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Houkuttava, 
koukuttava Pariisi

TeksTi ja kuvaT päivi tolonen

pariisissa kuljetaan vuosisadasta ja tyylistä toiseen 
kaupunginosien mukaan. samalla kun flaneeraa 

pitkin keskustan kortteleita, sattuu 
silmään tyylikäs putiikki toisensa 

jälkeen. Tässä katsaus muutamaan 
kiinnostavaan alueeseen. 

4. kaupunginosa
BHv-tavaratalo
52, rue de rivoli, www.bhv.fr
pariisin kaupungintaloa Hôtel de villea vastapäätä si-
jaitseva BHv-tavaratalo yllättää: laaja kokoelma eri-
laisia ovenkahvoja ja -heloja klassisen koristeellisista 
suoraviivaisiin malleihin. posliinia, kullan, hopean ja 
messingin väriä tai modernia terästä sitä halajaville. 
samassa kerroksessa on suuri tekstiiliosasto, jossa 
Lelievre parisin harmaat, takavuosien palmikkoneule-
kuvioisia villapaitoja muistuttavat tyynyt komeilevat 
värikkäiden silkkityynyjen keskellä. 

portoBello
32, rue du roi de sicile, www.portobello-decoration.fr
sisilian kuninkaan kadulla sijaitsevassa pienessä liik-
keessä silmän vangitsee valtavaa naisten lierihattua 
muistuttava vertigo-lamppu, läpimitaltaan huimat 
200 senttiä. raidalliselta lasilta näyttävä varjostin 
koostuu lähempää katsottuna varjostimen keskipis-

teestä sen kehälle pingotetuista kapeista nauhoista. 
Myyjä huomaa Constance Guissetin suunnitteleman 
lampun herättäneen mielenkiintoni. joudun kuuluste-
luun: Olenko lomalla pariisissa? Matkustanko lentoko-
neella? episodi muuttuu surrealistiseksi, kun sermin 
takaa ilmestyy poika, joka raahaa valtavaa pahvilaa-
tikkoa, vertigo sisällään! ennen kuin pakenen paikalta, 
ehdin ihailla portobellon oman suunnittelijan rébecca 
Felceyn käsialaa olevia huonekaluja ja iloisen värisiä 
räsymattokuosisia marokkolaisia palleja.

Moïa
59, rue des Francs Bourgeois, www.moia.fr
Le Maraisin keskustassa sijaitseva designliike on ilo tu-
ristille: täynnä nokkelia ja humoristisia matkalaukkuun 
mahtuvia tuotteita. Legnoartin spicy-pizzaleikkurit sei-
sovat pyöreissä koteloissaan, viereisellä pöydällä ko-
meilee hopeanvärisiä ja punaisia kynttilöitä – ei, vaan 
veitsiä – linjakkaissa koteloissaan. Näyteikkunan seinus-
talla olevista erikokoisista katupeileistä heijastuu vasta-

päisen ranskan kansallisarkiston jykevä portti. kännyk-
kään kiinnitettävä värikäs Groove-luuri on pakko ostaa!

sentou
29, rue François Miron ja 26, boulevard raspail, 
www.sentou.fr
sentou keskittyy huonekaluissaan 50–60-lukujen 
klassikkomallien uustuotantoon. 40-luvun Meksikosta 
vaikutteensa saaneet korimaisen keveät acapulco-
tuolit hohtavat neonkeltaisena ja turkoosina. Tabou-
ret Nagasaki (1954) ja jean prouvén raw-sarjan 
punainen pallituoli (1951) sopisivat suomalaiseenkin 
eteiseen. seiniä koristavat George Nelsonin mielikuvi-
tuksekas pendule Ball -kello (1948/1960) värikkäine 
palloineen sekä samantyyliset naulakot. Metallinen ja 
spiraalin muotoinen portaikko escalier M400 toimisi 
turvallisemmin hyllykkönä. Boulevard raspailin liike 
on pienempi mutta astetta lystikkäämpi tuttavuus.

teCtona a priori tHé

Ma Boutique Cinna astéri



Pariisilaiset sisustus-
liikkeet tarjoavat moni-

puolisen valikoiman 
lisäksi runsaasti 

elämyksiä ja ideoita.

