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Matkakertomus 
 
Matkan teknisestä toteutuksesta huolehti SUOMI-KIINA-SEURA ry ja päätoimijana Kiinassa 
oli Kiinan Kansantasavallan Kansainvälinen Matkailupalvelu (CITS). Matkaoppaana Suomesta 
toimi Suomi-Kiina-Seura ry:n puheenjohtaja Veli Rosenberg, minkä lisäksi Kiinassa oli 
kullakin paikkakunnalla CITS:n asettamat paikallisoppaat. 
 
Ensimmäisenä matkapäivänä oli suora Finnairin lento Helsinki-Vantaa --> PEKING jonne 
saapuminen toisen matkapäivän aamuvarhaisella paikallista aikaa (aikaero viisi tuntia). 
 
Toisen matkapäivän retkikohde oli, suoraan lentoasemalta siirtyen, KIINAN MUURI, johon 
tutustuttiin MUTIANYU -nimisessä paikassa. Sää oli kirkas ja tuulinen (+20 ºC) joten näkymät 
muurilla ja muurilta olivat huikeat. Käyntikohteena paikka oli helpohko, sillä ylösmeno vuorille 
joiden laella muuri torneineen sijaitsee, tapahtui köysirataa ja kabiinivaunuja käyttäen. 
Kysymykseen, kuinka pitkä on Kiinan muuri, on oikea vastaus 6 000 km tai 50 000 km tai 
jotain siltä väliltä. Vastaus riippuu siitä, mitä kaikkea tähän Kiinan pohjoiseen 
puolustusjärjestelmään vuosisatojen kuluessa tehdyistä rakennelmista lasketaan mukaan. 
Nähdyn muurin osan keskeisiä mittoja ovat leveys noin kahdeksan metriä juurelta ja viisi metriä 
laelta sekä korkeus noin 6–10 m maastokohdasta riippuen. Lisäksi muurilla on säännöllisin 
välein mitoitukseltaan kookkaammat merkinantotornit. 
 
Muurilta palatessa ryhmä tutustui Pekingin vedenhankintajärjestelmään kuuluvaan HUIROUn 
patoaltaaseen (säännöstelypadolla varustettu vuorten solasta muodostettu usean neliökilometrin 
suuruinen järvi). Allasalue on nykyisin aidattu ja sille antavat virkistysarvoa kauniisti 
kunnostetut rantapuistot näköalapaikkoineen. Huiroun patoallas on yksi kolmesta pienemmästä 
vesivarastosta, joihin kerätään Pekingin Pohjoisilta vuorilta tulevaa vettä edelleen kaupunkiin 
johdettavaksi. Merkittävästi suurempia altaita ovat GUATING ja MIYA, joiden pinta-alat ovat 
kymmeniä neliökilometrejä ja joiden kautta virtaa myös kaksi Pekingin halki virtaavaa jokea eli 
YONGDING ja CHAOBAIX. Peking käyttää myös pohjavettä ja aika usein on uutisoitu 
pohjaveden ottamisen aiheuttamista merkittävistäkin veden vajoalueista (näin myös 
Shanghaissa). 
 
Pekingissä on helppo havaita lukuisat kanavat (jotka ovat myös sade- ja hulevesien johtamista 
varten) sekä puistoihin tehdyt tekojärvet ja lammet. Voidaankin sanoa, että Pekingissä liikutaan 
tasangon järvi- ja jokiseudulla, vaikkakin pääosa on ihmisen vuosisatojen kuluessa tekemiä. 
Nykyisin se aika on ohi, että kanavat, joet, puroset, järvet ja lammet olisivat löyhkääviä 
viemäreitä. Vesialueita näytetään hoidettavan hyvin ja viemäröinti toimii. Miten jätevesien 
käsittely on lopulta hoidettu, ei matkalla selvinnyt. Kartoista on kuitenkin havaittavissa lukuisia 
isoja allasalueita kaupungin eri puolilla keskustan ulkopuolella. Toisen retkipäivän lopuksi 
majoittauduttiin Pekingin ydinkeskustassa sijaitsevaan hotelliin.  
 
