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Diplomityö jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa esitellään neljä erilaista metodia, joiden 

avulla kaupunkiympäristöä pyritään ymmärtämään kävelyn keinoin : situationismi, eto-antropologiset me-

netelmät, kognitiiviset strategiat ja sosiologiset strategiat. Erityisesti paneudutaan suunnittelijan rooliin ja 

hänen suhteeseensa tutkittavaan paikkaan ja siellä asuviin tai sitä käyttäviin ihmisiin. 

Toisessa osiossa metodeista kahta sovelletaan Nantesin kaupungissa, Ranskassa, sijaitsevaan saareen ja 

sen vastarannalla sijaitsevaan Rezén kaupungin muodostamaan joenvarsialueeseen. Aluetta lähestytään 

erityisesti ”itinéraire” -nimisen metodin avulla, jonka kehittäjä, tutkija ja opettaja Jean-Yves Petiteau, toimi 

myös työn ohjaajana. ”Itinéraire” -kävelyjen avulla saatuja näkökulmia, samoin kuin omakohtaista käve-

lyä, hyödynnetään diplomityön alueen tarkasteluun. Osa B sisältää myös alueen historiaa ja sen rakennuk-

sia koskevaa tietoa.

Kolmas diplomityön osio käsittää subjektiivisesta paikan lähestymisestä kumpuavan tulkinnan, jossa île de 

Nantes ja Rezé jakautuvat tunnelmaltaan erilaisiin vyöhykkeisiin. Alueesta muodostuu moninaisten elä-

mysmaailmojen verkosto, jossa ympäristön kohokohdat ja niiden väleihin jäävät epäpaikat vuorottelevat 

muodostamatta mitään yksiselitteistä reittiä tai identiteettiä. Työssä kuvataan näitä tunnelmiltaan erilaisia 

vyöhykkeitä, niiden kohokohtia ja paikkoja, joissa vyöhyke vaihtuu toiseen. Tätä, jo olemassa olevaa mo-

ninaisuutta kunnioittaen aluetta on mahdollista kehittää unohtamatta sitä tarinaa, jonka alue on jo sen 

tuntevien ja sitä elävien ihmisten mieliin kirjoittanut.

Tiivistelmä
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This master’s thesis is divided into three part. The first part describes four methods for understanding urban 

environments by means of walking : the situationism, eto-antopologic methods, cognitive strategies et so-

ciologic stategies. Namely the role of the designer is reflected, in terms of his relations with the place and 

the people using or living it.

The second part two of the described methods are carried out on the area of this thesis, situated in France, 

on an urbanised island and it’s opposite riverside in the cities of Nantes and Rezé. The area is opened up 

using especially a methode called ”itinéraire”, developed by researcher and teacher Jean-Yves Petiteau, 

who also acted as my mentor during the work. The chapter also provides some knowledge about the history 

and the actual constructions on the area. 

 

The third part consists of an interpretation of the area, based on the obtained subjective experiences. Île de 

Nantes and Rezé appear as zones with different ambiance. Instead of unambigious, monotone pathways or 

identities, the area composes to be a plural network of multiple highpoints and wastelands. Understanding 

these zones, their diversities and the dialogues between two facing zones can act as a guide when installing 

new interventions to the area. By respecting this versatility already visible the area is allowed to develope 

in consideration of the mark that it has already pressed on the minds of the people living and knowing it. 

Abstract
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”..et soudain on est pris par l’autre; on n’est plus dans ”moi” 

ou ”mon désir”... le désir, on ne sait plus où il est ou où il se 

déplace... C’est là où il y a un autre dialogue que celui du 

rapport ordinaire.” 

Kiitos ystävät ja perhe.

Merci à ceux qui m’ont aidé à aller plus loin.
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Mikä olet, moderni kaupunki?

”Jokainen kaupunki haluaa olla yhtä aikaa New York, Venetsia, Rotterdam ja joku kylä. Ymmärret-
tävästi tämä ei ole helppoa”, toteaa Urbatopia -kirjan alkulehdillä sen kirjoittaja Jean Haëntjens 
[Haëntjens, 2010]. Lause kuvaa kuitenkin osuvasti sitä ristitulta, jossa  modernit kaupungit ovat. 
Niiden on etsittävä jatkuvasti vastauksia murroksessa olevan sivilisaation moninaisiin ongelmiin 
ja säilytettävä samanaikaisesti kilpailukykynsä kamppailussa muita kaupunkeja vastaan. Kaupun-
gin rooli pelkistyy helposti kansainvälisesti houkuttelevaksi ilmastoystävälliseksi liikeyritykseksi, 
jonka tehtävä on houkutella erityisesti hyvätuloisia nuoria perheitä ja menestyviä liikeyrityksiä. 
Ajatukset kaupunkien välisestä kilpailuasetelmasta ja ylipäätään kaupunkien imagoista ovat ensi-
sijaisesti poliittisia. Silti juuri ne sanelevat lähtökohdat kaupunkien fyysisten ympäristöjen kehit-
tämiselle. Kaupunki on pahimmillaan kuin asukas-kuluttajalle suunnattu tuote. 

Kaupungin merkitys on muuttunut jokaisen yhteiskunnan ottaman muutosaskeleen seurauksena. 
Viimeisen vuosisadan muutosten tahti on ollut niin ällistyttävä, että on syytä olettaa kaupun-
kikehityksen laahaavan vielä jälkijunassa. Modernin kaupungin käsite on eittämättä sidoksissa 
muutoksen paradigmaan. Ranskalainen antropologi Marc Augé kirjoittaa maailman kompleksi-
soitumisesta, globalisoitumisesta ja tiedon moninkertaistumisesta johtuvasta historian nopeutu-
misesta: ”Missä olit kun prinsessa Diana kuoli?” Elämme ajassa, jossa jopa oma elämämme muut-
tuu historiallisten tapahtumien siivittäminä Historiaksi. ”Historia seuraa kannoillamme haamun 
tai kuoleman lailla”, toteaa Augé [1992, s.38]. Italialainen arkkitehti ja professori Bernardo Secchi 
määrittelee 20. vuosisadan kaupunkia todeten, etteivät arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu sel-
viä ilman yhteyttä talous- ja sosiaalitieteisiin, eikä edes näiden kanssa ole helppoa pysyä perässä 
modernien kaupunkien ongelmia ratkottaessa. [Secchi, 2012] Secchin pyrkimys luokitella lähes 
tyhjentävästi 20. vuosisadan kaupungin historia on paradoksaalista: länsimaisen kulttuurin lähi-
historian syy-seuraussuhteista on varsin hankalaa tehdä minkäänlaisia yleistyksiä. Samanaikai-
sesti kaupunkisuunnittelijan oman toiminnan legitimiteetin perustelemisessa sen luokittelu osana 
historiallista jatkumoa on kuitenkin oleellisen tärkeää. Onko kaupunkien kehittäminen siis vain 
reagointia ympärillä vellovaan muutosten mereen, vai tulisiko kaupunkisuunnittelijoiden sanka-
rillisesti hallita tai jopa luoda muutosta kaupunkiympäristöillä? Mikä merkitys kaupungeille ja 
niiden suunnittelijoille tulisi tässä muutosten maailmassa ylipäätään antaa?

Johdanto
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Tämän työn peruslähtökohtana on herätellä ajatuksia siitä, miten kaupunkia voidaan lähestyä toi-
sin. Kaupunki on muutakin kuin fyysinen toimintaympäristö, se on myös asukkaidensa ja kokijoi-
densa mielikuvissa elävä maisema ja viime kädessä koko kulttuurinsa ilmentymä. Tätä erilaisten 
motiivien kyllästämää inhimillisyyden elementtiä ei arkkitehtisuunnittelijakaan voi paeta. Työssä 
esitellään neljä erilaista tapaa kaupunkiympäristön tutkiskeluun subjektiivisella tasolla. Kullakin 
metodilla on hieman erilainen painotus suunnittelijan, paikan ja paikan käyttäjien roolien välillä. 
Näitä lähestymistapoja tutkitaan osassa A, ”virittäytyminen”.

Kaupunkiympäristöt tulisi hyväksyä pluralistisena merkitysten maailmana, joka heijastuu eri ta-
valla jokaisen sitä käyttävän ja sitä elävän yksilön mielessä. Näitä merkitysten maailmoja voi-
daan lähestyä yksilön, ei suunnittelijan, oman representaation kautta ”itinéraire”-menetelmällä 
tehtyjen subjektiivisten kävelyjen avulla. Ihmisten reiteissä ja  heidän puheissaan kaikuu tapa 
elää ympäristöä. Näissä puheissa piilee samalla ympäristön potentiaali. Diplomityön kohdealu-
eella ”itinéraire” -kävelyjä on työtä varten toteutettu neljä, lisäksi työn tekijän oma kommentoitu 
alueen poikkikävely. Tämä kohdealueen subjektiivinen tutkiskelu, kuten myös alueen esittely, 
käsitellään osassa B, ”herkistyminen”.

Osa C, ”koskettaminen” kattaa näiden kävelyjen lopputuloksena syntyneen alueen kuvauksen. 
Subjektiivisten tutkiskelujen tuloksena syntyy toisenlainen kartta. Alueen jakautuminen olemuk-
seltaan erilaisiin vyöhykkeisiin ei ohjaa suunnittelemaan yhtä tiettyä reittiä, vaan kannustamaan 
alueen kehittymistä kohti reitistöjen sarjaa, jossa erihenkisiltä vyöhykkeiltä toiselle siirtyvät kul-
kijat muodostavat kukin omat reittinsä. Vyöhykkeiltä tunnistetaan niiden vahvat piirteet ja eh-
dotetaan kohtia, joissa arkkitehtonisilla interventioilla voidaan vahvistaa vyöhykkeeltä toiselle 
siirtymisen kokemusta.



osa A

Virittäytyminen

Ile de Nantesin Dubigeonin telakalta 
laskettiin Loireen ja siitä Atlantille aluksia 

yli sadan vuoden ajan. 
Kuvan alus on rahtilaiva Aristée,1.8.1953
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Merkitysten verkostot

Uuden vuosituhannen kaupunki näyttäytyy samanaikaisesti talouden ja politiikan teknisenä vä-
lineenä ja ihmisten sekä tavaroiden monisäikeisinä, lähes algoritmisina virtauksina. Toisaalta se 
taas hahmottuu hienovaraisina mielikuvina, elämyksellisinä ja kehollisina lähiympäristöinä, yk-
silön sekä ryhmien identiteetin muokkaajana ja muokattavana. Kaupungin kuva tulee osaksi sen 
asukkaita, ja he voivat sen hyväksyä tai hylätä, jos he kokevat kaupungin liian kaukaiseksi omasta 
kehostaan. Kaupunkiympäristöjen suunnittelijan työ ei ole norsunluutornissa istumista, ja vaikka 
lopullinen suunnitteluratkaisu onkin hänen ammattitaitonsa osoitus, ei siihen johtavaa prosessia 
tulisi erottaa tiloja käyttävistä ihmisistä. 

Kaupunkitila on kaikkea muuta kuin samantekevää: sillä on usein negatiivinen rooli yhteiskun-
nan sisäisten eriarvoisuuksien ja sosiaalisten ristiriitojen vahvistamisessa. Tämän raadollisen omi-
naisuuden näyttäytymistä Pariisin esikaupungeissa käsittelee mm. Waqas Jawaidin Princetownin 
yliopiston arkkitehtuurin laitokselle tekemä tutkielma City of Light, City of Fire: Architectural 
Aparthed in the Paris banlieue. [Jawaid, 2012] Pariisin pahamaineisissa lähiöissä kytevät mellakat. 
Lähiöiden monoliitteina korkeuksiin kohoavat kolkot tornit voimistavat asukkaidensa ulkopuoli-

Ihmisen ja tilan suhde
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suutta pittoreskin keskustan yläluokkaisesta elämästä. Kirjoittaja pyrkii osoittamaan, että huonosti 
suunniteltu kaupunki itse asiassa pönkittää ranskalaisen hierarkisen yhteiskunnan kivijalkaa.

Urbaanit ympäristöt ja ihmiset osina toisiaan

Ihminen ei ole itsenäinen, tyhjyydessä kelluva fragmentti, vaan kiinteässä suhteessa ympäröivään 
tilaansa oleva olio. Kaupunkiympäristö on yksi tällainen tila. Kaupungin redusointi pelkiksi es-
teettisiksi elementeiksi olisi sen huikeaa aliarvioimista. Kaupunki on jokaisen sen tuntevan ja sitä 
asuvan yksilön kehon jatke, yhtä mutkikas, mystinen ja monisäikeinen kuin ihminen itse, kantaen 
lisäksi koko kulttuurinsa vuosisatojen painoa.

Fenomenologiassa ihmisen ja hänet sisäänsä sulkevan tilan suhde on oleellisen tärkeä. Pekka Pas-
sinmäen väitöskirjassa valaistaan hienosti filosofi Martin Heideggerin tilakäsitystä. Heideggerille 
tila saa alkunsa paikoista, joiden olemus perustuu olioihin. [Passinmäki, s.132] Esimerkkinä hän 
käyttää Neckar-joen siltaa, joka on määritellyt ympärilleen paikan niiden kohtien joukosta, joista 
yksi on antautunut sillan paikaksi. Tällöin sillan luoma tila sisältää moninaisia paikkoja (Plätze) 
lähellä ja kaukana sillasta. Tila laajenee geometrisesta representaatiosta kohti poeettista, avointa 
kokonaisuuden tilaa, jossa ihminen voi kokea itsensä eheäksi, silleen jätetyksi. 

Silleen jättämisen käsite on ajattelutavan muutos teknokraattisesta suorittamisesta kohti mielen 
tyhjentämistä ja sitä seuraavaa harmoniaa ja avoimen todellisuuden kokemusta. Esimerkki savi-
astiaa muovaavasta taiteilijasta kuvaa hyvin silleen jättämisen mielentilaa: ”Käsityössä ihminen 
kadottaa itsensä tekemiseensä käsillä hyvin luonnollisella tavalla. Kun hän muovaa käsillään savi-
astiaa, hän ei tee eroa itsensä ja saviastian välillä. On vain eräänlainen olemisen tapahtuma, jossa 
saviastia tulee esiin ihmisen ja saven kohtaamisen tuloksena.” [Passinmäki, s.117] Tämä poeetti-
nen lähestymistapa sallii tiloille niiden koko elämysmaailman merkitysten kirjon. Samalla tilan 
ja ihmisen suhde muuttuu kokonaisvaltaiseksi: ei ole erikseen ihmisiä ja tilaa. Ihminen ei vain 
oleskele tilassa, vaan on osa tilaa, kuten tila on osa häntä. ”Kun kuljen salin ovelle, olen jo siellä ja 
tuskin voisin sinne mennä, ellen jo olisi siellä. En koskaan ole vain tässä tänä koteloituna kehona, 
vaan olen siellä, eli tilaa jo kannattelemassa, ja vain näin voin kulkea sen läpi.” [Passinmäki, s.134] 
Tätä on poeettinen oleminen, joka samalla on intuitiivisin, luontevin olemassaolon tapa.

Urbaanin tilan ja sen läpi kulkevan ihmisen välillä on kiinteä side. Ympäristössä liikkuminen 
on olennainen osa sen kanssa kommunikointia, sen ymmärtämistä ja haltuunottoa. Mutta niin 
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rakennettu ympäristö kuin sen halki kulkeva yksilökin ovat suuremman, monimutkaisen koko-
naisuuden yhtäläisiä elementtejä. Marc Augén määritelmän mukaisesti ”yksilön representaatio on 
aina sosiaalinen konstruktio”, heijastaen hänen sosiaalisia siteitään. [Augé, 1992, s.30] Urbaanin 
tilan ja sitä käyttävän yksilön yhtäläisyyden myötä voidaan kaupunkitila tulkita identifioivassa, 
suhteellisessa tai historiallisessa kontekstissa (identitaires, relationnels et historiques). [Augé, s.69] 
Identifioiva konsepti määrittää tilaa suhteessa yksilöön (”syntymäpaikka”); suhteellisessa tilassa 
tilan elementit asettuvat keskinäisten suhteidensa mukaiseen järjestykseen (miten tietyssä tilassa 
käyttäydytään, esimerkiksi lapsille käyttäytymissäännöstö on usein erilainen kuin aikuisille); his-
toriallinen tila sisältää viitteitä asioista, joita sen nykykokijat eivät voi enää saavuttaa mutta joilla 
on tärkeä rooli siinä, että ne auttavat tämän hetken ihmisiä näkemään oman erilaisuutensa suh-
teessa menneeseen maailmaan aikalaisineen. Näiden kolmen ominaisuuden omaavat tilat ovat 
Augén määritelmän mukaisia antropologisia paikkoja, joilla on meille merkitys.

Kaupunkitila on aina julkista tilaa, jolle on ominaista sitä käyttävien ihmisten välitön vuorovai-
kutus. Näin puhtaasta, filosofisesta tilan ja yksilön välisestä kokemuksesta siirrytään välittömäs-
ti kohti mutkikasta yksilöiden välisten suhteiden verkostoa. Poistuessaan kodistaan ihminen on 
myös aina tuntemattomien kanssa jaetussa, yhteisessä tilassa ja muiden huomion kohteena. Jo-
kaisella yksilöllä on jokin rooli, yleensä useita rooleja samanaikaisesti (’työssäkäyvä’, ’pyöräilijä’, 
’äänestäjä’). Tila on näiden roolien kautta määrittyvä, alati muuttuva, ikuisesti keskeneräinen ja 
ambivalentti, vain osittain materialisoituva kenttä.

Fyysiseltä olemukseltaan urbaani ympäristö on paikasta toiseen siirtymisen tilaa, ja sellaisena sitä 
arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun historiassa erittäin hyvin analysoitu. Augén mukaan geos-
patiaalinen tila järjestyy reiteiksi, joita rytmittävät kohtauspaikkoina toimivat risteykset ja aukiot 
sekä monumentaaliset keskustat tai kohokohdat. [Augé, s.74]. Fyysinen tila ei luonnollisestikaan 
määrity ilman yhteiskunnallista kontekstia: luemme näiden tilatyyppien järjestystä kulttuurisilla 
säännöillä, odottaen niiden järjestyvän tietyllä tavalla ja tiettyyn sosiaaliseen, poliittiseen tai eko-
nomiseen kontekstiin niin julkisissa paikoissa kuin kotonammekin.
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Jäähyväiset objektiivisuudelle

Melkein minkä tahansa tilan täydellinen selittäminen on mahdotonta, sillä ”kaikkea” tietoa on 
mahdotonta kerätä. Urbaani tila on kenties vielä erikoistapaus mahdottomuudessaan, sillä siinä 
yhdistyvät koko yhteiskunnan ominaisuudet: kulttuuri, historia, poliittiset ja taloudelliset pää-
määrät sekä maantieteelliset piirteet. Kaupunkisuunnittelu ei ole tieteellistä toimintaa, sillä sitä 
ohjailevat aina yhteiskuntaan sidoksissa olevat motiivit. Järkevämpää olisikin jopa unohtaa sana 
’analyysi’, jolla on lähtökohtaisesti tieteellinen kaiku. Ympäristön arvioimista voi ehkä kuvata 
paremmin termillä ’katsominen’.  

Kaikella urbaaneista ympäristöistä tuotetulla tiedolla on todellisuuteen tarkoitushakuinen suhde. 
Tiedonkeruun tuloksena syntyvä analyysi sisältää aina lopputuloksen siemenen. Timo Laukkaan 
diplomityössä käsitellään tätä tapahtumaa analyysin, ongelmanasettelun ja suunnitteluratkaisun 
välisinä monimutkaisina tapahtumasarjoina. [Laukas 2002] Suunnittelija on jo lähtökohtaisesti 
äärettömän ongelma-avaruuden edessä (s.67). Hänen valitsemansa lähestymistapa ohjailee kui-
tenkin koko tiedonhankinnan prosessia. Tästä persoonallisuuden elementistä (s.95) ole arkkiteh-
tuurista puhuttaessa tarpeen edes pyrkiä irroittautumaan, vaan se on tiedostettava osana suunnit-
teluprosessia. 

Suunnitteluprosessin häilyväistä luonnetta vahvistaa vielä analyysin ja varsinaisen suunnittelun 
välinen hämärä raja: tiedonkeruu on luonteeltaan inkrementaalista, sitä jatketaan projektin ede-
tessä. Uudet tiedot muokkaavat jo tehtyjä suunnitelmia, ohjaillen hienovaraisesti niiden päämää-
riä, asettaen näin suuntia alueesta jatkossa tuotettavalle tiedolle. Tämän epämääräisen, usein 
hitaasti valkenevan vyyhdin yksi seuraus on se, että kommunikointi on arkkitehdille elintärkeä 
kyky. Modernista suunnittelusta kertoo paljon se, että lähestymistavasta riippumatta menestyneitä 
projekteja tuottaneet suunnittelijat eivät ole vain löytäneet ihanteellista ratkaisua niin ongelman 
asetteluun ja sen ratkaisuun, vaan ulostulema perusteluineen on kyetty esittämään tavalla, joka 
tekee siitä lähes aukottoman sarjan projektin lopputulokseen johtavia premissejä. Esimerkiksi 
tanskalaisen arkkitehtitoimisto BIG:n työt ovat tästä verrattomia osoituksia.
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Neljä tapaa urbaanin katsomiseen

Kartta-analyysit ja historian sekä luonnonpiirteiden selvittely eivät yksinään tuota elävästä kau-
punkiympäristöstä sellaista informaatiota, jonka avulla voitaisiin suunnitella interventioita. Tar-
vitaan myös kehon kautta kerättyä tietoa: vaikutelmia, kosketusta, reaalimaailman kokemuksia. 
Tilojen subjektiivinen tutkiskelu tehdään käytännössä aina jalkaisin, lukemattomin erilaisin ja jat-
kuvasti uudistuvin käytännön metodein. Niiden rikkaus piilee juuri niiden poikkitietellisyydessä 
ja -taiteellisuudessa, samoin kuin kunkin metodin käyttäjän tavoissa tulkita saamiaan vaikutelmia. 

Tässä työssä esitettävät neljä tapaa lähestyä paikkaa poikkeavat toisistaan hieman suhtautumises-
saan niin itse paikkaan, siellä oleviin ihmisiin sekä analyysin tekijän rooliin. Kullakin niistä on 
myös historiallinen kontekstinsa. Kuitenkin niitä yhdistää paikassa liikkuminen, sen haltuunotto 
kävelyn keinoin. Metodien aukoton luokittelu ei ole tarpeen tai edes mahdollista. Sitä vastoin 
tärkeämpää on pohtia erilaisten menetelmien lähestymistapoja tiloihin ja ihmisiin sekä analyysin 
tekijän, havainnoijan, rooliin.

Eto-antropologiset menetelmät. Kärjistetysti kaupunkiympäristöjen etologia tutkii ihmistä eläi-
menä, joka reagoi kussakin ympäristössä sen antamien ärsykkeiden mukaisesti. [Cosnier, 2001] 
Ihmisten toiminnan seuraaminen ja heidän tapansa käyttää kaupunkitiloja on epäilemättä lähim-
pänä modernistista analyysiä. Lähestymistapa on monitieteinen, mutta yhdistävänä tekijänä on 
tutkittavien ihmisten käsittely objekteina, analyysin suorittajan pysyessä itse neutraalina tiedon-
hankkijana. Ihmisiä voidaan lähestyä ja haastatella suoraan tai vain seurata sivusta tapaa, jolla 
he tilaa käyttävät. Tuloksena syntyy niin kvalitatiivista kuin kvantitatiivistakin dataa: ikäjakaumia, 
asuinpaikkoja, mielipiteitä ja ehdotuksia sekä karttapohjaista tietoa liikkumisen reiteistä.

Situationistien kaupunkikävelyt. Kaupungilla on näkymätön alitajunta, jolle voidaan altistua 
unohtamalla minä ja pyrkimällä yhteyteen yhteiskunnallisten rakenteiden ja järjestyksen takaa 
häämöttävän alitajuisen ympäristön kanssa. Kapinointi tilan hegemoniaa vastaan tuottaa uusia 
tiloja ja erilaisia tapoja nähdä, toisaalta banalisoimalla olemassaolevaa ympäristöä, toisaalta nos-
tamalla keskiöön sen vähäpätöisiä ja odottamattomia elementtejä. Kaupunkikävelyillä pyritään 
ennen kaikkea stimuloimaan omaa mieltä. Tilaa lähestytään kävelemällä ja mielikuvakarttojen 
avulla. Kaupunki paljastuu jatkuvasti uusiutuvaksi vapaiden kansalaistensa leikkikentäksi. [Care-
ri, 2002] [Vachon, 2004]
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Kognitiiviset menetelmät. Kävelemällä yksin tai yhdessä muiden kanssa paikasta muodostetaan 
ensivaikutelma, mielikuva, jota ei tallennetta välttämättä heti vaan jonka annetaan muotoutua ja 
joka kuvaillaan vasta kun kävely on ohi. Paikka yritetään nähdä ”silmät auki” ja ”mieli tyhjänä”, 
pyrkimyksenä antaa paikan näyttää jotain omasta genius locistaan, universaalista olemuksestaan. 
Näin paikka ikään kuin itse kertoo valistuneelle suunnittelijalle, mitä elementtejä se sisältää ja 
miten niihin tulee suhtautua. Kognitiivisten menetelmien alkuperä on 1800-luvun lopun antro-
posofisissa, romanttisissa suuntauksissa, ja niitä sovelletaan subjektiivisen tiedonhankinnan me-
netelmissä. Tutkittavilla paikoilla ja niiden tiloilla on suora suhde tutkijaan, joka yrittää nähdä 
tilat sellaisina kuin ne ovat jalostaakseen niiden piirteitä, pyrkien näin intuitiiviseen harmoniaan.

Empaattiset menetelmät. Empatia on arkkitehtuurissa melko tuntematon käsite. Tässä yhteydessä 
viitataan suunnittelijan asettumista tutkimansa paikan tuntevan yksilön asemaan, antautumista 
hänen maailmaansa. Tässä diplomityössä paneudutaan menetelmään nimeltään itinéraire. Se on 
menetelmä, jossa sosiologi kulkee tutkittavassa paikassa sen hyvin tunteman henkilön mukana. 
[Petiteau, Pasquier, 2001] Haastateltava saa itse päättää kävelyreitin (tästä nimi ’itinéraire’), eikä 
mukanaolijan tehtävänä ole kuin seurata ja havainnoida haastateltavan hänelle osoittamia paik-
koja sekä kuunnella, millaisia reaktioita ja muistoja nämä paikat haastateltavassa nostattavat. 
Mukana seuraa valokuvaaja, ja myös puhe tallennetaan. Tallenteet koostetaan myöhemmin va-
lokuvakertomukseksi, jonka avulla on mahdollista analysoida tapahtumien kulkua ja etsiä mer-
kityksellisiä kohtia. Tavoitteena on nähdä paikka toisen merkitysmaailman läpi. Usean henkilön 
kanssa tehdyn kävelyn jälkeen paikka alkaa avautua monimuotoisten merkitystensä kautta. Sa-
malla paikan tuntemus kasvaa syvälliseksi.

Suhtautuminen paikkaan, muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan

Jokainen subjektiivisen kokemuksen kautta paikkaa lähestyvä menetelmä on hieman erilainen 
suhtautumistavaltaan paikkaan, sitä käyttäviin yksilöihin ja viime kädessä yhteiskunnalliseen 
kontekstiin. Nämä erot eivät kuitenkaan välttämättä tee menetelmistä ristiriitaisia. Päinvastoin 
menetelmiä soveltamalla, jalostamalla ja yhdistelemällä voidaan tavoittaa ympäristöistä ihmisi-
neen jotain niille ominaista, jonka huomioiminen on uusien interventioiden onnistumisen kan-
nalta oleellista.

Paikan käyttäjien tai sen asukkaiden tutkiminen ja haastattelu on laajalti hyödynnetty keino kerätä 
subjektiivista tietoa projektin kohteena olevasta paikasta tai alueesta. Eto-antropologisten mene-



18

Eto-antropologia
käyttäytymis-

tiede

Analyysin tekijän 
rooli

Suhtautuminen 
muihin ihmisiin

Suhtautuminen 
paikkaan

Suhtautuminen 
yhteiskuntaan

Paikan ominaisuudet tun-
netaan, 

“tutkimusympäristö”

Yhteiskunnallinen kon-
teksti toissijainen

“Tutkimuskohde”; 
paikan käyttäjä, jonka 

reaktioita tutkitaan ana-
lyyttisesti

“Tutkija”; 
tutkimustilanteen kontrol-

lointi

“Harhailija”; 
paikalle antautuminen

“Mukanaolija”, tilantei-
den kontrollin antaminen 

muille

“Valistunut suunnittelija”, 
omien ja muiden ihmisten 

reaktioiden laittaminen 
kontekstiin; vuorovaiku-

tuksen kontrollointi

Ei muita ihmisiä; 
“taiteilijalla” välitön suhde 

paikkaan

“Ohjailija”, jokaisella on 
oma tulkintansa paikasta

“Kollektiivinen tajunta”

Paikka on yhteiskunnan 
hierarkioiden järjestelmä, 
joka pyritään näkemään 

toisin, seikkailu;
“kaupungin alitajunta”

Anarkia, 
yhteiskunnan hegemoni-

oiden vastustaminen

Fyysinen konteksti tois-
sijainen; paikka on mer-
kitysten verkosto sitä 

elävien mielissä; pluralismi

Vahva yhteiskunnallinen 
konteksti

Paikalla on universaaleja 
ominaisuuksia, jotka näyt-
täytyvät kaikille samana, 

“genius loci”

Paikan yhteiskunnallisen 
kontekstin yli yritetään 

nähdä

Dadaismi
Surrealismi

Situationismi

Kognitiiviset
strategiat

antroposofia

Sosiologiset 
strategiat
itinérairet



19

telmien tutkija on kontrolloija, paikka on toissijainen tutkimuskohde, jonka hän rajaa maantietel-
lisesti melko tarkasti. Muut ihmiset ovat ensisijainen tutkimuskohde, joiden avulla paikasta pyri-
tään saavuttamaan informaatiota. Paikat ja ihmiset eivät kuitenkaan ole yhtä fenomenologisessa 
mielessä, vaan heidän välillään on käytännöllinen linkki: ihmiset käyttävät paikkaa, esimerkiksi 
kulkemalla sen läpi.  

