Fengshui-kohde Singaporessa: Marina Bay Sands

Aloitin fengshui-etäopintoni talvella Singaporessa 2010-2011 Päivin Vilkin
oppilaana. Hyvin pian aloitettuani opintoni Päivi ehdotti minulle tutkimusretkiä
ympäristöön, tutkien paikallista hyvin tunnettua fengshui-suunnittelua. Tein
töitä käskettyä ja aloin harjoittamaan taitojani tutustuen erilaisiin fengshuikohteisiin Singaporessa. Yksi kaikkein mielenkiintoisimpia rakennettuja
ympäristöjä Singaporessa on täyttömaalle kesällä 2010 valmistunut laaja ja
monimutkainen Marina Bay Sands kompleksi.
Ennen varsinaisia mietteitäni kohteesta, minun lienee kerrottava hieman
kohteen taustasta. Singapore on pinta-alaltaan 697km2 kokoinen
kaupunkivaltio (pinta-alasta sisävesiä on 10km2), jonka väkiluku on liki 5
miljoonaa asukasta. Saarivaltio on yksi Aasian vauraimpia ja nopeinten
kehittyviä. Mutta Singaporella on kaksi ongelmaa; vähäinen pinta-ala ja
vedestä riippuvainen suhde naapurivaltio Malesiaan. Maan pinta-alaa on
yksinkertaisesti lisätty täyttömaan avulla ja vettä pyritään säästämisen
asemasta, tuottamaan itse enemmän. Marina Bayssä nämä ongelmat
pyritään yhdistämään tuottavalla ja luovalla tavalla; luomalla turisteille ja
singaporelaisille upea keidas jossa tuhlata runsaasti rahaa casinolla ja
luksushotelleissa! Hämmentävä yhdistelmä, eikö?
Marina Bay on keinotekoinen lahti, jonne Singapore-joki laskee. Lahtea
ympäröi täysin täyttömaalle rakennettu turistikeidas, joka laajenee
laajenemistaan. Lahdesta rakennetaan vähitellen suljettu allas, jonne otetaan
talteen Singapore-joen makea vesi. Täyttömaalle on rakennettu erittäin
nopeaan tahtiin erilaisia kulttuurikohteita, sekä houkutuksia turisteille. Yksi
näistä kohteista on Marina Bay Sands, joka on luultavasti maailman kallein ja
vaativin rakennuskohde tällä hetkellä (2011 kustannukset nousivat jopa 8
biljoonaan SGD:n!) .
Singaporen hallitus neuvotteli vuonna 2006 useiden suurien casino- yritysten
kanssa valtavasta ja liki mahdottomasta projektista ja näiden neuvotteluiden
tuloksena aloitettiin vuonna 2008, keskellä maailmanlaajuista taantumaa
valtava rakennushanke, jonka pääarkkitehtina toimi Moshe Safdie ja hänen
fengshui- neuvonantajanaan jo edesmennyt 4.sukupolven fengshuimestari

Chong Swan Lek. Lopputulos on monien mielestä jokseenkin erikoinen ja
valmista kompleksia on kritisoitu hyvinkin ristiriitaisesti.

Kartta
Kartalta havaittavissa helposti kohteen sijainti Marina Bay lahden kapealla
suulla. Kartalla esiintyvä Marina City Park, sekä Superbowl Golf and Country
Club ovat rakenteilla. Koko alue, mukaan lukien Marina Bayn metroasema,
on rakennettu täyttömaalle.

Pienoismalli Marina Bay Sands Sky Parkin aulassa. Kokonaisuus on hyvin
ilmava vaikutelmaltaan massiivisuudestaan huolimatta.

Arkkitehti Moshe Safdie halusi luoda Singaporeen uuden ikonin Marina Bay
Sands työllään. Singapore on tunnettu puutarhakaupunki ja Safdie halusi
vangita kaupungin puutarha-hengen työhönsä, yhdistäen sen kauniiksi ja
harmoniseksi kokonaisuudeksi. Suunnittelutyö oli varmasti äärettömän
haastellinen, sillä suunnittelutyö sisälsi noin 3000 huoneisen hotellin, laajan
casinon, museon, näyttelyhallin, sekä runsaasti liiketiloja. Apunaan hänellä
oli fengshuimestari Chong Swan Lek, jonka ehdotuksesta hotellirakennus
jaettiin kolmeksi torniksi, jotta qi kiertäisi hyvin myös kaupungin taloudelliseen
keskukseen, joka sijaitsee poukaman vastarannalla. Kolme hotellitornia ovat
yhdistetty alhaalla katetulla bulevardilla ja ylhällä modernilla riippuvalla
puutarhalla. Kokonaisuuteen kuuluvat lisäksi lootuksen kukkaa muistuttava
Artscience- museum, sekä kolme kilpikonnaa muistuttavat kupolit, jotka
symboloivat kolmea kolikkoa, eli vaurautta. Hotellitornien symbolismista on
oppineiden keskuudessa kiistelty ja laajalle levinneen tulkinnan mukaan
kolme tornia edustaisivat kolmea kiinalaista viisasta miestä, eli Futa, Luta,
sekä Shouta, jotka kumartavat tervehdyksensä Singaporelle. Tämä tulkinta
on melkoisen romanttinen ja valmistumisen jälkeen keksitty tulkinta. Toisen
tulkinnan mukaan kolme hotellitornia symboloisivat kaupungin vartioita, joita
yhdistää yhteinen oppineiden päähine. Valitettavasti fengshuimestari Chong
Swan Lek ehti menehtyä ennen Sandsin valmistumista, joten varsinaisista