Kolmannen matkapäivän tutustumiskohteita Pekingissä olivat mm. Palatsimuseo (Kielletty 
kaupunki), Taivaallisen Rauhan Aukio, Taivaan Temppeli, taolainen toimiva temppeli sekä 
Pekingin kuuluisin ankkaravintola.  
 
Neljäntenä matkapäivänä nähtiin jälleen eräs suuri tekojärvi, joka on puistoineen nykyisin 
virkistyskäytössä. Ryhmä nimittäin vieraili keisarillisessa KESÄPALATSIssa, jonka alueella 
nautittiin lounas. Käsin kaivamalla tehty noin kahden metrin syvyinen järvi on pinta-alaltaan 
noin kaksi neliökilometriä. Järvessä on useita saaria ja niitä yhdistäviä kannaksia siltoineen. 
Maamassoista on tehty puistoon näköalapaikkana toimiva mäki paviljonkeineen.  
 



Lounaan jälkeen oli ohjelmassa vierailu jättimäisen OLYMPIAPUISTON eteläosassa 
sijaitsevassa Pekingin suuressa kokouskeskuksessa (PEKING CONGRESS CENTER), jossa 
pääkohteena oli International Water Association'in (IWA) joka toinen vuosi järjestettävä 
maailmankonferenssi näyttelyineen (noin 3 000 osallistujaa). Kohde oli sekä ulkoa että sisältä 
merkittävä nähtävyys, johon kukin ryhmäläinen tutustui oman mieltymyksensä mukaisesti. 
Ryhmän jäsenille jaettiin kokouksen erikoispainos -lehtiä sekä näytteilleasettajaluetteloita. 
Yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Kiuru luovutti ryhmää opastaneelle näyttelyattasealle 
Suomen Vesiyhdistys ry:n standaarin sekä muuta aineistoa toimitettavaksi kiinalaisen 
järjestelytahon johdolle kiitoksena ja tervehdyksenä.  
 
IWA:n presidentti Lazlo Somlyody'n konferenssin avajaisissa 10.9. pitämän puheen mukaan 
vesisektorin merkittäviä lähitulevaisuuden haasteita ovat: 

• Hormonaalisia vaikutuksia aiheuttavien (endocrine disruptor)  yhdisteiden 
kohtalo ja vaikutukset vesisysteemeissä 

• Miten nanotekniikat tulevat muuttamaan vesiteknologiaa? 
• Miten saadaan kehitettyä tehokas sanitaatio maihin, joiden bruttokansantuote on 

alle 1 000 $/asukas? 
• Tuleeko EU:n vesipuitedirektiivi parantamaan vesien tilaa ja niiden 

hyödyntämistä vai jääkö se hampaattomaksi tiikeriksi? 
• Pitäisikö Kiinan käyttää selvästi vaiheistettua ohjelmaa vesiasioidensa 

kehittämiseksi? 
• Onko meillä vesikriisi? Eli saadaanko merivedestä merkittävä juomaveden lähde 

kun esim. tässä suhteessa erittäin lupaavien kalvotekniikoiden käytössä 
suuruuden ekonomia ei toimikaan perinteisellä tavalla?  