Ainoana subjektiivista kokemusta tavoittelevana menetelmänä eto-antropologiset kyselyt saat-
tavat tuottaa liian yksioikoista informaatiota. Sudenkuoppana on kaupunkiympäristöjen perus-
lähtökohtainen luonne mutkikkaina kokonaisuuksina. Saatu tieto on aina suodatettava ja yk-
sinkertaistettava, eikä tutkimuksen tulos ole välttämättä toistettavissa. Tutkimuskohteet myös 
kommunikoivat monimutkaisten kulttuuristen säännöstöjen varassa. Esimerkiksi haastattelutut-
kimusten vaarana on kysymystenasettelun vaikeuden lisäksi vastausten banalisoituminen: ihmi-
set, eritoten sattumanvaraisesti valikoituneet haastattelukohteet, antavat helposti stereotyyppisiä 
vastauksia koskien yleismaailmallista ilmapiiriä, elämisen yleistä laatua tai yhteiskunnan olosuh-
teita, kuten ”leikkipaikkoja olisi saatava lisää” [Amphoux, 2001]. Hyvänä puolena on kuitenkin 
aineiston laajuus. Haastatteluilla, kyselyillä ja ihmisiä yksinkertaisesti tarkkailemalla saadaan ym-
päristöstä kerättyä valtavasti tietoa.

1960-luvulla huipentuneessa situationistisessa liikkeessä korostuivat eritoten kaupungin poliitti-
set ja yhteiskunnalliset kontekstit. Erilaiset, lähinnä taiteelliset projektit alkoivat jo 1800-luvulla 
tutkia ja hahmottaa kaupunkia erilaisin kävelyyn perustuvin menetelmin. ”Joutilaita” flâneureja 
seurasivat kantaaottavammat avantgardistiset suuntaukset dadaismi, surrealismi ja situationismi. 
Kukin taiteenlaji aloitti kaupungin näkemisen voimakkaasti yhteiskunnallisten järjestysten orga-
nisoimina poliittisena säännöstöinä, joiden väliin niin taide kuin kansalaisetkin puristuvat. Pyrki-
mykset olivat ennenkaikkea modernin maailman ja sen ilmiöiden vastustamisessa, vähäpätöisen 
nostamisessa keskiöön ja taiteen (tai antitaiteen) integroinnissa arkielämään [Careri, 2002]. Kau-
pungilla on näkymätön alitajunta, jolle voimme altistaa itsemme kun vain avaamme silmämme. 
Mielikuva urbaanista ympäristöstä vaihtui dadaismin objektiivisesta, mieltä innostavasta kentästä 
surrealismin subjektiiviseen ja alitajuntaiseen, lähes pelottavaan tilaan ja siitä edelleen situatio-
nistien anarkistiseen kaupunkiutopiaan. [Vachon, 2004]

Yhteistä kullekin taidesuuntaukselle on, että harhailun kohteena olevan kaupunkitilan ja sen läpi 
kulkevan yksilön välille muodostuu suora, välittömään kokemusmaailmaan dedusoituva suhde. 
Tila yritetään nähdä anarkistisesti ”paljaana”, tasa-arvoisena ilman kontekstia. Kaupunkitila on 
ikään kuin olio itsessään, jonka ominaisuuksia ei tarvitse perustella yhteiskunnan hegemonioilla 
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tai edes muiden käyttäjien mielikuvilla. ”Muita” ei itse asiassa ole, vaan ainoastaan havainnoijan 
suoralla kokemuksella ympäristöstään on merkitystä. Kaupunkikävelyitä ei tosin suoritettu yksin 
vaan pienissä ryhmissä, jolloin kokemus kuitenkin pyrittiin jakamaan. Lisäksi mielikuvakartoilla 
välitettiin oma käsitys kaupungin paikoista ja niiden luonteesta edelleen muille. Situationisteilla 
onkin merkittävä osa ns. psykogeografisen kaupungin lukemisen kehityksessä [Vachon, 2004].

Kognitiiviset menetelmät suhtautuvat paikan muihin käyttäjiin jälleen hieman eri tavalla. Suhtau-
tuminen lähtee pikemminkin paikasta, jonka henki (”spirit”) puhuu jokaisen sitä herkästi lähesty-
vän mielessä samoin. Paikan ja ihmisten suhde on fenomenologinen: paikka ja ihmiset ovat yhtä. 
Näin paikan tuntevat ihmiset ovat kuin astioita, joihin katsomalla paikka näyttäytyy. On vain löy-
dettävä keino tämän universaalin paikan olemuksen paljastamiseen ihmisten mielistä. Retoriikka 
antroposofisesta paikan hengen etsinnästä on lähes uskonnollista. Modernit suuntaukset ovat 
retoriikassaan hienovaraisempia, mutta kiinnostus muiden reaktioihin ja niiden hienovaraiseen 
tulkitsemiseen on lähtökohtaisesti sama: kaiken takaa yritetään nähdä paikasta jotain sille tyy-
pillistä, sen olemus. Varsinainen suunnittelu pyrkii sitten vahvistamaan tätä olemusta, tukemaan 
sen vahvoja piirteitä ja häivyttämään negatiiviseksi koettuja ominaisuuksia. Samalla korostuvat 
herkästi kaupunkiympäristöjen historialliset kontekstit.

Sosiologisia, empaattisia menetelmiä sovellettaessa paikka nähdään ensisijaisesti pluralistisena 
merkitysten verkostoina, jonka fyysiset rajat eivät ole tarkkaan määriteltyjä. Sillä ei ole yhtä, 
kaikille näyttäytyvää genius locia, jota kognitiivisia menetelmiä käytettäessä etsitään. Sitä vastoin 
paikan ominaisuuksiksi muodostuvat siinä elämäänsä elävien ihmisten siihen liittämät muistot 
ja emootiot. Ihmisten kokemukset ovat samanarvoisia, tietoa ei pyritä arvottamaan yhteiskunnan 
hierarkioiden mukaisesti. Muistot nähdään fenomenologisessa mielessä enemmän kuin muistoi-
na: ne ovat myös tapoja orientoitua, järjestellä ajattelua. Vähitellen paikoista muodostuva kuva 
ei ole samalla tavalla tarkka kuin kognitiivisten tai eto-antropologisten menetelmien perusteella 
muodostuva ”tässä kohtaa koen näin”. Sen sijaan paikat ja ihmiset kietoutuvat yhteen suuriksi 
ontologioiksi kuten ”Montreal on muuttajien kaupunki” [Petiteau, 2010].

Havainnoijan roolista

Modernin kaupunkisuunnittelun hegemonioissa suunnittelijan rooli on vuosikymmenien aikana 
määrittynyt yhteiskunnallinen instituutio. Modernismin suunnittelija oli lähes jumala, jonka kaik-
kivoipaisesta kynästä lähtivät maailmalle kaupunkien suuret suuntaviivat. Hänen hallinnassaan 
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on niin suunnitteluongelmien määrittely kuin niiden ratkaisujen tuottaminen. Tästä roolista on 
tavattoman vaikeaa irroittautua. Vielä Secchikin, huolimatta näennäisen empaattisesta suhtautu-
misestaan, määrittelee arkkitehdin työn kaupungin sosiaalista ja ekonomista kehitystä ohjaavaksi 
tekijäksi. [Secchi, Viganò, 2009] Voidaanko tätä kaiken kontrolloivaa roolia yrittää nähdä toisin? 
Entä millainen on suunnittelijan tai havainnoijan suhde hänen tutkimaansa ympäristöön?

1900-luvun avantgardististen suuntauksien dadaismin ja surrealismin havainnoijan eli kävelijän 
(tai harhailijan) suhde kaupunkitilohin on täydellisen epätieteellinen. Viereinen teksti on jälki-
käteen kirjoitettu kuvaus vuonna 1924 suoritetusta, neljän Pariisin Dada-ryhmän jäsenen sur-
realistisesta harhailusta. Miesten lähtöpaikkana oli sattumanvaraisesti kartasta valikoitu Blois’n 
kylä Pariisin vieressä, ja unen ja toden rajamailla häilyvän kävelyn oli määrä jatkua kymmenen 
päivän ajan satunnaiseen suuntaan. Tuloksena oli dada-liikkeen liukuminen kohti surrealismia, 
josta syntyi André Bretonin manifesti Poisson Soluble.  [Breton, 1995]

Situationistien ryhmissä tapahtuneilla kaupunkikävelyillä, dériveilla, pyrittiin ennen kaikkea sti-
muloimaan omaa mieltä. Dérive-kävely jalostettiin pidemmälle kuin flâneriet tai surrealistien 
harhailut, aina tieteelliseksi metodiksi saakka [Debord, 1975]. Metodin nimenomaisena tarkoi-
tuksena oli paljastaa julkisen tilan politisoituminen ja riuhtaista näin kulkija irti arjen puitteista, 
saaden hänet näkemään ympäristö psykologisen tunnelman elementteinä sosiaalisten konstrukti-
oiden sijaan [Vachon, 2004]. Samantapaista metodia kokeili italialainen Stalker-arkkitehtiryhmä 
Roomassa 1995. Tuloksena ei syntynyt projektia parannusehdotuksineen. Sen sijaan kävelystä 
koostetussa kirjassa turistien ja monumenttien pittoreski Rooma näyttäytyy juurettomina tyhjinä 
tiloina, moottoriteiden varsina ja hylättyinä halleina. Pelkästään valokuvien häkellyttävä paljaus 
saa lukijan pysähtymään: näinkin voi tuon länsimaisen kulttuurin kehdon nähdä. [Stalker, 2000]

Situationistien harhailu ja uhma jalostuivat lopulta arkkitehtiutopiaksi. Constantin New Babylon 
-utopiakaupunki on mielikuvien ja mielialojen verkosto, yhtenäinen koko planeetan kattavana 
reittien sarja, jossa eivät päde kapitalistisen länsimaailman säännöstöt, vaan jota jokainen sen 
asukas käyttää täysivaltaisesti omien sääntöjensä mukaan. Elämästä tulee päättymätön matka 
”ympäristössä, joka muuntuu ajassa ja tilassa niin nopeasti, että se tuntuu jatkuvasti uudelta.” 
[Careri, 2002] Situationismi, kuten sen kiihkeästi vastustama modernismikin, oli aikansa lapsi. 
Sen ainutlaatuisuus kumpusi siitä kontekstista, missä yhteiskunta toisen maailmansodan jälkeen 
oli: kaiken tuhoutumisen jälkeen oli aika synnyttää uusi maailma ja sen uusi kansalainen. Mutta 
valtahegemonioita ei niin vain murreta: niin modernismin ajan suunnittelija kuin situationistinen 

Deambulation. “We all agree, then, that a 
grand adventure is at hand. ‘Let everything 
go... Set forth on the roads’: this was the 
motif of my exhortations in that period. [...] 
But which roads? On the material roads? 
Not very probable. On spiritual roads? We 
didn’t like the sound of it. The fact remains 
that we got the idea of combining these 
two types of roads. This led to the deambu-
lation in quartet, Aragon, Morise, Vitrac and 
I, in approximately this season, starting from 
Blois, a town we selected randomly from the 
map.

We agreed to proceed by chance, on 
foot, continuing to converse, not allowing 
ourselves deliberate detours unless they 
were necessary for eating and sleeping. 
The performing of this project turned out 
to be quite singular and even fraught with 
dangers. The journey, planned to last about 
ten days and later shortened, suddenly took 
on a tone of adepts.

The absence of any purpose soon detached 
us from reality, causing more and more 
ghosts, increasingly disquieting, to be raisend 
by our steps. Irritation was always lurking in 
the wings, and Aragon and Vitrac even came 
to blows.

All things considered, by no means a disap-
pointing exploration, in spite of the small 
radius covered, because it was an explora-
tion at the confines between conscious 
life and dream life, and therefore to the 
greatest degree in tune with our concerns of 
that time.”

André Parinaud (ed.) André Breton - En-
tretiens, Gallimard, Paris, 1952. 
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vaeltaja ovat saman yhteiskunnan intellektuelleja, joilla oli aikakautensa oikeutus uuden, parem-
man maailman ja sen kansalaisen luomiseen.

Kognitiivisten menetelmien ja niitä edeltäneen romanttisen suunnittelufilosofian havainnoija on 
kuin kanava, ”suuri näkymätön silmämuna; hän ei ole olemassa; hän näkee kaiken” [Colquhoun, 
1997]. Tutkittavilla paikoilla ja niiden tiloilla on suora suhde tutkijaan, joka yrittää nähdä tilat 
sellaisina kuin ne ovat jalostaakseen niiden piirteitä, pyrkien näin intuitiiviseen harmoniaan. Ky-
seessä on pohjimmiltaan antroposofinen metodi, jonka juuret ovat 1800-luvun lopun ajattelussa. 
Näitä Spinosan ja sittemmin Goethen ajatuksia Rudolf Steiner julkaisi vuosina 1883-1887 teok-
sissaan Goethian Science [Colquhoun, 1997]. 1900-luvun suunnitteluperinteissä paikan hengen 
(’genius loci’) etsimiseksi muotoutunut suunnittelutapa jäi epätieteellisyydestään johtuen suurelta 
osin marginaaliin, pysyen kuitenkin läsnä 1900-luvun lopun kaupunkisuunnittelun teorian kirjal-
lisuudessa. 

2000-luvun alussa lähestymistapa on taas noussut pinnalle, muotoutuen nyt kognitiivisiksi stra-
tegioiksi, joilla ympäristöä katsotaan. Modernismin syntakseihin ja toimintatapoihin otetaan nyt 
tietoista etäisyyttä, korostaen samalla foucaultlaisen ’korkean’ ja ’matalan’ tason tiedon eroa ja 
matalan tason tiedon arvokkuutta [Secchi, Viganò, 2009]. Suunnittelija ottaa lähtökohtaisesti tut-
kittavaan alueeseen neutraalin lähestymistavan, pyrkien katsomaan näkemäänsä kuin ensimmäis-
tä kertaa koskaan: mieli tyhjänä ja avoimena, antaen tilan ja sen osana olevien ihmisten näyttäy-
tyä sellaisina kuin ne luonnollisesti koetaan. Tämän jälkeen ensivaikutelman annetaan kehittyä, 
tilaa lähestytään uudelleen katsoen sitä erilaisista näkökulmista, joiden seurauksena syntyy sub-
jektiivisia karttoja, graafeja, tekstejä, luonnoksia jne. Lopulta tilan annetaan itse näyttää, miten 
sitä tulee lähestyä ja kehittää edelleen. 

Suunnittelijalta tämä vaatii äärimmäistä luovuutta. Koska tutkittavasta alueesta on saatava välittö-
miä aistihavaintoja, kävely ja tilassa liikkuminen on oleellinen osa suunnittelun kohteena olevan 
tilan hahmottamista. Kävelyreittien valitseminen eritoten maantieteellisesti laajoja alueita tarkas-
tellessa edellyttää tarkkaan ennalta mietittyjä reitistöjä ja strategiaa, joilla reitistöt arvotetaan ja 
valitaan. Alueesta tarvitaan siten välttämättä ennakkotietoja, jotta sen myöhempi lähestyminen 
subjektiivisin metodein on mahdollista. Kognitiivisia metodeita käyttävän suunnittelijan rooli ei 
siis ole ongelmaton, kun samanaikaisesti tietoa tulee kerätä mutta siitä tulee kuitenkin pysyä kriit-
tisellä etäisyydellä, antamatta sen liikaa vaikuttaa omaan ennakkokäsitykseen. Ulkopuolisuuden 
kriteeri oli 80-luvulla metodin puolustajille päänvaivaa aiheuttanut asia. Esimerkiksi Garnham 
määrittelee paikkaan sitoutumisen kolme tasoa: behavioraalinen, empaattinen ja kognitiivinen 
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”going nature”, jota on syytä välttää, sillä tämän jälkeen paikan tutkiminen ei ole enää mahdol-
lista [Garnham, 1985]. Secchi sen sijaan myöntää avoimesti rakastuvansa työskentelyn kohteena 
olevaan kaupunkiin, ja vasta tämä rakastuminen auttaa ymmärtämään kaupungin perimmäisen 
luonteen [Paquot, 1999].

On tietenkin pohtimisen arvoinen asia, missä määrin suunnittelija-arkkitehdin herkkään luovuu-
teen yhdistetty ulkopuolisuus on saavutettavissa hänen toimiessaan suunnittelualueella vuosi-
kausien ajan sen sosio-ekonomis-poliittisisten toimijoiden ristipaineessa. Suunnitteluprojektin 
tuloksena syntyvät strategiset suunnitelmat ja dokumentit pyrkivät usein kunnianhimoisesti kont-
rolloimaan alueen myöhempää kehitystä. Näin suunnittelijan roolin ristiriitaa lisää ulkopuolisen 
”näkymättömän silmämunan” rooli suhteessa hänen kaikkivaltiaan tulkitsijan rooliinsa.

Empaattisten menetelmien havainnoija on kaikkea muuta kuin ulkopuolinen silmä. Tätä roolia 
kuvaa erinomaisesti Georges Perecin ja Robert Boberin dokumenttielokuva Recits d’Ellis Island 
[Perec, 1982]. Ellis Island on pieni saari New Yorkin edustalla. 1800-luvun lopulta 1950-luvulle, 
60 vuoden aikana, saarelle rakennetun vastaanottokeskuksen kautta maahan saapui 16 miljoonaa 
eurooppalaista uuden elämän etsijää. Kyseessä on länsimaisen historian suurin maahanmuutto. 
Perec ja Bober tutkivat vuosina 1978-1980 Ellis Islandin historiaa ja merkitystä. He tapasivat Ellis 
Islandin kautta maahan saapuneita siirtolaisia, silloin jo vanhuksia, ja kuuntelivat heidän tari-
nansa: miksi he saapuivat, miten uusi elämä alkoi, mitä Amerikka heille merkitsee? Perec ei ole 
ulkopuolinen haastattelua kontrolloiva hahmo. Sen sijaan hän eläytyy, asettuu toisen asemaan, 
antautuu vietäväksi, on  haastateltavan saatavilla. Ellis Island ja koko maahanmuuttoilmiö au-
keavat varsin erilaisella tavalla. Havainnoijan rooli on hieman samanlainen kuin situationisteilla, 
mutta Perec ei katso paikkaa suoraan vaan heijastuksina, tarinoina, ihmisten muistoina. Paikka 
tulee osaksi kollektiivista muistia sellaisellekin, joka ei sinne ole koskaan jalallaan astunut.
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Urbaanin katsominen kävellen: kaksi esimerkkiä
Grand Pari(s) - Pariisin tulevaisuuden strategiat, Studio 09, 2009

Vuonna 2007 Ranskan tasavallan presidentti Nicolas Sarkozy käynnisti kunnianhimoisen suun-
nitteluhankkeen, Grand Pari(s)’n. [Grand Pari(s)] Vuosien 2008 ja 2009 ajan kymmenen arkki-
tehtitoimistoa saivat tehtäväkseen pohtia Pariisin kaupunkiseudun tulevaisuuden strategiaa seu-
raavien kymmenien vuosien horisontissa. Kutakin tiimiä etsimään vastauksia siihen, minkälaisiin 
haasteisiin 21. vuosisadan post-Kioton aikakauden megalopolis joutuu vastaamaan, ja miten 
Pariisi nämä haasteet kohtaa. Yksi kutsutuista tiimeistä oli Bernardo Secchin ja Paola Viganòn 
toimisto Studio 09.

Bernardo Secchi ja Paola Viganò toimivat molemmat kaupunkisuunnittelun professoreina Venet-
sian Instituto Universatio di Architettura di Venezia IUAV:ssa, tämän lisäksi molemmat ovat vie-
railleet useissa yliopistoissa opettamassa. Secchi, koulutukseltaan alunperin insinööri, perehtyi 
60-luvulla laajasti talouden rakenteiden ja kaupunkikehityksen suhteeseen. [Paquot, 1999] Paola 
Viganò on valmistunut arkkitehdiksi 1987, jonka jälkeen hän toimi ensin Secchin assistenttina, 
ja vuonna 1990 perustetun yhteisen Studion perustamisesta lähtien kollegana. Molemmat ark-
kitehdit ovat olleet ehdolla Grand Prix d’Urbanisme -palkinnon saajaksi ja heidän kirjallinen 
tuotantonsa on verrattain laaja.

Secchi ja Viganò ovat useissa kaupunkisuunnitteluprojekteissaan lähteneet liikkeelle kognitiivi-
sen strategian perusteella toteutetuista kävelyistä ja asukkaiden kohtaamisista. Tämän lähesty-
mistavan teoriaa on selitetty hieman niin Grand Pari(s)’n kuin vastaavan Antwerpeniin tehdyn 
hankkeen osalta: koska 21. vuosisadan kaupunki on niin monimutkainen kokonaisuus, sen tut-
kiminen ilman intuitiivisia keinoja ei anna siitä todellista kuvaa. Kaupungin todellisen olemuk-
sen ymmärtämiseksi on palattava taaksepäin aina 1800-luvun kaupunkia kävellen ja kirjoittaen 
kartoittaneisiin taiteilijoihin. [Secchi, Vigano, 2009, 2011] On löydettävä kaupungin imaginaire 
collective: sen monimutkaisen ja sykkivän vyyhdin taakse kätkeytyvät todelliset kasvot, jotka 
näyttäytyvät ihmisten puheissa ja sen paikoissa itsessään. Vuonna 1999 Institut d’Urbanisme de 
Paris’lle antamassaan haastattelussa Secchi kertoo suunnitteluprosessin alkamisesta näin: ”Saa-
puessani kaupunkiin, jonka monimutkaisia asetelmia minua on pyydetty arvioimaan, kerään siitä 
kaiken mahdollisen löytämäni tiedon: kirjallisuudesta valokuvaukseen, maalaustaiteen, musiikin 
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ja historian kautta. Sitten aloitan: kävelen, kävelen ja vielä kävelen. Kaupunkisuunnittelu tapahtuu 
jaloilla. On tarkasteltava pienimpiä yksityiskohtia, dokumentoitava ne, piirrettävä uudelleen näke-
mänsä, kuunneltava ihmisiä, heidän mielenmaisemaansa, heidän mielikuviaan kaupungista, altis-
tettava heidät omille kuvillemme, suunnitelmillemme, vältellen suuria eleitä. Tämän kertominen 
tuntuu itsestäänselvyydeltä mutta sitä se ei ole. Mutta vain näin voimme ryhtyä työskentelemään 
riittävällä käsitteellisellä tasolla, ei vielä projektia liikaa fyysiselle tasolle konkretisoiden, vaan sen 
arkkitehtuurin rakenteita selventäen.” [Paquot, 1999]

Grand Pari(s) -projektia varten Studio 09 jakoi koko Pariisin metropolin alueen 5*5 kilometrin 
kokoisiin neliöihin, jotka otettiin suunnittelualueesta tehtävien analyysien yksiköiksi. Seuraavaksi 
näistä neliöistä valittiin muutama, jotka käveltiin läpi valokuvaten, katsellen, asukkaiden kanssa 
keskustellen.

Hankalin vaihe on epäilemättä tämän hiljaisen tiedon analyysi ja sen integroiminen muuhun 
projektin kuluessa karttuvaan tietoon. Kaupungin kollektiivisen mielikuvan etsiminen tuntuu va-

Pariisin alue jaettuna neliöihin, joita ana-
lysoimalla kaupungin olemusta lähdettiin 
selvittämään. 
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litettavasti typistyvän alkuvaiheen retoriikaksi, jolla perustellaan Pariisin eroa muihin saman ko-
koluokan megalopoliksiin kuten Lontooseen, Tokioon tai Hong Kongiin. Vaikka yksi Studio 09:n 
perusajatuksista oli ”itsemme asettaminen tilaan, jossa meillä ei ole tutkittavasta paikasta välitöntä 
tietoa, ja että joudumme näin etsimään tutkimuskohteemme retoriikan”. [Secchi, Viganò, 2011, s. 
31], jo ennen analyysiä projektin lähtökohdat määriteltiin kuitenkin melko teknisellä sanastolla: 
”[...] uuden vuosisadan metropolin on kyettävä ratkaisemaan vesitalouden, biodiversiteetin, ener-
gian, yhtenäisyyden ja kommunikoinnin ongelmat.” [Secchi, 2011]. Tätä lähes maankäyttö- ja 
rakennuslain tekstiä muistuttavaa lausetta voitaisiin soveltaa melkein mihin tahansa kaupunki-
suunnitteluun. 

Kaksi vuotta kestäneen projektin kuluessa tiimi tuotti huikean määrän erilaista kvantitatiivista 
karttadataa. ’Tutkimusalueeksi’ kutsutun metropolin ominaisuuksia arvioitiin ennalta määritel-
tyjen luokitusten perusteella: onko kaupunki huokoinen (porosité)?’, ’onko kaupunki läpäisevä 
(perméable)?’. Nämä termit on määritelty ennen projektia arkkitehtonisin sanastoin, ja ne ovat 
ennenkaikkea työkaluja alueen ominaisuuksien systemaattiseen arviointiin. Lopullinen kilpailu-
ehdotus on ”la ville poreuse”: kartta, jossa Pariisin metropolialuetta katsotaan viiden eri strategian 
kautta. Nämä ovat käytännössä projektin alussa määritellyt metropolin haasteet: vesi, energia, 
biodiversiteetti, liikenne, yhtenäisyys, joiden kautta koko analyysi on suodatettu. Alun kaupun-
kikävelyiden merkitystä projektin etenemiselle on valitettavan vaikea arvioida lopullisten, melko 
teknisinä karttoina esitettyjen dokumenttien perusteella. On kuitenkin oireellista, että kymmenen 
toimiston joukosta Studio 09 oli ainoa, joka osoitti ylipäätään minkäänlaista kiinnostusta suun-
nittelualueen sielunelämään tutustumiseen.

Amiens’n kaupungin kehityssuunnitelma, BazarUrbain, 2011

Pohjoisranskalainen Amiens’n kaupunki kutsui vuonna 2010 kolme ranskalaista arkkitehtitoimis-
toa miettimään kaupungin tulevaisuuden strategioita vuoden 2030 tähtäimellä. Yksi kutsutuista 
oli BazarUrbain -ryhmittymä, jonka monitieteiseen tiimiin kuuluu arkkitehtien lisäksi mm. sosio-
logeja, urbanisteja, taiteilijoita, tutkijoita ja geologeja. Tiimi on perustettu vuonna 2001, ja se on 
tehnyt viitisentoista kaupunkikehityssuunnitelmaa eri puolille Ranskaa. [BazarUrbain] Monitie-
teisyys on yksi ryhmittymän peruslähtökohdista, kuten myös kaupunkiympäristöjen näkeminen 
jatkuvasti itseään uudistavina orgaanisina kudoksina, joiden lähestyminen on luontevinta hyväk-
symällä niiden ambivalenssi.
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Ryhmä otti strategiakseen alueeseen tutustumisen kävellen. Arkkitehtien Jean-Paul Thibaudin ja 
Nicolas Tixierin teksti Ordinaire du Regard kuvaa metodin kehitystä Georges Perecin ”Especes 
d’Espaces” -kirjan päiväkirjamaisia merkintöjä analysoiden: mitä tapahtuu, kun sinnikkäästi kiin-
nitämme huomiota niin epäoleelliseksi muodostuneeseen tavalliseen. Kävely on enemmän kuin 
paikasta toiseen siirtymistä, se on ajattelun tapa. Metodin kehityksessä on haettu innostusta myös 
vuonna 1795 ilmestyneestä, julkaisunsa myötä suuren sensaation aiheuttaneesta Xavier de Maist-
ren Voyage Autour ma Chambre -matkirjasta (saatavilla osoitteesta http://www.inlibroveritas.net/
lire/oeuvre3652.html) ja vuonna 1996 julkaistusta Raymon Queneaun Journaux 1914-1965 -kir-
jasta. Pohjimmiltaan Bazarurbain-kollektiivien töissä on kyse samanlaisesta kognitiivisesta strate-
giasta mihin Secchi ja Viganò viittaavat, mutta BazarUrbainin työssä metodin hyödyntäminen on 
kenties selkeämmin esillä lopputuloksessa. 

Amiens’sta ympäristöalueineen muodostettiin viisi erimittaista kävelyreittiä, joista kullakin oli 
oma teemansa: veden reittien seuraaminen, eri liikennevälineiden testaaminen, alueen tärkeät 
monumentit, pohjois-etelä -akseli ja kaupungista internetiin tallennetut kuvaukset. Viides reitti 
siis ei ollut fyysinen kävelyreitti, vaan digitaalinen matka alueen halki, tarkoituksena kartoittaa 
Amiens’sta Youtubeen yms. tallennettua materiaalia. [Tixier, 2012]

Kävelyt suoritettiin pienissä ryhmissä kahtena peräkkäisenä päivänä siten, että sama ryhmä toisti 
saman reitin molempina päivinä. Ensimmäisen päivän iltana kaikki ryhmien jäsenet kirjoittivat 
pienen kirjallisen raportin siitä, mitä näkivät ja kokivat. Lisäksi kävelyiden aikana kunkin ryhmän 
tuli keskustella vähintään kahdenkymmenen kohtaamansa henkilön kanssa. Jokaisen ryhmän 
mukana oli yksi henkilö, joka kuvasi reitit videokameralla. Materiaalista koostettiin 40 minuutin 
mittainen elokuva, joka esitettiin palautustilaisuudessa. Kävelyiden jälkeen suoritettiin sarja haas-
tattelutapahtumia, joihin kutsuttiin paikallisia poliitikoita ja asukkaita.

Tämän täysin subjektiivisen analyysin avulla Amiens ympäristöineen pystyttiin määrittelemään 
niin paradigmoina kuin erikoisuuksina; laajempia teemoja muodostivat kaupungin keskustan vie-
reisten pikkukylien tyhjeneminen asukkaista, pientalojen valtava osuus rakennuskannasta, useat 
kaupunkia halkovat liikenneakselit ja lukuisat ”arjen monumentit”. Tyhjää peltoa halkova kehätie 
taas on yksi esimerkki alueelta kohdatuista singulariteeteista. 

