka yhteinen valuma-alue on noin
800 000 km2. Helmijoki laskee Guangzhoun lävitse kohti Etelä-Kiinan merta,
Macaon ja Hong Kongin
väliin, muodostaen ns.
estuaarin. Merialue toimii
jättiläismäisenä shui
kou’na (qi’n suuna1)), sillä
estuaarialue on
murtovesialuetta, joka on
altis nousuvesille.
Helmijoen estuaarin
vaikutusalueella asuu
arviolta jopa 130 miljoonaa
asukasta2) ja alue on
Maailmanpankin arvion
mukaan maailman
nopeiten taloudellisesti
kehittyvä alue.
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Helmijoessa sijaitseva Haizhun saari on Guangzhoun ydinaluetta ja on ollut
yhtäjaksoisesti asutettuna arviolta 200-luvulta eaa. lähtien. Saari sijaitsee n.
50 km pohjoiseen rannikolta ja on ollut jo varhain kauppapaikka meriteitse
kulkeville hindu- ja arabikauppiaille; satama toimi Merten Silkkitien
päätesatamana parituhatta vuotta sitten. Kolmen kuningaskunnan aikana
(226 jaa.) kaupunki vakiinnutti kaupunkiasemansa Wu-kuningaskunnan
perustaman prefektuurin myötä ja kaupunki nimettiin silloin Guanzhouksi.
Kaupunki vaurastui ja väestö lisääntyi ja alue kukoisti pitkään Tang-dynastian
loppupuolelle asti rauhanomaisissa olosuhteissa. Song-dynastian aikana
Guangzhou oli Kiinan suurin kauppasatama ja yhteydet länteen olivat
vakiintuneet. Kaupunki menetti hetkellisesti asemansa suurimpana
kauppasatamana, mutta mongolivalloittajien myötä 1200-luvulta lähtien
kaupungin kauppayhteyksiä pyrittiin laajentamaan ja 1550-luvulta lähtien
eurooppalaiset kauppiaat alkoivat saada jalansijaa kaupungissa.
Portugalilaiset lähetystöt olivat vierailleet Guangzhoussa jo 1500-luvun alussa
ja 1600-luvulla hollantilaiset ja britti-kauppalähettiläät tulivat tutuiksi
kaupungissa. Mantsu-hallitsijat Qing-dynastian aikana ymmärsivät kaupungin
tärkeyden ja laajensivat kaupungin kauppaoikeuksia, sekä kaupungin
muureja asukasluvun laajennettua kaupan myötä.
Portugalilaiset rakensivat linnoituksen Macaon niemimaalle 1557, jotta
voisivat valvoa silloisen Kantonin (Guanzhou) meriliikennettä ja kauppaa
länteen. Niemimaa oli portugalilaisten tuloon asti lähes autio ja syrjäinen alue,
josta kiinalaiset itse eivät juurikaan olleet kiinnostuneet. Macao oli varsin
pitkään länsimaisten kauppiaiden tukikohta, Hong Kongin ollessa yhä
vaatimatonta kalastajien asuttamaa aluetta estuaarin itäisellä reunalla.
Portugalilaisten kauppiaiden valta haastettiin paitsi merirosvojen ja
salakuljettajien taholta, myös mm brittien taholta Itä-Intian
kauppakomppanian perustaessa Kantoniin tukikohdan 1699 ja pian
seurasivat hollantilaiset, ranskalaiset ja myös amerikkalaiset kauppiaat
esimerkkiä. Helmijoen varteen syntyi pieni kaupunginosa, jota kutsuttiin
”Kolmeksitoista tehtaaksi”, jossa länsimaiset kauppiaat vaikuttivat.
Jokivarressa käytiin kauppaa laitureilla eurooppalaisten himoitsemista
ylellisyyksistä, kuten teestä, silkistä ja posliinista. Suurempia voittoja ja
kauppatasapainoa tavoitellessa brittikauppiaat toivat maahan laittomasti
Intiasta käsin oopiumia, joka levisi Kiinaan vesireittejä pitkin. Kiinalaiset pitivät
eurooppalaisia kauppiaita häikäilemättöminä ja asettivat runsaasti rajoituksia
kaupankäynnille saadakseen laittoman huumekaupan kuriin, minkä

