● jos ehdit vain
yhteen puistoon,
olkoon se pariisilaisten suosima luco.

reissussa

Pariisin vihreät
olohuoneet
Hakeudu suurkaupungin sykkeestä rennompiin
tunnelmiin: upeisiin puistoihin, Seinen rantaan ja
suklaakauppoihin. Pakkaa mukaan ainakin piknikpeitto,
vesivärit ja tanssi- tai juoksukengät.
teksti ja kuvat pinja rosenberg

● bois de vincennes
on keidas pariisin
laitamilla.
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► seinen rannat
täyttyvät piknikseurueista auringon
pilkistäessä.

reissussa

1. Soutelua
kuninkaan mailla

3. Rentoa
romantiikkaa

Tuhannen hehtaarin Bois de Vincennes on Pariisin suurin viheralue ja entinen
kuninkaan metsästysmaa. Vanha kuninkaanlinna on hienosti restauroitu ja yleisölle avoin. Linnoituksen tornia on käytetty vankilana ja siellä on virunut muun muassa irstailusta tuomittu markiisi de Sade.
Linnan vallihautaan taas ammuttiin ensimmäisen maailmansodan aikana eksoottinen tanssijatar Mata Hari, joka tuomittiin vakoilusta.
Lenkkeilijät suosivat puiston tasaista,
mutta maisemiltaan vaihtelevaa maastoa.
Lääniä on niin paljon, että alueella on järjestetty aikoinaan olympialaisetkin. Puiston porttien takaa löytyy myös buddhalainen keskus, joka järjestää meditaatioita
ja luentoja useita kertoja viikossa. Viereisestä huvipuistosta kuuluu kiljahduksia ja
laitteiden huminaa.
Suosittuja alueita puistossa ovat myös
erilaiset puutarhat, eläintarha ja tekojärvet. Daumesnil-järvellä voi soudella puuveneillä. Veneen vuokraus maksaa noin
12 euroa tunnilta. Keskellä järveä on kaksi pientä saarta, joille pääsee siltaa pitkin.
Niillä tepastelee riikinkukkoja pyrstöt levällään ja yhdestä nurkasta löytyy rakkaudelle omistettu pieni temppeli.
► Näin pääset sinne: Linnaa lähin metroasema on Château de Vincennes. Soutelemaan haluavien kannattaa jäädä Porte
Dorée -metroasemalla.

Ei uskoisi, että charmantti Buttes-Chaumontin puisto on joskus toiminut kivilouhoksena ja kaatopaikkana. Alue muotoiltiin kukkulaiseksi 1800-luvulla räjähteiden
avulla, ja korkeuserot kumpuilevassa puistossa ovatkin huomattavia. Yhdellä huipulla
on pieni italialaistyyppinen temppeli, jonne
hääparit mielellään kipuavat kuvauttamaan
itseään. Temppeliltä näkee jopa SacréCoeurin kirkolle asti. Alhaalta tekojärven
rannalta voi katsella ylös piknikpeittojen
täplittämää rinnettä. Tekojärven yli kulkee
herra Eiffelin suunnittelema silta.
Puistossa kuuluu linnunlaulua ja kasvaa satoja puita. Tunnistatko idän plataanin, mammuttipetäjän tai koristepäärynän? Kahden männynsukuisen puun väliin
on viritetty nuora, jolla tasapainoilee keskittynyt kaveriporukka. Nurmikoilla nautitaan auringosta, torkutaan ja tähyillään
vesiputouksen suuntaan.
Sisäänkäyntejä puistoon on useita. Jokaisen luona on alppimajatyyppinen rakennus, joista yksi, Rosa Bonheur, on parikolmekymppisten suosima kahvila-baari.
Sen terassi on aurinkoisella säällä ääriään
myöten täynnä.
► Näin pääset sinne: Puistoa lähimmät
metropysäkit ovat Botzaris ja ButtesChaumont.

