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UNELMA

KIOTON 
KAUNEUS

Japanissa ruskaa

kannattaa mennä

katsomaan Kiotoon,

Murin-anin

puutarhaan.

TEKSTI JA KUVAT SUVI RUOTSI 

Japani länsimaistuu,

mutta Kioton

temppeleissä näkee

nuoriakin ihmisiä.

Nauti puutarhoista ja tyynistä teehetkistä. 
Japanissa asunut Suvi Ruotsi näyttää geishakaupungin
kauneimmat paikat sivussa ruuhkaisilta turistireiteiltä.



K
ioto on Japanin kaunein kau-

punki. Se oli yli tuhat vuotta

keisarillisen perheen koti-

paikka, ja loisteliaasta histo-

riasta muistuttavat puuark-

kitehtuuri, buddhalaistemp-

pelit ja shintolaispyhäköt ko-

meine puutarhoineen. Niitä on lähes joka

kadulla, reippaasti yli parituhatta, Unescon

maailmanperintökohteita jopa 17. 

Sykähdyttävää tyyntä kauneutta näkee eni-

ten sivussa suosituimmilta turistireiteiltä. 

AARTEITA HETI ASEMALLA

Saavuin kaupunkiin shinkansen-luotijunalla

Tokiosta, ja 360 kilometrin junamatka kesti pa-

risen tuntia. Valitsin istumapaikan junan oi-

kealta puolelta, jotta näin matkalla ikkunasta

kirkkaassa marraskuisessa säässä lumihuippui-

sena hohtavan Fujin.

Kioton asemalta ei kannata paeta suin päin.

Jos haluaa adapterit verkkovirtaa kaipaaviin

laitteisiinsa, ne löytyvät varmimmin aseman

liikkeistä. Asemarakennuksessa sijaitsee myös

maineikas Isetan-ketjun tavaratalo. Siellä voi

nähdä viimeisimpien muoti- ja ruokatrendien

loisteliaan esillepanon. Ruokaosastolla huomaa

ensi silmäyksellä, että Japani on hienostuneen

pakkaustaidon mekka. 

Kioton itäosassa sijaitseva,

1800-luvulla perustettu

Murin-anin puutarha on

nykyisin Kioton kaupungin

omistuksessa. 

14 MATKA 8 | 2021 MATKA 8 | 2021 15

Shintolaisen

pyhäkön

tunnistaa portista,

esimerkki

Okazakin

museoalueelta. 
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Tavaratalon alakerran kahvilassa tapasin ki

otolaiset ystäväni Hiromi Watanaben ja hänen

tyttärensä Main. He ovat asuneet myös Tokios

sa, mutta molempien mielestä Kioto on Tokiota

kauniimpi.

Japani länsimaistuu nopeasti, esimerkiksi

yhä useampi kiotolainen juo teen sijaan kahvia.

Nykyisin kaupungissa on enää arviolta sata gei

koa – niin Kiotossa kutsutaan geishoja – ja yhtä

monta alan oppilasta eli maikoa. Kimonoita

käyttävät silti muutkin kuin he, ja kimonossa

tulee  usein  vastaan  myös  elämyksiä  etsivä,

vuokratamineisiin sonnustautunut turisti.

TYYNEYTTÄ TEEHETKESSÄ

Hiromi sanoo, ettei välttämättä osaisi enää sitoa

kimonoon kuuluvaa obivyötä. Mai puolestaan

pukeutuu usein kimonoon, koska hän harras

taa chadō�a, teen tieksi kutsuttua taidemuotoa. 

Pelkän teeseremonian sijaan se on pikem

minkin kauniin elämäntavan opiskelua. Har

moniaa, kunnioitusta, puhtautta ja tyyneyttä

vaalitaan kaikissa chadō�tilaisuuksissa, joissa

vieraat nauttivat rauhallisen teetarjoilun lisäksi

yksinkertaisen teehuoneen arkkitehtuurista

kukkineen ja kalligrafiateoksineen.

Kiotossa Urasenke Center järjestää lajin ope

tusta myös ulkomaalaisille ja tarjoaa kävijälle

japanilaisen makeisen ja kupillisen teetä.

PUUTARHAN KUTSU

Marraskuun lopulla alkava ruska saa liikkeelle

sekä Kioton asukkaat että matkailijat. 

Geishoista tunnetulla Gionin alueella huo

Kiotossa on helppoa

pyöräillä. Vinkkejä saa

esimerkiksi sivustolta

cyclekyoto.com. 
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Mai Watanabe

valmistaa vihreää

matchateetä

chadō�tilaisuudessa.