ligne roset sentou le Bon MarCHé

Moïa HaBitat

Hier pour deMain BHvla Flaq
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Hier pour deMain – eilinen on HuoMista varten 
4, rue des Francs Bourgeois
kuningas Henrik iv:n 1600-luvun alussa rakennuttamat symmetrisen kauniit 
talot reunustavat place des vosgesia, joka on yksi maailman tunnetuimmista 
aukioista. aukion kulmalla sijaitsevan vintageliikkeen 50–60-lukujen huoneka-
lut ovat saaneet raikkaat kuosit omistajan käsistä. siellä täällä on sympaattisia 
esineitä vanhoista radioista pöytälamppuihin ja maljakoihin. sisustuskankaita 
on esillä yhdessä nurkassa. ei ihme, että sisustusbloggarit ja nettikeskustelijat 
ylistävät tätä tunnelmallista liikettä! 
– kaikki huonekalumme ovat aikansa sarjatuotteita, kertoo omistajatar.

la Flaq
36, rue Quincampoix, www.flaq.fr
ensin napolilaisella nuorellaparilla oli vain pikkuruinen pizzeria. sitten he avasi-
vat samalle kadulle yhdistetyn kahvila-gallerian kolmeen kerrokseen. katuta-
son baari on sisustettu elämää nähneillä nahkasohvilla. kierreportaat vievät 
alemman kerroksen näyttelytilaan, jossa miehekkään karu tyyli jatkuu: esillä on 
muun muassa ikivanha liikennevalotolppa ja uuni. kellarikerroksessa pidetään 
konsertteja ja baarissa voi ottaa kupin kahvia tai nauttia lasillisen hyvää viiniä. 
pizza kiikutetaan tietysti omasta pizzeriasta! 

HaBitat 
8, rue du pont Neuf, www.habitat.fr
siellä täällä pariisia sijaitsevissa Habitat-liikkeissä on helppo piipahtaa. Nuorek-
kaasta sisustustavaratalosta löytyy kaikki mahdollinen lattiasta kattoon – ja 
edulliseen hintaan. keskeisellä paikalla rue rivolin ja pont Neuf -sillan välissä 
sijaitseva liike on uusittu äskettäin italialaisarkkitehdin johdolla. Huonekalu-
osastolla on lipastojen päälle ripoteltu lystikkäitä Okko-kelloradioita, joissa is-
tuu lintu orrella. alakerran lamppu- ja tekstiiliosastolla myydään Tuula-lakanoi-
ta. Yläkertaa somistavat värikkäät keittiö- ja puutarhakalusteet.

7. kaupunginosa
le Bon MarCHé 
24, rue de sèvres, www.lebonmarche.com
Maailman vanhimman tavaratalon sisustusosasto on estetiikan juhlaa. Tuottei-
den harkitun väljä asettelu luo vaikutelman designmuseosta, erityisesti valai-
sinosasto on vertaansa vailla. astiavitriinien joukossa on skandinaavinen osas-
to iittaloineen. Taustalla soiva vieno klassinen musiikki täydentää elämyksen. 
art deco -tyyliset takorautakoristeiset kupolikatot ovat olennainen osa vuon-
na 1852 perustetun tavaratalon viehätystä. pääkupolin alla on kopio Le Cor-
busierin Cabanonista. arkkitehti suunnitteli 16 neliön puisen kesämökin synty-
mäpäivälahjaksi vaimolleen Yvonnelle 1951. pariskunta vietti roquebrune-
Cap-Martinissa rivieralla sijaitsevalla mökillään useita kesiä. kirjaosastolta löy-
tyy sisustuskirjojen lisäksi tyylikkäitä kirjoitusvälineitä.

astéri
7, boulevard raspail, www.asteri.fr
astéri on modernin valaisindesignin paratiisi. kontrastia luovat humoristinen 
sarjakuvakattokruunu sekä liikkeen takaseinää hallitseva kristallikruunu Dia-
mond keskellä dramaattista mustan ja hopeansävyistä asetelmaa peileineen. 
italialaisen Terzanin suunnittelemat hopeanhohtoiset atlantis-lamput vangit-
sevat katseen. arturo alvarezin Nevo-lamppu elää katseen mukaan; yhdestä 
kulmasta tarkasteltuna se muistuttaa ruusua. 