 
Merkillepantavaa oli, että IWA:n kongressi huomioitiin hyvin niin televisiouutisissa kuin 
sanomalehdissäkin. Kiinalaiset tahot näyttivät käyttävän uutisvälineitä hyväkseen 
kohdistaakseen viranomaisten (ja kansan) huomiota siihen, että vesilaitosalan määrärahoja tulisi 
merkittävästi lisätä. Avoimesti todettiin, että Kiinassa on sadoittain merkittäviä yhdyskuntia ja 
teollisuuskeskuksia, joissa jätevesien käsittelyä ei vielä ole tai se on hyvin puutteellinen. 
Ulkoisesti ja paikallisesti huomio kiinnittyi siihen, miten kiinalaiset isännät tekivät kokousta 
tunnetuksi ja toivottivat vieraat tervetulleeksi. Kaikki kokouskeskukseen johtavat pääväylät oli 
koristettu valaisinpylväisiin sijoitetuin sinivalkoisin kokousjulistein, joita lienee ollut kaikkiaan 
kymmeniätuhansia. Ryhmässä pantiin myös merkille kokouskeskuksen läheisyyteen 
rakentumassa oleva jättiläismäinen, vuoden 2008 Pekingin olympiakisojen päästadion. 
 
Viidentenä matkapäivänä oli aluksi muutamia kohdekäyntejä Pekingin nähtävyyksiin ja 
illansuussa kahden tunnin lento seuraavaan kohteeseen eli JANGTZE-joen (=Yangzi tai 
Changijiang) laaksoon. Täällä ryhmä majoittui noin neljän miljoonan asukkaan YICHENGin 
kaupungin keskustassa sijaitsevaan hotelliin. Tulo kaupunkiin ilta-auringossa oli vaikuttava. 
Ryhmää ei näet kuljetettu lentokentän pikatietä pitkin, vaan pieniä teitä pikkukylien läpi ja 
viimeiset muutama kilometri Jangtze-joen rantatietä, josta joki näkyi kaikessa mahtavuudessaan 
siltoineen ja vilkkaine vesiliikenteineen.  
 
Kuudes matkapäivä oli kokonaan omistettu Jangtzelle ja sen nykyjärjestelyille joen 
keskijuoksulla. Jangtzen pituus on 6 300 kilometriä ja sadealue 1 800 000 neliökilometriä. 
Päivän aluksi oli pistäytyminen vuonna 1988 valmistuneen GEZHOUBA -padon ja 
voimalaitoksen alueella. Padon pituus on 2 300 metriä ja korkeus 70 metriä. Voimalassa on 21 
generaattoria ja sen vuotuinen energiantuotanto on noin 15,7 miljardia MWh. Padolla ei ole ajo- 
tai kävelytietä yleiselle liikenteelle ja se sijaitsee voimalaitoksineen aivan kaupungin 
keskustassa. Matka jatkui maailman uudelle ihmeelle eli KOLMEN ROTKON PADOLLE ja 
VOIMALAITOKSELLE. Matkan alussa oli lupatarkastus, josta päästiin 28,6 kilometrin 
pituiselle nelikaistaiselle moottoritielle. Tie kulkee joko silloilla (34 kpl) tai tunneleissa, joista 
pisin on 3 600 metriä pitkä. Koko moottoritieosuudella on pysähtyminen ehdottomasti kielletty. 
Vain erityisissä rotkonäkymäkohteissa bussi hieman hiljensi mahdollistaen valokuvaamisen. 



Perillä ajettiin aluksi rakentajille (työmaalla oli parhaillaankin 25 000 rakentajaa) toteutetun 
kaupungin halki. Kaupungissa kerrottiin olevan niin kulttuuri- kuin urheilupalatsit sekä näyttävä 
vierashotelli (ryhmän lounaspaikka). 
 
KOLMEN ROTKON PADON (= THE THREE GORGES PROJECT ON THE YANGTZE 
RIVER) tärkeimmät tunnusluvut: 

• Padon pituus 2 300 metriä 
• Padon korkeus 185 metriä 
• 26 generaattoria joista tuotannossa valmiina yhdeksän 
• Yhteisteho, kaikkien generaattoreitten ollessa valmiina tuotannossa vuonna 2009, 

noin 84,7 miljardia MWh vuodessa 
• Kaksilinjainen (toinen ylös toinen alas) viiden sulkualtaan kanava laivaliikenteelle 

(á 280 m x 34 m / vettä minimissään 5 metriä). Ylin vesipinta vaihtelee 135 ja 175 
metrin välillä ja vastaavasti alatasolla 62–73 m. 

