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SIRU VÄISÄNEN 
KUVAT: A. AALTONEN IA A. TENHUNEN 

Fengshui (feng=tuuli, shui=vesi) on lyhyesti sanottuna 
oppi ympäristön vaikutuksesta ihmiseen. Sen avulla ta
voitellaan paitsi tasapainoista ympäristöä myös onnea, 
hyvinvointia ja terveyttä. Laajasti ottaen fengshuissa on 
kysymys kokonaisesta elämänfilosofiasta, joka kattaa 
elämän eri osa-alueita. Suomessa se on viime aikoina 
antanut vaikutteita etenkin rakentamiseen ja sisustami
seen. 

- Oikeastaan Suomessa on aina hyödynnetty fengs-
huita - vaikka asiaa ei sillä nimellä ole tunnettukaan -
esimerkiksi silloin kun on etsitty paikkaa rakennettavalle 
talolle. Perinteisesti talo on haluttu viljavalle, hyvälle 
maalle, vesistön lähelle ja mielellään niin, että pohjoi
sen puolella on mäki tai metsä antamassa suojaa. Tuuli
sia paikkoja on kartettu. Etelän puolelle on haluttu ikku

noita tuomaan valoa ja lämpöä kotiin, kertoo Päivi Viik
ki Suomen Fengshui ry:stä. 

Myös kotien sisustuksessa fengshuita on Viikin mu
kaan hyödynnetty vaistonvaraisesti. 

- Se, miten ihmiset valinnoissaan seuraavat fengs-
huin sääntöjä, vaikka eivät olisi koskaan kuulleet niistä, 
on mielestäni paras todistus niiden toimivuudesta, Viik
ki naurahtaa. 

Kotia katsoo erilaisella tavalla 
Fengshuin oppien mukaan tuolit asetellaan olohuonees
sa mieluiten ovesta kauimpana olevaan nurkkaan. Täl
löin ne sijaitsevat huonetta hallitsevalla paikalla ja istu
jien kasvot ovat kohti ovea. Tuolin selustan tulisi olla 
suojattu, ts. tuoli tulisi sijaita joko seinää tai jotakin kor
keata huonekalua vasten. 

- Keittiössä lieden sijainti on tärkein. Lieden ei kuu
lu olla vesipisteen tai kylmälaitteiden välittömässä lähei-

Fengshui-säännöistä huoli
matta Päivi Viikki haluaa 
korostaa sisustamisessa jokai
sen omia henkilökohtaisia 
mieltymyksiä ja tarpeita. 
- Itsekin olen vastoin suosi
tuksia sijoittanut tv:n ja kirja
hyllyn makuuhuoneeseeni. 
Nyt voin lukea tai katsoa 
tv.tä lepoasennossa, hän ker
too. Huoneensa värit Viikki 
on valinnut paitsi omien 
mieltymystensä mukaan 
myös häntä ns. henkilökoh
taisesti tukeviksi. Fengshuin 
oppien mukaan henkilöä 
tukevat värit voidaan katsoa 
syntymäajan perusteella. 
Viikin kädessä on kiinalainen 
kompassi, jonka avulla kon
sultit voivat määritellä paitsi 
asunnon suunnan myös sii
hen eri suunnilta tulevat vai
kutukset. 
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syydessä. Myös makuuhuone on äärimmäisen tärkeä 
huone, jossa sängyn paikka, asento, materiaali ja muoto 
tulee tarkoin harkita, Viikki kertoo. 

Fengshui sisältää paljon erilaisia sisustukseen liitty
viä yksityiskohtia, joiden uskotaan vaikuttavan ihmisen 
elämänlaatuun. Viikki ei kuitenkaan halua takertua nii
hin, sillä jokainen voi toki sisustaa kotinsa edelleenkin 
itselleen parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimivan ja it
seä miellyttävän sisustamisen muuttamiseen ei ole mi
tään syytä. 

- Sisustamme kotimme yleensä aivan oikein: juuri 
siihen ympäristöön ja sen asukkaille parhaiten sopivalla 
tavalla. Terve järki, käytettävissä olevat tilat sekä ihmis
ten yksilölliset käyttötottumukset sanelevat huonekalu
jen sijoittelun kotiin, Viikki kertoo. 

Fengshui-säännöistä voi kuitenkin saada apua, jos 
esineiden paikat ja värit eivät jostain syystä tunnu aset
tuvan kotona kohdalleen. Fengshui voi antaa meille 
myös vastauksen siihen, miksi teemme joitakin asioita 
niin kuin teemme. 