seurauksena kiinalaisten ja eurooppalaisten kauppiaiden välit tulehtuivat.
Vuonna 1839 kiinalaiset tuhosivat suuren erän brittien maahan
salakuljettamaa oopiumia, jonka seurauksena raivostuneet Itä-Intian
kauppakomppanian joukot hyökkäsivät kiinalaisten tukikohtiin Helmijoen
rannalla. Ensimmäisen oopiumsodan seurauksena britit perääntyivät
Kantonista ja Hong Kongin historia alkaa.
Britit miehittivät Hong Kongin
saaren ja rakensivat nykyisen
Hong Kong Centralin paikkeille
tukikohdan, heidän menetettyään
tukikohtansa Kantonissa.
Nankingin rauhan myötä vuonna
1842 Kiina luovutti Hong Kongin
saaren ja Kowloonin niemimaan
Britannialle ja saarelle perustettiin
pieni Queenstownin kaupunki
(myöhemmin Victoria, joka toimi
Hong Kongin pääkaupunkina
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vuosina 1842-1997) Hong Kongin
saaren pohjoisrannalle, vastapäätä Kowloonin niemeä. Hong Kongin luovutus
Britannialle oli yksi Qing-dynastian solmimista ns. epäoikeudenmukaisista
sopimuksista. Toisen oopiumisodan seurauksena Kiina taivutettiin
laillistamaan huumekauppa länsimaiden toimesta ja Kiina joutui luovuttamaan
Britannialle Kowloonin niemimaasta osan, sekä vuokrasopimuksen myötä
niemimaan tyven ja saariston (nk. Uudet territoriot).
Hong Kongin historia kertoo tarinaa paitsi paikallisväestöstä, joka eli
ensisijaisesti kalastuksella, salakuljetuksella ja suolakaupalla, mutta tarinassa
esiintyy myös häikäilemätön huumekauppa ja länsimaiden intressit.
Kommunistien valtaannousun myötä 1949 manner-Kiinasta pakeni vainon
seurauksena tuhansittain ihmisiä. Paikolaistulvassa oli useita korkeasti
koulutettuja erikoisalojen osaajia, kuten mm. fengshui-mestareita. Fengshuilla
on ollut huomioitava rooli alueella jo Tang-kaudella, jolloin Kowloonin
niemelle rakennettiin etäisiä linnoituksia rajoja valvomaan ja niemimaalle
syntyi pieniä kyliä linnoitusten ympärille. Merkittävän roolin fengshui-piireissä
Hong Kong tosin sai vasta kommunismin jälkimainingeissa, fengshuin oltua

ankarasti kielletty Kiinassa ja vainoa paenneet fengshuin harjoittajat
asettuivat Hong Kongiin tai Taiwaniin.

Tutkiessamme Hong Kong saaren muotoja fengshuin näkökulmasta, emme
voi olla kiinnittämättä huomiota vuorijonoon, joka on asettunut poikittain

Kartta: Outlook maps /PP

saarelle, kuin luoden selkärangan. Saaren muoto muistuttaa länteen
tähyävää rottaa ja mielleyhtymä ei ehkä olekaan kovin kaukaa haettu
verrattuna saaren historiaan. Hong Kong on kehittynyt pienestä
kalastajakylästä yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmaksi talouskeskukseksi
ja side länteen on vahva edelleen. Kaupankäyntiin ja rahaan liitetään
fengshuissa vesi ja vesi puolestaan jyrsijöihin. Rotta on kautta aikojen ollut
salamatkustajan roolissa osana merenkulkua, lasteja ja kauppaa ja rottaa
pidetään paitsi erittäin älykkäänä, myös hyvin puuhakkaana eläimenä, jolla on
erinomaiset valmiudet selviytyä ja lisääntyä ankarissakin olosuhteissa.
Kiinalaisessa eräinradassa rotta on ensimmäinen merkeistä ja sitä
arvostetaan sopeutumiskyvyn, kommunikaatiotaitojen, itsenäisyyden ja
johtajan taitojen tähden. Samoja piirteitä voidaan havaita myös Hong
Kongissa. Horoskoopissa rotta on pohjoisen ilmansuunnan ja veden