Ryhmän tekemät huomiot ja poikkikävelyiden tuloksena syntynyt video esitettiin kilpailun pa-
lautustilaisuudessa. Amiens’n kaupunginjohtaja yhdessä 40-henkisen seurueensa kanssa katsoi 
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videon hiljaisuuden vallitessa. Esityksen päätyttyä salissa ei kuulunut äännähdystäkään, mikä 
ranskalaisessa kulttuurissa ei ole kovin tavallista. BazarUrbain sai jatkaa kehitystyötään, sillä he 
olivat onnistuneet vangitsemaan Amiens’n kaupungista jotain sille niin tyypillistä, että jatkokehi-
tys katsottiin tarpeelliseksi. 

Tämän analyysiä seuranneen vaiheen ehdotukset on dokumentoitu internetissä saatavilla olevaan 
raporttiin. [BazarUrbain, 2011] Työ on käynnissä edelleen, tämänhetkinen vaihe on toimintata-
pojen ja käytännön ehdotusten tekeminen.

Ylhäällä: kävelyiden perusteella Amiens’sta 
hahmottuneet suuret temaattiset alueet.

Oikealla: Amiens’n läpi hahmotetut viisi 
reittiä: vesi, julkiset liikennevälineet, monu-
mentit, pohjois-etelä -akseli ja internetistä 
löytyvät kuvaukset.



osa B

Herkistyminen

Satamatoimintoja on Loiren varrella edel-
leen, Trentemoultin vieressä on puutava-

raa vastaanottava terminaali.
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Loire on yksi Ranskan pisimmistä joista. Se alkaa Itä-Ranskan ylängöiltä ja kerää mukaansa mat-
kalla usean pienemmänkin joen vedet. Nantesin kohdalla, 40 kilometriä ennen merta, Loire on 
muuttunut mutaiseksi suistoksi, jonka virtaussuunnan vuorovesi kääntää kerran tai kaksi päiväs-
sä. Nantes Loiren varren suurin kaupunki, joka yhdessä ympäristökuntiensa kanssa muodostaa 
lähes kahdeksansadan tuhannen asukkaan seudun. Tämä Nantes-Saint Nazairen metropolialue 
on ennenkaikkea talousalue, joka ulottuu Nantesista merelle, Saint-Nazairen satamakaupunkiin.

Diplomityössä käsiteltävä alue sijaitsee Nantesin kaupungin ja Loiren leikkauspisteessä: saarella 
ja sen vastarannalla, aivan Nantesin keskustan eteläpuolella. Île de Nantes, teollisen murroksen 
läpikäynyt saari, on viime aikoina kokenut useita muutoksia ja sillä on käynnissä yksi Rans-
kan kunnianhimoisimmista kaupunkikehityshankkeista, jota käsitellään paremmin kappaleessa 
”Kaupunkihanke Île de Nantes”. Sen eteläpuolen umpeenkasvanut ranta on naapurikaupunki 
Rezén alueella. Myös ranta on alunperin sarja saaria, joiden muoto on vielä nähtävissä vanhan 
asutuksen reunoilla. 

Tarkastelualueena Loire, Nantes ja Rezé

Loiren suistoalueen kartta 1800-luvulta. 
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Loirea Metropoli

Vuosikymmenten ajan koko Loiren suistoalue oli kuin yksi suuri satama. Kullakin joenvarren pik-
kukaupungilla oli oma, vain muutamaan tuotteeseen keskittynyt sivusatamansa. Samainen Nan-
tesin ja Saint-Nazairen välinen alue on nykyään määritelty metropoliksi. Satamatoimintojakin 
metropolissa toki vielä on: lähinnä Saint-Nazairessa sijaitseva Port Autonome de Loire-Atlantique 
on edelleen valtava. Vanhaan satamakokonaisuuteen verrattuna se sijaitsee maantieteellisesti silti 
varsin suppealla alueella.

Metropoli-sanaa mielessään toistavalle kulkijalle Loiren vartta laskeutuminen tuottaa yllätyksen: 
maisema on maaseutuvaltaista, joenvarren kaupungit ovat pysyneet pieninä ja toisistaan verraten 
etäisinä, joukkoliikenne on vaatimatonta. Rantaan rajoittuvilla niityillä laiduntaa valkeita lehmiä.  

Alueen pitkään historiaan nähden metropoliretoriikka on hyvin nuorta. Historiallisesti suistoalue 
on asumaton, soiden täyttämä ja hyljätty, pelottava maisema. Metropoli on vielä melko yksina-
painen työpaikkojen sijaitessa pääosin Nantesissa. Asuminen keskittyy kaupungin laitamille ja 
sen ulkopuolelle. Ranskalainenkin unelma on omakotitalo puutarhoineen. Tämä tuottaa paikalli-
selle kaavoittajalle yhtälailla päänvaivaa kuin Suomessakin.

Muta

Loire yhdistyy matkailijan mielessä enemminkin linnoihin ja Loiren laaksoon. Nantesista eteen-
päin Loire tunnetaan nimellä Estuaire, suisto, merimiehet puhuvat Rivière de Nantesista, Nante-
sin joesta. [303] Millainen sitten on tuo Loire? Sameana virtaavan veden mukanaan kuljettama 
tummanruskea muta hätkähdyttää, kun sen tajuaa ensimmäistä kertaa. Loiren vesi ei helmeile 
vaan vaeltaa itsevarmasti joen leveää käsivartta ylös tai alas kuin joku, jota tarvitaan kiireesti jos-
sain. Vaikka virtaa uhmaavat nuoret miehet ovat aina koetelleet voimiaan yrittämällä uida vasta-
rannalle, yksikään Loiren suistoalueen rannoista ei ole uimakelpoinen. Eikä sameana vellova vesi 
edes kutsu huomaansa, vaikka paikoin satunnaisesti kerrostuva hiekkapeti sen sallisikin.

Mutaa Loiren voimakas virta kuljettaa kuin leikiten. Se velloo muassaan valtavan määrän sedi-
menttiä, niin merestä saapuvaa mutaa kuin mantereen hiekkaa ja maaperää. Vesi ei ole koskaan 
kirkasta. Maamassaa voi olla litrassa 150 grammaa. [Verger, 2005] Leveä joenhaara saa veden 
pyörteilemään, eivätkä vuoronperään kerrostuvat muta ja hiekka pysy sellaisenaan pitkään pai-
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kallaan. Vain hiekkaan juurtuvat pajut ja kaislat saavat maamassat asettumaan: näin syntyvät 
saaret. Luonnostaan nekään eivät ole pysyviä, sillä vetiset keväät muuttavat niiden muotoa, vievät 
ne mennessään tai yhdistävät toisiin saariin tai rantoihin.

Ihmiset kurkistelevat silloilta, kun veden suunta vaihtuu. Rannanvarsien kaislikoiden avulla seu-
rataan vedenpinnan korkeutta ja taivastellaan sateita tai niiden vähyyttä. Joku aina tietää, jos 
Basse-Indren lautta joutui jäämään laituriin. Ylänköjen sateet aiheuttavat alavirrassa mahtavan 
kevättulvan, sillä suuri osa sateista ei imeydy maaperään vaan matkaa jokea pitkin mereen. Loi-
ren vesimäärä kymmenkertaistuu tulvakauden aikana. Sateeton kesä kutistaa joen ruskean virran 
mitättömäksi ja kurittaa kosteikkoja. Mutta jos on kylmä, Loiressa virtaa jääkimpaleita ja taas ih-
miset taivastelevat. Joenvarsien asukkaiden yhteinen muisti kaivertaa mieliin tapahtumia aikojen 
takaa. Baaritistikillä valkoviinin ääressä muistellaan silmät puoliummessa vuoden 1910 ennennä-
kemätöntä tulvaa, joka nosti vedenpintaa yli kymmenen metriä, vieden mennessään talot, veneet 
ja karjan. 

Kerran tai kaksi vuorokaudessa meri tulee kylään, kääntäen veden virtaussuunnan aina 100 ki-
lometrin päähän saakka ylävirtaan. Nekin sitä seuraavat, joilla ei ole edes venettä. Vuorovesi on 
meren hengitystä. Atlantin pinta ei lepää nollassa koskaan, vaan nousee tai laskee tauotta, minne 
Aurinko ja Kuu sitä milloinkin vetävät. Suurimmat nousuvedet sattuvat uudenkuun aikaan. Nämä 
”elävät vedet”, vives-eaux, nostavat joen vedenpintaa Nantesissa hieman yli kolme metriä ja 
ennen kaikkea jokainen nousuvesi kuljettaa kolminkertaisen määrän vettä ”kuolleisiin vesiin” 
verrattuna. [GIP] Vuorovesien liikkeet ovat kaikille tärkeää tietoa, niiden minuuttiaikataulu jul-
kaistaan paikallislehdessä. Piru on merrassa, kun mereltä tuulee, kevättulva sateineen on kovim-
millaan ja uusikuu lietsoo nousuveden, jota tuuli vielä siivittää. Tällainen myrsky sattuu noin 
kerran kymmenessä vuodessa. Viimeksi 2010 Xynthia nosti vedenpintaa kuusi metriä normaalin 
kolmen metrin sijaan.  [BRGM, 2010]

Saaret ovat joen leikkikenttä, mutta joen kulussa elävät myös tuhansien hehtaarien laajuiset kos-
teikot. Niillä Loire käy säännöllisesti vuoroveden rytmissä, joillain satunnaisesti muutaman ker-
ran vuodessa. Makean ja suolaisen veden sekoittuminen luo herkän ja ainutlaatuisen suobiotoo-
pin, jolla on uniikki eliölajistonsa. Aikanaan kosteikkojen kuivaaminen laidunmaaksi oli suiston 
ekosysteemiä tärkeämpää. Ojitettuja soita ja niitä vartioivia sulkuja on ympäriinsä, ja pelloilla 
laiduntavat ympäri vuoden ”nantaiset”, valkoiset lehmät. Nyt luonnosta on tullut arvo, ja joen-
varsia suojellaan Naturalla.

Niin satunnaisilta kuin sedimenttien liikkeet ja virtauksien voimakkuudet tuntuvatkin, niitä sää-
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televät monimutkaiset hydrologiset lait ja entropiat. Jos kohta niiden yhteisvaikutusten tarkka 
ennustaminen on vaikeaa, on niiden hallitseminen mahdotonta. Loire-joen suistossa sitä on kui-
tenkin yritetty Nantesin koko olemassaolon ajan. Kaupunki ei ole joen lempeä kumppani, vaan 
sen kovakätinen isäntä. Suurten purjealusten ja myöhemmin rahtilaivojen kulkureitti kaupunkiin 
aiheutti ponnistuksia, joita nykypäivän realiteeteilla ei voisi puolustaa. Vuosien 1910 ja 1976 
välillä Loiresta ruopattiin ainakin 140 miljoonaa tonnia mutaa ja hiekkaa, jolla joen petiä sitten 
parhaan insinööritaidon mukaan oiottiin. [Verger, 2005]

Tyhjyyden historia

Tyhjiä tiloja ja hylättyjä tehdaspihoja Nantesin saarella ja Rezén rannoilla riittää. Molemmilla on 
oma historiansa elinkeinon ja yhteiskunnan historiallisen murroksen aikaansaamana tyhjyytenä.

Laivareitti ja nykyinen joenuoma on 
saatu aikaan sinnikkäällä muokkaamisella.
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Nantesin saari on ollut yhtenäinen saari vain varsin lyhyen ajan. Vanhoja karttoja vertaamalla 
nähdään, miten ympärillä virtaava joki on muokannut yhteensä seitsemän pienemmän saaren 
kokonaisuutta. Näistä muodostettiin yksi saari 1900-luvun alussa. Syitä oli kolme: tärkeä poh-
jois-etelä -suuntainen reitti Bretagnen ja Vendéen maakuntien läpi kulki saariryhmän poikki, ja 
sen edellyttämät lukuisat sillat vaativat jatkuvaa ylläpitoa. Lisäksi kasvava satama ja sen muka-
naantuomat tehtaat sekä telakat tarvitsivat lisää maa-alaa. Kaikki saaren länsireunat paalutettiin 
varmistaen näin reunojen paikallaanpysyminen. Näin loppuivat maa-alojen muutoksista aiheu-
tuneet jatkuvat lakikiistat. Saari sai samalla suoran, melkein kuin leikatun muotonsa, joka erottaa 
sen muista Loiren saarista.

‘Ile de Nantes’ -nimi on keksintö, jolla viitataan saaren nykyisyyteen, mutta ei menneisyyteen. 
Vaikka erilliset lämpäreet yhdistettiin saareksi jo 1900-luvun alussa, vasta 1990-luvulla ilmaantui 
koko saaren yhtenäisyyttä kuvaava nimi. Sadan vuoden ajan, ja edelleenkin, saareen viitattiin 
useilla nimillä, kuten ‘Île Sainte Anne’ tai ‘Île Beaulieu’. Ne ovat itse asiassa aikaisempien, pie-
nempien saarten nimiä. Ihmiset yhdistävät edelleen nämä nimet vastaaviin saaren osiin, mutta 
eivät koko saareen. Tästä kertovat myös Maud Dabin’n ja Marie Laure Guennocin mukanakäve-
lyt. [Dabin, Guennoc, 1998]

Toteutumaton kehitysehdotus uudeksi 
Nantesin satamaksi, tekijänä insinööri 
Carlier, 1866.

Kuvassa taustalla näkyy työläisiä saaren ja kau-
pungin välillä kuljettanut transborderi, jota saa-
relle edelleen haikaillaan takaisin.
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Saaresta tuli osa satamaa ja osa kaupunkia, joka oli kuin valtava kehityksen kone. Vallankumous 
ja orjakaupan kieltäminen saivat sen rattaat notkahtamaan hetkeksi, kohottaen ne sitten vielä ko-
meampaan kaareen. Viikinkien, frankkien ja bretonien, orjalaivureiden ja imperialistien Nantes 
huuhtoutui 1800-luvun kuluessa työläiskaupungiksi. Vallankumouksen karkoittama aristokratia 
ei palannut takaisin Pariisista. Nykyisen saaren länsipääty sai sen perinnön, jota se edelleenkin 
kantaa: telakoiden airut, koneiden paratiisi, lähes kone itsekin. 

Tehtaat ja työläiset tulivat ja menivät, tuotteita kysyttiin tai ei kysytty, toiminnan loppuessa kaikki 
oli kaupan, rakennuksetkin, joita sitten siirreltiin paloina paikasta toiseen. [Guillaume, 2008] 
Teollinen perintö ei tarkoittanut vanhoja rakennuksia vaan jotain aineetonta, ihmisten mieliin kir-
joitettua. Samalla kun merimiehiä tarvittiin yhä vähemmän, teollisuus houkutteli kaikkia. Työn-
tekijät tulivat Nantesista ja sen ympäristöstä, Chantenaysta, Rezestä ja Trentemoultista. Saaren 
keskiosaan vanhojen siltojen päälle kasvoi Republiquen työläiskortteli.  

Kaupunkiin ahtautuivat tuhannet ja taas tuhannet työläiset, joille tarjottiin aikakauden moder-
neimmat palvelut. Kaupungin ylpeys ja tärkeä uuden ajan monumentti oli vuosina 1903-1957 
palvellut transborderi, jolla kaupungista saarelle kulkeneet työläiset juhlallisesti Loiren ylittivät. 
Ylitys kesti kaksi minuuttia ja maksoi 5 tai 6 senttiä, luokasta riippuen. [Conseil General] He-
vosvetoiset omnibussit, maailman ensimmäinen julkisen liikenteen verkosto, aloitti Nantesissa 
vuonna 1825 neljän kilpailevan yhtiön voimin. Myöhemmin rakennettiin kiskot, jota omnibussit 
sitten hyödynsivät. Pian hevonen oli kallis ja tehoton moottori, tarvittiin parempaa. Kehityksen 
huippu oli paineilmalla toiminut raitiovaunu, jonka paineilmayhtiö Compagnie de l’Air Compri-
mé toi kaupunkiin vuonna 1876. Pian nekin korvautuivat sähkövaunuilla, jotka tulivat vuonna 
1913. [Rault, 1996, s.29 ja 77]

Rautatie Pariisista Nantesiin rakentui jaksoittain 1800-luvun puolenvälin jälkeen. Pyhän Annen 
saarelle (nykyinen Nantesin saaren länsipääty) kiskot tulivat vuonna 1876.  Matkustajien käyttöön 
vihittiin komea asemarakennus Gare de l’Etat vuonna 1887. Saarelta pääsi matkaan aina toiseen 
maailmansotaan saakka. Sodan jälkeen valtion rautatieyhtiö SNCF keskitti kaikki henkilöjunat 
nykyiseen paikkaan, kaupungin keskustan itäpuolelle. [Nennig, 2005] Gare de l’Etat hiljeni vuo-

Loiren saaret Nantesin keskustan kohdalla historiallisissa kartoissa kuvattuina.
Lähde: Gilles Bienvenu: Nantes Plans Commentés. Editions MeMo, 1994

Kartta 1: Cacault, 1759
Kartta 2: Amoroux, 1849

Kartta 3: Jouanne-Véloppe, 1914
Kartta 4: nykytilanne
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Kartta Nantesin keskustan ja saaren tehdastoimijoista 1900-luvun alusta. Siirtomaaraaka-aineita jalostavaa teollisuutta on valtavasti. Nantes olikin yksi Ranskan ja 
koko Euroopan tärkeimmistä ns. kolmiokauppasatamista. Moni keskustan korea talo onkin orjakaupan tuotoilla rakennettu.
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sikymmeniksi, sen ratapiha täyttyi lähtijöiden sijaan hangaareista ja tavarajunista.

Vielä 1950-luvulla rannikkokaupunkien telakat olivat voimissaan ja Nantesissakin kolme suurta 
telakkaa työllistivät yli 7000 ihmistä. [Cabanne, 1990] Vaikka merkittävästi työllistäviä teollisuu-
denhaaroja oli kaupungissa edelleen useita, erityisesti laivat nousivat kaupungin tavaramerkiksi. 
1980-luvulla iski tyhjyys ja globalismi. Eurooppalainen telakkateollisuus kohtasi kansainvälisty-
misen realiteetit huonosti valmistuneena tilausten karatessa halvemman tuotannon kaukoitään. 
Ilmiö yllätti koko maan telakkateollisuuden. Telakoita yhdistettiin ja suljettiin paniikissa ympäri 
Ranskaa. Nantesin saarella sijainneen perinteikkään Dubigeon’n telakan sulkemiseen meni vain 
kaksi vuotta. Toiminnan erikoistamista tai muita jatkamiseen tähtääviä ratkaisuja ei ilmeisesti 
edes mietitty, niin nopeasti myös valtiovalta muutokseen reagoi. Maakuntaan jäi yksi telakka 
Saint-Nazaireen. [Nicolas, 2009] Aikakausi loppui, ehkä merkittävämmin kuin edes silloin tajut-
tiin. Haalarit ripustettiin koukkuun, vihapäissään poltettiin tai heitettiin ikkunasta.  Teollisuus ei 
tullut takaisin.

Pusikoiden historia

Loiren etelärannan rakennuskanta koostuu nykyisellään neljästä vanhasta kyläkeskittymästä, joi-
den väleihin on kasvanut teollisuusalue. Alunperin jokainen kylä on todella ollut pieni maantie-
teellinen kohouma ja koko eteläranta erillinen Seil-joenhaaran mantereesta erottama saari, Île de 
Chevalier. 

Meri tarjosi etelärannan kylille pääasiallisen elinkeinon aina 1900-luvun alkuun asti. Läntisintä ja 
suurintä kylistä, Trentemoult’a, asuttivat lähinnä merimiehet, kapteenit ja päällystöt perheineen. 
Asema ja rikkaudet näkyvät eritoten 1800-luvulta alkaen rakennetuissa villoissa.Erityisesti ns. 
”Cap-Hornierit” eli Etelä-Amerikan eteläkärjen kiertäneet merenkävijät nauttivat suurta arvos-
tusta. Trentemoult on edelleen ylivoimaisesti suurin rannan kylistä ja se nähdään myös yhtenä 
Rezén kunnan keskuksista. Kaksi keskimmäistä kylää, Basse-Ile, Norkiouse (North-House) olivat 
huomattavasti pienempiä, niiden 100-200 asukkaan asukasluku oli murto-osa Trentemoultin tu-
hannesta asukkaasta. Niiden asukaskunta koostui historiallisesti veneenveistäjistä ja kalastajista, 
verkonkutojista ja muiden merielinkeinoammattien harjoittajista. Noin 500 asukkaan Haute-Ile 
on itäisin vanhan Île de Chevalierin kylistä ja sen historiallinen asukkaisto hankki elinkeinonsa 
lähinnä joesta, ei merestä, kalastamalla.

Notre-Dame-de-la-Garde lasketaan vesille 1899.

Toisen maailmansodan pommituksissa saaren 
rautatiet tuhoutuivat. Sodan jälkeen keskustuk-
ku MIN rakennettiin vapautuneelle maa-alueelle. 
Kuvassa näkyy pommeilta säästynyt Beghin-Sayn 
sokeritehdas.
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Kylät liitettiin Rezéen padolla 1700-luvulla. Seil-joenhaaran patoilu jatkui, sillä Loiren voimak-
kaat vuorovesivaihtelut yhdistettynä toistuviin tulviin ja jopa ajoittaisiin jääpatoihin olivat jatkuva 
ongelma. Lopulta Seil tukittiin kokonaan 1875 ja sen tilalle rakennettiin Rezén ja meren rannalla 
sijaitsevan Pornicin välinen junalinja. Nykyään junalinja on poistunut käytöstä, ja vanhalla joen-
pohjalla kulkee valtatie.

1800-luvun lopusta lähtien yhteiskunnan rakenne muuttui ja imperialismin aika alkoi olla ohi. 
Tällä oli lähes katastrofaaliset seuraukset koko Nantesin alueeseen, myös nyt ”manteroituneisiin” 
etelärannan pikkukyliin. Kylien väestörakenne muuttui merikarhujen jäädessä eläkkeelle tai vaih-
taessa ammattia, eikä pätevää merimiehistöä olisi enää ensimmäiseen maailmansotaan mennessä 
saanut edes värvättyä.

Meriammattien harjoittajien poistuessa tilalle tulivat vähitellen avattujen tehtaiden työläiset per-
heineen. Kylien rakennukset olivat melko huonokuntoisia, eikä niissä yleisesti ottaen ollut mitään 
mukavuuksia. Lisäksi niitä vaivasivat edelleen lähes säännölliseti kymmenen vuoden välein nouse-
vat tulvat, joita oli 1900-luvulla kuusi. Myöskään yleinen mielipide hygienismin aikakaudelta läh-
tien ei suosinut ahtaita, kylämäisiä miljöitä. Toisen maailmansodan jälkeen kylät olivat suorastaan 
rappiolla ja lähinnä pelkoa ympäristön asukkaiden mielissä herättäviä slummeja. 

Vuoden 1968 jälkeen kyliin, eritoten Trentemoultiin, alkoi muuttaa Nantesissa työssäkäyvää kes-
kiluokkaista väestöä. Tulokkaita houkuttelivat niin kiinteistöjen erityisen huokeat hinnat kuin vähi-
tellen muotiin nouseva pikkukylän tunnelma. 1960-luvulla kylien väliselle mutaiselle maa-alueel-
le, hyvin tieyhteyksien houkuttelemana, alkoi myös nousta siellä nykyisin sijaitseva teollisuusalue. 
Kylien yhteys niin saaren ympäristöön kuin Loire-jokeenkin katkesi näin vähitellen. Tänä päivänä 
neljä pikkukylää, erityisesti Trentemoult, kärsivät toisenlaisista sosiaalisista ongelmista: kiinteis-
töjen käsistä karanneet hinnat ja liiallinen muodikkuus sekä yletön turistien virta, joka koetaan 
tiiviisti elävän yhteisön yksityisyyttä häiritsevänä. Trentemoultin eteläpuolelle 1990-luvulla nous-
sutta Atout Sud’n kauppakeskittymää suurmarketteineen vastustettiin peläten sen kukistavan kylän 
oman kivijalkakauppaelämän. Lisäksi teollisuusalueen ja kylien asukkaiden välillä on jatkuvia 
kiistoja, milloin hajuista, liikenteestä tai maisemahaitoista. Moni kylien asukkaista haikailee kylien 
irtautumisesta jälleen saareksi. [Millienne, 2001]

Trentemoultin regatta 1887. Loirella seilasi pal-
jon jokipurjehdukseen soveltuvia suuripurjeisia 
jollia, joista useimmat oli suunniteltu ja rakennet-
tu joen varren pienissä veneveistämöissä.
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Hitaan liikkumisen pääreitit ja maisemat
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Nopean liikkumisen pääreitit ja maisemat (autot, julkiset liikennevälineet)
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Mukanakulkemisen metodi

Itinéraire on keino katsoa ympäristöä niiden moninaisten referenssimaailmojen kautta, joita paik-
kaan sitä käyttävien yksilöiden kautta liittyy. Kognitiivisten strategioiden ja surrealistien/situatio-
nistien lailla pyritään näkemään paikka irrallaan sitä raamittavista yhteiskunnallisista hegemo-
nioista. Mutta itinérairen metodi ei pyri korvaamaan paikan yksiselitteistä olemusta, henkeä tai 
alitajuista olemusta toisella singulariteetilla, vaan hyväksyy pluralismin paikan ominaisuutena. 

Luovutettaessa haastateltavalle niin puheen kuin liikkumisen täydellinen kontrolli, hyväksytään 
samalla koko retoriikan ja paikkaan viittaamisen tavan perinpohjainen muutos. Kaupungin rep-
resentaatioiden laatu ja mittakaava muuttuvat radikaalisti. Mikään paikka ei näyttäydy yksinker-
taisena, vaan aina suhteessa kunkin yksilön merkityksillä kyllästettyyn kokemusmaailmaan. Kun 
ihmiset puhuvat paikoista, he puhuvat itse asiassa linkeistä varsinaisen fyysisen ympäristön ja 
muistojensa sekä tuntojensa välillä. 

Metodologia on itsessään yksinkertainen. Haastateltavan kanssa järjestetään ensin yksinkertai-
nen tapaaminen, jonka aikana ei vielä kävellä, vaan jonka tarkoitus on muodostaa haastattelijan 

Itinérairet
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ja haastateltavan välille luottamussuhde. Näin varsinaisen kävelyn tapahtuessa haastateltava on 
rennompi ja valmiimpi kuljettamaan haastattelijaa. Kävellessä mukana seuraa myös valokuvaaja, 
ja keskustelu tallennetaan myöhempää litterointia varten. Haastateltavalla on tilanteessa kontrol-
li: hän päättää aloitusajan ja -paikan, käveltävän reitin ja kävelyn keston. 

Haastattelijalta itinéraire edellyttää, että omasta ”tilanteen hallitsijan” roolista tulee päästää irti. 
Tämä on vaikeampaa kuin ensi luulemalta uskoisi. Haastattelija ei saa ohjailla keskustelua, vaan 
puheen on annettava tulla. Hänestä tulee itse asiassa löytöretkeilijä; ei situationistin kaltainen 
kapinallinen, vaan itsensä muiden maailmalle altistava herkkä kuuntelija. Kyse ei ole kuitenkaan 
objektiivisuudesta. Haastateltavan ja haastattelijan välillä vallitsee yhteys; on sallittava itsensä 
tempautua toisen maailmaan, unohdettava hetkeksi oman persoonansa rajat, oltava yksinkertai-
sesti tilanteessa vain läsnä.

Haastateltavien valinta on metodin avulla muodostuvan kuvan kannalta tärkeä aspekti. Kos-
ka suunnittelualueen jokaista entistä ja nykyistä asukasta, työssäkäyvää, suunnittelijaa tai val-
lankäyttäjää on mahdotonta kohdata, on haastattelijana toimivan suunnittelijan tai sosiologin 
muodostettava jonkinlainen käsitys siitä, ketä hän lähtee etsimään haastateltavaksi. Kyseessä on 
oleellisen tärkeä yksityiskohta. Toteutettujen itinéraire-projektien perusteella mukanakävely teh-
dään noin kymmenen henkilön kanssa varsin pitkällä aikavälillä. Haastateltavia henkilöitä ei 
siis ensinnäkään etsitä kovin nopeasti. Loiren suiston varsia kartoittaneen projektin puitteissa 
haastateltiin viittätoista ihmistä. Mukana oli niin alueen asukkaita ja poliittisia päättäjiä, mutta 
myös kodittomia ja romaneita. [Petiteau, 2010] Kun tarkoituksena on viime kädessä paljastaa 
vaihtoehtoisia tapoja ympäristön paikkojen etsimiseen ja niiden tilojen arvottamiseen, mahdolli-
simman monipuolinen otanta tutkittavan paikan käyttäjistä antaa epäilemättä mielenkiintoisim-
man lopputuloksen. Haastattelijan olisi saatava haastateltava unohtamaan ”virallinen” roolinsa 
ja viemään kanssakävelijänsä mukanaan paikkoihin, jotka häntä henkilökohtaisesti koskettavat. 
Kaikkien haastateltavien kanssa tämä ei välttämättä onnistu. Haastatteluja onkin tehtävä paljon 
enemmän kun varsinaisia itinéraireja sellaisten henkilöiden löytymiseksi, jotka ovat valmiita ja-
kamaan hetkeksi oman maailmansa. On haastattelijan ja viime kädessä toteutettujen itinérairien 
tulkitsijan pääteltävissä, kuinka hyvin haastateltavien valinta ja heidän kanssaan suoritetut käve-
lyt onnistuivat. Objektiivista analyysiä metodilla ei saavuteta, mutta kuten tässä työssä aiemmin 
todettiin, kaupunkiympäristöjen objektiivinen analyysi on yhtä harhaanjohtava käsite kuin motii-
veista vapaa kaupunkikehityskin.
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Ensimmäistä kertaa itinérairea sovellettiin vuonna 1975 45000 asukkaan Cholet’n kaupungin 
keskustan kehityshankkeen puitteissa. [Petiteau, Pasquier 2001] Mukanakävely tehtiin yhteensä 
seitsemän kertaa. Jokaiselle kaupungin keskusta näyttäytyi niin erilaisena, että yhtenäistä paikan 
tuntua oli mahdotonta saavuttaa. Alkuperäinen tutkimuskohde, keskustan muoto, muuttui haas-
tattelujen kertyessä toissijaiseksi. Cholet näyttäytyi sosiaalisten verkostojen vyyhtinä, vanhojen ja 
uusien rakennusten ristiriitaisuuksina ja vanhoja kaupunkivilloja ympäröivinä ajansyöminä kiviai-
toina. Kaupungin keskustalta puuttuvan spatiaalisen koherenssin korvasivat lähes monumenttien 
asemaan nousseet kaikkien tuntemat asukkaat. Kävi selväksi, että yhteistä säveltä rakennuttajien 
ja asukkaiden välillä ei tulisi löytymään. Lisäksi metodin tulkinta osoittautui hankalaksi: valmiit 
valokuvakertomukset ripustettiin kansalaisten nähtäville yksinkertaisina elämäntarinoina, pieninä 
arjen kertomuksina, eikä niiden annettu häiritä rakennuttajien kaupungin keskustalle sanelemaa 
kehityskuvaa.