Cinna 
189, boulevard saint Germain, www.cinna.fr
Cinna on yksi modernin ranskalaisen sisustuksen konstailemattomia tuote-
merkkejä. sen tyylikkäänraikkaita huonekaluja myydään omien liikkeiden li-
säksi tavarataloissa. pyöreälinjaisessa sohvassa on yhdistetty hennon vaalean-
vihreää luonnonvalkoiseen, toisen sohvan siniset selkänojatyynyt ovat 
erikorkuiset. ruokapöydän tuolit hehkuvat punaisina. Ystävällinen henkilökun-
ta luo viihtyisän tunnelman!
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Cassina
236, boulevard saint Germain, www.cassina.com
italialaismerkin liike on näyttävä maamerkki rue du 
Bacin, boulevard saint Germainen ja raspailin muo-
dostamassa huonekaluliikkeiden kultaisessa kolmios-
sa. 25 metriä lasiseinää antaa avaran näyttämön Le 
Corbusierin lepotuoleille. pohjakerroksesta löytyy ale-
tuotteita, kuten esimerkiksi aki- ja Biki-nojatuoleja.

teCtona
36, rue du Bac, www.tectona.fr
Haluatko uusia puutarhakalusteesi? vinkkejä saat Tec-
tonan liikkeestä. vuonna 1977 perustettu ranskalai-
nen puutarhakalusteketju toi teakin ja muut säänkes-
tävät materiaalit ulkosisustukseen. Tarjolla on sekä 
yksityisterassille että suurempaan puistoon sopivia 

tyylikkäitä kalusteita, monet nuorten suunnittelijoiden 
käsialaa. jos pihamaallesi mahtuu tenniskenttä, täältä 
löytyy tennistuomarin tuoli, à 1 900 euroa!

Calligaris
45, rue du Bac, www.calligaris.com
viehättävän italialaismerkin ”lippulaivaliike”, Flagship 
store sijaitsee rue du Bacilla. valoisaan näyteikkuna-
kulmaukseen on aseteltu geometrisen kekseliäästi eri-
laisia tuoleja ja sisällä liikkeessä voi tirkistellä pariisilais-
kadun vilinää värikkään muovituoliasetelman läpi. 
Huolettoman tyylikäs tunnelma ja sympaattinen omis-
taja ovat osa italialaista mutkattomuutta. sinne tänne 
sirotelluista pienistä esitteistä voi etsiä vinkkejä, kuin-
ka valita Calligarisin mallistoista oikea pöytä, tuoli tai 
vaikkapa koko makuuhuoneen sisustus!

steiner
47, rue du Faubourg saint-antoine, 
www.steiner-paris.com
ranskalainen huonekalumerkki aloitti 20-luvulla noja-
tuoleilla ja nousi kuuluisuuteen 50-luvulla puhdaslinjai-
silla klassikkosohvillaan, joita suunnitteli muun muassa 
joseph-andré Motte, aikansa kuuluisia ranskalais-
suunnittelijoita. suuri osa asiakkaista on 40–50-vuoti-
aita pariskuntia, jotka luottavat perinteiseen tyyliin.

Ma Boutique
10, passage du Chantier, 
www.maboutiqueaparis.com
Faubourg saint-antoine-kadulta lähtee muutama ka-
pea huonekaluliikekuja. sieviä ja kekseliäitä sisustus- 
ja lahjatavaroita sekä huonekaluja tarjoavan design-
liikkeen yksi seinä on vuorattu humoristisilla, 
eläinmuotokuva-aiheisilla tarjottimilla. Ne ovat suun-
nittelija rachel Conversin käsialaa.  

14. kaupunginosa
porte de vanvesin antiikkitori 
avenue Marc sangnier ja avenue Georges Lafenestre, 
http://pucesdevanves.typepad.com
pariisissa on viikonloppuisin useita antiikkimarkkinoi-
ta. kaupungin pohjoispuolella sijaitseva st-Ouen de 
Clignancourt on suurin ja tunnetuin, mutta jos aikaa 
on vähän, on etelärajalla sijaitseva porte de vanvesin 
antiikkitori miellyttävämpi tuttavuus. kannattaa aloit-
taa avenue Marc sangnierilta, joka on leveämpi ja 
kiinnostavampi. puiden varjostaman jalkakäytävän 
molemmin puolin on tavaraa maalauksista, astioista, 
ruokailuvälineistä ja vanhoista rahoista mitä merkilli-