elementin alaisuudessa, mihin liitetään veden ja merenkulun lisäksi myös
merenkulkuun liittyvät lieveilmiöt, kuten päihteet, prostituutio, salakuljetus jne.
Ottaen historian huomioon analyysissä, länteen tähyävä rotta kuvaa
kaupunkia hyvin.
Hong Kongin saarella yksi tunnetuimpia
maamerkkejä on vuorenhuippu Victoria
Peak, joka suojaa kilpikonnavuoren tavoin
kaupungin taloudellista keskustaa Mount
Parkerin ohella. Ilmakuvasta saa hyvän
käsityksen siitä, kuinka vuoret suojaavat
kaupunkia. Kartassa ympäröity alue
Kuva lokakuu 2017/PP
kuvastaa ns. lohikäärmeen luolaa, Xue.
Fengshuin muotokoulukunnan sääntöjen mukaan alue on kaikkein
elinvoimaisin; uutta luova. Sana shengqi lienee ainakin fengshuin
ammattilaisille tuttu; sana merkitsee uutta luovaa, uutta synnyttävää,
elinvoimaista. Sanan merkitys sisältää
mahdollisuuksia ja potentiaalia. Katsoessamme
ilmakuvaa voimme havaita, että vuoret ikään
kuin syleilevät tuota paikkaa ja salmi
muodostaa lempeän mutkan siinä kohtaa, kuin
ohjaten qi’n salmesta kohti aluetta.
Ilmakuvassa ympäröity alue on Hong Kongin
sydän; talousalue pankkeineen.
Kuva: Outlook maps /PP

Hong Kong on kuuluisa useastakin fengshuin kannalta mielenkiintoisesta
kohteesta, mutta talouskeskuksen pankit lienevät kuuluisimmat. Nyttemmin
HSBC pankkina (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) tunnettu
hongkongilainen pankki on perustettu 1865 ja pääkonttori on sijainnut 2000luvulle asti Hong Kongissa, Centralissa. Pankki on harjoittanut varsin
hyökkäävää talouspolitiikka, pyrkien valtaamaan useitakin kilpailijoita
Eurooppaa myöten. Voimakkaiden 1980-luvun kasvuvuosien aikana HSBC
pankki rakennutti uuden pääkonttorin Centralin alueelle; pankkirakennus on
arkkitehti Norman Fosterin käsialaa ja suunnitelma on toteutettu yhteistyössä
fengshui asiantuntijoiden Lung King Chuen ja Koo Pak Lingin kanssa.

Nykyinen pankkirakennus valmistui 1985, ollen
jo neljäs pankin rakennus samalla sijainnilla.
Rakennus oli aikanaan maailman kallein
rakennus suhteessa pinta-alaan.
Kuvassa HSBC-pankki eniten oikealla, Bank of China
vasemmalla ja Cheung Kong Tower keskellä. 2017/PP

HSBC pankin päärakennus edustaa high-tech rakentamista ja korkeatasoista
suunnittelua; koko rakennuksen keskusta on avoin ja katutaso on läpi
rakennuksen etusuunnasta takasuuntaan avoin. Itse rakennukseen kuljetaan
liukuportaita pitkin katutasosta ja näin kuljettaen qi mukana eri suunnista.
Suunnittelija on fengshui-asiantuntijoiden
ohjeistuksen mukaisesti huomioinut ns.
lentävät tähdet ja niiden
ajankohtaisuuden (Xuan Kong Fei Xing),
varmistaen rakennuksen etusuuntaan
lisäksi suotuisan veden ja Ming Tangin3).
Päärakennuksen julkisivu on pohjoiseen,
kohti satamaa ja pankin edessä on aukio
(Statue Square).
Kuva: wikipedia

Vasemmalla pohjapiirros
rakennuksen katutasosta;
liukuportaista keskimmäinen
on poistettu. Jo
suunnitteluvaiheessa on
pyritty huomioimaan
muuttuvat liikennejärjestelyt
sekä vaihtuva fengshuiaikakausi; rakennus on
rakennettu aikakaudella 7,
jolloin etusuunnalla oli
ajankohtainen vesitähti 7.
Aikakausi vaihtui vuonna