Geikot ovat arvostettuja
viihdyttäjiä Kiotossa Perinteiset

viuhkat käyvät

keveistä

tuliaisista. 

Nijō�n linna 1600luvulta

ja 16 muuta Kioton

nähtävyyttä kuuluvat

Unescon maailman

perintölistalle.
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1,5 kilometrin pituinen

Filosofin polku sopii

aurinkoiseen

syyspäivään. Paikan

ovat löytäneet vasta

harvat matkailijat.

Chadō�n eli teen tien

harrastajat

tavoittelevat kaunista

elämäntapaa. Se pitää

ihmisen iloisena ja

terveenä, Japanissa

uskotaan.

Filosofin polulla
virkistyy puiden
siimeksessä
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Kanga-anin

zen-temppeli yllättää

kävijän baarilla. Maista

riisiviini sakea tai ota

japanilainen viskipaukku.
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notapaisiin turisteihin on väsytty jo niin, että

kaupunki on kieltänyt kuvaamisen yksityisillä

kujilla. Rangaistus on 82 euron sakko. Geishan

kuvaamiseen pitää myös kysyä lupa.

Hiromi ja Mai veivät minut lempitemppelei-

hinsä ja -puutarhoihinsa. Eniten pidin Murin-

anin puutarhasta keskustassa Okazakin alueel-

la. Se kuului 1800-luvun lopulla pääministeril-

le, prinssi Yamagata Aritomolle. Prinssin enti-

sessä kodissa nautin teetä ja leivonnaisia ja is-

tahdin lämpimälle matolle ihailemaan

ympärillä kasvavia lehti- ja havupuita sekä ko-

meita kiviaskelmia.

Parin kilometrin päässä puutarhasta on 1,5-

kilometrinen Filosofin polku, jonka varrella

näimme korkeita bambuja, mehevää sammalta

ja purossa kookkaita karppeja. 

Polulta varttitunnin automatkan päässä vie-

railimme vielä Entsujin temppelissä, 1600-lu-

vun keisarin huvilalla. Siellä ihailin japanilais-

ten taitoa sulauttaa ympäröivä maisema osaksi

puutarhaa. 

SIELUKASTA TEMPPELIRUOKAA

Lounasseuraksi saimme Main ystävän Okyun,

joka kertoi valmistuneensa hiljattain zen-

munkkien koulusta. Opiskelu kesti viisi vuotta 

Ruska on Kiotossa
parhaimmillaan
marraskuun lopulla.

Daitokujin zen-

buddhalaisesta

koulusta valmistunut

Okyu-munkki

isännöi temppeliä

Osakassa. 



Daitokujin laaja buddhalais-

temppelialue houkuttelee

kaupunkilaisia helpolle

ruskaretkelle.
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ja siihen kuului esimerkiksi 20-tuntisia medi-

taatioita. 

Suosittu Kanga-anin ravintola tarjoaa budd-

halaista temppeliruokaa upeassa ympäristössä

vajaan kahden kilometrin päässä Daitokujin

alueesta. Tarjoilija kantoi kauniiseen sviittiim-

me 13 vegaanista ruokalajia muutaman lajin

kerrallaan yhdessä jaettaviksi. 

Kokki oli taidokkaasti koristellut annokset

syötävin kukkasin. Fucha ryori -annoksissa

käytetään yleensä nuolijuurta hyytelöintiai-

neena, ja soijatofun sijasta tarjolla voi olla seesa-

mitofua.

Japania on pidetty pulmallisena kasvissyö-

jälle, sillä kasvisruuatkin terästetään dashi-lie-

mellä, joka sisältää kombu-merilevän lisäksi

tonnikalansukuista boniittia. Varmoja valintoja

ovat vegaaniravintolat, kuten Filosofin polun

tuntumassa Kousagisha ja keskustassa Tera-

machin ostoskadulla Mumokuteki.

KAPSELIN KAUNEUS

Kioton ruska oli parhaimmillaan, kun Okyu ja

Mai saattoivat minut Osakaan.

Hitaana lähtijänä olin päättänyt viettää mat-

kan viimeisen yön lentokentän First Cabin

-kapselihotellissa. Kapseli osoittautui ahtaan

putken sijasta vallan riittävän kokoiseksi huo-

neeksi. Yhteiset suihkutilat olivat puhtaat ja

kosmetiikkavalikoima runsas ja laadukas. Hil-

jaisuutta vaalitaan, joten herätyksen tilannut

asiakas herätettiin kuiskimalla. Aamulla oli mu-

kava tassutella suihkunraikkaana baggage drop

-tiskille muutamassa minuutissa. Maailman

huolettomin lentokentälle saapuminen.