2. Kasvitiedettä
ja minttuteetä
Pariisin kasvitieteellinen puutarha

avattiin yleisölle jo 1640. Sen trooppiset
kasvihuoneet, luonnontieteellinen museo
luurankoineen, viivasuorat hiekkakäytävät
ja villimmin kasvavat viheralueet alppikasveista kivipuutarhaan vetävät kävijöitä
puistoon jopa jonoiksi asti. Kesäkuukausina ruusu-, iiris- ja pionipuutarhat ihastuttavat tuoksuillaan ja väreillään. Valtavien puiden alla ja pensasaitasokkelossa on
hyvä leikkiä piilosta. Puiston yhteydessä

▲ kasvitieteellisessä
kukkii aina jokin.

Tunnistatko
idän plataanin,
mammuttipetäjän
tai koristepäärynän?

▼ kasvitieteellisessä
kukkia riittää sateeksi
asti.
▲ viitta ohjaa kohti
vesiputousta buttesin puistossa.

● Kuvatekstialoitus
09_kuvateksti

▲ camille, melodie,
jules...kaikilla
vuokraveneillä on
nimet.

4. Tanssia ja
petankkia
toimii myös maailman vanhin eläintarha,
joka on perustettu 1794.
Puutarha-alueella voisi viettää kokonaisen päivän, jos siellä olisi enemmän penkkejä sekä kahvila. Virvokkeita tarjoaa kasvitieteellisen naapurissa oleva moskeijan
puutarha. Vehreä terassi on hyvin suosittu,
ja vapautuvaa pöytää saattaa joutua odottelemaan. Lähes kaikki terassilla vierailijat
tilaavat lasillisen minttuteetä ja sortuvat
makeisiin leivonnaisiin.
► Näin pääset sinne: Lähin metroasema moskeijaan ja kasvitieteelliseen on
Jussieu.
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▼ rullaluistellen
olisit jo perillä.

Kiireisestä kaupunkielämästä hakeu-

dutaan paitsi puistoihin, myös Seine-joen rantaan. Pariisia halkovan Seinen rantakaistaleilla on penkkejä, istutuksia ja
leikkipaikkoja. Rantakaduilla loikoillaan,
kävellään ja näppäillään kitaraa. Kesäkuukausina Quai Saint-Bernard -pätkän kivetyille, puoliympyrän muotoisille pikkuestradeille suuntaavat tanssijat. Eri lajien harrastajat kokoontuvat treenaamaan laskevan
auringon tahtiin. Tango sekoittuu salsaan,
hiphop discotanssiin. Tanssin seuraaminen
on ilo, ja mukaankin saa mennä. Joskus tarjolla on myös ilmaisia tanssitunteja.
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Seinen sivuhaaroilla nautitaan sielläkin veden läheisyydestä. Quai de la Seinen
leveää, hiekkapäällysteistä rantabulevardia reunustavat asuntolaivat. Lenkkeilijät pyyhältävät hikisinä ohi ja papat pelaavat hiekalla petankkia vähintään puoliksi tosissaan. Välillä kajahtaa harmistunut
”merde!”, kun metallikuula vierii tarkasta sihdistä huolimatta kauas pienestä tähtäyspallosta. Penkeillä puiden alla istuu
hajareisin lisää miehiä pelaamassa shakkia
ja dominoa. Petankkiporukoiden takana
on pingispöytiä, jotka kaikki ovat käytössä.
Niiltä kuuluu rytmikäs pallon naputus.