pyrkimykistä on runsaasti spekulointia. Totuus symbolismista lienee
huomattavasti vaatimattomampi kun aiemmin esitetyt, mutta tässä netistä
poimimani kuva eräästä kuvitetusta tulkinnasta:

Marina Bay Sands on liki koko keskustaa hallitseva näky. Bumerangia
muistuttava hotellitorneja yhdistävä kattorakenne on nähtävissä jopa
kilometrien päästä. Pyöreistä muodoista huolimatta kattorakenne, eli Sky
Park, vaikuttaa leikkaavalta välineeltä joka on liikkeessä. Liikkuvan ilmeen

kokonaisuudelle aiheuttaa kattotasanteen kaarevuus. Kattotasanne ikään
kuin leijuu kohti katselijaa, katselusuunnasta riippumatta. Parhaiten ilmiön
huomaa vasta kaukaa katsoen rakennusta.

Kohde kuvattuna lahdelta käsin; lootusta muistuttava Artscience- museum
vasemmalla, keskimmäisessä hallissa casino. Hotellitornien kattotasanteen
vasen pääty on suunniteltu turisteille katselutasanteeksi, muu osa Sky
Parkista on ainoastaan hotellin ja casinon vieraille. Rakenne näyttää
epätasapainoiselta ja voin vakuuttaa, että katselutasanne myös tuntui
huojuvalta!

Erikoinen kattotasanne on saanut runsaasti kritiikkiä ja sitä on moitittu mm.
”pätkäksi moottoritietä, joka ei johda minnekään” tai ”päättömäksi ja
hännättömäksi ilmestykseksi”. Kompleksista on varmasti jokaisella
mielipiteensä ja rahoittajilla on edelleen suuri huoli rakennuksen
aiheuttamista kuluista, sillä tuotto on ollut toistaiseksi suhteellisen vaatimaton.
Suurimmat odotukset on asetettu casinolle ja sen suunnitteluun on panostettu

erittäin paljon. Casinon sijainti on huolella harkittu niin, että (casino) saa tukea
kaikista ympäröivistä rakennuksista. Lisäksi kolmen matalan hallin
suunnittelussa on käytetty erittäin runsaasti fengshui- kikkoja alkaen
avajaispäivän huolellisesta valinnasta ja sisustuksessa käytetyistä punaisista
ja kultaisista symboleista.
Marina Bay Sandsin edustalla erikoinen ”vesilohikäärme” puistossa, jonka
metroasemalta tulija kohtaa ensimmäiseksi.

Aluetta kiertää mutkainen vesiputki, joka suihkuttaa vesisumua, kostuttaen
ilmaa puistikon vaativille kasveille.

Ensimmäisen hallin interiööriä katutasolta kuvattuna:

Lähestyttäessä casinoa kulkija kohtaa erikoisen järjestelyn, eli pienen
keinotekoisen merivesijoen hallissa. Jos katsotte tarkkaan kuvaa, näette että
katutasolta riippuu erikoinen lasinen astia, josta suihkuaa vettä. Astia on
jättimäinen allas, joka kerää sadevettä ja päästää veden keskellä olevasta
aukosta alas keinotekoiseen jokeen.

Keinotekoinen merivesijoki,
Marina Bay Sands

Allas kuvattuna ulkoa katutasolta.
Erikoinen ratkaisu toimii myös
eräänlaisena qin keräimenä! Hyvin
erikoinen ratkaisu siis.

Katutasolta katsottuna hotellia. Torneissa kerroksia 55, kattotasanteen pituus
340 metriä. Melko huikea näky!

Ensimmäisen tornin bulevardia:

Hotellitornin erikoista rakennetta bulevardilta ylöspäin kuvattuna

Hotellitornien hissit järjestetty poikittaiselle käytävälle bulevardiin nähden,
rauhoittaen hissialueiden qin hyvin. Kokonaisuus kaunis, valoisa ja
harmoninen.

Bulevardia reunustavat jättimäiset ruukut magnoliapuineen, keskittäen
samalla liikkeen lähinnä bulevardin keskialueille, reuna alueiden jäädessä
rauhoitetuksi alueeksi.

Maisemaa Sky Parkin katselutasanteelta. Marina Bay ja kaupungin
finanssikeskus. Huomatkaa hyökkäävät ja leikkaavat muodot vastarannalla.
Sky Parkin kaareva bumerangimainen muoto kohtaa ja ikään kuin leikkaa
kaupungin aggressiiviset energiat. Kaareva muoto myös kerää lahdelle
kertyneen qin paremmin, tosin suurin hyöty jääneen alhaalla oleville halleille
ja museolle.