2004, jolloin ajankohtainen qi,
vesitähti 8 saapuu
rakennukseen takasuunnasta,
etelästä. Vuonna 2024 vaihtuu
jälleen aikakausi, jolloin
ajankohtainen vesitähti 9
saavuttaa rakennuksen
etusuunnasta. HSBC -pankissa
suhtaudutaan vakavuudella
fengshuihin; ajankohtaisen ja
suotuisan qi’n saavuttamiseksi
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pankki on väliaikaisesti siirtänyt pääkonttorinsa
Lontooseen. Hong Kongin pankkiin
valmistellaan muutostöitä myös aikakauden
vaihtumista silmälläpitäen; liukuportaat
katutasosta ovat jo suunnitteluvaiheessa
ajateltu käännettäväksi suotuisaan suuntaan
aikakauden vaihtuessa 2024. Myös
rakennuksen sisäisiä kulkuväyliä voidaan
muuntaa tarvittaessa.
HSBC -pankkirakennuksen lisäksi myös kaksi
muuta fengshui-maamerkkiä on päätynyt maan
oman
valuutan,
Hong Kong dollarin seteleihin, joista Bank of
China valmistui vuonna 1987. Kuvassa
oikealla vasemmanpuoleisessa setelissä
Bank of China ja
oikeanpuoleisessa
setelissä esiintyy HSBC tunnusomaisen
hongkongilaisen leijonan takana.

Kuva vasemmalla: Bank of China lokakuussa 2017/PP

Bank of China on tunnistettavissa niin maalta,
mereltä, kuin ilmastakin lähestyttäessä Hong
Kongia. Rakennus hallitsee maisemaa, kuten
ilmeisesti on ollut rakennuksen tilaajan toive.
Kolmionmuotoinen, peililasein pinnoitettu torni
erottuu muista rakennuksista selvästi.
Pääsuunnittelija, Yhdysvaltain kiinalainen
arkkitehti Ieoh Ming Pei, oli inspiroitunut
kiinalaisista puutarhoista ja tavoitteli
suunnitelmassaan bambunversoa kuvaavaa
rakennusta; verso kuvaa kasvua ja ylöspäin
suuntautuvaa
energiaa. Eri lähteissä on ristiriitaisia tietoja
koskien suunnitelmia; oliko suunnitteluvaiheessa
turvauduttu fengshui-asiantuntijan apuun vai ei.
Arkkitehti itse, kuten avustajana toiminut
poikansakin kieltävät jyrkästi asian, sillä I.M.Pei
ei haastatteluiden mukaan usko fengshuihin.
Ristiriitaista lopputulosta on sekä kritisoitu, että
kiitelty fengshui-piireissä; suunnittelijalla on ollut
selkeä käsitys fengshuin perusteista, vaikkakin
valmis rakennus yllätti vihamielisellä olemuksella
ympäristön. Moni fengshui-mestari on arvostellut
voimakkaasti rakennuksen luomaa shaqi’tä4) ,
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joka on kohdistunut ehkä eniten Hong Kongin
hallintojohtajan virka-asuntoon, HSBC pankkiin, sekä nk. Lippo Centeriin
(entinen Bond Center). Mikäli kriittisesti rakennukseen suhtautuvia fengshuimestareita on uskominen, Hong Kongin talous on heikentynyt rakennuksen
valmistumisen myötä ja hallintojohtajat ovat tehneet äärimmäisiä virheitä
työssään ja yksityiselämässään. Rakennuksen luomaa shaqi’tä4) on
jälkikäteen pyritty neutraloimaan mm istutuksin ja vesiaihein.
Arkkitehti I.M.Pei on oletettavasti perehtynyt fengshuin perusteisiin, sillä
rakennus ilmentää selkeästi fengshuin perusperiaatteita. Rakennuksen
muotoja tutkiessa on neljä viidestä elementistä varsin ilmeiset; torni kuvastaa
puu-elementtiä, kolmiomuodot tuli-elementtiä, rakennuksen alaosan
neliömäinen rakenne edustaa maa-elementtiä, sekä pankkirakennuksen aula

