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Unohda Eiffel. Unohda Champs-Élysées. Unohda 
vasemman jokirannan pilviin hinnoitellut turistipaikat. 
Pariisin herkullisin tunnelma on joen oikealla puolella 
Bastillen, Marais’n ja Canal Saint-Martinin kulmilla.
SANNA PÖYRY, KUVAT ANTOINE DOYEN

Pariisin 
oikealla 
rannalla

Matkalla

Täällä tuntuu, kuin taannoiset 
silmittömyydet – Charlie Hebdo -isku ja 
viime marraskuun terroriteot – olisivat 
pelkkää pahaa unta. 

60

Le Comptoir 
Général on kau-

pungin kiehtovim-
pia tapahtuma- ja 

tapaamispaikkoja. 

Pariisilaiset 
hankkivat mie-

luusti raaka-
aineensa torilta. 

Marché des 
Enfants-Rouges on 

yksi parhaista.

Café Charlot on 
Marais’n suosi-

tuimpia kahvittelu- 
ja aperitiivibaareja.

Eläväisessä 11. 
kaupunginosassa 
on myös rauhaisia 

sivukatuja.
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Matkalla

Jumalaisen kaunis Le Marais
Aristokraattisia rakennuksia, kivijalkaputiikkeja ja muku-
lakivikujia. Kapuan jokirannasta Pont Louis-Philippe -ka-
tua ja ajattelen, että jos Pariisin kauneimmasta kaupungin-
osasta äänestettäisiin, ääneni saisi Marais. 

Etenkin vanhin, joenpuoleinen osa, on suvanto hektisen 
miljoonakaupungin keskellä. Myös kaupungin vanhimman 
aukion, Place des Vosges’n puisto hurmaa vuodenajasta 
riippumatta. 

Mutta Marais on kaikkea muuta kuin muumioitunut ul-
koilmamuseo. Täällä viihtyvät yhtä hyvin taiteilijat ja liike-
miehet sekä tyylikkäät pariisittaret ja homomiehet kuin 
kumaraselkäiset papatkin koirineen.

Ihana pariisilaisaamu alkaa kaupungin vanhimmalta ka-
tetulta torilta, Marché des Enfants-Rouges’lta. Tungeksin 
patonkeineni ja kahvikuppeineni paikallisten seassa. Erään 
kojun jono jatkuu kulman taa. Koju on Chez Alain Miam 
Miamin, joka tekee kaupungin kookkaimmat voileivät, täy-
tetyt patongit ja galetet, luomuraaka-aineista ja kiireettä. 
Jonotustani rytmittävät kokki-Alainin mimiikka, laulel-
mat ja kaskut. Kuin parastakin ravintolateatteria! 

Illalla Marais tarjoaa tunnelmallisia terassibistroja. Ape-
ritiivin jälkeen suuntaan Mary Celesteen, jonka inkivääril-
lä ryyditetyt paholaisen munat hurmaavat. Myös viinilista 
on oiva. Vaikka moni on ykkösissään, hauskaa osataan pitää. 
Jos pöydät ovat täynnä, voi syödä tiskillä. 

Yökyöpeli jatkaa kivenheiton päässä sijaitsevaan Cande-
lariaan. Tacoravintolan salaoven takana on baarin ja yöker-
hon yhdistelmä, joka sykkii riehakasta lattaritunnelmaa aa-
muun asti. 
Chez Alain Miam Miam, Marché des Enfants-Rouges, 35–
37 Rue Charlot. Mary Celeste, 1 Rue Commines. Metro (8): 
Filles du Calvaire.

Mutkaton 10. kaupunginosa
Tämän pariisilaisempaa tunnelmaa saa hakea: pulupar-
vi lehahtaa lentoon riemukaaren juurella. Autojen kiivaat 
äänet säestävät tuoksujen ja värien sekamelskaa. Saint-
Denis’n riemukaariportilta alkavalla Rue du Faubourg 
St-Denis -kadulla sijaitsevat niin kebab-kojut, klassikko-
bistrot, etniset kaupat ja baarit kuin hipsterihenkiset luo-
mupuoditkin. Täältä matkailija hankkii tuliaisherkut sa-
malla kun tarkkailee pariisilaista arkea.  