Kun mukanakävely on tehty, haastattelija ja valokuvaaja koostavat nauhoitetusta puheesta ja va-
lokuvista dokumentin. Kävely myös sijoitetaan kartalle. Itinéraire kutistuu aina jonkin verran: 
kaikkea sanottua ja sanomatta jätettyä ei pystytä välttämättä dokumentoimaan. Joskus sopiva va-
lokuva puuttuu. Syntyvää litterointia ei saa vääristellä tai muutella, sanavalintoja ei saa siistiä. 
Usein kiinnostavin anti liittyy siihen, mitkä asiat ja paikat seuraavat haastateltavan puheessa ja 
eleissä toisiaan. Itinérairen tallennusta ja dokumentointia kehittämällä metodia voisi vielä pystyä 
rikastamaan.

Alunperin itinérairien metodin kehittäjän, antropologi Jean-Yves Petiteaun tarkoituksena oli osoit-
taa, että kaupunkien historia on itse asiassa sen asukkaiden historioiden muodostama avaruus. 
Muutaman tutkimuskohteen jälkeen kuitenkin kävi selväksi, ettei pelkkä mukanakävelyn metodi 
riitä kuvaamaan kaupunkia. [Petiteau, Pasquier, 2001] Vuosien varrella metodi on osoittautunut 
käyttökelpoisimmaksi siinä tapauksessa, että suoritetut haastattelut kyetään liittämään johonkin 
suurempaan kontekstiin, ja niitä työstetään mahdollisimman poikkitieteellisessä ryhmässä. Näi-
nollen se on siis yksi työkalu muiden joukossa paikkaa määrittävien elementtien etsimiseen.
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Diplomityöalueen itinérairet

Etsin itinéraireja kanssani tekeviä henkilöitä osin satunnaisesti, osin tuttavieni kautta. Haastat-
telin seitsemää ihmistä, joista kolmen mukaan lähdin kävelemään. Ihmisten lähestyminen oli 
metodin vaikein osa. Halusin kuitenkin löytää henkilön, joka on saarella töissä, ja hyväntekeväi-
syysjärjestö tuntui hyvältä tavalta lähestyä saarta. Toivoin myös löytäväni jonkun Rezén rannoilla 
työskentelevän henkilön, mutta tässä en onnistunut. Toinen tavoitteeni oli saada alueella asuvia 
henkilöitä tekemään itinérairen, ja toivoin myös löytäväni henkilöitä, joiden suhde alueeseen oli-
si professionaalimpi, suunnittelijan katse. Romanin haastattelu olisi ollut erinomainen lisä muka-
nakävelyihin. Valitettavasti heidän tilanteensa oli sosiaalisesti niin räjähdysherkkä, ettei leireihin 
käveleminen tullut kysymykseen.

Veden läheisyys ja sen rooli kaupunkikuvassa on aina tärkeä elementti, eikä Nantes ole poikke-
us. Loiren asema korostuu alueella toteutetuissa mukanakävelyissä, itinéraireissa. Kävelin Ile de 
Nantesin saarella ja Loire-joen Rezén puolen rannoilla kolmen eri henkilön kanssa, kuunnellen 
heidän ajatuksiaan ja muistojaan, tapaa jolla he käsittävät paikan. Mukana on myös työn aluksi 
tehty oma itinéraireni, joka kuvaa paikan sijasta pikemminkin omaa tapaani hahmottaa tiloja. 

Jean-Luc Schelfout

Jean-Luc työskentelee vapaaehtoisena hyväntekeväisyysjärjestö Resto du Coeur’n Ile de Nantesin 
toimipisteessä. Hän ei ole koskaan asunut saarella mutta on asunut Loiren ylävirralla sijaitsevassa 
kaupungissa jo vuosia. Hänellä on vahva suhde Loireen. Mutta vielä sitäkin vahvempi on liik-
kumisen tärkeys. Suunnitelmat ambulanssin kuljettajan työstä, koulutaksin ajaminen, Jean-Luc 
mitoittaa liikkumisensa sen mukaan, miten pakettiauton saa pysäköityä tai käännettyä. Hänellä 
ei liene juuri luonnostaan kävelyn tai vastaavan hitaan liikkumisen rutiinia.

Nantesin saari miellyttää ja ei miellytä Jean-Lucia. Luultavasti kyseessä on aika yleinen ilmiö, tyh-
jät tilat koetaan epämiellyttävinä ja järjestäytymättöminä. Hän hahmottaa alueet erityisesti niiden 
tilallisuuden kautta. Sosiaalisia tämän päivän ilmiöitä hän ei juuri pohdi, huolimatta vähävarai-
siin keskittyvästä vapaaehtoistyöstään. Jean-Luc’lle saari on ennenkaikkea Nantesin historian osa. 



46

Historiallinen konteksti on tärkeä, joskin sen on näyttäydyttävä nostalgisessa, vähän herooisessa 
kontekstissa: Loire ja sen vastarannan puolella näkyvä Chantenay ovat osa merenkäynnin histori-
aa (”avomeren tuuli”, ”saa haaveilemaan”). 

Itineraire loppuu saaren länsireunalle ’sormuksina’ tunnetun valotaideteoksen viereen. Jean-Luc 
käy maiseman läpi lähes järjestelmällisesti, puhuen maamerkeistä, jotka saaren kärjestä näyttäy-
tyvät. Pitkät näkymät ja niiden sitoma maisema ovat ilmeisen tärkeitä elementtejä, jotka tulevat 

Agnès Lambot
Florian Guillet

Kati Kivelä

Jean-Luc Schelfout



47

näkyviin muissakin itinéraireissa. Katse vaeltaa vastarannalle ja siitä edelleen historiaan ja läh-
temiseen. Niin vahva teollisen perinnön jälki maisemassa vielä näkyy. Valtava Cheviren silta on 
seuraavan aikakauden perintöä; giganttinen henkilöautosilta on osa Nantesin kehätietä. Siinä 
missä ennen on lähdetty laivoilla, lähdetään nyt autolla. Lähtemisessä on silti jotain viehättä-
vää, tästä kertoo myös Jean-Lucin mieltymys uuteen, saaren koillisrannalla sijaitsevaan Tabarlyn 
siltaan. Myös saaren kärjen kaikki laivat, niin Navibus kuin vanha moottorivikainen lauttakin, 
käydään tarkkaan läpi.

Saarella tapahtuvista muutoksista Jean-Luc puhuu viitaten monikon kolmanteen persoonaan: ”he 
ovat säilyttäneet...”, ”he ovat lisänneet...”. Tämä retoriikka toistuu ihmisten puheissa. Kenties saa-
ren muutostyö on niin valtava hanke, ettei edes sen osien vastustusta kukaan edes ajattele, vaan 
kaikki uusi otetaan vastaan osana suurempaa kokonaisuutta.

Florian Guillet

Florian Guillet on taiteilija, joka on muuttanut Haute-Îleen 12 vuotta sitten. Aluksi vuokralaisena, 
sittemmin talonomistajana hänellä on vahva ”saarelainen” identiteetti. Se on vanhojen saarten 
asukkaita vahvimmin yhdistävä piirre, historiasta on tullut jopa korostetun tärkeä ominaisuus 
jonka varjolla käännetään yhdessä selkä kaikelle ulkopuoliselle. Työnsä ohella hän koostaa nyt 
Haute-Ilen historiikkia, jota varten hän on kerännyt valokuvia ja haastatellut kaikki kylän asuk-
kaat. Tämä tuntemus tekee hänestä toisaalta varsinaisen historian tietopankin, mutta määrittää 
samalla selkeän roolin, jonka nimissä hän itinérairea kuljettaa. Sama piirre on näkyvissä myös 
Agnes Lambot’n itinérairessa.

Siinä missä Jean-Luc katsoi kauas ja näki lähdön tai saapumisen merkkejä joka puolella ympä-
rillään, Florian katsoo lähelle, Loiren mutaan, etsii sieltä asioita ja merkkejä luonnosta, jonka 
hän samalla tietää olevan täysin ihmisen muokkaamaa. Hänen suhtautumisensa paikkaan on 
hyvin staattinen, jopa melko vanhoillinen. Omanlaisensa kyyninen asenne heijastuu alueen tu-
levaisuutta koskevien kommenttien läpi. Sosiaaliset ongelmat näyttävät kärjistyvän ”meidän” ja 
”niiden” välisiksi polariteeteiksi, joiden ratkaisut pitäisi poliittisien tahojen löytää.
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Agnès Lambot

Itinéraire on aina vaikeampaa sellaisen henkilön kanssa, jolla on paikassa jokin virallinen yh-
teiskunnallinen rooli. Agnès Lambot on nanteslainen arkkitehti, jonka kynästä on lähtöisin Nor-
kiousen vanhaan kylään vuonna 2004 rakennettu asuntokohde. Hän valikoitui haastateltavaksi, 
koska toimisto on tunnettu herkästä otteestaan rakennusympäristöihin, ja koska Rezén rannoilla 
on uudisrakennuskohteita harvakseltaan. Agnès esitteli Norkiousen ja kertoi, mihin asioihin he 
kiinnittivät suunnittelussa huomiota. Agnèsin mukana kävelyn hienovaraisia sävyjä, emootioita ja 
tuntemuksia on itinérairea analysoitaessa etsittävä tarkkaan.

Arkkitehdin kanssa huomaa kävelevänsä, kun sanastossa esiintyvät sellaiset termit kuin ”tila” ja 
”reitistöt”. Kolmenkymmenen asunnon kohdetta suunniteltaessa on aloitettu työ kartoittamalla 
alueen elementit. Esiin nousivat erilaiset alueen halkovat reitit ja entisen rakennuskannan jäljiltä 
säilynyt vanha kivimuuri, jotka haluttiin säilyttää, samoin kuin puusto. Rakennusten väliin halut-
tiin lisätä julkinen tila, josta avautuvat näkymät kohti Nantesin saarta.

Agnès Lambot ei katso maisemia henkilönä vaan enemmänkin suunittelijana, joka arvottaa nä-
kemäänsä muiden, nykyisten ja tulevien asukkaiden puolesta. Hänen kertomuksensa eläköity-
neestä lastenhoitajasta, joka löysi Norkiousesta arvostamansa asuinpaikan, saa hänet nauramaan 
sydämellisesti. Hän ei kuitenkaan itinérairensa aikana juuri arvioi Norkiousea osana laajempaa 
ympäristöä, vaan moni huomio keskittyy rakennusten ominaisuuksiin ja siihen, miten asukkaat 
niitä käyttävät. Mukanakävely oli ehkä liian lyhyt; vasta kun kaikki on sanottu, aletaan kertoa 
mielenkiintoisia asioita.

Kati Kivelä

Teimme työtäni Ranskassa ohjanneen Jean-Yves Petiteaun kanssa itinérairen ennen diplomityön 
aloittamista. Tarkoituksena oli niin selvittää, miten itse hahmotan ympäristöäni ja mikä minulle 
on alueella oleellista, kuin opetella, miten suoritettua itinerairea tulee myöhemmin analysoida. 
Tämän jälkeen tein varsinaiset diplomityön itinérairet itse. Refleksiivisyys on metodin erikoinen 
ominaisuus. Tarkoituksena olisi tehdä uusi itinéraire kun diplomityö on valmis. Näin pystyisin 
pohtimaan ennenkaikkea omaa, työn kuluessa tapahtunutta kehitystäni. 



49

Itinerairien aikana kuljin jo ihmisten mukana, samoin haastateltavia etsiessäni ja valokuvia ot-
taessani. Erityisesti Nantesin saarella tuntui olevan hassu piirre: etelärantaan Quai Wilsonille 
saakka kävellen pääseminen tuntuu ylivoimaiselta ponnistukselta. Useampikin kävely päättyi sa-
tamatouvilla istuskeluun ja siitä keskustaa kohti kulkevalle raitiolinjalle raahautumiseen. Ja kui-
tenkin ollaan vain reilun kilometrin päässä Nantesin keskustasta, Nantesin ja Rezén keskustojen 
puolivälissä.

Alkoi tuntua tarpeelliselta kävellä keskustojen välinen reitti kauttaaltaan läpi ja katsoa, mitä siellä 
on ja mihin se voisi johtaa.  Tuntui kiinnostavalta kokea, minkälaisia muutoksia tapahtuu Nan-
tesin keskustasta lähdettäessä kohti Rezéä, miten reitti järjestyy, millaista vuoropuhelua syntyy 
uudelleenrakennettujen ja hylättyinä olevien alueiden välille.
 
Päätin yrittää samantyyppistä läpikävelyä kuin italialaisen Stalker-arkkitehtiryhmän suorittama 
Rooman ympärikävely vuonna 1995. Oma kävelyni olisi tosin suppeampi, sillä kymmenhenki-
nen ryhmä kulki Roomaa ympäri neljän päivän ja kolmen yön ajan leiriytyen hylätyille tehdaspi-
hoille ja moottoriteiden varsille. [Stalker, 2000] 

Hylättyjä alueita saarella ja Rezén rannoilla riittää. Vanhoja teollisuuskiinteistöjä on huomatta-
vasti. Suurin osa saaren pinta-alasta on yksinkertaisesti tyhjää tilaa. Rezén puolella rakennuskan-
ta on tiiviimpää. Sen rantoja on käsitelty eri tavalla kuin Nantesin puolella, mikä saa ne rehot-
tamaan ja luomaan mielikuvaa villistä ja koskemattomasta joenvarresta. Tästä ei kuitenkaan ole 
kyse. Loiren rannat ovat kauttaaltaan ihmisen toiminnan muokkaamia. Tämän tietäen rannoilta 
voi laskuveden aikaan etsiä niiden täytöksi kaadettuja betoni- ja kivenlohkareita. 

Poikkireitti
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Lähdin kävelemään saaren poikki 
18.7.2012. Ilma on kaunis ja kirkas, 
liiankin, sillä kaikki näyttäytyy kau-
niimpana kun aurinko paistaa. Kävely 
alkoi Nantesin keskustasta, Mediateekin 
raitiotiepysäkiltä. Suuria puita, lin-
nunlaulua.

Parkkikenttä. Autoja on joka paikassa. 
Yritän pidätellä hengitystäni kun joudun 
liikkumaan risteyksissä. Sillan juu-
ret ovat pahimpia: punaisten vaihtuessa 
vihreiksi kaikki pikku dieselit lähtevät 
ylämäkeen kaasua painaen, jättäen jäl-
keensä mustan nokipilven...

Jean Nouvelin Palais de Justice näyttäy-
tyy kuin Mordorin musta torni. Nouvel on 
elementissään. Enpä haluaisi olla tuol-
la tuomiolla. Mutta kävelysillan kupeen 
joenpenkat rehottavat villinä. Näen jopa 
vanhat, alas joelle johtavat portaat, 
jotka on suljettu uuden aidan taakse. 
Yritän lähestyä portaita, olisipa haus-
ka laittaa käsi joen veteen, mutta aidan 
ja minua katsovien autoilijoiden lisäk-
si aikeitani estää portaiden vieressä 
hyörivä kimalaisparvi. Maapesä! Ehkä en 
koeta onneani!

Autojen häly vaimenee heti tien yli-
tyksen jälkeen. Kävelysillalla kulkee 
matkailua edistävä purppura viiva, joka 
johdattaa turisteja nähtävyydestä toi-
seen. Ihmiset kulkevat kartat kädessä. 
Kesä.

Silta nousee samalla kun kuljen sitä 
pitkin! Miksiköhän, nyt on jo laskuve-
si? Vaimea kolahtelu paljastaa liikkeen, 
nousu on niin hidas ettei sitä edes ta-
jua. Olenkohan ainoa, joka sen huomaa, 
huomaavatkohan muut sillalla olevat?

Yritän jatkaa mahdollisimman suoraan 
kohti etelää ja Rezéä. Jatkan siis oi-
keustalon reunaa kohti Alstomin halleja, 
ohittaen samalla sirisevän rakennuksen, 
jota kartat kädessä kulkevat ihmiset 
taas ihmettelevät. Seiniin on maalattu 
graffiteja, jotka kyllä näyttävät liian 
paikkaansa tilatuilta. Lienevät kaupun-
gin maksamia. Hassua että street-imagoa 
pitää yrittää pakottaa.

Alstomin vanhat teollisuushallit ovat 
muuttumassa vähitellen taidekoulun 
tiloiksi. Hallit ovat hiljaisena, ehkä 
työmaa on jossain sisätiloissa. Saa-
rella on paljon nostureita, se kuhisee 
kuin muurahaispesä, tienristeyksessä 
on miehiä töissä kaivamassa asfalttia 
auki. Miten tämä saari osaa ollakaan 
kun kaikki on valmista, ”miehet töis-
sä” on täällä koko kulttuurihistoriaa 
leimaava piirre.

Nyt hiljenee pitkä katu, turistit 
kaikkoavat. Yksi eksynyt pariskunta 
tulee vastaan, kiirehtivät pois tääl-
tä periferiasta kohti keskustaa. Tie 
päättyy ja näen kyltin, jossa lukee 
”Rezé”. Se osoittaa oikealle, koh-
ti saaren kärkeä. On pakko kääntyä - 
käännyn vasemmalle, kohti vanhaa gare 
de l’Etat’ia. Ehkä sieltä löytyy reit-
ti ratapihan läpi.

Gare de l’Etat on kyllä ihan tunnistama-
ton. Joku on muokannut liikennekylttiä. 
Olen Prairie au Ducin bulevardilla, nyt 
on taas autoja äskeisen hiljaisen pät-
kän jälkeen. Käännyn aseman pihaan, ehkä 
sieltä pääsee livahtamaan kiskoille. En 
näe ihmisiä.

Kiskoja kiertää aita, joka on täynnä uh-
kauksia ja pääkallonkuvia. Lisäksi näen 
tavaravaunuja ja niitä liikuttelevan 
veturin. Ukaasit on kenties syytä ottaa 
tosissaan. Lähden kävelemään aidan syrjää 
kohti saaren keskiosaa ja Republiquen 
liikenneympyrää.

Ratapihan reunan uudet tornitalot on ni-
metty kauniilla nimillä. Kuitenkin rauta-
portit ovat kiinni, keskiosan puutarha on 
suljettu ulkopuolisilta. Hassu yhtäaikai-
nen hymy ja tuikeus. Talojen yli jylisee 
lentokone kohti Rezeä ja lentokenttää. 
Urheilukeskuksesta kuuluu musiikkia, mut-
ta en näe ketään.

Voi, ei täältä pääse ratapihalle. Pakko 
se on uskoa. En siis pääse saaren läpi 
suoraan. Päätän käydä juomassa vaikka 
lasin viiniä, tiedän että bulevardilla on 
pikkuinen kuppila joka on varmaan auki. 
Kello on 11.30, olen kävellyt tunnin, 
puolitoista.

Viinilasin jälkeen suuntaan kohti liiken-
neympyrää on ehkä saaren näyttävin julki-
nen tila. Kuitenkin se on liikenneympyrä. 
Ehkä nimi ”Republique” on tarpeeksi ylen-
tävä. Suuri se on, ja työmaa on täällä-
kin. Käyn katsomassa pientä kadunpätkää 
joka on epäilemättä joskus johtanut rata-
pihan läpi, ja löydän pienen sisäpihan. 
Ihania kätkettyjä paikkoja. Mutta kaikki 
sanoo että tietä pitäisi päästä jatka-
maan, sen päässä näkyvät sokeritehdas 
Beghin-Sayn siniset päädyt! Vääryys!

Nyt on pakko harhautua reitiltä, kier-
tää MIN. Äh. Resto du Coeurin ja sillan 
alituksen jälkeen käännyn vielä kohti 
ratapihaa ja löydän romanikylän. Asutuk-
set näyttävät pysyviltä, pieniltä lauta-
majoilta. Kuin joku outo siirtolapuutar-
ha, mutta ilman puutarhoja. Lapsia hyörii 
ympäriinsä, joku huutaa, mies leikkaa 
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toisen miehen hiuksia. En kehtaa tuijottaa 
vaan jatkan matkaa. Katu leviää asvaltoi-
duksi kentäksi joka jatkuu syvälle ratapi-
haa kohti. Mikä kokemus! En päässyt tyhjyy-
den läpi mutta pääsin sen keskelle!  Etsin 
maamerkkejä ja löydän kaikki: Chantenay, 
Tour de Bretagne, Corbusier. Näen myös 
aidassa reiän. Täältä pääsisi kiskoille, 
mutta en halua hankaluuksia.

Takaisin tullessa nuori mies autonavaimia 
heilutellen tulee puhumaan minulle. Hän 
on varuillaan ja utelias, hieman hyökkää-
vä. ”Mitä teet täällä?” Selitän olevani 
arkkitehtiopiskelija. Kaveri rauhoittuu. 
Romaneilla on viime aikoina ollut paljon 
ongelmia.

Kiiruhdan eteenpäin, ohi MIN:n sisään-
käynnin ja rekoille mitoitetun katutilan. 
Tuntuu kuin olisin eksynyt moottoritielle. 
En ole koskaan pitänyt tästä tienpätkästä, 
edes autolla liikkuessa.

Käännyn katsomaan ratapihaa sen eteläpuo-
lelta. Jälleen aita, uhkailut ja pääkal-
lot. Mutta selvisin henkisenä voittajana 
ja jatkan matkaa kohti etelää.

Loiren ranta, Quai Wilson. Autojen 
äänet vaimenevat jälleen heti kun tie 
etääntyy. Istun touville ja huomaan 
olevani väsynyt. Aurinko paistaa, vesi 
on laskenut jo matalalle. Kiveyksen vä-
leissä kasvaa pitkä heinikko joka antaa 
vaikutelman pellosta. Jatkanko matkaa 
vielä etelämmäs?

Päätän mennä Manginin raitiotiepysäkil-
le ja siitä takaisin. Mutta sinnekin on 
matkaa! Lepään vielä hetken, seurailen 
vettä ja katselen vastapäistä mutaista 
rantaa joka on kuin kiiltävä patja.

Lopulta lähden tallustamaan kohti Man-
ginia. Onneksi ei tarvitse seurata au-
totietä, kuljen joenvartta niin pitkäl-
le kuin pääsen. Beghin-Sayn takapiha 
on koko saaren hienoimpia paikkoja, 
hiljainen ja idyllinen. Lisäksi tiedän, 
että sieltä johtaa polku kevyen liiken-
teen väylälle ja edelleen kohti pysäk-
kiä.

Polun löytäminen onkin vaikeampaa kuin 
ennen. Maa on kokonaan käännetty ym-
päri, urat muistuttavat perunapeltoa. 
Mitä, hävytöntä! Ihan kuin kuka tahansa 

voisi käydä täällä tekemässä mitä hu-
vittaa. Polun varteen on myös ilmesty-
nyt jonkun asumus. Ketään ei ole kotona, 
mutta ilmeisesti kyseessä on suurperhe. 
Matot on levitetty suoraan heinikkoon ja 
niiden päällä sohvat ja pöydät. Nomadi 
olohuone. Vaikka ketään ei ole paikalla, 
en silti kehtaa olla liian utelias.

Kävely päättyy pysäkille, kapuan pysäkkiä 
ja autokaistaa erottavan aidan yli. Ihan 
kuin kesytöntä jalankulkijaa tuollainen 
rautakaide estelisi!
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13.8.2012
Aloitan toisen kävelyni siitä, 
mihin edellinen päättyi, Manginin 
ratikkapysäkiltä. Kuljen ranta-
polkua takaisin Quai Wilsonille, 
jonka reunalle ankkuroitu suuri 
valkoinen laiva kiinnittää huo-
mioni. Sen salossa liehuu suo-
malainen lippu! Nyt on mentävä 
katsomaan. Alus on rekisteröity 
Maarianhaminaan. Se on valkoi-
nen ja aivan liian siropiirteinen 
ollakseen rahtilaiva. Hämmäste-
len sitä yhdessä muiden ohikulki-
joiden kanssa. Pyöräilijöitä on 
paljon. On laskuvesi, seurailen 
mutaa siivilöiviä lintuja.

Jatkan kohti kolmen mantereen 
siltaa, Pont de trois continents. 
Se on pitkä ja leveä väylä ilman 
historian painolastia. Silta tun-
tuu olevan oudossa paikassa, kum-
maltakin puolelta on kierrettävä 
että sen pääsee ylittämään. Mutta 
liikennettä kyllä riittää. Katse-
len jalkakäytävän asfaltista läpi 
tunkevia puunjuuria. Ollaan me-
nossa Rezéen! Sillan ahavoitunut 
puinen kaide on hassu yksityis-
kohta. Sitä on joka kerta pakko 
koskettaa. Kaiteen yli katsoessa 
erottaa selvästi kaksi puolta: 
Nantesin saaren selväpiirteinen 
rakennettu reuna ja Rezén puolen 
vettä kohti vyöryvä kasvillisuus 
ja laskuveden mutainen patja. Nyt 
jää kaupunki taakse.

Rezén puolella silta tupsahtaa 
keskelle vihreyttä. Jos tästä 
yrittää kävellä suoraan etelään, 
minne saakka pääsee?

Kaikesta kasvillisuudesta huoli-
matta ollaan autojen valtakunnas-
sa. Tässä yhdistelmässä on jotain 
vähän häiritsevää. Tien oikealle 
reunalle jää tyhjä tontti, jonka 
auki juuttuneista porteista irto-
maa ja siihen juurtuneet pusikot 
yrittävät vyöryä maailmalle. Si-
sälle johtaa poluntapainen. Seu-

raan sitä viitisentoista metriä, 
mutten uskalla kävellä pidemmälle. 
Jos siellä vaikka on joku.

Jatkan eteenpäin kohti etelää. 
Mustalaisnainen kantaa vesipostis-
ta täyttämäänsä sankoa ja kato-
aa vanhan teurastamon porteista 
sisään. Ahaa, tällä kertaa leiri 
on siis täällä. En näe sitä. Autio 
tontti on valtava, kuin viidakko.

Saavun maantien liikenneympy-
rään ja näen kyltin, jossa lukee 
”Rezé” ja päällä punaiset henkse-
lit. Äh, mitä? Nyt en ymmärtänyt. 
Onhan Rezé vielä edessäpäin. Tässä 
risteää maantien kieli kaupungin 
hahmon kanssa. Hämmästelen myös 
vanhoja kiskoja ja tasoristeyspuo-
mia. Vieläköhän tästä kulkee juna? 
Muistelen lukeneeni, että nykyi-
nen maantie kulkee vanhassa Loiren 
haarassa, jonka täytettiin alunpe-
rin rannikolle johtavaksi rauta-
tieksi.

Lähden ylittämään liikenneympyrää 
jalkaisin. Se on pelottavaa, loi-
kin kuin panikoiva rusakko. Löydän 
kyltin jossa lukee ”Noirmoutier”. 
Yhtä hyvin siinä voisi lukea 
”Meri”. Kaikkien kylttien paikat 
ovat kaukana ja lupailevat lähtöä, 
kuten ”Aéroport Nantes Atlanti-
que”. Tästä alkaisi baana, mutta 
minä haluan vain Rezéen. 

Toiselta puolen ympyrää paljas-
tuu betoninen portaikko. Salainen 
reitti! Autojen äänet häviävät 
heti, kun laskeudun alas marjapus-
kiin. Alhaalla pellolla paikannan 
ensimmäiseksi Le Corbusierin Cité 
Radieusen. Minua tervehtivät myös 
hiekkaiselle tielle unohdetut Lid-
lin siniset ostoskärryt. Ne ovat 
samanlaiset kuin Suomessa. Polkuja 
risteilee joka suuntaan, valitsen 
etelään johtavan. Vastaani kävelee 
kaksi naista, jotka voisivat olla 
menossa bussipysäkille. Hassua, en 
huomannut pysäkkiä tullessani.
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Silta nousi samalla 
kun kävelin sitä 
pitkin!

Autoja on 
valtavasti.

Rantatöyräällä olisi 
vanha portaikko. 
Mutta sen vieressä 
on kimalaispesä...Liikenne 

rauhoittuu ja 
meteli vaimenee.

Tosin työmaita on 
joka paikassa. Kesän 
merkki.

Turisteja 
karttoineen 
kävelee vastaan. Tästä kyllä kuuluisi 

päästä läpi. Beghin-
Say näkyy jo.

Taidan käydä 
juomassa pienen 
lasin viiniä.

Täältä näkee kuinka 
vanha saari vaihtuu 
uuteen! SNCF:n valkea aita 

pääkallonkuvineen ja 
ukaaseineen.

Chantenayn 
kirkko näkyy!

Tour de 
Bretagne näkyy!

Corbun Cité 
näkyy!

Chantenayn 
vanha satama-
alue näkyy!

Onpa hiljaista. 
Ei ihmisiä, ei 
edes lintuja kun 
ei ole puita.

Tämän tien 
kävely on 
kuin kävelisi 
moottoritiellä.

Vesi on matalalla. 
Laskuvesi.

Voi. Taas 
aita ja 
piikkilangat.

Pyh, aita.

Onkohan tuolta 
joskus päässyt 
uimaan?

Täältä on kyllä 
pitkä matka joka 
paikkaan. Maailman 
reuna.

Laiva!

Portaat!
Syön suklaata piilossa 
kaikkien katseilta. 
Onpa hiljaista.

Rezé tuntuu paljon 
vanhemmalta paikalta 
kuin Nantes.

Miten niin ollaan poistumassa 
Rezéstä? Eihän sinne ole 
vielä saavuttukaan??

Koska joku tulee 
motkottamaan 
kamerastani?

