
Guilin 

 

Fengshui- kiertomatkani aikana minulla oli mahdollisuus tutustua ”Helmi- 

vesilohikäärmeeseen”. Matkani alkoi Helmijoen (Zhujiang) delta- alueelta 

Guangzhousta (entinen Kanton), jatkuen kohti luodetta Guiliniin, kaupunkiin, 

jonka halki virtaa Helmijoen yksi monista sivujoista, Li- joki (Lijiang). Li- joen 

alkulähde on Mao’er vuoristossa (Kissavuoristo) n 80km pohjoiseen 

Guilinistä. 

 

Li-joki Guilinin karstialueella, Guangxi, Kiina 

Guilin on yksi Etelä- Kiinan kauneimmista ja vanhimmista kaupungeista. Li- 

joen lisäksi kaupunkia halkoo lukuisat kanavat, joista osa on jäänteitä 

vanhankaupungin vallihautaverkostosta, joista vanhimmat osat ovat Tang- 

dynastian ajalta (618- 907 jaa). Guilin on asutettu arviolta 300-luvulla eaa, 

sata vuotta myöhemmin, Qin- dynastian aikana, Shi An (aluetta kutsuttiin 

silloin nimellä Shi An maakunta) sai ensimmäisen alueellisen hallinnon ja 

varsinainen kaupunki alkoi muodostua, tosin kaupunkistatuksen Shi An sai 

vasta Han- dynastian aikana 111 jaa. Vanhimmat kanavat alueella ovat Qin- 

dynastian ajalta 200- luvulta eaa, jolloin rakennettiin vesiväyliä kuljetuksia 

varten, sillä seudun karstivuoristo on erittäin vaikeakulkuista maateitse. 



Vanha kartta, Li-joki 

 

”Vesi on vaurautta”, lause joka 

liitetään fengshuihin, on 

konkretisoitunut juuri suurten 

jokien varsilla. Ilman vesiväyliä 

kaupankäyntiä edellyttävät 

tavarakuljetukset olisivat olleet 

volyymiltaan varsin 

vaatimattomat. Guilin oli Tang- 

ja Song- dynastioiden aikana 

(618- 1279 jaa) yksi alueen 

merkittävimmistä 

kauppakeskuskuksista, juuri 

laajan kanavaverkoston 

tähden, joka ulottui Jangtselle 

asti. Qin- dynastian ajalla, 214 

eaa, rakennettiin yksi Kiinan ihmeistä; Lingqu- kanava, joka yhdisti Li- joen 

Guilinissä suureen Jangtsen sivujokeen Xiangjiang. Lingqu- kanava on 36,4 

km pitkä väylä, jonka pääasiallinen tehtävä tuolloin oli kuljettaa Qin- dynastian 

ensimmäisen keisarin sotajoukot etelään, hyökätäkseen kapinoivan Baiyue- 

heimon kimppuun. Sittemmin kanavaa käytettiin paitsi tavarakuljetuksiin, 

mutta myös Jangtsen vedenpinnan säätelyyn, laskemalla tarvittaessa 

enemmän vettä Li- jokeen. Lingqi- kanava on yksi monista, joka yhdisti Kiinan 

suuret joet. Merkittävintä on, että jo Qin- dynastian aikana (221-207 eaa) 

pystyi matkustamaan koko maan halki pohjoisesta etelään, Etelä- Kiinan 

merelle asti vesiväyliä pitkin. Liki koko maan kattavat vesiväylät mahdollistivat 

jo varhain kaupankäynnin, joka loi vaurautta koko maahan. 