5. Suklaakävelyllä
Suklaapuoteja on Pariisissa satoja, ja

puodista toiseen kiertelemällä voisi taivaltaa vähintäänkin puolimaratonin. Kolmanteen ja neljänteen kaupunginosaan levittyvä rento Marais on mukava alue lyhyemmälle suklaakierrokselle. François
Pralus (35 rue de Rambuteau) on yksi niistä harvoista, jotka vielä valmistavat suklaansa raakapavuista asti itse. Merkin erikoisuus ovat torneiksi kootut suklaalevyt,
joissa jokaisessa maistuu eri tuottajamaan
kaakao. Toinen talon erikoisuus on kookas
brioche-tyyppinen Praluline, jossa narskuu ruususokerilla kuorrutettu mantelimurska. Pienemmästä (6 e) riittää useammalle maisteltavaa.
Jadis et Gourmande (39 rue des Archives) sommittelee eri makeisista hauskoja rasioita. Suklaa on taipunut paitsi konvehdeiksi, myös kissaksi, kravatiksi ja puuterirasiaksi. Myös Chocolats Mussy (8 rue
de Bourg Tibourg) on muotoillut suklaata. Kilon painoinen suklaapiikkisika maksaa satasen. Edullisemmin mukaansa saa
konvehteja tai marmeladisydämiä. Georges Larnicolin kaupassa (14 rue de Rivoli) irtosuklaan hinta (50 e/kg) voi tuntua
edulliselta, mutta laareihin kootut pähkinää ja hedelmänpaloja sisältävät suklaat
ovat painavia. Tarjolla on myös ihastuttavia macaron-leivoksia, joiden maut ulottuvat greipistä kinuskiin ja lakritsiin.
► Näin pääset sinne: Aloita kierros metrolinjan 11 Rambuteau-asemalta, joka sijaitsee lähellä François Pralus -puotia.

● luxembourgin
puiston nurmikot
ovat huolellisesti
parturoituja.
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lähin metroasema on nimeltään Bastille.
Luistimet voi vuokrata aukion läheltä
Nomandes-kaupasta osoitteesta 37 boulevard Bourdon.

7. Vesivärit
mukaan

▲ luxembourgin vesialtaalla
uitetaan usein pienoisveneitä.

Pariisin puistot
täyttyvät
kauniina päivinä
lenkkeilijöistä,
auringonpalvojista
ja lueskelijoista.

6. Kaupunkikierros rullaluistellen
Sunnuntai-iltapäivisin vastaan saattaa
sutia satojakin rullaluistelijoita. Perinteinen rullaluisteluletka kokeneille luistelijoille lähtee sunnuntaisin klo 14 Bastillen
aukiolta. Kolmituntisen kierroksen reitti
vaihtelee, ja sen alta on suljettu autoteitä.
Järjestystä valvovilla poliiseilla on heilläkin rullaluistimet.
► Näin pääset sinne: Bastille-aukiota
Kotilääkäri
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Luxembourgin puisto eli ystävien kesken
”Luco” on monelle tuttu Albert Edelfeltin
klassikkomaalauksesta. Pariisissa Edelfelt teki vain luonnoksia, ja lopullinen versio teoksesta valmistui Suomessa. Lopputulosta Edelfelt kuvasi tunnustuksesta
huolimatta ”aneemiseksi kaljavelliksi” impressionistimaalareiden väri-iloitteluun
verrattuna.
Maalauksesta tuttuja imettäjiä ei näy,
mutta puisto täyttyy lenkkeilijöistä, lueskelijoista ja auringonpalvojista. Muutama
piirtäjä ja maalarikin on saapunut paikalle.
Puiston sadat irtotuolit ovat vapaasti siirreltävissä. Osa nurmikoista on rauhoitettu
kasvuun, eikä niille sovi asettua.
► Näin pääset sinne: Luxembourgin
puisto sijaitsee Pariisin 6. kaupunginosassa Latinalaiskorttelissa. Sinne vie RERmetrojuna B. Hyppää junasta pois Luxembourg-asemalla. Metrolinjoilla 4 ja 10 voit
myös matkustaa puiston lähellä sijaitsevalle Odéon-asemalle.

8. Pyörällä lummepuutarhaan
Jos Pariisista vain malttaa poistua, kannattaa harkita pyöräretkeä kaupungin ulkopuolelle. Impressionistimaalari Claude
Monet’n kotitalo ja kuuluisa lummepuutarha sijaitsevat Givernyn kylässä noin sadan kilometrin päässä Pariisista. Opastetulla retkellä suurin osa kilometreistä taitetaan junalla, jonka jälkeen vasta hypätään pyörän selkään. Koko päivän retkeen
kuuluu myös piipahdus maalaistorilla, josta hankitaan lounasherkkuja. Ne nautitaan
piknikillä Seinen varrella.
► Näin pääset sinne: Pyöräretkiä
Monet’n kotitaloon ja lummepuutarhaan
järjestää Fat Tire Bike Tours: www.fattirebiketours.com/paris