holvimaisena edustaa metalli-elementtiä.
Yksinkertaistettuna tornimaiset
rakennukset ympäristössä myös tukevat
Bank of China -rakennuksen puumaisia
piirteitä, joka ruokkii tulta, jonka terävät
kolmiomuodot luovat. Tulimuodot
puolestaan tukevat vakaata maaelementtiä pankkirakennuksen
jalustassa, joka kätkee alleen
metallinmuotoisen holvin. Pankki
kirjaimellisesti kerää varallisuuden
ympäristöstään ja hautaa alleen.

Kuva vasemmalla ja alla: jmhdezhdez.com /
muokannut PP
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Bank of China Towerin sisäänkäynnit ja
aulatilat edustavat selkeästi metallin
muotoja, kuten kuvista yllä ilmenee.
Tunnelma pankin aulassa on liki
pysähtynyt, mikä kuvaakin holvimaisen
rakenteen vaikutusta. Aivan kuten
samalla kadulla sijaitsevassa HSBC pankissa, myös Bank of China
rakennuksen etusuunta on pohjoiseen,
kohti Hong Kongin satamaa. Pankki osti
tontin rakennuksen edestä, jotta voisi
varmistua siitä, että pankin edessä olisi
kyllin kookas Ming Tang3). Rakennusta
ympäröi paitsi istutukset, myös
vesiaiheet. Huolimatta suunnittelijan
Kuva: jmhdezhdez.com
vakuutteluista, että ei usko fengshuihin,
on ilmeistä, että on jossain määrin turvauduttu fengshui-asiantuntijan apuun,
sillä sisäänkäynnit on sijoitettu suotuisille vesitähdille, kuten HSBC

pankissakin ja vesiaiheet on pyritty sijoittamaan suotuisasti. Pankkirakennus
valmistui vasta vuonna 1989, aikataulustaan myöhässä vuosia, tosin
ensimmäiset avajaiset pidettiin 8.8.1988 jotta pankin avajaispäivä olisi
suotuisa. Pankkitoiminta alkoi vasta myöhemmin, vuonna 1990.
Bank of China Tower on suurilta osin toimistotiloja vuokraava kiinteistö;
pankkitoiminta on rajoittunut ainoastaan rakennuksen alaosaan, missä
rakennuksen muoto on säännöllinen neliö (maan muotoja edustava).
Ylemmät kerrokset ovat vuokratut mm kiinteistö- ja markkinointiyrityksille.
Hong Kongissa kiertomatkaamme opastava fengshui-mestari tiesi myös
kertoa, että tornin
vuokratiloissa
vuokraajien
vaihtuvuus on
suuri.
Kuvailemani
kahden pankin
lisäksi samalla
alueella sijaitsee
kaksi muutakin
mielenkiintoista
rakennusta; HSBC
-pankin ja Bank of
Chinan väliin
valmistui vuonna
1999 Cheung
Kong Centre ja
sen taakse
Citibank Plaza.
Kuva PP 2017

Hong Kongiin matkustavalle fengshuituristille suosittelen tutustumista
kuvailemiini varsin ainutlaatuisiin fengshuikohteisiin keskustassa. Lisäksi suosittelen
tutustumista uusiin hallintorakennuksiin
Hong Kong Government Complexiin
läheisellä Tamarin tontilla.

Vasen kuva PP 2017, kuva oikealla: Government Complex, wikipedia
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Selitykset:
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Shui kou / Qi’n suu: Konkreettisesti tarkoittaa missä kaksi vettä kohtaa. Käytetään
kuvailemaan myös merkittävää tilaa, missä kaksi qi’tä kohtaa.
Estuaarin vaikutusalueen asukasluku n 130 miljoonaa; lähde wikipedia.
Ming Tang ; Kirkas Sali. Ilmaisulla kuvataan tilaa, missä qi kerääntyy.
Shaqi; Myrkyllinen tai huono qi. Energian epätoivottu muoto.