Täällähän on 
metsä piilossa!

Manginin 
pelibaari on 
ihan täysi.

Tuijotan lokin 
kanssa sillan 
kaidetta.

Pysähtyykö 
auto? Vai 
jäänkö alle?

Raunionvalmistuspaikka 
Ratiatum.

Täällä on 
taas mies 
töissä, nyt 
sähkötolpassa

Mustalaisleiri 
on täällä nyt.

Voi mikä 
autoinvaasio

Kirkonkellot!

Mikä 
pelottava 
paikka!

Nyt asumus on 
poissa jo.

Kas, tännekin on 
tullut jonkun 
asumus!

Ei täällä voi eksyä kun 
koko ajan näkee kauas.

Hökkelikylä pelottaa ja 
kierrän sen varovasti. 
Silti joku tulee 
kyselemään.
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Jatkan raunioiden editse kulkevaa hiekkais-
ta kävelytietä ohittaen vielä kappelin, jota 
työmaa-aidat ja pressut ympäröivät. Vastaani 
tulee jatkuvasti ihmisiä, väkeä on enemmän kuin 
Nantesin saarella. Minut ohittaa mies kantaen 
kahta ostoskassia. Hän on tehnyt ostosmatkansa 
jalkaisin!

Kirkonkellot soivat, kun kulkemani hiekkatie 
muuttuu asvaltoiduksi ja sen reunalle tupsahtaa 
vanhoja kalastajataloja. Saavun Rezén vanhaan 
keskustaan. Se on uskomattoman pittoreski, eri-
toten kun sinne saapuu kuin kulissien takaa, 
pellon keskeltä. Hiljaisuus päättyy kun saavun 
kirkolle. Corbusier-henkinen, 70-luvulla raken-
nettu kunnantalo tuntuu jättiläiseltä, jota reu-
nustaa pullonkaulamainen yliliikennöity väylä. 
Autoja on äkisti paljon. Niiden ja kirkonkello-
jen äänet sekä tien ahtaus täyttävät tajunnan. 
Keskustassa on jotain juhlavaa, talojen saloissa 
liehuvat liput.

Pullonkaulatien ylitettyäni löydän jälleen 
pienen polun, joka luikertelee sivutien pääs-
tä johtaen yllättäen metsään! Rezéssä on jotan 
hallitsematonta, sen pusikot paljastavat vanhoja 
rakennuksia ja niiden jäämiä, muurattuja aitoja 
ja elämäänähneitä puuvanhuksia. Se tuntuu hyp-
päävän historiassa paljon kauemmas kuin naapu-
rinsa Nantes.

Talitiainen visertää. Olen vanhassa joenrannas-
sa Rezén pelloilla. Istahdan alas ja syön palan 
suklaata. Vieressäni maassa retkottaa jonkun 
hylkäämä musta verho.

Jatkan polkua etelään, ohitan graffiteilla vä-
ritellyn sähköpääkeskuksen ja saavun isol-
le parkkipaikalle, joka kuulunee viereiselle 
taloyhtiölle. Vähän kuin tulisi Hervantaan. 
Sähköpylvästä räplää mies sinisissä haalareis-
sa kypärä päässä. Miehet ovat töissä täällä-
kin. Parkkipaikalta jatkan kapeaa tietä, jota 
reunustavat hidasteet ja omakotitalot, muutama 
kerrostalo. Hops, näin vaihtui kaupunkirakenne, 
maantie muuttui lähiöksi. Muutos oli lähes dra-
maattinen! Tunnen oloni ulkopuoliseksi häiritse-
mässä nukkuvaa lähiötä ja vielä kamera kädessä! 
Odotan koko ajan jonkun tulevan kyselemään ja 
määräilemään.

Katu alkaa lähestyä keskustaa ja löydän pit-
kän muurin, jonka arvailen rajaavan hautausmaa-
ta. Sitä vastapäätä on Secours Populaire, yksi 
ranskalaisista hyväntekeväisyysjärjestöistä, 
asuntolaparakkeineen. Kaksi epäpaikkaa rikkovat 
asuinlähiön kolmannen epäpaikan. Odottelen vie-
läkin, että joku tulee melttoamaan. Paikan nimi 
on ”Port au blé”, vehnäsatama. Nimi ei liene 
sattumaa, pieniä satamia on Loiren varsi ollut 
täynnä. Corbu näkyy tännekin, hautausmaan muurin 
yli.

Oikealle kääntyy tie, jonka päässä nä-
kyy maakasoja. Mitä tuolla on? Arvaa-
mattomuus kutsuu jatkamaan. Tien pääs-
sä, maakasojen vieressä ohitan auton, 
jonka vieressä neljä miestä pitää pa-
laveria. Kiiruhdan ohi, nousen polkua 
pitkin maakasan päälle ja näen keskel-
lä peltoa kappelin. Sen takaa siintä-
vät teurastamon hylätyt rakennukset.

Viereinen kyltti kertoo minun olevan 
Ratiatumin roomalaisaikaisen kylän 
raunioilla. Paikassa on jotain melan-
kolista. Katselen typertyneenä ympä-
rilleni, ylitse lentää taas halpalento 
kohti Nantesin kansainvälistä lento-
kenttää. Lähden kulkemaan raunioita 
ympäri, paikka muistuttaa aitoineen 
pikemminkin rakennustyömaata. Ehkä 
täällä valmistuvat tulevaisuuden rau-
niot.

Metsäpromenadi jatkuu koh-
ti länttä. Minä käännyn kohti 
itää, seuraan polkua joka joh-
taa suoraan liikenneympyrään, 
josta pääsee Trentemoultiin ja 
Atout Sudin kauppakeskittymään. 
Polun vieressä on autopesula, 
jossa mies hankaa valkoista 
Hondaa. Olen taas saapunut yh-
teiskuntaan. 



osa C

Koskettaminen

Île de Nantesin ratapihan maisemaa.
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Jaksollisuus ja vaihto

Vyöhykkeiden saari

Meitä ympäröivät paikat eivät ole satunnaisten rakennelmien rypäs, vaan se kirja, johon kirjoi-
tamme arkiset tapahtumamme. Ne toimivat osana suurta näytelmää, jonka keskiössä on jokainen 
henkilökohtaisesti muistoineen ja kohtaamisineen, jatkuvine pienine tapahtumineen.

Kaupunkiympäristöt, kuten kaikki paikat, joiden läpi kuljemme, sitoutuvat aikaan. Liikkuminen 
on aina ajassa tapahtuva suoritus ympäristössä, joka ei pysy staattisena vaan jolla on myös tem-
poraalinen aspekti. Tulisiko tämän ympäristön olla harmoninen? Mitä harmonisuudella tässä yh-
teydessä ylipäätään tarkoitetaan?

Harmonian kokemuksesta kaupunkiympäristössä puhuu mm. Edmund Bacon. Hän teki elämän-
työnsä Philadelphian kaupungin kaavoitusarkkitehtina vuosina 1949-1970. Hänen 1967 julkais-
tu kirjansa ”Design of Cities” valottaa hänen harmoniaan pohjautuvia suunnitteluperiaatteitaan. 
Bacon kirjoittaa: ”Kaupunki on siinä liikkuvien ihmisten elämysten sarja. [...] Arkkitehtuurin yksi 
päätarkoitus on ylentää elämisen draamaa, jonka vuoksi eri tarkoitusten tilat on suunniteltava 
niin, että niissä tapahtuva emotionaalinen sisältö voimistuu.” [Bacon, 1974] Elämä itsessään on 
siis jatkuva kokemusten sarja. Jos elämän tarkoitus on saavuttaa harmonia näiden kokemusten 
välillä, arkkitehtuurin ongelmanasettelu on valmis. Näin arkkitehtuuri myös legitimoituu taitee-
na. Ja koska harmonian pitäisi olla kattavaa, suunnittelun dimensio ei ole pienempi kuin koko 
kaupunki. 

Virta on jakanut alueen ennen vyöhykkeisiin 
itsestään.



57

YLITYS - virtaus, vuorovesi, pyörteet

QUARTIER DE CREATION 
- turistit, karuselli, uutuus, wow

BOULEVARD DE LA PRAIRIE AU DUC 
- kaupunki, liikenne, bistrot, keskusta

RATAPIHA - pitkät näkymät, hiljaisuus, 
aurinko

MIN - tiivis, kävely, rytmi, sydän

QUAI WILSON - tyhjyys, historia, 
hengähdys, valot

YLITYS - muta, meri, kivet

SAARET - pajukot, 
hallitsemattomuus,  odottamaton

VANHA JÄTTÖALUE
 -  pellot, lomitse, liikenne, rytmi

VALTATIE 240 -  virtaus, 
pitkät näkymät, ranta 

REZÉ -  joenvarsi, kappeli, 
pellot, loma 
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Bacon painottaa kirjassaan sarjallisuuden korostamista: suunnittelijan tulisi luoda selkeitä reittejä 
ja tuottaa näin yhtenäisiä kokonaisuuksia, jossa paikat liittyvät sulavasti toisiinsa. Jokaisen tilan 
tulisi siis jatkua siitä, mihin edellinen jäi.

Ile de Nantesin ja Rezén läpi kulkeva reitti ei kuitenkaan muodosta harmonista kokonaisuutta, 
vaan pikemminkin tunnelmaltaan varsin erilaisten tilojen staccaton. Tämä on itsessään alueelle ja 
lähestulkoon koko kaupungille luonteenomainen piirre: ei synny harmoniaa tai yhtä reittiä, vaan 
suunnattomien moninaisten reittien ja paikkojen avaruus ihmisten liikkuessa paikasta toiseen, 
eläessä maisemaa. Juuri tämä tekee alueesta niin kiinnostavan; se pakenee järjestelmästä, siellä 
voi törmätä odottamattomaan. Kävelijä voi löytää itsensä paikoista, joissa ei ole muita edes päi-
väsaikaan, ja jotka tuntuvat olevan kaukana kaikesta. 

Kävellessä alueen läpi se alkaa jakautua poikittaisiin, tunnelmaltaan melko yhtenäisiin kapeisiin 
vyöhykkeisiin. Kenties kaiken vieressä kulkeva joki määrittelee muodon myös sitä ympäröivil-
le alueille. Vyöhykkeiden kävely pitkittäissuunnassa on oma kokemuksensa, mutta poikittaiset, 
pohjois-etelä -suuntaiset reitit saavat aikaan jännittävän rytmin. Kaistaleet ovat niin kapeita, että 
niiden läpi kulkeminen muodostaa yhtenäisen, lähes elokuvallisen kokemuksen. 

Vaihdon paikat

Ympäristössä liikkuvat ihmiset virittyvät emotionaalisesti siirtyessään tilasta toiseen osan tilois-
ta ollessa tiiviimpiä, rytmikkäämpiä ja osan taas avaria ja rähjäisiäkin. Näiden emotionaalisten 
muutosten vyyhti nostaa kaupunkiympäristön toiselle tasolle, sen fyysisen olemuksen yläpuolel-
le. Muutokset ovat vaihtuvuutta, vaihtoa niin niissä kohtaavien ihmisten kuin ihmisten ja tilojen 
välillä, ja ne määrittelevät tilan arvoa. Näistä vaihdon ja arvon käsitteistä kulttuurissa kirjoittaa 
puolalainen ekonomi-antropologi Georges-Hubert de Radkowski. |1988]

Arvo ja vaihto katsotaan ensisijaisesti taloustieteiden käsitteiksi. Keynesläinen arvo on markkinoi-
ta liikuttava energia. Jonkin asian arvo määrittyy sen haluttavuuden ja/tai tarpeellisuuden perus-
teella. Arvo ei kuitenkaan ole itsearvoisesti olemassa: asiat saavat arvon koska ne ovat vaihdon 
kohteena. Radkowski jatkaa tästä yleistäen arvon ja vaihdon käsitettä. Viime kädessä kaikki kans-
sakäyminen voidaan hänen mukaansa perustaa kolmelle sosiaaliselle tapahtumalle: jakamiselle, 

”La pénétration du spectateur dans l’espace 
filmique est l’un des problèmes fondamen-
taux de l’architecture, précisément celui de 
la mobilité et de la multiplicité des points 
de vue sur un même bâtiment, de l’unité à 
penser et à produire dans cette multiplicité.” 

Jacques Aumont: Espaces et Societés. Par-
ler l’Architecture, n° 60-61. ed. L’Harmatan, 
Paris, 1991. 
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vaihdolle ja antamiselle. Ihminen voi jakaa arkensa, toiveensa, muistonsa; hän vaihtaa kohteliai-
suuksia, katseita, iskuja, hellyydenosoituksia; hän antaa - tai saa - lahjoja, uutisia, kommentteja. 

Päinvastoin kuin taloustieteissä, missä vaihdon tapahtuma on aina intentionaalinen ja sen koh-
teena on useinmiten jokin fyysinen kohde, näissä ihmiselämän tapahtumissa ei ole aina suoraa 
kohdetta, mille syntyisi arvoa. Arvo abstrahoituu ja liittyy laajempaan kontekstiin kuten paikkaan, 
tai muihin ihmisiin, tai se muuttuu refleksiiviseksi osaksi kokijan minää. Samalla syntyy muistoja, 
mielikuvia. 

Kun johonkin paikkaan alkaa liittyä muistoja, se alkaa saada arvoa. Tunnetun julkisen paikan 
muistoihinsa liittäviä ihmisiä on paljon; se tulee merkittäväksi. Samalla paikka syntyy ihmisten 
puheeseen. Vähitellen paikan arvo kollektiivisessa muistissa kasvaa. Paikkojen tulisi olla sellai-
sia, että ne sallivat erilaiset vaihdon tapahtumat (”Säikähdin tuota patsasta eilisiltana!” tai ”Viime 
viikolla tapasin täällä erikoisen tyypin”) pyrkimättä ylenmäärin kontrolloimaan käyttäjiään asetta-
malla heille tarkkoja säännöstöjä (”kulje tästä”, ”katso tuonne”). Paikkojen olisi pysyttävä saavu-
tettavina, aukinaisina, alttiina niille tapahtumille joista niiden läpi kulkevien ja niissä kohtaavien 
yksilöiden muistot sitten syntyvät. Tällaiset paikat herkistävät ihmisiä, asettavat heidätkin alttiiksi 
ja vastaanottavaiseksi. Suuret tyhjät tilat ovat ääriesimerkki: niillä ei ole käyttöohjetta. Tämä sosi-
aalisen koodin puuttuminen saa useimmat ihmiset varuilleen. 
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Vyöhykkeet

Ylitys: Loire, Bras de Madeleine

Loiren ylittäminen on kuin seikkailun alkupiste. Se on merkki, josta tietää, että matka on alka-
nut. Veden merkitystä kulkijaa orientoivana elementtinä ei voi väheksyä: vesi ja rannat ovat aina 
paikka, jolla on merkitystä. Kukaan ei voi ohittaa jokea katsomatta, mihin suuntaan pyörteilevä, 
ruskea vesi sillä hetkellä virtaa. 

Jokainen kanssani itinérairen tehnyt henkilö otti jonkin kontaktin veteen ja erityisesti sen ylittämi-
seen. Jean-Luc ulottaa kaupungin keskustaa mielessään jo saarelle saakka, mutta sillan yli kävele-
minen merkitsee hänelle kaupungin toiseen osaan saapumista. Sillalta saaren näkee suurempana 
kokonaisuutena, mutta hän katsoo myös joenvarsia pitkin, nähden naapurikaupunginosa Chante-
nayn. Ajatus liitää oitis nostalgisesti kohti laivanrakentamisaikoja. Florian taas katsoo lähemmäs, 
miettien rannalla, miten sillat on saatu virtaavaan mutaiseen jokeen ankkuroitua. Agnès sen sijaan 
valitsee joen ylitykseen Trentemoultin lautan. Ylittämisen tapahtuma on hänelle kiinnostavampi 
kuin silta. Ylittäminen johtaa meidät pois tutusta ympäristöstä vieraalle maalle, uuteen ympäris-
töön. Loirella on tärkeä kaksinaisrooli: se on samanaikaisesti erottava ja yhdistävä tekijä. Ennen 
kaikkea se kutsuu jatkamaan, antaa lupauksen siitä että sen toisella reunalla tapahtuu jotain.

Quartier de Creation

Vanha ja legendaarinen Dubigeonin telakka-alue on nyt uuden arkkitehtuurin airut ja keskustan 
suurin puisto. Sen tyhjyys on vähitellen täyttymässä katsojia houkuttelevin maamerkein. Ihmisten 
puheissa esiintyy usein tekijänä ”he” heidän kertoessaan saaren kärjen ja luoteisosan jälleera-
kentamisesta: ”he ovat rakentamassa..”, ”joko tuon rakennuksen kohtalo on päätetty...”. Agnès ei 
arkkitehtina ota kantaa siihen, onko hanke onnistunut. Kenties vielä on liian aikaista arvioida, on 
odotettava että koko hanke on valmis joskus vuosien päästä. Jean-Luc pohtii materiaaleja ja itses-
tään ruostuvaa teräskaidetta. Olisivatko ”he” erehtyneet laittaessaan näin kelvotonta materiaalia! 
Toinen toistaan villimpien uudisrakennusten täyttämän Quartier de Creationin kehittymistä seu-
rataan sivusta. Uudet rakennukset kilpailevat keskenään monumentaalisuudellaan. Maamerkein 
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tilaa jaksottava Jean-Luc näkee ratapihan tyhjän maiseman yli hiljattain valmistuneen nykymusii-
kin talon ja mediatilan ”La Fabriquen”. Hän kysyy heti: ”Joko olette käyneet?” ja kertoo aikovansa 
valloittaa rakennuksen seuraavalla viikolla. Talossa esiintyy tuolloin poptähti Mademoiselle K, 
jota hän aikoo mennä katsomaan.  

Boulevard de la Prairie au Duc

Kun uudesta korttelista siirrytään Prairie au Ducin bulevardille, tapahtuu selvä muutos. Nykyi-
sellään bulevardilla on omaleimainen rytminsä: liikenteen äänet, puistokadun varren puiden hu-
mina, terasseilla istuvien ihmisten äänet. Saaren suurin liikenneympyrä ja sen viereiset korttelit 
ovat kuin saaren keskusta pienine kivijalkabaareineen ja Hausmannin aikaisine taloineen. Tänne 
tullessaan Jean-Luc tunnistaa sen Île de Nantesin, jonne hän 90-luvulla ensi kertaa saapui, ja 
alkaa puhua Nantesille ominaisista piirteistä kuten ajallisesti moninaisesta teollisesta perinnöstä, 
tyhjistä tonteista ja niiden hetkellisyydestä (”jollakulla on tuohonkin lukkoon avain”) ja kaikkina 
aikoina saapuneista muuttajista, jotka Nantes on itseensä sulauttanut ja joista kaupungin identi-
teetti muodostuu. 

Seitsenkerroksisen Hausmanninaikaisen asuintalon selkä-
puolelta paljastui herttainen pieni kotipiha.
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Ratapiha

Prairie de Ducin bulevardin urbaanin ja kiireisen rytmin jälkeen ratapihan hiljaisuus on kuin 
hengähdystauko. Gare de l’Etat toimii alueen porttina, mutta varsinaista pääsyä alueelle ei ole. 
Ratapihan tärkein ominaisuus ovat sen tarjoamat pitkät näkymät ja avoimuuden tuottama yletön 
valoisuus ja hiljaisuus; se on melkein kuin yksi joenhaara, joka on kuin kuivunut ja siten kävelijän 
saavutettavissa. Tämä aukeus jatkuu aina saaren kärkeen ja Loiren rannan kävelyreitille saakka. 

Jean-Luc katsoo tyhjyyden yli etsiessään kaupungin maamerkkejä: hän löytää Tour de Bretagnen 
korkean toimistotalon ja Pyhän Nicolaksen kirkon kupolin. Mutta ratapihalle menemistä hän ei 
edes suunnittele. Äärettömiin saaren uumeniin jatkuva suljettu alue on vaarallinen ja vain uhka-
rohkeita nuoria kiinnostava viidakko, jossa on sattunut kuolemantapauksiakin nuorten kiipeilles-
sä junanvaunujen katoille. Poikkikävely oli ratapihan osalta vaikea, sillä se on aidattu ja valvottu. 
Sinne pääseminen edellytti kiertotietä, jonka varrella piilotteli reviiriään valvova mustalaisleiri. 
Sen keskeltä löytyi täydellinen hiljaisuus, kuin toinen tila tilassa.

MIN ja Beghin-Sayn sokeritehdas

Ratapihan rauhallisuudesta kulkija sukeltaa taas tiiviimpään rakenteeseen; nykyiset tehdasraken-
nukset, vaikka niissä ei välttämättä toimintaa olisikaan, ovat kuin saarekkeita, joiden väliin voi 
pujahtaa. MIN, Beghin-Say ja muu teollinen toiminta ovat saaren aktiviteetteja, jotka leimaavat 
samalla saarta kokonaisuutena edelleenkin, vaikka asuminen ja toimistot ovat jo määrällisesti 
saarta enemmän täyttäviä toimintoja. Jean-Lucille keskustukku MIN, Marche Interét National, on 
kuin suuri vatsa, jonka hän kokee saaren keskipisteeksi. Vaikka sen toimintaa ei näe, se on silti 
siellä. Beghin-Sayn sokeritehdas vuodelta 1932 taas tuo Jean-Lucin mieleen lapsuusmuistot. Pii-
puista nousee höyryä ja sen sisuksista kuuluu huminaa kulkiessamme tehtaan ohi. Beghin-Sayn 
tehtaan kohtalo mietityttää itinérairen kanssani tehneitä ihmisiä: Jean-Luc ja Florian kysyvät mo-
lemmat, onko minulla tietoa tehtaan tulevaisuudesta. Beghin-Say on jo julkista tilaa: se on kauas 
saaren ulkopuolelle näkyvä maamerkki. Mikä tärkeintä, se ei ole pelkästään vanhojen telakka-
nostureiden kaltainen liikkumaton reliikki, vaan toimiva, energiaa, paperia ja sokeria tuottava 
laitos.
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Quai Wilson

Vanhan sataman kaistale muodostaa koko alueen kohokohdan yhdessä Loiren ja Rezén rannan 
kanssa. Tiiviistä MIN:n korttelista kulkija lähes putoaa tyhjyyteen, kiskoille ja kiveyksille, joiden 
välissä kasvaa jo pitkä heinä. Mutta tämä tyhjyys ei suinkaan ole sisällötöntä. ”Elämysten maail-
massa se, mikä on poissa, on yhtä olennaista kuin läsnäoleva”, Gaston Bachelardin sanoin. Vas-
tarannalta katsottuna näkyvät mudan kauttaaltaan kyllästävät massiiviset puiset ristikot ja kiviset 
holvit, jotka kannattelevat vanhaa sataman rantaa. 

Tyhjyys on jo urbaania, sillä on kenties maisemana vielä enemmän kulttuurihistoriaa kuin saaren 
pohjoisreunalla. Vaihto tiiviistä MIN:n jaksosta tapahtuu tyhjyyden auetessa silmien eteen: täällä 
ei ole reittejä, tätä tilaa ei kukaan kontrolloi. Tunne on lähes häkellyttävä: ”Minne nyt menen? 
Miten pääsen tuonne?”. Jean-Luc taittaa tämän tyhjän välin pakettiautollaan. Hänelle ainoa tart-
tumispinta ovat satamaan satunnaisesti kiinnittyvät risteilijäalukset. Florian näkee tyhjyyttä kan-
nattelevat ristikot Haute-Îlen puolelta, ne kertovat hänelle toisen maailmansodan pommitusten 
tarinaa. Agnès katsoo tyhjyyden yli saarta kokonaisuutena. Alue kivettyine kenttineen ja metal-
lisine touveineen on outo: ennen täällä oli toimintaa, nyt laivat ja nosturit ovat poissa. Alue on 
kuin näkymätön haamu. 

Quai Wilsonin aavemaisuutta voi lähestyä Rachel Whitereadin taideteoksen House on 193 Gro-
ve Road avulla. Whiteread hankki viktoriaanisen talon kadulta, jonka kaikki muut talot oli jo 
purettu tulevan puiston tieltä. Talo valetiin täyteen betonia ja purettiin sitten valoksen ympäriltä. 
Jäljelle jäi yksin tyhjällä kadunpuolella seisova, tyhjän tilan muotoinen betoninen monoliitti.

House ansaitsi Whitereadille sekä vuoden 1993 parhaan taiteilijan Turner Prize:n että vuoden 
surkeimman taiteilijan palkinnon, K Foundation Prize:n. Ihmiset joko vihasivat työtä - ja taiteilijaa 
sen mukana - avoimesti, tai rakastivat sitä. Lisäksi intohimot eivät jakaantuneet ”normaalien” ka-
tegorioiden mukaisiksi vastakkainasetteluiksi kuten ”taidepiirit vs. kadunmiehet”. [Walker 2011] 
House sai lopulta varsin melodramaattisen lopun: se räjäytettiin kaupungin toimesta jo 1994, alle 
vuosi valmistumisensa jälkeen. Mihin kipusuoneen taideteos oikein osui?

Esineiden ympärillä olevan tyhjän tilan täyttäminen betonilla korostaa itse muottina toimineen 
esineen puuttumista, minkä vuoksi syntyvät taideteokset rinnastetaan poissaoloon, jopa kuole-
maan. Whitereadin taiteen sanotaan olevan kuin peilin, joka heijastaa jäänteitä ihmisten men-

 Rachel Whiteread: 
House on 193 Grove Road.
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neestä elämästä. Damon Hyldreth rinnastaa tämän syntyvän outouden tunteen Freudin vuonna 
1929 julkaistuun esseeseen ”Uncanny”. [Hyldreth, 2004] Freudin mukaan ihmisten ympärilleen 
keräämät esineet ovat heidän egonsa olemassaolonsa varmistus, kuin tiedostamaton tae kuole-
mattomuudesta. Kun ihminen kasvaessaan muuttuu, vanhaan minään liitetyistä esineistä tuleekin 
alkuperäisen tarkoituksensa vastakkaisuuksia: outoja (uncanny), vieraita viestejä jostain nyt pois-
tuneesta. 

Viktoriaanisella talolla on oleellinen osa brittiläisessä kansallistunteessa, kuin rintamamiestalolla 
Suomessa. Ne ovat läsnä ihmisten hahmoissa, nostalgisissa lapsuuden muistoissa, lopulta koko 
kulttuurin historiassa. Vanhan talon näkeminen yksin ja negatiivikseen käännettynä, kuin alasti 
intiimit sisätilat paljastettuina, sai ihmiset reagoimaan hyvin henkilökohtaisella tasolla. Toisten 
reaktio oli raivo, toiset ottivat patsaan vastaan lempeästi, eikä sen purkaminen suinkaan sujunut 
ilman vastaväitteitä. House:sta tuli myös poliittinen pelinappula: merkki naisten alemmuudesta 
tai hallituksen toiminnan puutteesta kodittomien hyväksi. Kuitenkaan taiteilija ei yrittänyt ottaa 
kantaa mihinkään: betonivalu pysyi mykkänä, epäherooisena ja neutraalina.

Mikä on House:n suhde Quai Wilsonin tyhjyyteen? Van-
ha satama-alue on samalla tavalla mykistynyt kuin beto-
nipatsaskin. Satamanostureita ei enää ole, mutta jo van-
hat touvit ja ratakiskojen jäänteet saavat sen hiljaisuuden 
korostumaan entisestään. Quai Wilson, alkuperältään lai-
dun, on ollut satojen ihmisten työpaikka sekä saapumisen 
paikka rahtilaivoissa työskennelleille tai niissä matkusta-
neille. Sen erikoinen luonne näkyy myös siellä tehdyissä 
itinéraireissa vuodelta 1992. Tämän tajuaminen tekee pai-

kasta merkittävän, sillä on edelleen arvonsa kollektiivisessa muistissa. Vaihdon, erilaisten kanssa-
käymisten paikkana se voi olla merkittävä jo tällaisenaan. 

Ylitys: Loire, Bras de Pirmil

Saaren eteläpuolen haara on pohjoista kaksi kertaa leveämpi, mutta paikalla ollessa siihen ei 
oikeastaan kiinnitä huomiota. Tyhjällä Quai Wilsonilla seistessä Loire tuntuu olevan kaukana 

 Jean-Yves Petitieau: Dany Rose: Itiné-
raires. Ote 13-sivuisesta itinérairesta.

Lähde: 303, n°32, 1992.
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alhaalla vuorovedestä riippumatta. Rezén puolelta katsoessa taas ollaan veden tasolla, ja saari 
näyttää tehtaanpäätyineen kuin kelluvan sen pinnalla. Melkein kuin saari olisi lautta tai jokin 
itsenäinen olio, joka eräänä päivänä päättäisi lähteä kohti merta. 

Sekä Florian että Jean-Luc tuijottavat kohti vastarantaa. Joen rannat keskustelevat keskenään. Flo-
rian muistelee Max Ernstin maalausta, jossa Loire on naisen alaston vartalo, ja miettii joessa 
ennen uineita urheita nuoria miehiä. Muta on vaarallista, mutta hänkin on urheasti käynyt jo-
essa. Vuosikymmeniä joen mudassa maannut veneen hylky kertoo joenhaaran menneisyydestä 
kalastajien satamana. Ja onhan heitä siellä edelleenkin. Saaren ja Rezén välinen joenhaara on 
jälleen ylityspaikka. Mutta ennenkaikkea joki on enemmän läsnä luonnonvoimana, joka on en-
nen noussut talojen väliin ja jonka virtauksilta rantatörmää suojellaan edelleen kivenlohkarein ja 
betonimöhkälein.

Rezén saaret

Quai Wilsonilta katsoessa Rezen puoli on mysteeri, se ei näytä lainkaan asutulta tai edes saa-
vutettavalta, edes autolla. Jean-Luc katsoo Rezén pusikoitunutta rantaa kuin suurta mysteeriä ja 
kertoo salaisuuden: ”olen kuullut, että tuolla on tosi hienoa”. Mutta rannalla ei ole Trentemoultia 
lukuunottamatta maamerkkejä tai mitään sellaista ohjattua reittiä, houkuttelisi sinne ulkopuoli-
sia. Rezen ranta on toinen tyhjyys, mutta varsin erilainen kuin Nantesin saaren avaruus. Täällä 
rantaa ei näe kuin paikka paikoin, pajukon yli loistaa saaren keltainen nosturi. Kun joen näkee, 
se näyttää paljon leveämmältä kuin vastarannalta katsoessa. Väliin mudassa on esineitä, kalustei-
ta, polkupyörä, hylky. Välillä polku on jopa pelottava: ihmisiä on vähän, eikä mutkan takaa näe, 
kuka tulee vastaan.