Etnisessä ja elämänmakuisessa kaupunginosassa on 
myös trendiputiikkeja. Moni merkkitietoinen shoppailee 
Rue de Marseille -kadulla, jolla ranskalaisvaatettajat 
Maje, Claudie Pierlot ja Les Petites kauppaavat edellisse-
songin tuotteitaan 50–70 prosentin alennuksin. Canal 
Saint-Martinin kanava-alue on nykyään suosittu. On-
neksi 10. kaupunginosa on säilyttänyt konstailematto-
man luonteensa – ja La Verre Volén kaltaiset bistrot. Kun 
ruoka on maukasta, kalustus veikeän värikästä ja viini-
hyllyt notkuvat luomua, ei tee mieli lähteä lainkaan. 

Kanaalin toisella puolella Le Comptoir Général -komp-
leksin Le Petit Noir -kahvilassa au lait valmistetaan pie-
teetillä. Camptoirin tunnelma sähköistyy iltaa kohden, 
jolloin värikkäät afrikkalais- ja karibialaishenkiset baa-
rit heräävät. Comptoirissa voi myös katsoa performans-
seja ja näyttelyitä sekä ostaa harvinaisia kasveja.

Leppeällä säällä paikalliset kerääntyvät kanaalin 
varteen viinipulloineen. Toisiinsa kietoutuneita pareja 
sekä ilakoivia kaveriporukoita katsellessa viimeinenkin 
tarve ahmia joen vasemman rannan perusnähtävyyksiä 
lipuu jonnekin horisonttiin. 
Le Verre Volé, 67 Rue de Lancry. Metro (5): Jacques Bon-
sergent. Le Comptoir Général, 80 Quai de Jemmapes. 
Metro (11): Goncourt. u

Miten 
matkaan...
Finnair lentää usei-
ta kertoja päivässä 
suoraan Charles de 
Gaullen kentälle, jol-
ta 10–12 euron juna-
matka RER B -junalla 
keskustan solmukoh-
ta-asemalle (Châte-
let-Les Halles) kes-
tää 30–40 minuut-
tia. Norwegianilla on 
suoria lentoja Orlyn 
lentoasemalle päivit-
täin. Myös Orlyn ken-
tältä pääsee käteväs-
ti Châtelet’lle Orly-
val- ja RER B -junien 
yhdistelmällä (matka-
aika 30–40 minuuttia 
ja hinta 12 euroa). 

...ja milloin
Pariisin kelit ovat ar-
vaamattomia, joten 
kesälläkin kannattaa 
pakata mukaan läm-
mintä. Turisteja riit-
tää ympäri vuoden, 
joskin tammi–helmi-
kuussa on rauhalli-
sempaa. Silloin tuuli 
on pureva ja yöläm-
pötilat välillä pakka-
sen puolella. 

RISTIIN RASTIIN KIEHTOVIA 
KAUPUNGINOSIA
Pariisin metroverkosto on erittäin 
kattava, ja junat liikennöivät pää-
sääntöisesti aamuyhteen saakka 
(viikonloppuisin tunnin pidempään). 
Châtelet’n ja Républiquen vilkkail-
la metroasemilla risteytyy useampi-
kin linja, joilla pääset kätevästi liikku-
maan eri puolilla 10. ja 11. kaupungin-
osaa sekä Marais’ta. Kertalippu on 
voimassa 1,5 tuntia – ja sillä saa mat-
kustaa myös busseissa ja raitiovau-
nuissa. Isossa kaupungissa fiksu os-
tos onkin carnet eli 10 matkan sar-
jalippu.

Intiimin tunnelmal-
linen Joséphine 

tarjoaa kekseliäis-
tä raaka-aineista 
taiten valmistet-

tuja drinkkejä. 
Viikonloppuisin 

sisään jonotetaan.

Marché des 
Engants-Rouges 
-torilla on ruoka-

paikkoja joka 
makuun.