Guilin ei suinkaan ollut poikkeus; alue kukoisti ja vaurastui juuri silkkikaupan 

ansiosta, Qin- kaudelta lähtien. Vaurastumisen myötä kaupunkiin perustettiin 

jo Han- dynastian ajalla (206eaa – 220 jaa) ensimmäiset koulut. Guilin sai 

nimeä juuri oppineiden kaupunkina ja kaupungissa vaikuttaa yhä jopa 17 

yliopistoa ja korkeakoulua. Li- joen merkitystä ei sovi väheksyä tässä 

yhteydessä. Vesi liitetään viisauteen ja vesiväyliä pitkin myös oppineisuus 

levisi ympäri maata. Kiinassa on kautta aikojen arvostettu oppineisuutta ja 

akateemisuuteen on vahvasti liitetty paitsi vesi, myös pagodat, suotuisien 



vuorimuotojen lisäksi. Guilinissä yhtyvät kaikki; nykyisen kaupungin yksi 

merkittävimpiä nähtävyyksiä ovat kaksoispagodat Aurinko ja Kuu. Kaupungin 

sydämeen on muodostunut kaksi pientä järveä, Seetrijärvi ja Banjanjärvi, 

jotka ovat osa kaupungin romahtanutta vanhaa kanava- ja 

vallihautaverkostoa. Aurinko- ja Kuu- pagodat ovat uudet tosin, mutta 

kaksoispagodan paikalla seisoi jo Tang- kaudella (618- 907 jaa) kaksi 

pagodaa. Pagoda on mielletty tornimaisen ja kalligrafi- sivellintä muistuttuvan 

muotonsa tähden oppineiden symboliksi. Akateemisena tähtenä tunnettu 

Wen Qu liitetään fengshuissa tähteen #4, joka yhdessä veden kanssa 

muodostavat paitsi nk. persikankukka- yhdistelmän, myös akateemisen 

yhdistelmän, joka liitetään luoviin taiteisiin. Varhaisemmat Tang- kauden 

pagodat ovat seisseet kanavan ja Li- joen välissä, muodostaen kauniin 

kokonaisuuden kaupungin keskustassa. Nykyiset pagodat ovat rakennettu 

2001 ja ovat varsin ainutlaatuiset; Aurinko- pagoda on päällystetty 

pronssilaatoilla ja Kuu- pagoda valkolasitteisilla laatoilla.  Mielenkiintoisesti 

kaupungin kaikista yliopistoista ainoastaan taideakatemia on sijoittunut liki 

Seetrijärven kaksoispagodaa. 

 Guilinin Aurinko- ja Kuu- pagodat 

 

Guilin sijaitsee keskellä eteläisen Kiinan 

karstialuetta. Karstit ovat vuoria, jotka ovat 

syntyneet karbonaattipitoiseen kallioon, kuten 

kalkkikivi- tai vuorisuolakallioon. Guilinin 

alueen karstit ovat vanhaa merenpohjaa, 

jolloin osa karsteista ovat syntyneet meriveden 

vaikutuksesta, osa maankohoaman jälkeen, 

sadeveden syövytettyä kalliota, muodostaen 

varsin dramaattisia vuorimuotoja onkaloiden ja 

luolastojen lisäksi. Kaupunkia ympäröi 

karstivuoret, joista osa on varsin merkittäviä 

muotojen puolesta. Kaupungin keskustasta 

1,5km etäisyydellä sijaitsee Li- joen itäisellä 

rannalla hyvin merkityksellinen alue; Otava- puisto. Otava- puiston vuoret on 

nimetty otavan tähdistöä muistuttavan muodon mukaan. Puisto on ollut hyvin 

suosittu turistikohde jo Sui- (581- 618 jaa) ja Tang- kausilla (618- 907 jaa) 

juuri vuorimuotojen tähden. Puisto kattaa 120 hehtaarin laajuisen alueen, 



jonne on muodostunut jo varhain runsaasti polkuja lampien, vesiputousten ja 

vuorien lomaan. Puiston vanhimmat sillat Tang- kaudelta ovat yhä käytössä. 

Vuorten yhtäläisyys Otavan muodon kanssa on hätkähdyttävä ja yhteys 

fengshuihin ilmeinen. Valitettavasti en voinut vierailla kohteessa  

ajanpuutteen tähden. Toinen merkittävä vuorimuoto on kaupungin 

lounaispuolella, missä sijaitsee Dou Ji San vuorimuodostelma. Vuorimuoto 

muistuttaa kynätelinettä ja sitä kutsutaankin toiselta nimeltään 

Kynätelinevuoreksi, mikä on akateemisuutta korostava nimitys vuorelle. 

Vuorta kutsutaan myös Taisteleviksi riikinkukoiksi, joiksi minun on varsin 

vaikea mieltää muotoa. 

  

”Otava”  



 

Kynätelinevuori, Guilin, Guangxi, Kiina 

Guilin on erittäin suosittu turistikohde ja lähtösatama Li- jokiristeilyille. Alueen 

dramaattiset vuorimuodot ja verkkaisesti virtaava, polveileva joki ovat 

houkutelleet turisteja jo parin tuhannen vuoden ajan. Kaupunki jäi minulle 

varsin vieraaksi läpikulkupaikkana kiertomatkallani, mutta ehdin kuitenkin 

ostaa osmanthus- teetä kaupungista. Guilin sai nimensä Kiinan oliiviksi 

kutsutun puun mukaan; nimi merkitsee osmanthus metsää. Kuten olettaa 

saattaa, kaupungin kadut ja jokivarsi ovat reunustettu kukkivilla, huumaavasti 

tuoksuvilla osmanthus- puilla! 

 

Norsunkärsävuori (pikkukuva wikipedia), Guilin, Guangxi, Kiina 



  

Osmanthus-puu Seetri-järven rannalla, Guilin, Guangxi, Kiina 