Täällä mennään tyhjyyden historiassa saarta kauemmas. Rezén rannat vaikuttavat jääneen ai-
kaan, kun kalastajat ja merenkävijät hävisivät tehtaiden tieltä. Loiren vesi ei enää nouse maalle 
kuten sata vuotta aiemmin, mutta asukkaille tämä nostalgia on tärkeää. Heille alueen arvo on 
sitä, entisaikojen vastoinkäymisiä, jotka selittävät kylien historiaa. Florian museioisi Haute-Îlen 
mielellään: ”kaivo pitäisi kunnostaa” tai ”tulvaportit pitäisi laittaa takaisin”, vaikka kaivon vesi ei 
todellisuudessa kelpaisi kenellekään eivätkä vedet nouse enää kyliin.

Vanhat saaret ovat juuri ja juuri tunnistettavissa. Niiden rakennuskanta kyllä poikkeaa selvästi 

Norkiouse.
Kuvat 

Barré&Lambot 
Architectes

2007
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viereisistä teollisuusrakennuksista mutta esim. Norkiouse ja Basse-Île ovat hyvää vauhtia hävi-
ämässä ja sekoittumassa ympäröivään rakennuskantaan. Koko jaksoa voi tarkastella kuitenkin 
juuri saareuden kautta. Viheralueet, pellot ja imeytysalueet ovat kuin ”joenhaaroja” saarekkeiden 
väleillä. Trentemoultin ja sen eteläpuolisen kaupan suuryksiköiden välillä oleva puistokaista on 
hyvä esimerkki tällaisesta välitilasta, joka samalla muodostaa kevyen liikenteen väylän, joskin 
melko lyhyen.  

Arkkitehdit Barré&Lambot’n Agnès Lambot kiersi mukanakävelynsä aikana toimiston Norkiouse 
-asuinkohteen. Asuintalot on rakennettu entisen veneveistämön paikalle joen rantaan. Joenran-
nan vastaisesti sijoitetut rakennukset eivät sulje näkymiä takanaan olevilta taloilta. Rakentaminen 
ei ole liian tiivistä eikä liian korkeata. Rakennusten nostaminen pilareille mahdollistaa tulva-
vesien käsittelyn ja tarjoaa samalla pysäköintitilaa. Agnès selittää kulkiessaan vanhan kivisen 
muurin säilyttämisen tärkeyttä, mutta hänen mielenkiintonsa kohdistuu varsin vähän toimiston 
asuinkohteen ulkopuolelle, eikä Loire tai sen vastaranta kirvoita hänessä mitään arkkitehtonista 
kommentointia kummempaa reaktiota.
 

Vanha jättöalue

Tulva-alueena ja laitumina toimineiden maa-alueiden nykyiset teollisuushallit karkaavat nopeasti 
mittakaavasta, ja itse asiassa ne muodostavat todellisen seinämän Nantesin ja Rezén keskustojen 
välille. Asfaltin määrä tuntuu vielä korostuvan, sillä maa on täysin vailla korkeusvaihteluita. Ny-
kyiset toimijat nojaavat vahvasti viereiseen, rannikolle johtavaan valtatiehen, ja uusi Etap-hotelli 
lisää tätä periferiamaisuutta. Kuitenkin täällä olisi paljon potentiaalia. Onhan vyöhyke kahden 
joenhaaran välissä, vanhalla saarella, lähellä keskustaa. Epäilemättä jättöalue tulee kokemaan 
suuria muutoksia teollisuuden poistuessa vähitellen ja joukkoliikenteen kehittyessä. Olisi kui-
tenkin toivottavaa, ettei teollisuus poistuisi täysin. Silläkin on yhä paikkansa kaupungissa ja sen 
kanssakäymisissä; tämä vaihto ei ole aina miellyttävää, kuten nähdään Haute-îlen ja sappuateh-
das Alvan kärhämissä, eikä sen ehkä tarvitsekaan olla.
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Kantatie 240 Route de Pornic

Kun Nantesin saari jää taakse, Rezé ohitetaan kuin vahingossa ajatuksen jo lentäessä kohti merta 
ja rantaa, kasvot ovat jo merelle päin. Tie on kuin se joenhaara, jonka paikalle se on perustettu: 
sen matka käy kohti alajuoksua. Sellaisenaan se on yllättävän toimiva elementti. Nykyisen tien 
vieressä sen alkupäässä on muutama niitty, jotka vielä muistuttavat sen vanhasta jokimaisuudes-
ta. Nämä niityt ovat tärkeä elementti, joiden kautta palataan vielä joenvarren ominaisuuksiin: 
pitkiin näkymiin. Ne myös jäsentävät Rezén kaupunkikuvaa, sen maalaiskuntamaisuutta. Tien 
ainoa haitta on, että sillä ajetaan lujaa. Esimerkiksi sen reunaa kulkevan pyöräkaistan ajaminen 
on lähinnä pelottavaa, eikä sen ylittäminen ole lastenleikkiä. 

Rezen kaupunkinauha

Rezé on sinnikkäästi vastustellut kaikkia Nantesin valtausyrityksiä ja pysynyt itsenäisenä pikku-
kuntana. Kontrasti yhdestä iskusta rauhoittuvan pientalovaltaisen asumalähiön ja sitä edeltänei-
den yliliikennöityjen leveiden ajoneuvoväylien välillä on dramaattinen. Rezé on kauttaaltaan 
pientalovaltainen, mielikuvissa pieni työläiskaupunki mutta kaiken kaikkiaan melko värikäs paik-
ka. Vanhan joenrannan historia tuntuu Ratiatum-roomalaiskylän unohdetuilla raunioilla ja pie-
nen kappelin restaurointityömaalla. Rezé on kuitenkin hiekkaisine kevyne liikenteen väylineen 
hyvin metsäinen ja vehreä paikka, kaupungin väljä asumalähiö ilman kunnollista omaa keskus-
taa. Se aloittaa väljään asutun metropolialueen, joka jatkuu enemmän tai vähemmän samanlai-
sena pientalomattona aina 80 kilometrin päähän Nantesista. 
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Kohtaamisia

Subjektiivisia suunnittelumetodeita käyttävä suunnittelija on herkkä kuuntelija; hän on pohdiske-
lija, jonka tehtävänä on ymmärtää alueen monimutkaisia rooleja sitä elävien ihmisten mielessä.  
Tämän prosessin jälkeen ei tunnu luontevalta hypätä kontrolloivan funktionalistisen suunnittelijan 
rooliin, ehdottaa mitään liian uudistavaa, rajoittavaa tai muuttavaa. Liika epääminen kuitenkin 
pelkistää kaupunkisuunnittelijan roolin passiiviseksi. Mitä suunnittelija siis voi tehdä? Jääkö kau-
pungin kehitys yhteiskunnan reaktioiden odotteluksi ja niiden sovitteluksi kaupungin valmiisiin 
raameihin?

Kaupunkikehitys ei ole itseisarvo, mutta sen ei myöskään tarvitse jäädä muun kehityksen jalkoi-
hin. Ihmisten mielissä jo tarinoihin liittyvä kaupunginosa ei ole tabula rasa, ja näille tarinoille 
herkistyminen voi vaikuttaa kehityksen lähtökohtaisiin hypoteeseihin. Île de Nantesin lounaisran-
nalla ja Rezén rantamilla hypoteesi voisi olla vyöhykkeiden omaleimaisuuden ja niitä halkovin 
moninaisten verkostojen ja reitistöjen tukeminen. Miten rikastaa vyöhykkeiden sisällä ja niiden 
väleissä tapahtuvaa vaihtoa ja sitä kautta vahvistaa niiden omaleimaisuutta?

Tarkkojen reittien, rakennustypologioiden tai toiminnan laadun määrittämisen sijaan interventioi-
den paikat aukeavat teemojen ja kokemuksellisuuden pohdiskelun kautta. Ympäristö alkaa kertoa 
sitä tarinaa, mikä ihmisten puheessa heijastuu. Tässä kappaleessa esitetään ajatuksia, mielikuvia 
ja luonnoksia muutamasta vyöhykkeestä. Näin Beghin-Sayn sokeritehdas tarjoaa portin tehtaan 
tuntuun ja saaren metaforaan itsenäisenä olentona; Pont de Pornic -rautatiesilta saa ajatukset 
lentämään kauas, vastarannalle, saaren toisen pään puistoon siltoineen tai vielä edemmäs; Quai 
Wilsonin tyhjyys on kaikkea muuta kuin kumiseva muisto; Rezén vanha joenvarsi jonka varrel-
la lipuu liikenteen loppumaton virta oikean veden lailla; Loire piirtää Île de Nantesin ja Rezén 
rannan vihreyden väliin loputtomasti näkymättömiä siltoja, joita pitkin veden voi ylittää katseen 
voimalla, tai joita kulkijan mieli voi matkustaa merelle ja siitä edemmäs. Näistä ovat joen rannat 
täällä tehdyt, ja näiden mielikuvien rajapinnassa itävät myös niiden kehittämisen siemenet. 

Manginin 60-luvun lähiöaukion edustalta laskeu-
dutaan alas joen rantaan: ensin on parkkipaikka, 
sitten portaat, sitä seuraa polku ja tulva-aita, 
sitten pudotus ja alhaalla kiveys ja joki.

MANGIN
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SOKERITEHDAS BEGHIN-SAY

HUMINA

LÄHTÖ MUUALLA

RAUTATIESILTA PONT DE PORNIC

Sokeritehdas rakennettiin 1937, se oli aikansa edisty-
nein melassia palasokeriksi jalostanut tehdas. Komp-
leksiin kuuluu myös paperitehdas.  (Robineau 2011)
Tehtaalla on jopa oma sähkölaitos.

Beghin-Say on kuin viimeinen oljenkorsi Nantesin 
saaren teollisessa historiassa. Tehdas työllisti parhaina 
päivinään 600 ihmistä. Markkinat ja raaka-aineet ovat 
kuitenkin kehittyvissä maissa, jonne tuotantokin siirtyy.

Rautainen silta valmistui 1892. Paikallisten mielestä se ei 
ollut tarpeeksi jykevän oloinen, ja se saikin nimen ”katu-

muksen silta” (”pont de la contrition”). (Peron, 1995)

Saksalaiset pommittivat sillan 1945. Silta kuitenkin kun-
nostettiin ja sitä saivat autotkin käyttää. Nykyään silta 

on avoin junille ja kevyelle liikenteelle, ja se on pyöräili-
jöiden pääreitti Rezén ja Nantesin välillä.

Silta on vahva saarelle saapumisen 
metafora. Loiren ylitys on kuin 

maailmasta toiseen kulkeminen. 
Silta myös muistuttaa toista saaren 
rautatiesiltaa aivan saaren kärjessä 
olevan puiston päässä. Sillan kas-
villisuuteen hautautuva  pää voisi 

antaa vihjeen sekä toisesta sillasta 
ja samalla tämän sillan Rezén pään 
vehreydestä. Joki on ylitetty ennen 

kuin askeltakaan on otettu.

Tehtaan ja sillan edessä on jo nyt mahdollisuus 
laskeutua veden tasolle. Tätä voisi hyödyntää 
erilaisin veteen ankkuroiduin alustoin, kuten 

kelluva tori tai vesibussin pysäkki.

Piipuista nouseva 
höyry ja tehtaasta 
kuuluva hurina 
ja humina ovat 
yhtä tärkeitä 
elementtejä 
kuin tehtaan 
rakennuk-
set. 

Turku, kelluva pavilionki -kilpailun voittajaehdotus ”ORKO”
(Tarnai, Jellitsch, Tonko, Korvensyrjä, 2011)

Tehdas oli voimakkaasti läsnä itinéraireissa. 
Kuva on piiretty Rezén rannalta katsellen, 

se on näkymä maailmasta toiseen.

Juna näyttää aina siltä että se ei mahdu rautaiseen tunneliin.

Beghin-Say 
voisi säilyä toimivana tuotantolaitokse-

na. Sähkön tuottaminen saaren 
asukkaiden tarpeisiin olisi 

sellainen tuotannon muo-
to, jonka asiakaskunta ei 
ole siirtymässä kehitys-
maihin. Loire tuottaisi 
sähköä - tai ehkä 
tulevaisuudessa sähköä 
kehittävät erityiset 

levät, joita TTY:lläkin tällä 
hetkellä tutkitaan. 

(Rajapinta 04/2012)
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Yksi Quai Wilsonin ruosteisista kiinnitystou-
veista oli saanut iloisen mosaiikkikoristelun.

To u v e i h i n 
k i i n n i t t y n y t 

laiva on kuin val-
tava liikkuva maailma. 

Saapumisen ja lähdön, 
niiden hetkellisyyden meta-

fora liittyy saareuteen. Esteitä ei 
ole: laivaan voisi livahtaa! Mihinkähän 

siitä joutuisi?

Quai Wilsonin tyhjä kangas, johon kaupunki hetkittäin piirtyy.

Vanhat kiskot ovat vielä nä-
kyvissä mutta heinä valtaa 

niitä. Tyhjyys on muuttu-
massa laitumeksi taas.

QUAI WILSON
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Haute-Îlen reunalla Loiren rantoja on täytetty 
kivenmurikoilla. Edestakaisin vellova virta hautaa 

kivet mutaan. Kalastustorneja käyttää takana sijait-
sevan talon omistaja. Hän on kalastaja.

Laskuvesi nostaa muutamat asuntoveneet 
mutapatjalle. Miksei niitä ole enempää? 

Kalastajia ei ole enää montaa mutta heidän 
veneidensä poijut täyttävät rannan edustan. 

Joesta pyydetään ainakin ankeriasta.

Ranta on tulva-aluetta, sen rakentaminen perin-
teisin keinoin ei ole mahdollista. 

Rezén ranta on aina ollut kuin 
lomapaikka Nantesin asukkaille. 

Täällä oli ennen tanssilavakin.

Veneiden keulojen 
suunta paljastaa, onko 
nousuvesi jo alkanut.

SALAISUUS
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Valtatie 241 kulkee vanhassa joenpohjassa. Joen ran-
nat ovat vielä selvästi näkyvillä. Ehkä Rezén tiivistyvä 

keskusta voisi näyttää tietä kohti tällaisia kasvoja?

Basse-Îlessä  sijaitsevan Rue de filet’n, ”Kalaverkonkadun” ja 
valtatie 241:n rajana on vanha betonoitu tulva-aita.

KOHTAAMISIA TIEN KANSSA

Tämäkin on vanha 
joenuoma, jonka vesi 

tulva-aikoina täytti. Nyt sen 
täyttävät polkupyörät ja käveli-

jät. Se erottaa asuinalueet ja teol-
lisuusalueet saarekkeiksi. 

REZÉN SAARET
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Sivulla 52 on toisenlainen kartta.
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keskusta

Chantenay

TULEVAISUUDEN SUUNNITELMIA?

Nantesin arkkitehtikoulun Utopies Ferroviaires 
-projektikurssilla pohdittiin mahdollista tram-trainia 

ja sen uusia asemia. Oma ryhmäni ehdotti uuden 
raiteen rakentamista Beghin-Sayn viereen ja aseman 

perustamista muodostuvan kolmion yhteyteen.

Itse tehdas rajautui lopulta työn ulkopuolelle. Kuiten-
kin sen liittäminen risteyspaikkaan olisi käytännössä 

oleellisen tärkeää. 

Omassa osuudessani pohdin pyöräilyn ja junamat-
kustamisen välistä linkkiä, ja ehdotin rataa myötäileviä 
ateljee- ja taukotiloja, jotka täyttäisivät pilareille nos-
tettujen vanhojen raiteiden alapuolisen tyhjän tilan.
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Epilogi eli suunnittelun ideologiasta

Usein opintoprojekteja tehdessäni koin vaikeammaksi tehtäväksi projektini istuvuuden annettuun 
ympäristöön: miten rakennuksen sisätila leikkii rakennuksen ympäristön kanssa? Entä miltä raken-
nuksen tulisi ulospäin näyttää? Suunnittelijoina, mutta ennen kaikkea ihmisinä arvioimme, ana-
lysoimme ja arvotamme aina sitä ympäristöä, johon uusia rakennuksia sitten integroidaan. Uudet 
rakennukset eivät aina osoittaudu miellyttäviksi, ihmiset saattavat kokea ne vieraaksi. Pahimmassa 
tapauksessa ihmiset itse vieraantuvat ympäristöstään. Suunnittelija voi erehtyä! Mitä silloin on oi-
kein tapahtunut? Näiden ajatusprosessien pohtimiselle ei kurssien aikana koskaan tuntunut olevan 
tilaa. Sen vuoksi halusin yrittää ymmärtää niitä nyt, ennen valmistumistani. Tulin oivaltaneeksi, 
että minulle kaupungin ymmärtäminen ja ympäristöjen lukutaito ylipäänsä on se kivijalka, jolle 
kaikki rakennusarkkitehtuuri asettuu. 

Opintoni Ranskassa, Nantesin arkkitehtikoulussa osoittautuivat portiksi, jonka kautta aloin löytää 
omia polkujani arkkitehtuuriin. Katsomme ympäristöä aina eri silmin, ja juuri siitä syntyy ympä-
ristöjen rikkaus ja niiden loputon moninaisuus. Itinérairen metodi oli minulle aluksi keino päästä 
kosketuksiin valitsemaani aluetta tuntevien ihmisten kanssa. Myöhemmin metodin takaa paljastui 
kokonainen suunnittelunäkökulma: toisen ihmisen vapaa puhe on kuin ovi, jonka takaa hänen 
maailmansa meille hetkeksi aukeaa. 

Ihmisten kertoessa itsestään he kertovat myös ympäristöistään. Puhe ja puheen tapa ovat ranskalai-
sessa suunnittelukulttuurissa tietoinen osa vallankäytön kulttuuria. Siksi itinéraire tarjoaa todellisen 
mahdollisuuden murtaa vakiintuneita hegemonioita. Työ on hidasta, eikä metodi ole integroitunut 
suunnitteluun. Sen edustama humaani näkökulma kuitenkin koetaan kiinnostavana vaihtoehtona. 
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Voisiko metodi toimia suomalaisessa kaupunkisuunnittelukulttuurissa? Mielestäni kyllä, joskin pio-
neerintyötä tarvitaan käytäntöjen löytämiseksi. Tämänhetkinen maankäyttö- ja rakennuslaki edel-
lyttää jo vuorovaikutusta virkamiesten ja kansalaisten välillä, mutta vuorovaikutus on vielä melko 
jäykkää, ”palautteeseen” ja ”reagointiin” painottunutta. Itinérairen kaltainen metodi voisi tehdä 
kaupungin kehittämisestä yhteisöllisempää ja auttaa näkemään ympäristön potentiaalia uudella 
tavalla. Näkökulmien ja diskurssin, suunnittelun sanavaraston ja keskustelun tavan, laajentuminen 
voi myös auttaa suunnitteluhankkeiden osapuolia löytämään yhteisiä päämääriä. Kenties jonain 
päivänä saan mahdollisuuden päästä kokeilemaan mukanakävelyitä Suomessa, omalla kielelläni.

Teollista perintöään sulatteleva saari diplomityön kohteena oli suorastaan kihelmöivä diplomityön 
kohde. Varsinkin saaren reunoja kiertäessä sen rajallisuuden ymmärtää suorastaan korostetusti. 
Teollinen perintö on tärkeä ajallinen kerrostuma. Saaresta tulisi herkästi lähes muistomerkki itses-
tään. Teollinen menneisyys, tehtaat, laivat ja niiden rakentaminen, ovat niin oleellinen osa Nante-
sin saaren ja Rezén rantojen identiteettiä, että niiden huomiotta jättäminen olisi kuin petosta niin 
paikan jo tuntevia kuin sinne muuttavia kohtaan. 

Kokonaisen kaupunginosan itseisarvoinen museointi ei ole kuitenkaan perusteltavissa. Nantesin 
saaren ja Rezénkin rantojen tulee ja pitää voida uusiutua ja jatkaa elämäänsä takertumatta liikaa 
nostalgisiin suuruuden ajan muistoihin. Muutoksen nopeus on kaupungin kehittyessä kenties yhtä 
tärkeää kuin muutoksen suunta. Uudet rakennukset ja niiden käyttö poikkeavat väistämättä teol-
lisen ajan tarpeista. Silti teollisen aikakauden airuen muuttaminen ”Manhattaniksi” tornimaisine 
toimistotaloineen kahdenkymmenen vuoden aikajaksolla voi liian nopea muutostahti. Uuden ym-
päristön rakentumiselle pitäisi siis antaa aikaa.

Arkkitehtuuri voi ja se saakin yllättää. Yllätys toimii parhaiten, jos se on tehty olemassa olevaa 
tunnistaen ja sitä muovaten, sallien näin tilaa ja paikkaa kokevan ihmisen oivaltaa mielessään ra-
kennuksen ja ympäristön välinen leikki. Lisäksi sen tulisi tarjota sitä kokeville ihmisille jotain, mikä 
liittää sen mielen siteillä vanhaan tai kantaa jonnekin kauemmas, henkisiä linkkejä muodostaen. 

Tätä työtä tehdessäni opin myös, että muutos ja kaupunki ovat toisiinsa kiinteässä siteessä. Kau-
pungit rakennuksineen ovat kulttuurinsa lapsia; kulttuurin muutokset vaikuttavat kaupunkiympä-
ristöihin; muutos on siten kaupungin ominaisuus. Tavallaan tästä myös seuraa, ettei kaupunki voi 
koskaan tulla valmiiksi. Oudolla tavalla tämän seikan ymmärtäminen rauhoittaa. Vaikka emme 
aina pystyisi selittämään nykyisyyttä historian monimutkaisen jatkumoiden tuloksena, voimme 
ymmärtää nykyisyyden vain yhtenä askelmana kohti seuraavaa tuntematonta.



Kaupunkihanke 
Île de Nantes



78

Île de Nantes on tämän hetken ranskalaisista kaupunkisuunnitteluhankkeista suurimpia. Vastaa-
via hankkeita on käynnissä Bordeauxissa ja Lyonissa, missä suuret teolliset jättömaa-alueet uudis-
tuvat nopeasti nykyiaikaiseksi kaupungiksi. Tässä kappaleessa luodaan nopea katsaus hankkeen 
historiaan. Teknisen välineistön erilaisuus kiinnittää huomion: niinsanottu ”plan guide” on kor-
vannut PLU:n eli yleiskaavan. Suunnittelun mittakaava on kasvanut tontista kortteliksi macro-îlot 
-ajattelun myötä. Muutokset suunnittelun käytännöissä heijastuvat tuotettuun kaupunkiympäris-
töön.

Île de Nantes syntyy

Telakkatoiminnan nopea alasajo oli kaupungille ennen kaikkea henkinen shokki. Nantesissa oli 
useita mielenosoituksia, lähes mellakoita 1980-luvun lopulla. Tyhjä saari oli voimakas stigma, 
sen uudelleenkäytön olisi tapahduttava nopeasti. Liikenteen uudelleenjärjestelyt ja tulevaisuuden 
teeman pohdinta alkoivat heti. Île de Nantes alkoi visioissa näyttäytyä ensimmäistä kertaa yksit-
täisenä saarena. Luvassa oli suuri kaupunkihanke, joka tarvitsisi selkeän teeman. [Nicolas, 2009] 
Kaupunki tilasi Dominick Perraultilta ja François Gretheriltä analyysin siitä, mitä Ile de Nantes 
voisi tulevaisuudessa olla. 

Perrault ja Grether keskittyivät raportissaan ”Au coeur du Grand Nantes” saaren tyhjillään am-
mottavaan länsipäähän, olihan itäpää jo lähiöity 70-luvulla. Mittakaavaa on hahmotettu parii-
silaisille selvällä tavalla: saaren päälle on asetettu niin Champs-Elyséen bulevardi kuin Louvren 
puutarhakin. Prairie au Ducin bulevardi on nostettu koko saarta itä-länsi-suunnassa halkovaksi 
ajoneuvoakseliksi (itä-länsi-suuntaiset reitit ovat saarella edelleenkin varsin heikot) ja saaren sy-
dämeksi Republiquen vanhan asuinkorttelin ja saaren länsikärjen välille. Länsipäädyn eteläranta, 
Quai Wilson, on huomioitu merkittävänä paikkana. [Perrault, Grether 1992]

Työ on ennenkaikkea hienovaraisesti koostettu arkkitehtoninen tutkielma saaren senhetkisistä 
osa-alueista ja niiden arvottamisesta. Arkkitehdit ehdottivat vanhan Dubigeonin telakkatontin 
muuttamista puistoksi. Tämän lisäksi työssä ei tarjota toimenpiteitä saaren uudelleenorganisoimi-
seksi. Toki on syytä muistaa, että vuonna 1992 oli jo käynnissä hanke silloisen saarta halkoneen 
moottoritien muuttamisesta bulevardiksi liikenneympyröineen ja uuden (sittemmin linja-autoilla 
toteutetun) raitiolinjan integroinnista. Myös kaksi uutta siltaa oli työn alla, diplomityöalueeseen 
kuuluva Trois Continents ja pohjoispuolella sijaitseva kävelysilta. 

Koko Beaulieun alue rakennettiin käytännössä ker-
ralla, samoin kuin vastarannan Malakoff ’n kortteli. 
Valtavat tornitalot muodostavat nyt uudenlaista 
urbaania perintöä. Torneja on remontoitava, ja kor-
jausten hinnat lähes ylittävät kiinteistöjen arvon. 
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Työssä ehdotettiin koordinoinnin ulkoistamista erilliselle julkiselle toimielimelle. Hanketta varten 
perustettiin kaupungin, seutukuntien ja maakunnan rahoittama järjestön ja liikeyrityksen väli-
maastoon sijoittuva Samoa, jolle annettiin 20 vuoden toimivalta Île de Nantesin jälleenrakennus-
hankkeen hallintaan. Käytännössä Samoan tehtävänä on hoitaa projektin maapolitiikka, tiedotus 
ja administraatio. Toimielimellä on valtuudet esimerkiksi ostaa maa-alueita ilman Nantesin kau-
pungin varsinaista väliintuloa. Tällä hetkellä Samoa työllistää viitisentoista ihmistä: insinöörejä, 
ekonomeja ja arkkitehtejä. Se on kuin kaupungin organisaatiosta erillinen, yhteen hankkeeseen 
keskittynyt kaavoitusosasto.

Alexandre Chemetoff, Atelier Île de Nantes ja Plan Guide

Vuonna 1998 Nantesin kaupunki järjesti saaren kehittämistä koskevan kutsukilpailun, johon 
osallistui kolme ranskalaista arkkitehtia tiimeineen. Saaren hanke olisi mahtava metaformoosi, ai-
nutlaatuinen koko maan mittakaavassa. Vanhat, tiukat käytännöt haluttiin heittää romukoppaan. 
Kilpailulla etsittiin ennen kaikkea hankearkkitehtia tai orkesterin johtajaa, jonka persoona kyke-
nisi hallitsemaan käytännön suunnittelutilanteet kaikkine osapuolineen. [Devisme, 2007, s. 27] 
Yhdeksän kuukauden ajan kukin tiimi neuvotteli eri osapuolien kanssa, koostaen lopulta kukin 
oman ehdotuksensa kaupungin hankkeelle antamissa reunaehdoissa. Kilpailun voitti maisema-
arkkitehti Alexandre Chemetoff toimistonsa Bureau de Paysages kanssa. Voitosta alkoi vuoteen 
2011 saakka kestänyt kymmenvuotinen yhteistyö yhdessä kaupungin ja sen organisaatioiden, 
kuten Samoan, kanssa.

Chemetoff’n perustyöskentelyväline oli niinsanottu Plan Guide. Kaikessa yksinkertaisuudessaan 
kyseessä oli saaren kartta, johon kolmen kuukauden välein päivitettiin uudet hankkeet. Plan 
Guiden tarkoitus oli ennenkaikkea korostaa osapuolten välistä neuvottelua työskentelytapana 
ja hylätä vanhanaikainen sanelupolitiikkaan perustuva kaupunkisuunnittelu. [Chemetoff, 2009] 
[Devisme, 2007, s.29] Ile de Nantesin projektidokumentaatiossa : ”Plan Guide on saaren tule-
vaisuuden saavutusten kartta, joka näyttää samanaikaisesti niin nykyisen tilan kuin sen tulevan-
kin projektiot. […] Se on projektin myötä kehittyvä kartta, ilman toimintatapojen ja sääntöjen 
jäykkyyttä. Se on lyhyen aikavälin toimintaa ohjaileva referenssidokumentti, joka näyttää samalla 
pitkän aikavälin vision. ”

Ilmakuva saaren telakoista 1960-luvun alusta.

Alexandre Chemetoff ’n luomus, Parc du Mémoire.
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Chemetoff’n tiimeineen muodostama Atelier l’île de Nantes vastasi Plan Guiden ylläpidon li-
säksi saaren julkisten tilojen muutostöistä. Tiimi järjesteli uudelleen saaren korttelirakenteen ja 
rakentamistapaohjeet. Näin kymmenvuotisen toimeksiantonsa ajan toimisto koordinoi hyvinkin 
tarkasti saaren rakentumista: maanomistajien tuli ennen varsinaisen rakennusluvan hakemista 
hyväksyttää Atelier l’île de Nantesilla niin suunnitelmansa kuin arkkitehti- sekä rakennuttajaeh-
dokkaansa. Atelierilla oli hyvinkin paljon valtaa niin toimijoiden valinnassa kuin heidän tekemi-
siensä ohjailussa. [Chemetoff, 2010]

Alexandre Chemetoff ’n luonnos boulevard 
Blanchon ja Loiren väliin muodostuvasta puis-
tosta, Parc des Berges’stä.

Plan Guide, johon uudisrakennushankkeet on 
merkitty nuolin. Samoa, 2010. 