Kiotossa voi yöpyä myös suomalaismuotoili-

ja Harri Koskisen suunnittelemassa kapseliho-

tellissa: Maja on komea esimerkki skandinaavis-

ta ja japanilaista muotokieltä yhdistelevästä ja-

pandi-tyylistä. Kaksi vuotta sitten avattu Maja

sijaitsee vastapäätä minimalistista Issey Miya-

ken myymälää. Jos koti-ikävä iskee, Majan ala-

kerran Café Aallosta voi hakea mustikkapiirak-

kaa, korvapuustin tai lohikeittoa.

Kapselihotelli oli
mainio kokemus



Harri Koskinen on

suunnitellut Kiotoon

kapselihotelli Majan.
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Omistaja Yuki Katon

minimalistinen

kasvisravintola

Kousagisha löytyy

Filosofin polun läheltä. 

Teekauppa 

Ippodon ovi on

peitetty kankaalla.

Lähes 300-vuotias

liike tunnetaan

parhaan matchan ja

muiden teelaatujen

ostopaikkana

osoitteessa

Teramachi-dori.

Daitokuji on

buddhalais-

temppelialue

Pohjois-Kiotossa.

SUORA LENTO 9,5 TUNTIA
Kiotoa lähin lentokenttä sijaitsee Osakassa, suora
lento Helsingistä 9,5 tuntia, meno-paluu alkaen
800 e. Haruka Expressin 75 minuutin junamatka
Osaka–Kioto noin 28 e. Puolentoista tunnin bussi-
matka noin 21 e. Junamatka Tokio–Kioto nopealla
shinkansen-junalla noin 120 e.
Japanilaisten hotellien siisteys on huipputasoa.
Huone kolmen tähden hotellista 60–80 e. Hinnat
nousevat kirsikankukka- ja ruska-aikaan. Hyvä
lounas alle 10 e. Kylmän tai kuuman juoman saa
noin eurolla lähes joka kulmalla sijaitsevista auto-
maateista. 
Päivän metrokortti noin 5 e, metro–bussikortti noin
7 e. Asemilta voi hankkia ladattavan Pasmo- tai
Suica-kortin, joilla voi maksaa myös ostoksia
useissa myymälöissä. 

TULIAISEKSI SILKKITAKKI
Japanilaiset vaatteet ovat kauniita ja mukavia.
Puuvillainen vuorillinen nemaki käy yöpaidaksi ja
japanilaisissa kylpylöissä kylpytakiksi. Lämpimäksi
topattu, lyhyt talvikimono hanten lämmittää vaik-
kapa vuoteesta noustessa. Väljiä ja vapaasti las-
keutuvia haori-takkeja on tarjolla ylenpalttisesti.
Hinnat ovat hämmentävän edulliset. Silkistä val-
mistetun vintage-haorin saa jo 20 eurolla. Talvisin
Japaniin kannattaa ottaa matkalle mukaan lämpi-
mät villasukat.

OSOITTEITA 
� Teekoulukunnan keskus Urasenke Center, Hori-
kawa-dori Teranouchi agaru, Kamigyo-ku, Kioto
� Buddhalaisen temppeliruuan ravintola Kanga-an,
278 Karasuma dori, Kioto
� Kasvisravintola Kousagisha, Kino building 113
Jodoji, ja Momokuteki, 2F, Teramachi-dori, Kioto 
� Kapselihotelli Maja, 92 Tsuchiya-cho, Kioto, ja
First Cabin, Kansain lentokenttä, Osaka
� Puutarha ja kahvila Murin-an, 31 Nanzenji
Kusakawa-cho, Kioto
� Filosofin polku, Shishigatani
Honenin Nishimachi, Sakyo
Ward, Kioto
� Buddhalaistemppeleitä
Entsu-ji, 389 Iwakura
Hataedacho, ja Daitokuji,
53 Murasakino
Daitokujicho, Kioto

Entsu-jin buddhalais-

temppelin piha on

hyvä esimerkki siitä, 

miten puutarha-

suunnittelija on

käyttänyt maise-

massa olevan

vuoren täydentä-

mään kokonaisuutta.

JAPANI

Kioto �
�

Osaka

� Tokio

Pohjoinen

Tyynimeri

Japaninmeri