- Minuakin ihmetytti ennen, miksi suomalaiset 
suosivat sisustuksessaan niin paljon ruskean eri sävyjä. 
Uskon, että siihen vaikuttaa Suomen järvien yleisyys. 
Kun meillä on ulkona paljon vettä, haluamme vastaa
vasti tuoda olohuoneeseemme ruskean avulla ikään 
kuin enemmän maata rajoittamaan veden ylivaltaa. 

Eri elementit sovussa keskenään 
Fengshuin yksi idea on jaotella asioita elementeiksi eli 
energian eri vaiheiksi. Peruselementtejä ovat puu, tuli, 
maa, metalli ja vesi. Suotuisassa ympäristössä kaikkien 
elementtien tulisi olla edustettuina, kuitenkin niin, ettei 
millään ole suoranaista ylivaltaa. Tärkeää on myös osata 
tulkita eri elementtejä: esimerkiksi tuli ei tarkoita pel
kästään elävää tulta, vaan sitä edustaa myös mm. pu
nainen väri. Fengshuihin perehtyneet ovat kiinnostunei
ta myös eri elementtien välisistä kiertokuluista ja vuoro
vaikutuksista. 

- Fengshuilla on eri koulukuntia ja niiden ja yksi
löidenkin välisiin oppieroihin kuuluu mm. se, lasketaan
ko sähkö tuleksi, vai voitaisiinko sähkövirta katsoa kuu
luvaksi vaikkapa veden elementtiin. Itse katson sen 
edustavan tulta, jos sähköä nyt yleensä tarvitsee edes 
luokitella, Viikki kertoo. 

Sisustamisessa voidaan myös korjata eri element
tien ylivoimaa tai ympäristössä tulevien äänien haitta
vaikutuksia mm. pehmeillä materiaaleilla tai viherkas
vien oikeanlaisella sijoittelulla. Usein eri elementtien si
joittelu tiloihin käy aivan itsestään. Esimerkiksi saunassa 
eri elementit toimivat hyvin ilman sen kummempaa si
joittamista. 

Pyysimme fengshui-
konsultti Päivi Viikkiä 
arvioimaan, miten 
fengshui toteutuu 
tavallisissa suomalai
sissa kodeissa. 
Kuvan olohuone ja 
keittiö ovat viime 
kesäisten Kajaanin 
asuntomessujen kohteita. 

Tässä olohuoneessa eri elementit ovat hyvin edustet
tuina: maaelementtiä edustavat ulkoa ja taulusta 
avautuvat maisemat ja maanväriset huonekalut. Vesi
elementti saadaan huoneeseen maisemataululla, 
mutta myös sinisen maton voidaan katsoa symbo
loivan vettä. Punaiset tekstiilit tuovat huoneeseen voi
makkaasti "tulta." Makuasia on, onko tulielementti 
huoneessa jo liiankin voimakas. 

"Puuta" huoneeseen saadaan paitsi puuhuonekalu-
jen ja -lattian avulla myös lattialla olevasta pajukoris-
ta, taulun kuvasta ja ulkona olevista puista. Tarvittava 
metallielementti tulee viihdelaitteista sekä metallises
ta kynttilänjalasta. Huoneen sisustamisesta voisi tode
ta, että tuolin selkänojan takana ei pitäisi olla liikku
matilaa, mutta tässä ongelma on minimoitu valitse
malla mahdollisimman massiivinen ja korkeaselkäi-
nen nojatuoli. 

Viihtyisä suomalainen 
keittiö, josta löytyy eri ele
menttejä eli energian eri 
vaiheita. Liesi, vesipiste ja 
kylmälaitteet ovat sopivan 
etäällä toisistaan. "Elävä 
rekvisiitta" eli värikkäät 
kasvikset ja vihannekset li
säävät viihtyisyyden tun
tua. Pöytä voidaan koris
tella myös esim. kukilla. 

Hyökkäävyyttä kuvaan 
tuo etualan terävä kulma. 
Ilmeisesti keittiöön ei kui
tenkaan tulla näin suo
raan kulmaa kohti. 

Keskellä olevasta "saa
resta" voidaan olla mon
taa mieltä. Toisaalta se li
sää työtilaa, toisaalta tuk
kii huoneen keskustan, 
jonka pitämistä vapaana 
suositellaan energian ja 
ihmisten esteettömän liik
kumisen kannalta. Varsin
kin pöydän terävät kulmat 
uhkaavat sen ympärillä 
liikkujia. Ruokapöytänä si
tä tulisi käyttää vain tila
päisesti. 
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