Kuvan keskellä rannan
tuntumassa olevat rakennukset
jäävät melko ikävästi Sandsin
aiheuttaman rikkonaisen
horisontin häiritsemäksi, kuten
huomaatte vastarannan
ravintolan terassilta otetusta
kuvasta

Maisema kohti hallinnollista keskusta; etualalla Esplanade Theatres on Bay,
eli kuplahallimaiset, mikrofoneja symboloivat rakennukset ovat myös
aiheuttaneet runsaasti hämmennystä hyvin erikoisella arkkitehtuurillaan ja
shaqillään (kts.seuraava kuva). Lentävää lautasta muistuttava rakennus on
parlamentin lisärakennuksia. Pian parlamentin takaa alkaakin
silmänkantamattomiin ulottuva maisema tornitaloja.

Esplanade Theatresin kupolikatto on peitetty kolmiomaisin, eri suuntiin
osoittavin metallilevyin, jotka varjostavat suoralta auringolta rakennuksen
varsinaista vesikattoa, joka on lasia. Rakennuksen aiheuttama shaqi ei ulotu
kovin kauas, mutta on sitäkin epämiellyttävämpi.

Marina Bay Resorts myös vastarannalla.
”Rohkeille menestyjille” kaupatut
asuinrakennukset valmistuvat hyvin pian,
aivan talouskeskuksen kupeeseen.
Rakennuksen kaikki ulkoseinät ovat
peililasia!

Näkymä hotellin ja
casinon asiakkaille
varatusta Sky Park
Gardenista. Koko
kattotasanne on reilun
hehtaarin kokoinen ja
kattotasanteen uima-allas
on vetoisuudeltaan 1,4
miljoonaa litraa vettä.
Kuvasta ilmenee hyvin
tasanteen kaareva
muoto. Arkkitehdin
sanotaan suunnitelleen
kattotasanne kaarevaksi, jotta ilmasta käsin se muistuttaisi ihmisen hymyä.
Kattotasanteella olevat vesimassat ovat saaneet runsaasti myös krittiikkiä,
sillä fengshui-periaatteiden mukaisestihan rakennus ikään kuin hukkuu katolla
olevaan veteen. Mutta huomaatte varmaan, että allas on sijoitettu kahden
tornin väliin, eikä suoraan tornin päälle.

Hotellin baaria, jonne tavallisilla kuolevaisilla ei lienee asiaa, ellei omista
smokkia ja iltapukua!

Sky Parkin katselutasannetta ja maisemia. Pääsymaksu tasanteelle oli
20SGD aikuiselta (eli reilu 11 euroa),eli kohtuullisen arvokasta maiseman
ihailua.

Työn alla olevaa City Parkia ja golf-keskusta.

Artscience- museum kattotasanteelta kuvattuna. Lootusta muistuttava
rakenne on hyvin erikoinen ja voin kuvitella sen keräävän myös erittäin hyvin
qitä Marina Bayn lahdelta. Korkeat ”terälehdet” ovat kohti lahden suuta,
suojaten maljamaista keskustaa. En ole vielä käynyt ko. kohteessa, joten en
tiedä onko rakennuksen keskusta avoin, vai ikkunallinen. Aiempiin huomioihin
verraten voin hyvinkin kuvitella rakennuksen ”kattoikkunan” olevan
todellisuudessa avoin aukko ja suunnitellun varta vasten qitä keräämään.
(Artikkeli on vuodelta 2011 ja lisäyksenä kerrattakoon, että Artsciencemuseumissa ON nk. taivaan lähde keräämässä qitä sisäpihaan. Kirjoittajan
lisäys 2017)

Laskevan auringon punertavia säteitä
hotellitornien hyllymäisillä käytävillä, jotka
ympäröivät bulevardia.

Palatessa takaisin
näyttelyhalleille kuvasin
yhden tyypillisen aukion
casinon ja hotellin väliltä.
Pyöreä muoto,
kupolikatto, aukion
keskustaan aukeavat
ovet ylellisistä liikkeistä ja
qitä hidastavat
katumainokset aukion
keskustassa ovat hyvin
kauppaa edesauttavia
elementtejä.

Näyttelyhallin ja casinon toisen sisäänkäynnin luona toinen pää
keinotekoisesta joesta, josta voi vuokrata itselleen soutajan
lohikäärmevenettä soutamaan. Ja koska kyseessä on todellinen fengshuirakennus, niin kerrottakoot, että veden virtaus on kohti casinoa ja hotellia,
mutta myös alatason ylelliset liikkeet varmasti myös hyötyvät kaikesta siitä
veden symboloimasta runsaudesta ja suotuisuudesta.
Näihin kuviin päätän esittelykierrokseni Marina Bay Sandista ja Marina Bayn
ympäristöstä. Toivottavasti virtuaalimatkanne oli mieluisa!
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