Chemetoff ’n ehdotus saaren keskiosan rata-
pihalle oli pienvenesatamana toimiva kanava, 
mikä tuntuu merelliseksi profiloituvalle kau-
pungille luontevalta. Kaupunki torjui kanavaeh-
dotuksen alusta pitäen, mutta kartassa se pysyi 
koko Chemetoff ’n 10 vuoden suunnittelukau-
den ajan.
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Julkisten tilojen suunnittelussa painotettiin rantoja ja suoria näkymiä joelle. Käytännössä tämä 
tarkoitti puuston raivaamista ja rantaviivan esiintuomista sekä rannan rakennusten sijoittelua niin, 
että rantaviiva pysyi kävelyreittinä. Saaren olemassaoleva kaupunkirakenne ei juurikaan sisällä 
puistoja tai aukioita. Plan Guidea lukiessa huomaa, että julkiseksi tilaksi onkin usein merkitty 
ajoneuvoväylä [Chemetoff, 1999]. Kohdat, missä Atelier île de Nantes pääsi tekemään varsinaisia 
muutostöitä, kuten saaren rantojen jalankulkualueet, ovat miellyttäviä ja puistomaisia ja sellaise-
naan varsin suosittuja. 

UapS, Marcel Smets ja Anne-Mie Depuydt

Kaupunki ei jatkanut Chemetoffin kymmenvuotista sopimusta sen päätyttyä 2009, vaan saaren 
hankearkkitehdin pestistä järjestettiin uusi kilpailu, johon kutsuttiin tällä kertaa viisi kandidaattia. 
EU:n lainsäädäntö oli muuttunut suunnittelukilpailujen osalta siten, että ehdotukset tuli jättää 
nimettömänä. Tämä aiheutti tiettävästi päänvaivaa, sillä voittaja olisi pitänyt valita pelkästään 
ehdotuksen perusteella. [Gravelaine, 2010] Jälleen kuitenkin haettiin samanlaista auktoriteettia 
työtä jatkamaan, ja lopulta kaupunki valitsi työn jatkajaksi belgialaiset Marcel Smets’n ja Anne 
Mie Depuydt’n tiimeineen. Heidän työnsä on vasta alussa, Île de Nantes hengähtää hetken ennen 
seuraavaa vaihetta. Työsarka tulee olemaan erilainen, jo taloudellisten realiteettien tähden.

Kymmenen vuotta on kaupungin kehityksessä suorastaan epätodellisen lyhyt ajanjakso. Suunnit-
telutiimin uusiutuessa koko hankkeen artikulaatio muuttui; siinä missä Chemetoff pyrki sijoitta-
maan rakennushankkeet vanhaan rakenteeseen sekoittuvina tontin kokoisina projekteina, Smets 
ja Depuydt ovat tarttumassa tyhjiin alueisiin, ratapihaan ja Quai Wilsoniin. Työskentelyn mitta-
kaava harppaa koko saaren lounaisreunan tyhjän tilan suunnitteluun kerralla.
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Mediahanke Île de Nantes

Chemetoff’n ja monen muunkin saarella operoineen arkkitehdin käyttämät mielikuvat, kuten vih-
reys, avoimuus, keskustan venyttäminen saarelle, kertovat tarinaa tämän päivän urbaanin projek-
tin retoriikan merkityksestä. SAMOA julkaisee hankkeesta kerran kuukaudessa uutislehti ”Lettre 
Actualité”:n, johon lukuisten vireillä tai jo käynissä olevien rakennushankkeiden etenemistä seu-
rataan. Kaupungin valtapuolue PS (partie socialiste) rahoittaa toista hanketta dokumentoivaa jul-
kaisua ”Place Publique”:a, jossa julkaistaan lähes tieteellisiä artikkeleita ja haastatteluita. Lisäksi 
Plan Guide on näytteillä neljä metriä pitkänä pienoismallina saarella sijaitsevassa infopisteessä. 
Île de Nantes on jatkuvasti esillä paikallisessa mediassa enemmänkin tuotteena kuin poliittisena 
hankkeena. Mediastrategia on projektille epäilemättä yhtä tärkeä osa-alue kuin itse rakennus-
hankkeet.  

Tehokas tiedotus on tarpeen myös, koska saari on suorastaan kuormitettu erilaisilla merkitysyh-
teyksillä. Sen itäpään rakentuminen 70-luvulla ei ollut kovin onnistunut hanke, eivätkä asuntojen 
neliöhinnat ole vieläkään nousseet yli kahdentuhannen euron. Huolimatta julkisen liikenteen 
hankkeista ja verrattain keskeisestä sijainnista saaren itäpäällä on kovin perifeerinen olemus. Nyt 
rakentuvaa länsipäätä taas markkinoidaan selvästi hyvin toimeentuleville nuorille perheille ja jet-
set-kaupunkisinkuille. 

Laivojen lähtö ei ole myöskään vielä unohtunut; silloin tällöin järjestettäviin avoimiin keskus-

Anne-Mie Depuyptin ja Marcel Smetsin tiimin 
luonnos Quai Wilsonin ja ratapihan uudesta 
horisontista. Macro-lot on suunnittelun mitta-
kaava.
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telutilaisuuksiin saapuu saaren telakoilla työskennelleitä eläkeläisiä, jotka ovat silminnähden 
pettyneitä näkemiinsä muutoksiin. Toki heidät painetaan retoriseen marginaaliin nostalgikkoina, 
mutta ajatuksen siemen jää silti mieleen kytemään: teollisen perinteen ja kollektiivisen muiston 
käsittely kaupunkisuunnittelussa on äärimmäisen vaikea aihe, alkaen sen käsittelystä ylipäätään 
puheen tasolla. Ehkä tässä huomataan konkreettisesti Augén kommentti historian nopeutumises-
ta: vanhat työntekijät ovat ymmällään alueen kokemista nopeista muutoksista ja omien kokemus-
tensa muuttumisesta historiaksi. He eivät enää tunnista teollisuusaluetta, mutta eivät myöskään 
miellä olevansa ”Historiaa”. Kaupungin on kuitenkin kehityttävä, ja saaren kehittämisprojektin 
rooli on myös yhteiskunnan katalysaattori menneiden tapahtumien käsittelyyn.

Macro-lot ja ranskalainen kaupunkisuunnittelu

Plan Guide on Chemetoffin lähdöstä huolimatta säilynyt Île de Nantesin kehitystä ohjaavana 
suunnitteluvälineenä. Smets ja Depuydt ovat kuitenkin ohjaamassa saaren rakentamistapaa koh-
ti macro-lot -tyyppistä ajattelua. Siinä missä Plan Guide korvasi yleiskaavan, macro-lot korvaa 
korttelin ja yksittäinen tontti katoaa kokonaan. Kyseessä on koko toimintatavan muutos: raken-
nuttajista on tullut valtavia jättiläisiä, joiden visiot ylittävät yksittäisten rakennusten mittakaavan, 
ja jotka kykenevät hankkimaan omistukseensa laajoja maa-alueita. Macro-lot -kohteita Nantesin 
saarella on muutama: Christian de Pontzamparcin ohjailema Tripod-kortteli saaren itäosassa, ja 
toinen, vielä sitäkin suurempi on Prairie au Ducin bulevardin ja saaren luoteisosan Parc du Me-
moiren väliin rakentuva ekokortteli.

Macro-lot -suunnittelussa rakentuu kerralla nopeasti kokonainen kaupunginosa. [Lucan, 2012] 
Kukin rakennuttaja hankkii omistukseensa kokonaisen korttelin. Sen jälkeen korttelit jaotellaan 
osiin siten, että kullakin rakennuttajalla on oikeus rakentaa yksi rakennus kuhunkin kortteliin al-
kuperäisen omistajan koordinoidessa viime kädessä korttelin kokonaisuutta. Rakennuttajat esitte-
levät suunnitelmansa ja arkkitehtinsä kaupunkihanketta koordinoivalle toimijalle (Île de Nantesin 
hankkeessa Samoa ja Smets/Depuydt), jolla on sananvaltaa toiminnallisissa kokonaisuuksissa, 
kaupunkikuvallisissa yksityiskohdissa ja suunnittelijoiden valintaa koskevissa kysymyksissä. Ra-
kennusprojektit eivät hae erikseen rakennuslupia, vaan koko projekteineen yhteensulanut kortteli 
saa kerralla vihreää valoa. Lopulliset korttelit muodostuvat näin sekä kaupunkikuvallisesti että 
toiminnallisesti monipuoliseksi suurkortteliksi tai ”suursaarekkeeksi” (macro-lot).

Toimintatavalla on lähtökohtansa pariisilaisessa 1990-luvun kaupunkisuunnittelussa ja Chris-
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Portzamparcin luonnoksia 
Massénan korttelista.

tian de Portzamparcin kansalliskirjaston viereen suunnittelemassa Massénan korttelissa, jonka 
ideologiaan voi tutustua hänen julkaisemassaan ”Troisieme Ville” -pamfletissa. Kolmannen ajan 
kaupungin tulisi olla avoin ja monipuolinen, sen rakennusten veistosten kaltaisia taideteoksia. 
Julkinen tila tai katu ei ole kaupungin lähtökohta, vaan monumentaaliset rakennukset luovat kau-
punkitilaa ympärilleen. Talot eivät saa olla kiinni toisissaan vaan ne on kuin satunnaisesti sijoiteltu 
toistensa lomaan.  

Arkkitehti ja kriitikko Jacques Lucan on arvioinut valmiita macro-lot -kortteleita ja niiden toi-
mintaa. Toimintapaa on jo kokeiltu useissa suurissa kaupungeissa, kuten Bordeauxissa, Lyonissa, 
Montpellierissä ja Pariisissa erilaisin lopputuloksin. Käytännössä rakennuksista tulee usein mas-
siivisia yksiporraksisia torneja, joiden keskelle saatetaan tarvita valokuiluja. Toiminnot ovat hyvin 
sekoittuneita: ostoskeskus, asuntoja, kuntosali, toimistoja, vanhainkoti. Kuitenkin koko kortteli 
muodostaa vain yhden hallinnollisen kokonaisuuden (”taloyhtiön”). Sosiaalisilta ongelmilta ei 
aina siis vältytä. 

Macro-ilot muuttaa radikaalisti julkisen tilan käsitettä. Kortteli on kuin moderni linnake: sen sisäl-
le muodostuu puolijulkinen tila katutilan jäädessä sivuosaan. Avoin kaupunki jää paradoksiksi, 
kun koko kortteliin saattaa olla vain kolme-neljä sisäänkäyntiä, joita erottaa kadusta rautaportti. 
Sen synnyttämä tila ei ole ”vapaata”; se ei mahdollista niitä monisäikeisiä, hienovaraisia kohtaa-
misia, mitä kontrolloimaton, vapaa urbaani kenttä voi tarjota.
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Itinéraire Jean-Luc Schelfout
Ile de Nantes
6.12.2011

Jean-Luc Schelfout est bénévole au Resto du Coeur de l’Ile de Nantes depuis 
octobre 2010. Il vient sur l’île régulièrement le mardi et le jeudi pour donner 
des cours de français aux personnes assistées. A la fois il participe aussi aux 
distributions hebdomadaires de dons.

Originaire de Normandie, Jean-Luc est descendu plus sud aux raisons de fa-
mille il y a vingt ans. Actuellement il habite à côté de la Loire mais quarantaine 
kilomètres à l’amont. «La Loire a au moins quatre visages différentes chaque 
jour, par rapport à ses marées», il dit, «et ils m’ont dit que les courants montent 
jusqu’à 110 kilomètres de la mer».  Il conduit mi-temps un bus scolaire et le 
bénévolat au Resto du Coeur est une partie vitale de sa vie: «La solidarité, de 
rester avec des gens et les soutenir, c’est important pour moi». Etant au milieu 
de processus de changement du métier, il compte sur devenir chauffeur d’am-
bulance, qui est également un métier avec les liens humains forts.

Pour Jean-Luc ça fait bien vingtaine années de la première visite à Nantes. «J’ai 
vu le centre-ville comme le quartier du Bouffet. Mais y compris aussi déjà les 
quartiers de l’autre côté de 50 Otages, c’est-à-dire autour Graslin. Et actuelle-
ment le centre-ville est encore plus grand, il commence venir jusqu’à l’Île de 
Nantes!». Mais au début l’île était abandonné, sans intérêt, même un peu triste...

Moi la première fois que je suis arrivé ici, dans ce 
quartier, voilà, c’est pour le Resto du Coeur. La 
raison pour ma precence ici sur l’ile de Nantes, 
c’est essentiellement le Resto du Coeur. C’est 
important de le mentionner.

C’était le 18 octobre 2010. C’est un date impor-
tant, un événement important pour moi qui est 
lieu là, le rencontré avec le Resto du Coeur.

Le MIN reste fermé mais de temps en temps ils 
organisent des brocantes d’art et là on a pu y 
aller. 

Voilà, je me suis garé ici ce matin, ça c’est le ca-
mion que j’utilise pour ramener les élèves et puis 
j’arrive ici pour l’après-midi.

Voilà dans la première fois je suis arrivé là dans 
ce boulevard. C’est un boulevard ancien et gris, 
tout semblait fermé. Ça c’est les premières 
impressions. 

Alors là on est dans la ruelle qui effectivement 
mène l’autre partie puisque là la porte verte, c’est 
l’entrée des bénéficies.

C’est le dimanche qu’ils ouvrent les portes. Je 
suis venu deux ou trois fois, et à la fois j’ai pris des 
photos des bords de la Loire. Ici on peux  tourner 
à gauche, on va voir les pilones.

Et voilà, on occupe tous les locaux là..

Alors là en face, il en a plus et plus des camions 
qui se stockent là, ils attendent pour entrer le 
MIN. On se gare par là souvent, mais il y a moins 
et moins de place.

Je viens par là toujours avec mon camion, je 
prends toujours ce boulevard et je passe l’usine 
Beghin-Say.

C’est surtout les chemines que j’aime beaucoup, 
parfois il y a de fumée qui monte... 

C’est un sacré truc cette usine.. j’ai un lien sur 
cette usine, comme je t’avais dis mon père tra-
vaillait chez Beghin à l’époque. “Chez Beghin” 
comme on dit au nord...
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Tu n’as pas d’idée si ils ont déjà trouvé 
quelqu’un qui prends les locaux? Je me 
demande qu’est-ce que ça devient... ils sont 
très prestigieux les bâtiments, ils sont déjà 
prêts comme ça!

Mais c’était dans l’usine de papier de Be-
ghin où mon père travaillait quand j’étais 
enfant. Quand je passe ici et je vois les 
usines qui sont toujours en cours, ça me 
porte des mémoires.

Quand il y a du vent je le sens, ça me porte 
loin.. je ne sais pas si c’est les vêtements 
de travail de mon père mais ça me rappelé 
mon enfance. Il n’y pas de hasards...

Et voilà c’est du béton, très lourd et laid 
comme matériel, j’ai même jamais vu des 
trains sur les voies et voilà ils ont tagé les 
pilones partout et c’est devenu quelque 
chose qui fait rêver!

Et ça, ça doit être une usine de papier. Ils le 
fabriquent là toujours. Je vois toujours les 
fabriques de papier à côté des usines de 
sucre, il y a un sacré lien. 

C’est drôle comme hasard. Et a même 
temps, il n’y a pas de hasards dans la vie...

Ici je me suis arrêté pour prendre des pho-
tos, c’est quelque chose que l’on même 
remarque pas quand on est derrière le vo-
lant. Ils sont les structures très lourds servis 
comme bas. A l’autre côté ils ont fait diffé-
remment et ils ont joué avec le ton d’ocre..

C’est même temps les couleurs et les 
formes qui te donnent envie de partir, aller 
plus loin!

Le fondateur de Beghin, notamment 
monsieur Beghin, était du nord où il a 
monté sa première usine. Il était connu 
comme  un homme des affaires res-
pecté et très actif. Et quand il n’a pas 
réussi à trouver des fabricants d’embal-
lage de papier, il a monté une usine de 
papier lui-même comme ça, à côté de 
son business de sucre. Et bientôt on 
aurait pu dire que le papier était deve-
nu même son marche principal, plus 
grand que le sucre...

Là regarde, tu vois la fumée? Dans cette 
cheminée là-bas? Tu le sens? En fait c’est 
pas de fumée mais de vapeur d’eau, c’est 
une partie de processus de fabrication de 
papier si j’ai bien compris, quand ils fait 
cuire le.. eh je ne sais pas l’expliquer mais 
pourtant..

Surtout là j’avais même pas remarque avant 
qu’ils continuent à l’autre côté de cette rue 
là mais comme ça, là il y a tout un paysage 
profond et c’est partout marqué avec les 
tags.

Tiens là il y a vraiment un train qui passe. Ils 
sont pour le transport de véhicules.
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Ça, ça fait l’intérieur de cette île, fin, moi je 
le sens comme ça. Ici ça fait comme un es-
pèce d’îlot. Et là, quand on traverse la Loire, 
hop, on rebascule dans une autre partie de 
Nantes.

Parce que le MIN là, tout ça c’est comme 
le quartier de MIN. C’est un peu comme, je 
dirais le Paris les Halles, senti par les poètes 
comme «le ventre de Paris».

Fin c’est comme ça, il y a un côté ventre, 
parce qu’il y a la nourriture et puis parce 
que c’est l’interne. C’est-à-dire que en fait 
c’est pas beau, on le voit pas, on le montre 
pas. On l’expose pas. Et a même temps 
c’est l’acte que se passe. Ça vit, ça bouge.

Le fait que le Resto du Coeur est situé dans 
ce quartier là.. en fait les Restos du Coeur 
c’est souvent comme ça, dans les quartiers 
un peu à part parce que là il y a des bâti-
ments disponibles. Et qui sont disponibles 
longtemps.

Eh c’est quoi le nom de la rue, j’arrive pas 
à lire le panneau.. je connais mal des noms 
des boulevards. On va voir le panneau.

Alors ici là, on a le grand rondpoint là, il y 
l’arrêt de train qui n’est pas loin. Ici c’est 
rare que je passe là. Mais parfois dans le 
midi, ça m’arrive que je dois aller à la Poste 
et puis en face il y a le Lidl.

Boulevard Victor Hugo. Voilà. Ici on est dans une partie de l’Île de Nantes 
tel que j’avais découvert quand je suis 
arrivé à Nantes, fin à côté de Nantes, en 
1995. Et quand je venais me promener ici, 
voilà, c’était ça la represéntative de l’Île de 
Nantes tel qu’elle fonctionnait avant qu’il y 
avait des grands projets.
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Et les vieilles usines et bâtiments indus-
trielles.. c’est ça qui me fait une de carac-
téristiques de Nantes, c’est ce mélange, les 
activités traditionnelles qui continuent. 

Je pense à un autre quartier là.. 
Chantenay, où il y a des vinagre 
Carrof par exemple. On a l’impres-
sion de vinagre Carrof qui sont là 
peut-être 300-400 ans, on n’en sait 
rien, mais que ça a toujours été. 
Et à côté de ça il y a des activités 
nouvelles qui viennent se greffer 
au-dessus et à côté de ça il y a 
des ruines. Fin, des ruines indus-
trielles. Et le mélange de ça, dans 
les jours où on est, fin, j’aime bien 
ça.

C’est-à-dire que l’on voyait bien qu’il y 
avait une activité très soutenue dans une 
époque, que l’activité qui était consistée 
était moindre, mais qu’elle était encore tou-
jours vivante.

Je crois que ça fait trois notions là que 
l’on a au même temps, à l’instante. Et le 
mélange des trois, unique à Nantes, je ne 
sais pas mais dans tous cas, très personna-
lisé par rapport à Nantes. Et cet aspect là 
il est vrai. C’est du concentré ici. C’est une 
caractéristique forte de Nantes je crois.

Parce que moi ce qu’il me fait que 
je me sens bien à Nantes.. je suis 
originaire du nord et c’est une 
plaine où, bon, toutes les armés 
sont passés. C’est un lieu où tout 
le monde ce croisent sans essuyer 
des pieds comme c’est si facile d’y 
passer.

Sur la question est-ce que c’est breton ou 
pas, moi je n’ai pas de religion sur la ques-
tion parce que comme je viens d’ailleurs, 
moi je suis bien comme ça. Et l’identité est 
tout trouvé. Je n’ai pas besoin forcement 
que ça s’appelle breton pour m’y sentir 
bien.

L’identité vient de l’histoire, ou fin, ça 
vient des hommes qui ont travaillé ici, 
qui se sont croisé, qui ont aimé, fin voilà 
tout. Et c’est ça qui fait ça. Et sauf que les 
hommes en question, ils avaient des ori-
gines certainement multiples, divérses. 
Et ça on le sens encore.

Et donc voilà, là il a y un mélange très fort et 
c’est un carrefour des cultures. Paris, An-
gleterre, Hollande, Belgique, tout ça. Après 
j’ai véçu deux ans en Bretagne sous la pluie 
et après je me suis trouvé ici à Nantes.

Il y a effectivement le Bretagne qui des-
cend mais par l’Atlantique il y a aussi des 
influences qui viennent. Il y a la Vendée qui 
monte et il y a la continent qui descend. 
C’est le brassage de tout ça qui fait cette 
personnalité de Nantes. 

Et pour que le lieu après, une fois transfor-
mée.. fin, ça c’est que mon point de vue, 
pour qu’ils soient.. comment je vais dire.. 
pour qu’ils vibrent en s’appuyant cette 
racine là, sur cette histoire là, il faut force-
ment en tenir énormément compte.

Les Chantiers.. je pense que c’est pas trop 
mal. Ils ont conservé.. Il y a un truc que j’ai 
trouvé très rigolo en Chantiers! En moment 
ils ont eu des balustrades pour protéger 
parce qu’il y avait beaucoup d’accidents 
à Hangar à bananes, des gens qui se sont 
tombés dans l’eau. Alors ils ont mis du mé-
tal qui se rouille même quand c’est neuf! Je 
me doute si c’est fait exprès.

Et ici je retrouve quelque chose du nord: 
un sens d’un mélange. Un passage. Il y a 
des influences multiples.

Alors après, ce n’est pas que facile. Parce 
que gérer tout ça, tout cette friche, com-
ment on fait? He-he, qui paye?

Ça alors c’est un site pollué je suppose. Il y 
avait une activité quelconque et puis voilà.. 
alors il y reste toujours les grilles. Il y a tou-
jours des cadenas et puis, he-he, à l’inté-
rieur ça pousse. Et il y plusieurs endroits 
au pays nantais comme ça. Il y a toujours 
quelqu’un qui a les clefs.

Alors ça, c’est pareil. Ça doit exister depuis 
toujours, heh, on n’en sait rien mais depuis 
longtemps. J’y vais pas, moi je bois pas de 
vin alors qu’est-ce que tu veux que j’aille 
faire là?
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Alors le parking de Lidl là.. au mo-
ment j’y arrive parce que j’ai conti-
nue l’atelier français quand le resto 
était fermé donc je suis allé cher-
cher mes sandwich à Lidl. J’arrive, 
la barrière était quasiment fermé. 
En fait ils protègent le parking parce 
qu’il y a beaucoup des gens qui 
garent leur voitures là et il n’y a pas 
d’espace pour les gens qui viennent 
faire ses courses. Donc ils ont fait un 
peu la police.

Ça c’est ce qu’on appelle le terrain vague. 
J’en pense rien plus. Ou en fait ça me 
rappelle encore le pont Tabarly. Il y a cet 
espèce d’immeuble ocre qui semble d’être 
métallique, j’ai trouvé ça plutôt laid. Je 
me demande comment on peut vivre la 
dedans conformément.. 

Mais après, ces bâtiments là avec les 
formes simples et colorés, je ne sais pas si 
c’est mieux qu’il y a des couleurs mais... à 
la fois je trouve que c’est bien les façades 
très colorées que l’on a maintenant, et de-
fois je suis horrifié de voir la juxtaposition 
des teintes.. mais je ne juge pas.

Dimanche je me suis attardé aussi sur le 
pont Tabarly, c’est pas vraiment le sujet 
mais.. j’ai passé plein de fois, je me suis 
arrêté, j’ai fait des photos de ça.. j’aime bien 
le pont Tabarly. 

Donc pendant les années j’ai vu ça et 
aussi le bâtiment Marcel Saupin qui 
a l’air ridicule et qui pour moi semble 
un compromis. Bon bref, j’aimait pas 
du tout. Et là, en étant sur le pont 
Tabarly, en voyant derrière des autres 
immeubles qui sont construits pour qui 
chacun a son terasse.. fin ça fait un peu 
comme un termitière. Donc il est là et 
puis il y a des autres bâtiments un peu 
plus classiques et là maintenant tout 
ça, ça fait système. Donc c’est l’autre 
côté du pont Tabarly, visiblement 
urbanisé pour y mettre beaucoup de 
monde. Mais bon, pourquoi pas mais 
moi j’ai l’impression de pas pouvoir y 
vivre. Il faut demander aux gens qui y 
habitent, peut-être ils sont très bien.

Ça c’est rigolo, ce.. la question que je 
me pose souvent, parce que ça a l’air de 
fonctionner, c’est en pleine vie on va dire, 
même si aujourd’hui c’est fermé mais.. 
qu’est-ce que ça devient demain? On a 
entendu que tout ça sera rasé parce que 
ça va être une extension du CHR.. du CHU. 
Et ça, ça survivra ou pas?

Là c’est pfff.. tout est ballant... Et après à 
l’autre côté de ce quartier on a le Lidl la-
bas, avec son parking.

Le dimanche j’arrive là comme ça. Pour 
prendre des photos, je les ai pris sur la 
cheminée.. dans ce quartier là je n’ai pas 
fait des photos. Et après, quand c’est fermé 
ici, je suis allé prendre mes sandwich là-
bas, entre la titan jaune et la titan grise. 
J’aime bien ce quartier.

Et là c’est en train de prendre tournure. 
Donc ici, on peut imaginer que c’est une 
situation provisoire. Il y avait une activité et 
pour l’instant c’est squatté. Les gens que 
je connais, ils sont de l’autre côté mais ça 
c’est sans doute une extension.

Et donc je suppose la glace, il devait la faire 
là avant..

J’aime bien d’être à l’extérieur. Je m’ennuie 
vite quand je suis à l’intérieur. Eh donc 
ça me gène pas à midi d’aller déjeuner 
comme ça, avec les sandwiches. Quand 
le centre était fermé, les midis, je suis allé 
manger là-bas, au bout de l’île.

Fabrique de glace, entrepot frigorifique... Il y a une fois quand je suis passé ici, 
il y avait un paquebot, bateau pour les 
passagers. Un bateau moyen, c’est pas 
des grands paquebots qui viennent. Je 
me souviens plus, je me demande si ça 
n’appelait pas «l’Astor», comme la famille 
d’Angleterre. 

Voiture

Là on a le grand pont de Cheviré... j’aime 
plutôt bien le pont de Cheviré.

Alors je ne vais pas sur ce parking là parce 
que je ne passe pas avec le camion. 

Je me mets à l’endroit où je prends mes 
sandwiches d’habitude? Je ne sais pas si 
je vais pouvoir, il y a un camion... Ici, juste 
en face de.. eh quand je viens je me mets 
juste là mais  je bouge un peu, je ne veux 
pas lui manger son paysage.
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Donc voilà je me mets ici et je mange mon 
sandwich tranquille. Puis bon, ponctué par 
les cyclistes qui passent ou des joggers.. 
ou temps en temps la police municipal. 
L’autre fois j’ai vu deux policiers à vélo. 
Sympathique, ils m’ont dis bonjour d’ail-
leurs.

Une fois par l’année il y a un vide-grenier et 
puis de temps en temps j’aime bien y aller 
juste me promener comme ça. J’aime bien 
l’endroit. Fin, comme tout le monde. L’en-
droit il a resté assez authentique on va dire.

En face il y a Sainte Anne. Après bon, 
qu’est-ce que je fais... je laisse vaguer, 
voguer, voilà. Ponctué par le Navibus.

Alors. Dans quelle sens elle coule...?Il en a un toute le vingt minutes je crois. 
J’aime bien ça. J’aime bien me garer là. 
Bon, je ne le fais pas quand à la semaine, 
mais quand je me promène.. Trentemoult, 
j’aime bien y aller aussi.

On voit bien le courant inversé là. C’est 
impressionnant la Loire qui coule à 
l’envers, pour quelqu’un qui connait pas, 
he-he.
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Alors ce qui fait la particularité de la Loire, 
c’est qu’elle est au moins quatre fois dif-
fèrent par jour. Elle est deux fois basse et 
deux fois haute et puis touts les états inter-
médiaires. Donc on s’ennuie pas.

Voilà il est là, la rouille rapide. Quand ils ont restauré le centre commer-
cial de Beaulieu, donc il y a eu cet espèce 
de planche à voile là, des différents cou-
leurs et dont certains était en matériel 
brute. Eh donc ils se sont mis naturelle-
ment rouiller. Et ça coulé, et au moment ils 
ont du dire stop, ça a galvanisé...

Le butte de Sainte Anne.. je ne les connais 
pas. Mais quand je prends mon sandwich 
je les regarde. C’est de la habitat collec-
tive, tout le monde ont une vue sur la Loire. 
Ça doit être sympathique.

C’est des immeubles, fin, moi je suis né 
à 1953 donc quelques années après la 
guerre, à l’époque où ça a construit beau-
coup. J’ai connu tous les excès qui a eu 
dans ce sens là. Maintenant je suis plutôt 
allergique à l’habitat collectif.

Mais c’est mon sentiment. A même temps 
je sais bien que raisonnablement, on 
n’a pas de choix. Puis tous les vieux im-
meubles sont vraiment sympathiques, fin 
ceux qui sont là à travers. Peut-être il faut 
que les immeubles de butte Sainte-Anne 
vieillissent encore un peu.

Le quartier Sainte-Anne est très sympa-
thique. Je me promène dans les vide-gre-
niers en dimanche, et celui-là je l’ai fait une 
ou deux fois.

Quand on monte là on a un beau point de 
vue et ça doit être ce petit square là, il y a 
Jules Verne et le capitaine Nemo, c’est ça? 
Des petits sculptures là, sur le square. Des 
petits personnages, peut-être Jules Verne 
comme enfant et capitaine Nemo à côté?

On trouve des falaises là.. cette falaise, 
moi je l’ai chez moi en amont. Parce que 
comme je suis au bord de la Loire. La Loire 
a dû suivre un relief naturel.