• Laivahissi on myöskin rakenteilla (240 m x 24 m / vettä minimissään neljä 
metriä). Hissi on myöhässä koska rakenteen eräitä pääkohtia ei ole vielä saatu 
ratkaistua ja vastaavan kokoista ei vielä maailmassa ole tähän mennessä toteutettu. 

 
Matkailullisesti kohteen esittelyyn oli panostettu paljon rakentamalla näköalapaikkoja ja -
tasanteita sekä esittelyrakennuksia pienoismalleineen ja multimediaesityksineen. Monipuolista 
esittelymateriaalia oli myös ostettavissa (DVD:t, kirjat, kartat jne). Padon vaikutus ulottuu 
veden nousuna noin 500 kilometrin matkalle yläjuoksulla. Seurauksena on ollut 
miljoonaluokkaa olevan väestön siirto sekä huomattavat ympäristövaikutukset. Padon keskeinen 
tavoite on, että sen avulla saataisiin hallintaan Jangtzen valtavat, usein toistuvat tulvat. 
Pahimmillaan tulvissa on hukkunut 9 miljoonaa ihmistä ja aivan viime vuosinakin on tulvien 
seurauksena sato tuhoutunut lähes 100 miljoonan ihmisen asuinalueelta, jolle on aiheutunut 
muutenkin hirvittävät vahingot.  
 
Illansuussa matka jatkui Yicheng – Peking yöjunalla sen ”pehmeän luokan” makuuvaunussa 
yhdeksänmiljoonaiseen ZHENGZHOUn kaupunkiin KELTAISENJOEN (= HUANGHE) 
varrelle. Joen pituus on noin 5 500 kilometriä ja sadealueen pinta-ala noin 750 000 
neliökilometriä. 
  
Seitsemäs matkapäivä alkoi majoittumisella Zhengzhoun keskustassa sijaitsevaan hotelliin. Jos 
Yicheng oli nuori kaupunki, niin uusi kohde oli sitten todella vanhaa Kiinan kehtoa ja sydäntä. 
Tämä noin 3 500 vuotta vanha kaupunki on yksi muinaisen Kiinan pääkaupungeista ja nykyisin 
noin 80 miljoonan asukkaan Henanin provinssin (lääniä vastaava) pääkaupunki. Se on myös 
liikenteellisesti tärkeä solmukohta, sillä Zhengzhoussa risteävät Peking – Kanton ja Shanghai – 
Xian pääradat. Pääkohteen, eli Keltaisenjoen lisäksi ryhmä vieraili kaupungissa museoidulla 
noin 3 500 vuotta vanhalla kaupunginmuurilla sekä noin 5 000 vuotta vanhalla 
asutuskyläkaivauksella. 
 
Keltainenjoki ongelmineen oli hyvin puhutteleva. Todettiin, että vaikka kaupunki sijaitsee satoja 
kilometriä rannikosta, niin vettä joen noin kaksi kilometriä leveässä uomassa oli vain pienellä 
osalla. Saatiin tietää, että pahimpina vuosina vesi on loppunut jokiuomasta vuoden kuivalla 
kaudella jo noin 600 kilometriä ennen Tyyntä merta. Joen rannassa havaittiin, että 
kalastajaperheillä oli kotilaivoissaan kalaa juuri saatuna saaliina eli siinä mielessä joki ei ole 
kuollut. Zhengzhoun kaupunki ottaa merkittävän osan käyttövedestään joesta juoksuttamalla sitä 
ensin laskeutusaltaisiin (puiston järviä) joita imuruopataan jatkuvasti. Ruoppaus on tarpeen, 
koska joen vedessä on kuutiota kohti lähes 40 kiloa lössimaamutaa. ”Siintymisjärvestä” vesi 
johdetaan vielä monivaiheisiin rantakukkuloitten laskeutusportaikkoihin. Joelle olisi ollut 
mahdollista mennä ajelulle ilmatyynyaluksilla, mutta niitä ei kuitenkaan käytetty vaan tietoiskua 
täydennettiin käynnillä joesta ja sen historiasta kertovassa erikoismuseossa. Museo oli 
erinomainen käyntikohde ja se kuuluu osana Keltaisenjoen jokihallinnon yksiköihin. 
 