Le Petit Noir taitaa 
kahvin valmistuk-
sen ja tarjoilun 
salat.

Place de la Ré-
publique -aukiolla 
muistetaan yhä 
terroritekojen 
uhreja.

10:nnessä 
kaupungin osassa 
saa löytöretkeillä 
turistivirtojen ulot-
tumattomissa.

Suosittu Aux Deux 
Amis on loistova-
linta niin rennolle 
lounaalle kuin 
illallisellekin.

Trendikäs 11. kaupunginosa
Parisataametrinen monumentti piirtyy talvitaivasta vasten 
Bastillen aukiolla. Mutta kun sukeltaa syvemmälle 11. kau-
punginosan uumeniin, luvassa on jotain parempaa. Iloista 
puheensorinaa, kiihkeitä väittelyitä. Terassit ovat täynnä 
lämpölamppujen katveessa surutta sauhuttelevia paikalli-
sia. Täällä tuntuu, kuin taannoiset silmittömyydet – Charlie 
Hebdo -isku ja viime marraskuun terroriteot – olisivat pelk-
kää pahaa unta. Tunnelmallisia katuja flaneeraisi loputto-
miin, mutta kookkaassa kaupunginosassa sitkeinkin kulki-
ja väsähtää ilman ravintoa. Siispä Oberkampfille! 

Tällä kadulla samoin kuin läheisellä Charonnellakin hit-
tiravintolat, trendikkäät viinibaarit ja ajan hampaan hel-
lästi kalvamat bistrot elävät sovussa. Iltaisin on syytä olla 
ajoissa, jos haluaa mahtua sekaan. Lounasaikaan pääsee 
helpommalla. Esimerkiksi korealaista ja ranskalaista keit-
totaitoa yhdistelevä Pierre Sang tarjoaa fine dining -tasoi-
sia annoksia pikaruokamaisessa miljöössä Oberkampfilla. 
Kolmen ruokalajin lounas irtoaa 20 eurolla. Samalla kun 
kokit vitsailevat asiakkaiden kanssa, he loihtivat pata negra 
-possusta makuelämyksen, jonka muistan pitkään.

Myös ranskalaisen bistroruoan ystävä löytää mieleisensä. 
Aux Deux Amis tarjoaa raikkaita versioita klassikkoannok-
sista. Bistrossa saa herkutella kylki kyljessä paikallisten 
kanssa ja tilata annoksen toisensa perään, jos siltä tuntuu. 
Laseittain tarjoiltavat, maltillisesti hinnoitellut viinit hou-
kuttaisivat aperitiivillekin, mutta ruokailijat ovat etusijalla. 
Jos mielit vain lasillista, tule mahdollisimman myöhään. 
Yötä kohden tunnelma muuttuu rattoisammaksi, ja paikan 
omistaja ja sielu David on sanaseppo ja charmööri vailla 
vertaa.
Pierre Sang, 55 Rue Oberkampf. Aux Deux Amis, 45 Rue 
Oberkampf. Metro: (1, 5) Oberkampf / (3) Parmentier.

Pierre Sangin 
lounas on hinta–
laatu-suhteeltaan 
kaupungin par-
haimmistoa.

HERKKUPALOJA  
TAITEEN YSTÄVÄLLE
Picasso-museo Marais’n sydämessä 
on Pariisin miellyttävimpiä museokoh-
teita. Vuosikausia kestäneen remon-
tin jälkeen loppuvuodesta 2014 oven-
sa avannut museo sijaitsee kauniissa 
barokkirakennuksessa, ja sen kahdes-
sa kerroksessa saa ihastella tuhansia 
mestarin töitä. Visiitin jälkeistä Picas-
so-ähkyä voi lievittää kulman takana 
kiehtovien pikkugallerioiden ja -putiik-
kien täplittämällä Rue Charlot -kadul-
la tai koko kaupungin parhaimpiin os-
toskatuihin lukeutuvalla Rue Vieille du 
Templella.

Place des Vosges 
-aukio on koko Pa-
riisin kauneimpia 
pysähdyspaikkoja.