6. kaupunginosa
galerie pasCal Cuisinier 
13, rue de seine, www.galeriepascalcuisinier.com
kuudennen kaupunginosan taidegalleriakadulta löytyy 
myös muutama huonekalugalleria. 50–70-lukujen rans-
kalaiseen huonekaludesigniin keskittyvä pascal Cuisi-
nierin galleria siirtyi saint-Ouenin antiikkitorilta rue de 
seinelle helmikuussa. Tällä kertaa galleriassa on esillä 
ranskalaissuunnittelija joseph-andré Motten puhdaslin-
jaiset valkoiset nojatuolit ja sohvapöytä Table basse lu-
mineuse (1958), joita omistaja sanoo olevan maailmas-
sa neljä kappaletta. 

– vanhat klassikkot liikkuvat markkinoilla todella har-
voin, kertoo Cuisinier.

alain richardin yksinkertainen ruokapöytä komeilee 
liikkeen toisessa päässä. pohjakerroksessa roger Lan-
daultin tuoli muistuttaa ufoa selkänojassa olevine reiki-
neen. varaudu soittamaan ovikelloa päästäksesi sisään. 

Rue du Faubourg Saint-Antoine 11. kaup.osassa
ligne roset
25, rue Faubourg saint-antoine, www.ligneroset.fr
vallankumousaukio Bastillelta lähtevä rue Faubourg saint 
antoine on osa pariisilaisen huonekaluteollisuuden histori-
aa. 1874 valmistuneessa rautarakenteisessa teollisuusra-
kennuksessa sijaitseva Ligne roset kylpee valossa. koko 
nelikerroksinen julkisivu on yhtä suurta näyteikkunaa. 
kaarevan joustavat, yhdestä kappaleesta tehdyt ronan & 
erwan Bouroullecin suunnittelemat ploum-sohvat sopivat 
istumiseen ja loikoiluun missä asennossa tahansa. kannat-
taa kavuta myös ylempiin kerroksiin. punaiset pumpkin-
nojatuolit ja muut värikkäät istuimet ilahduttavat silmää.

sempiin esineisiin vanhemmasta antiikista art deco- ja 
vintagetyyliin. Huonekalujakin löytyy. 

portoBello

Calligaris

gallerie pasCal Cuisinier

Hotel daCia luxeMBourg
41, boulevard saint-Michel, www.hoteldacia.com
Hotellin vastaanotto on pariisilaistyyliin postimerkin 
kokoinen ja käytävät kapeat. Älä anna ensivaikutel-
man pelästyttää. Dacia Luxembourg on toimiva hotel-
li erinomaisella paikalla kahden Charles de Gaullen len-
tokentälle kuljettavan rer B -juna-aseman välissä. 
Huoneet ovat siistit ja kauniisti sisustetut, henkilökunta 
ystävällistä ja kielitaitoista. kulman takana ovat sor-
bonnen aukio, latinalaiskorttelit ja iki-ihana Luxem-
bourgin puisto. seinen rannat, Notre Damen ja Louv-
renkin löydät kävelymatkan päästä. Bulevardin 
toiselta puolelta alkaa kuudes kaupunginosa tyylikkäi-
ne kahviloineen ja gallerioineen. Lisämaksusta runsas 
noutopöytäaamiainen.

a priori tHé 
35–37, Galerie vivienne, www.apriorithe.com
Historiallisella kauppagalleriakujalla, viehättävien 
sisustus- ja muotiliikkeiden katveessa sijaitseva tee-
salonki on erinomainen paikka lepuuttaa jalkoja 
kaupunkikierroksen lomassa. a priori Thé tarjoaa 
haudutetun teen lisäksi erinomaista kahvia. kaikki 
tuotteet ovat valmistettu omassa keittössä: maista 
skonsseja hillon ja kerman kera. Lounaaksi on tar-
jolla keveitä annoksia ja iltapäiväteen aikaan herku-
tellaan tietysti kakuilla. Muista piipahtaa myös lä-
heisellä place des victoires -aukiolla ihailemassa 
aurinkokuninkaan ratsastajapatsasta! 