Kahdeksas matkapäivä oli tutustumista kaupungin nähtävyyksiin sekä moderniin 
ydinkeskustan bisnesalueeseen. Tavarataloissa oli hyvin esillä suomalaisia tuotteita (mm. Nokia 
ja Lumene) omilla osastoillaan. Illan suussa oli sitten vajaan kahden tunnin lento 
SHANGHAIhin. Shanghaissa ryhmä majoittui 1920-luvulla rakennettuun Broadway Mansions -
hotelliin. Hotelli sijaitsi aivan HUANGPU -joen kuulun rantakadun BUNDIN läheisyydessä ja 
VANHAN KEISARINKANAVAN varrella. Vanhaa kanavaa pidetään myöskin eräänä 
maailman ihmeistä. Se yhdistää meren rannikon suuntaisesti Pekingin seudun Keltaiseen- ja 
Jangtze -jokeen päättyen etelässä Shanghaihin ja Hanzhouhun. Kanavan pituus on noin 1 800 
kilometriä ja se on edelleen hyvin monilta osin vilkkaassa käytössä. Hotellin edessä oli 
sulkuluukut, jotka olivat kiinni vuorovesivaihtelun aikoina. Luukkujen ollessa auki liikenne 
kanavalle ja kanavalta joelle oli hyvin vilkasta ollen lähinnä pieniä rahtialuksia.  
 
Yhdeksäs ja kymmenes matkapäivä kuluivat tutustumalla jättiläiskaupungin turistikohteisiin, 
joita olivat mm vanhakaupunki, Shanghain museo, pilvenpiirtäjän 88. kerros, Jade Buddhan 
temppeli, Grand-teatteri esityksineen, magneettijuna jne. Vesikohteista puhutteleva oli 
YUYUAn (onnellisuuden) puutarha, jossa olivat miniatyyrikokoisena niin järvet, lammet 
kultakaloineen, vuoripurot, sillat, paviljongit jne. harmonisena sommitelmana paratiisimaiseksi 
viihtymis- ja nähtävyyspaikaksi tehtynä. Shanghain keskusta- ja satama-alueen mittavuudesta ja 
olemuksesta sai hyvän kuvan Huangpu -joelle tehdyllä risteilyllä.  
 
Yhdestoista matkapäivä valkeni aurinkoisena ja siirtyminen hotellilta Shanghain uudelle 
kansainväliselle lentoasemalle alkoi kello seitsemän. Seurasi yhdeksän tuntia kestänyt suora 
Finnairin lento Helsinkiin, jonne laskeutuminen oli lähes tarkalleen aikataulun mukaisesti kello 
14:50. 
 
Matkaan liittyi monia yllättäviäkin elementtejä, jotka ehkä monille vieraaseen kulttuuriin 
vähemmän tutustuneille olivat hämmästyttäviä ja kysymyksiä herättäviä. Kaikkiin kysymyksiin 
ei koskaan tule vastausta ja ne jäävätkin muistoihin ”kiinalaisina juttuina”. Matkan toteuttajat 
olivat varsin hyvin rakentaneet matkaohjelman vesiteeman ympärille. Unohtaa ei sovi 
myöskään kulinaristista puolta, sillä kaksi kertaa päivässä yhdessä nautitut 12–20 ruokalajin 
ateriat runsaitten hotelliaamiaisten lisäksi olivat kokemus ja elämys samalla, kun ne toimivat 
levähdyshetkenä kiireisen päiväohjelman lomassa. 
 

 