En 1995, quand je suis arrivé à Nantes, l’île 
était grise et morte. Je ne comprenait pas 
pourquoi Nantes ne tirait pas partie d’ici. 
Mais j’ai compris après que ça venait arri-
ver. Qu’il n’y avait que dix ans que ça s’était 
arrêté. Il faut toujours un moment que ça 
décante.

J’avais un rêve horrible, qu’il n’y avait plus 
d’eau, he-he. Tu sais, comme il ne pleut 
pas énormément, même on ce moment là, 
on est à décembre et normalement il y a 
de l’eau. Et il y a des fois quand elle est très 
très très basse.

Au cours de l’histoire ils ont voulu changer 
le cours de la Loire plusieurs fois, ils l’ont 
recreusé et aujourd’hui les mouvements 
de courant, on les a jusqu’à 120 kilomètres 
alors qu’avant c’était pas le cas. J’ai en-
tendu que le niveau moyen de la Loire a 
baissé plusieurs mètres.

Là il y a un endroit qui me fait rêver. Je 
crois il s’appelle chantier Leclain, c’est 
ça? Là-bas, plus loin, où ils restaurent des 
vieux bateaux. Le Belem, construit par le 
chantier Dubigeon, était lancé de cette 
cale là.

Quand Le Belem fêterait ses cent ans, je 
crois c’était à 1998, je suis venue à Nantes. 
Ça m’a bien plu. Il est toujours nantais, il 
est en croisière avec les stagiaires.
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Et l’Amiral Bougainville là, la vedette, je me 
demandait qu’est-ce que c’était tout ça et 
j’ai cherché. C’est un engin qui est ruiné. 
C’est un bateau qui faisait la traversé l’île 
Noirmoutier - l’île d’Yeu je crois. Ça fait 
relativement long temps qu’il est là. Avec 
toutes les traces de passage des goélands, 
he-he..

Ce qui est étonnant aussi c’est les di-
mensions. On est tout de suite dans le 
gigantisme. La grue est absolument mons-
trueuse. Et là le plot d’amarrage, he-he, 
c’est énorme.

Alors d’ici on voit les quais là, après l’usine 
grande bleue là.

Je suppose c’est le projet du Corbusier qui 
on voit là. Lui je n’ai pas encore visité, mais 
j’ai visite le site de Saint Lupien qui est à 
côté. Le Ratiatum. Il y a une petite chapelle, 
et les fouilles sont tout autours. C’est un 
bel endroit ça.

Ca et puis on a du vent du large. Il y a le 
vent de Loire. Peut-être qu’il change avec 
les marée?

Le trois-mats qui est là-bas, je crois il 
s’appelle La Boudeuse. Je ne le connais 
pas trop, je crois que c’est lui qui avait un 
problème de financement, il s’est retrouvé 
sans un rond et il devait être vendu aux 
enchères.

Alors c’était très étonnant, pourquoi la pe-
tite chapelle était posé comme ça là. Et en 
fait il y avait les termes. C’était comme ici, 
c’était un quai, c’était un port, mais il y avait 
des bains. Et ils ont construit la chapelle là 
parce que ils ont récupéré les termes pour 
en faire des zones de baptême. 

La perspective est super beau. Moi j’adore 
là. On le voit bien quand on passe avec le 
Navibus. C’est forcement fait exprès. Et 
que la grue est juste ici, à côté.

Un bateau d’habitation sans doute. Alors 
il parait que.. quelqu’un m’a dit que c’est 
un endroit très agréable, beaucoup moins 
connu que Trentemoult. Vous le répéterez 
pas, tu as coupé ton truc, he-he.

Fin, il y a plein de petits endroits comme ça, 
caché et magique...

Et je crois c’est là où il y a eu plusieurs 
jeunes adultes morts, électrocutés, ils ont 
essayé de monter sur les wagons. J’avais 
compris que c’était un peu plus loin là-bas.

Mais alors ce qu’est très curieux, c’est que 
cet endroit.. quand je passe là, je suis en 
volant donc je suis plutôt concentré sur 
mon conduit. Je l’ai vu quand c’était fini. 
Mais je l’avais pas vu en travaux. J’ai jamais 
fait attention en passant.

Là c’est sympa aussi quand on voit le dôme 
là, je ne sais pas comment il s’appelle, 
Saint-Nicolas? Et après il y a le tour de 
Bretagne.

C’est un jouet je pense, dans l’imagi-
naire de gens, quand ça a commencé de 
revivre. Quand ça a commencé d’être mis 
dans le fonctionnement, il y a eu tous les 
accidents. Et puis chaque fois sur les per-
sonnes jeunes. C’est toujours un drame, 
une grosse perte pour la société, un jeune 
mort.

C’est le Karting? Celui ils veulent le suppri-
mer? Il n’y pas longtemps qu’ils sont com-
mencé le démonter, je suis passé ici il y a 
trois semaines et c’était encore entiér.

Vous savez comment y aller? D’accord.. 
Oui parce que quelqu’un m’avait parlé 
parce que tout simplement cette per-
sonne avait des amis qui habitaient là-bas 
et donc, je me suis toujours dit que je vais 
aller voir mais pour l’instant je ne suis pas 
encore allé.

Partie 2

Alors ça c’est quoi ça? C’est le Stereolux? 
La Fabrique? Vous l’avez déjà visité? Moi 
j’y vais après-demain voir Mademoiselle 
K. C’est la première fois que j’y mettrai les 
pieds. J’ai vu qu’il y a un bus, ça fait un peu 
gadget!
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Itinéraire Florian Guilet
Haute-Île, Rezé
7.12.2011

Nouvelles
Cliniques

Beghin-Say

Place du Puits

Ponton

Alva

Florian Guilet a habité à la Haute-Île pendant 12 ans. Sa maison était louée 
par un ami, et Florian y a emmenagé après lui. La proprietaire lui a vendu la 
maison après quelques temps, et Florian a fait la renovation depuis quelques 
années. La maison est typique de son quartier; elle est petite et construite 
entre deux autres maisons, au milieu d’un ilot dense.

Durant les deux dernières années Florian a travaillé sur l’historique de la 
Haute-île, cherché des vieux plans, de vieilles photos et parlé avec tous les 
habitants du village. C’est un travail considérable car il y a quand même 
presque deux cent maisons. Le livre devrait être prêt pour l’année prochaine.

Pour ses habitants, la Haute-Île s’est separé peu à peu de ses voisins, Rezé, 
Nantes et les autres villages (Basse-Île, Norkiouse, Trentemoult). Au sud 
il est limité par l’autoroute, le quartier industriel sur les cotés. En face, de 
l’autre côté de la Loire, il y a des quartiers industriels qui ne portent pas des 
impressions de voisinage. Pour le village, cette séparation résulte comme 
une sensation forte de solidarité entre les habitants.

La vie ici, c’est assez sympa. Là il y a le pê-
cheur, Jean-Luc, qui te connait. L’avantage 
d’habiter ici est, comme je connais pas mal 
de monde, que tu peux aller n’importe où.  
Enfin, presque..

Ah, tu as déjà commencé les civelles? Ça 
donne quoi?

Le bruit des hélicoptères, c’est l’horreur. 
C’est tous les jours.

Comme ils ont creusé la Loire, il y a plus 
d’eau. Et ça rentre plus dans les terres. 
Et là, temps en temps, il pêche un peu au 
carlet.

Là.. est-ce qu’on peut descendre? On va 
aller le voir, on va aller voir ce qu’il fait.

En fait ils n’ont plus que deux pêcheurs et 
autrement c’est les pêcheurs de quoi, de 
Cordemais? Non, Pont-Saint-Martin. 

Donc voilà. Et là-bas il y les seuls gens qui 
habitent sur leur bateaux, les péniches là-
bas. C’est la petite fille de Leclain qui a le 
chantier naval qui se trouve à l’autre côté 
de la Loire, à Chantenay. Ils fabriquent des 
péniches là.

Ça c’est le remblai. C’est notre ami qui 
est autorisé et après, ça sauvegarde les 
berges. Autrement, comme il y a des ma-
rées, ça crue tout le temps. 

Voilà un hélicoptère du CHU... autrement 
il y a très peu des gens de Haute-Île qui 
viennent sur ce ponton pour se poser.

Et ici il y avait plein des grues. C’est une des 
plus vieilles je crois, celle-ci, qu’on trouve 
de l’autre côté. Et il y a plein des sortes 
différentes.

Avant la flotte venait vachement plus loin 
parce que ça c’était une pente douce. Elles 
étaient remblaillé, après il y avait un che-
min et plus loin là il y avait une maison qui 
était complètement grignoté par la crue.

C’est le port autonome qui gère tout les 
berges et tout autour. Et en fait on doit 
demander les autorisations pour savoir 
jusqu’au où tu peux aller au niveau des 
remblaiments.
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Et cette maison là, pendant la guerre, elle 
était un peu abandonnée et elle a été com-
plètement bouffée en bas. Ils l’ont renfor-
cé avec du béton.

Là ils viennent de finir ses peintures... c’est 
marrant, comme moi je connais l’histoire 
de cette maison, je sais qui habitait là et ce 
qu’il s’y est passé. 

Et ça bah oui tout ça... tout ça, ça n’existait 
pas, tu vois sur les vieux plans, ça c’était en 
pente douce.

Tu peux faire les cabanes, on est pas re-
gardant, c’est un peu le bordel mais c’est 
pas grave. Après, c’est renettoyé, regéré. Il 
y a une chaise en acier dans la vase, il faut 
aller la chercher parce que ça craint.

Toutes les maisons ici sont construites sur 
de l’alluvions et ne sont pas stables. Les 
parties basses sont plus fortes.

Ah oui d’accord, ça c’est le composte. Il 
vient d’arriver. C’est pour le composte col-
lectif. Et ça, ils ont dû demander l’autorisa-
tion de Nantes Métropole, Rezé et au Port 
autonome. C’est un peu complexe. Tant 
d’autorisation pour si peu.

Tu avais un gars qui habitait dans le cabane 
là.. j’ai appris ça hier qu’il avait mis feu 
dedans parce qu’il avait perdu la boule.. et 
il y avait pas de toit, il avait mis une bâche, 
et donc tous les hivers là il était dans son 
pauvre truc..

La cale elle a toujours existé à ce niveau 
là. C’est un accès à la Loire. Quand tout le 
monde pêchait et tout le monde vivait avec 
la Loire.

Et c’est là où je l’ai récupéré.. je suis allé là 
dedans. Il faut y aller à la bonne période, je 
crois que c’est en octobre. Là il y a beau-
coup trop de vase. Plus il y a des crues, 
plus ça embarque la vase et dégage des 
cailloux. Là tu peux descendre un peu plus 
bas. Mais là..

Et là c’était l’ancienne épicerie.. eh bien, on 
ne croise personne ce matin.. 

Et là il y a une cabane des enfants.. ça c’est 
bien à la Haute-Île qu’il y ait des espaces 
pour les enfants. C’est vraiment un village 
pour les enfants aussi. On a plus en plus 
des voitures donc ça craint un peu plus 
mais il y a plein d’espace des jeux.

Toutes ces grosses pierres, c’est la mairie 
qui les a emmené.

Et la fameuse pierre est là-bas.. en fait 
quand tu finis ton chantier tu payes ton 
coup au maçon. Là il est resté donc il n’a 
pas payé son coup à boire.

Ici, quand il y avait des crues, il y avait 
beaucoup d’eau passée sur cette ruelle là. 
C’était super dangereux. Il cassait en fait 
les volumes de la maison. Là il n’y a plus 
du tout de crue. Toutes ces maisons ont 
été rajoutées après, ce n’est pas du tout 
d’origine.

Et ça c’est les batar-
dot d’eau. Tu mettait 
les bouts de bois à 
l’intérieure et ça évi-
tait que l’eau fasse 
des gros mouve-
ments de courant 
dans le village. Ça 
cassait le courant. 
Ça il faudrait les res-
taurer. C’est l’histoire 
de Haute-Île. Il n’y a 
plus des crues mais 
bon, ça fait partie du 
truc.

La place du puits.. tu as plein des petits 
détails un peu partout.. les fenêtres en 
brique, il n’y en a pas beaucoup. Et là tu as 
les pièces de granit sous bassement les 
fenêtres. Ça vient de Lorient, ils les met-
taient dans les fonds- de cales des bateaux 
pour les ..?

Les maisons là, elles ne sont pas très 
vieilles.  Après, il y a differentes époques 
de construction.

Ici il y a trois maisons de cap-horniers, 
c’est les toutes petites maisons. Ça c’était 
les gens qui avaient l’argent, mais c’est pas 
dit si c’était les cap-horniers ou pas.

Après, ici tu as des maisons qui ne sont pas 
très grandes, de l’autre côté ils étaient 17 
dedans. Toute la famille, douze enfants...

Quand tu te balades, tu arrives à chopper 
des trucs. C’est un truc de curiosité, j’aime 
les photos, la peinture et voilà.. quand tu 
traines, tu arrives à voir les détails.
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Je ne sais pas si il y a de l’eau, ni si c’est 
profond. Je ne pense pas parce que 
comme on est sur sable, il y a de la flotte 
partout ici. Donc 4-5 mètres, ça suffit pour 
avoir de l’eau.  Mais maintenant il y a des 
usines autour, on ne sais pas trop com-
ment les nappes phréatiques sont gérées. 

Le puits était là. Il y avait une pompe et en 
fait je compte la remettre en état, parce 
que là il y a des pierres qui s’en vont. Je 
ne sais pas si ce sont les gamins qui em-
barquent les pierres mais si on fais pas 
quelque chose bientôt il va tomber.

Après, c’est marrant de venir ici le mer-
credi ou le samedi après-midi, comme il y 
a des enfants partout. C’est un terrain de 
jeux. Avec toutes les petites ruelles, avec 
les vélos, c’est top.

Ça c’est une maison qui était abandonnée 
il y a super longtemps. Et là elle est vendue.

Même là, sur la place de puits là, malgré.. 
tu vois, c’est un peu bordel là.. Voilà, les 
gens, ils laissent faire les cabanes pour 
les enfants. Comme ça tu n’as pas des 
bagnoles au-dessus là et ça fait un espace 
de jeux pour les enfants.  Si il y avait des 
voitures partout, ils ne joueraient pas là. Ils 
vivraient pas la place.

Quand tu vis dans un endroit comme ça, 
tu ne veux pas forcement te balader super 
longtemps. Tu sors un quart de heure 
et voilà, tu te mets sur où on était tout 
à l’heure, sur le ponton, et tu te poses et 
puis..

Il est en bois ce bateau.. il n’est peut-être 
pas si vieux, il doit avoir 40 ou 50 ans qu’il 
est là? Oui, quarante ans...

Dans ce travail ce qui est intéres-
sant, je vais chez les gens qui ne 
sortent pas du tout. Ils sont dans 
un lieu mais si ils n’aiment pas être 
dérangé. Il faut le tolérer, ils ont le 
droit. Il y avait une période ici, là ça 
c’est un peu calmé, mais ça passait 
tous les jours pendant un prin-
temps: «Vous ne vendriez pas votre 
maison? Vous ne connaissiez pas 
quelqu’un qui vends sa maison?» 
et tu es là mais pfff. Tu reste poli 
mais...

Il y a plus en plus de voitures. Et puis on 
est tout prêt de la nouvelle clinique. Les 
infirmières payent leur parking et puis il y 
a une école d’infirmières. Elles viennent 
souvent se garer sur la Haute-Île. C’est un 
peu chiant.

Après, tu vois, tu viens de voir un pote, 
voilà, c’est la balade et la fête, quoi. Moi j’ai 
une toute petite maison qui est sombre. 
Après tout dépend d’où tu t’en vas et.. 

Mais ça c’est.. voilà. Je trouve ça agréable. 
Voilà la balade à moi elle peut s’arreter là. 
Tu vois un peu des canards, des trucs.. 
tu croises personne, tu ne prends pas de 
coup de vent... voilà.

Quand je me balade, je vais tout au bord 
de la Loire et puis je pars vers.. Je suis la 
Loire jusqu’aux bords de Sèvre. Il y a plus 
de parcs et c’est plus agréable, il n’y a per-
sonne. 

Je décide de faire un tour et m’aerer je 
ne le fais pas à cent à l’heure et après tu 
te sens tranquille. Après tu tiens à ta tête 
“tiens je vais me balader une heure” et en 
fait tu reviens trois heures après parce que 
tu as croisé quelqu’un ou il y a un truc qui 
t’a interpellé...

Tu peux prendre ta voiture pour aller plus 
loin, dans les fôrets... Mais là, ce qui est 
agreable est que l’on se connait presque 
tous. Après, il y a des gens qui ne sortent 
pas. 

Les péniches.. Je les connais pas très 
bien mais ils ne vivent pas en dehors. Ils 
gardent leur distance, c’est un choix de vie. 
De vivre sur un bateau... autrement on fait 
la fête tout le temps sur les bateaux.
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Voilà, c’était un bout de chiotte ca. C’est fun 
ça, de le faire là... et après, le côté roman-
tique de village..

Et là tu peux y aller, je pense qu’au bord 
de la Loire, ça balance. Les carcasses de 
ferraille et du bagnolles et ... et ça tombe à 
l’eau.

Quand tu vis là longtemps, et avec 
toutes les embrouilles que ça.. parce 
que l’on est les uns sur les autres. C’est 
pas pire que Trentemoult mais il y a 
toujours des histoires, des machins.. 
là ils sont partis à Trentemoult. Et ça a 
bien râlé, ils voulaient les virer, et on a 
entendu dire qu’en fait ils veulent que 
l’on les garde ici. On était là mais ça va, 
c’est pas à nous de les gérer, c’est à la 
mairie. C’est des européens, ils ont droit 
d’un place comme tout le monde... ça 
fait partie du jeu, il faut les accepter.

Moi je suis allé squatter là haut. Il n’y avait 
pas de barrière métallique.. je ne montais 
pas tout la haut.

Les toilettes c’était tout ça et puis l’autre 
côté.. eh oui, ça a été enlevé, plus de huit 
mois. Tu vois, ils ont posé une chiotte 
sèche mais tu parles, ils ont des caravanes 
donc ils ne l’utilisaient pas. Ils l’ont fait pour 
le fun mais... ils ont plutôt construit là.

Ça c’est, tu vois ce que c’est? Ça c’est.. là 
haut ils brulaient du cuivre, les fils élec-
triques.. et ça bah c’est tout la résidu qui est 
arrivé là maintenant. C’est pas forcement 
les roumains. 

C’est la première image que j’ai eu quand 
je suis arrivé, il y a 15 ou 20 ans, je sais plus. 
On est passé en voiture, on avait encore 
le droit de passer en voiture au-dessus. 
C’était flash. T’avais juste l’emplacement 
de la voiture.

C’est marrant parce qu’après, moi j’habite 
juste à côté.. c’est marrant que c’est la 
première image que je vois tous les temps 
maintenant.

Ça c’est pas le premier pont, ils ont démoli 
l’autre et construit celui-ci. Et là, ils l’ont 
repeint, il n’y a pas longtemps..

Donc la balade, c’est un peu ça. C’est un peu 
de l’architecture, un peu la nature, un peu 
des rencontres des gens, et déjà tu prends 
un coup de vent. Et c’est la Loire. Et là-bas 
c’est le Sèvre, à droite.

Ils brulaient le cuivre et après, c’était 
rock’n’roll quoi. Donc nous, on n’y passait 
plus. Moi je suis passé parce que c’est la 
route pour aller en vélo au centre ville. Mais 
c’était dégueulasse.

Moi j’aimerais bien avoir une péniche. 
C’est un plaisir, un demi-rêve. Tu es là, tu 
te balades et tu vois ça.. ça serait quand 
même pas mal d’avoir un atelier sur un 
bateau. C’est pas donné à tout le monde.

J’ai trouvé une carte postale de la Haute-
Île qui vient d’être éditée de 2010 je crois. 
C’était marqué «Haute-Île» et c’était pris du 
pont de SNCF et on voit cette péniche. Et 
on ne voit pas du tout le village. On voit le 
pont de Trois Continents et tu es là «oui 
d’accord, c’est peut-être ça la Haute-Île»...

Alors là ce qu’on entend, c’est le fameux 
problème de l’usine Alva qui rejete les 
eaux.. donc des fois ils ont les problèmes 
avec leur cuve.. C’est dégueulasse. C’est 
de la graisse. Là c’est propre mais.. là la 
balade fait «oo super» quand ça pue.. Je ne 
suis pas content quoi.

On le sent. Parce que là le vent vient sou-
vent de l’ouest. Dès que ça tourne un peu, 
tous les gens, ils meurent quoi. Avant il y 
avait les abattoirs et la bouillotterie, plus ça. 
C’était un horreur. C’était rock’n’roll. Les 
poissons étaient contents.

Et là tu vois c’était dégueulasse, 
nous avions nos amis les rou-
mains. Ils n’ont pas eu de bol, 
ils étaient là et ça galèrait pas 
mal. 25 familles. Et les toilettes, 
ça devait être géré par la ville 
donc mais tout loin là, c’était de 
la merde. 
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Et avant là-bas c’était des friches mais il y 
avait des usines. Et à l’interieur il y avait des 
mecs qui se sont squattés, comme partout. 
Ils squattaient dans les tentes, dans les bois 
là. C’était un bordel. Ça a dû être pendant 
trois ans.

Et là, ca serait bien qu’ils fassent un gros 
projet, vous n’etiez pas au courant de ce 
qu’ils ont en train de faire en Beghin-Say?

Il y a un gars qui a sculpté.. c’est marrant 
parce que j’en ai parlé avec une copine, elle 
avait eu l’oeil pour la même chose. C’est un 
branche mort, on va aller le voir.

Voilà, c’est les belles espaces super bien 
gérés par les urbanismes de Rezé...non, c’est 
peut-être Nantes ça. C’est un mémorial de la 
guerre, je pense, ou un truc comme ça. Mais 
en fait tu vois, personne y va. C’est du béton.

Tu les croisent encore temps en temps 
mais là c’était vraiment bizarre. Tu fais ta 
balade et tu fais «aa d’accord vous vivez là 
les gars. Bon. Super.»

Là, lieu des ateliers, des galeries contem-
poraines.. c’est les souhaites. Mais après ce 
qu’ils vont faire.. je vois plutôt des bureaux 
hi-tech moi là dedans. Tu es quand même 
super bien placé sur la Loire, avec un centre 
commercial ou des boutiques un peu chic 
en bas...

Là il y a quand même la Nouvelle Clinique, 
tu pourrais aussi te poser là mais si il y avait 
un barrière anti-bruit par rapport à la route... 
mais là c’est du béton et de ferraille, moi je 
veux pas y aller.

Tu les laisses tranquille, ils faisant leurs 
trucs. Et eu, je ne les ai pas croisé, mais 
j’ai vu leurs habitations. Là il en avait sur 
les rebords aussi, c’était des mecs.. un peu 
paumé quand même.

Ici je ne viens pas très souvent... Là il y a 
plein des lapins.

Je ne sais pas si les gens de la Haute-Île qui 
ont les enfants, je pense qu’ils ne prennent 
pas souvent des vélos pour aller sur les 
bords du Sevre. Ils ont déjà plein d’activité. 

Là c’est la dernière tempête... Souvent dans 
les balades je ne parle pas en fait.

Ça ce ponton là, je ne sais pas trop ce que 
c’est. Je ne sais pas ce qu’il fait là. 

Et donc maintenant qu’ils ont repéré le bou-
chon, ils peuvent raser les berges pour ne 
pas se le prendre.

Là il y a un gros bouchon vaseux là, au 
milieu. En fait quand ils partent là-bas par 
le barrage ils attendent qu’il s’ouvre. Pour 
pêcher la civelle ils partent souvent dans la 
Sèvre. Jean-Luc, qui avait le bouchon, est 
venu voir, repérer le lieu.. là il se trouve en 
4, 5, 6 bateaux en attendant l’ouverture de 
barrage. Pour être les premiers.

La clinique, je ne savais pas que ça a tourné 
autant...

Tu trouves plein des trucs sous les ponts, 
parce que les gens balancent les ferrailles, 
les vélos, des trucs.

Le Sèvre, c’est par là-bas. Après, je continue 
à pied ou à vélo vers là-bas, et c’est cool 
parce que tu as des vaches, des chevaux.. 
c’est la nature.

Ça doit être une branche qui fait le bruit. Oui, 
c’est celui-là. Il est en suspend en fait.

C’est l’ancien pied du pont. Mais ça je n’ai 
jamais vu. Ah non c’est la fin de... c’est pas 
très vieux en fait.

Tu vois ce tuyau là, c’était mis il n’y a pas 
longtemps. Le tuyau de merde là, et je ne 
sais pas ce que c’est. C’est un truc d’éva-
cuation de la clinique, sans doute. 
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J’ai essayé de faire des sculptures avec 
mais ça marche pas bien. Tu mets ton pied 
dedans et tu y restes. Il y a des gens qui sont 
nouillés dans ça.

Il y a des plages qui existaient, un bar, c’était 
un petit guinguette qui était au bord de la 
Loire, avec un super jardin sur le terrain 
du boue et tout ça. Et au bout il y avait une 
plage du sable. C’est quand même assez 
agréable. Bah tu te beignes pas.

Je trouvais que c’était marrant le 
défi d’aller récupérer des trucs sur 
les bords de la Loire. Parce que 
déjà, ça glisse pas mal et voilà, tu 
sais que si tu fouilles ton pied de-
dans, tu peux y rester. C’est pour 
ça que les gens ne s’y approchent 
pas.

Avant il y avait des mecs qui traversaient 
la Loire. C’était un peu le défi: «je suis un 
homme».. il n’y a pas mal des courants. Ca 
va dans les deux senses. Ça doit être aussi 
au cause du pont là.

Et comme là, c’était les abattoirs, toute la 
merde longeait en marée descendante, 
redescendais sur la Haute-Île et venait en 
buttée contre cet parois. Ça puait tellement 
qu’ils ont dû faire quelque chose.

Après, ce pont là il est un peu vieux donc 
je ne sais pas quel procès ils ont dû faire. 
Mais après, le pont de Trois Continents ou 
le pont de Cheviré, il y a un pile ou deux? 
J’aime pas. Je ne sais plus.

C’est marrant que l’érosion du terrain, com-
ment ça gratte, tu vois là, la remblaiment, 
elle a l’air de pas trop bouger au niveau de 
la Nouvelle Clinique.

Et c’est pour ça qu’ils ont 
décidé de faire le quai, pour 
éviter tout ce truc là, toutes 
ces déchets arrivés dans ce 
coin là. C’était les riverains qui 
mettaient les déchets dans la 
riviere.Et après, c’est au fond des actions au niveau 

de la mairie. Comment ils le remblaient, les 
décisions ils prennent. C’est intéressant 
d’analyser le truc parce que, vu dans l’autre 
coin c’était remblayé et tu vois, où on était 
avec le pêcheur, c’est lui qui a remblayé.

Quand ils ont construit les forages, pour ça 
ils ont dû mettre des pilons de vingt metre 
pour trouver un roche. C’est un truc de 
malade. C’est que du sable. Je ne sais pas 
combien ils ont dû creuser pour mettre les 
piles  de ce pont là.

Après, c’est dommage si ils ne le connais-
saient pas. C’est quand même super 
agréable.

Après là, je ne sais pas ce que va arriver là-
bas. Ils vont bien construire quelque chose. 
J’espere pas trop proche de l’eau.

Le hibou.. est là-haut. C’est marrant. Et moi 
je voulais monter là-bas pour lui peindre les 
yeux et une bouche. Mais j’ai plein des trucs 
à faire..

Quand tu demandes qu’est-ce la curiosité, 
voilà, c’est ça. Ce que tu regardes partout. 
Et ça c’est un truc artistique qui est rigolo. 
Qui va regarder la-haut?

Les mecs ils vivaient à ce coin là. On ne voit 
pas et on entend presque pas la route.

Ça c’est le bati, là tu as les anciens murs 
et je crois qu’ils avaient une cale pour les 
bateaux là.

Quelqu’un est venu et essayé de le voler. Et 
en fait il l’a fait tomber et il l’a fait casser. Et 
c’est debile. C’est bien du granit.

Alors après, moi je trouve ça chouette de 
se balader là parce que tu as plein des vues 
différentes. Tu es vraiment au bord de la 
Loire. Par rapport à la Beghin-Say et même 
de plus proche de l’eau.

Souvent quand tu passes au-dessus quand 
tu es nantais, et... en fait tu vis pas trop l’eau. 
Là tu vas aller voir le Belem, après, il n’y pas 
mal des gens aussi qui ont des bateaux de 
plaisance. Mais pas ici, ils les ont sur le côté.

Après c’est un peu .. quoi, c’est un peu 
bizarre. C’est pas super nature quoi. C’est 
de la vase.
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Je devrais trouver un nouveau atelier plus 
grand pour peindre et sculpter. Dans ce 
coin là c’est super cher.. je crois je dois aller 
plus loin.

Il y a de la qualité quand même à Nantes. 
Quand tu vas aux galeries.. il y a plein des 
gens qui exposent ailleurs. Sur Paris, 
Londres, Japon.. ils bougent, ils vivent pas 
avec Nantes. Mais ici c’est pour la qualité 
de vie, des déplacement, des actions, voilà, 
c’est pas encore la grosse ville. Ça va deve-
nir, c’est déjà pas mal  commencé.

C’est pour ça que je suis encore là, c’est 
assez agréable. Je suis de Saint-Malo à 
l’origine, mes grand-parents sont de bord 
de la mer, j’ai vécu dans la campagne.. peut-
être j’aimerais bien les montagnes. Et la ville 
aussi...

Après, tout dépend de ce que tu fais, avec 
qui tu vis, qu’est-ce que tu as comme en-
droit. C’est des choix.

Après, ça perd un peu la qualité: d’être au 
bord de l’eau, d’être si proche du centre-
ville, de connaitre tout le monde.. et quand 
tu as besoin de quelque chose à la cam-
pagne, c’est pas la même chose. Déjà à 
Nantes, c’est pas terrible...

Ça dépend de la vie et ce que tu 
as envie de faire.. moi je voyage 
pas mal en fait. J’ai envie d’aller 
plus haut, pas forcement pour 
faire de l’argent, pour être célé-
bré, mais pour...

C’est étrange. D’avoir vraiment ce coin là.. 
pourtant il y a eu du monde ici mais.. je ne 
sais pas.. il n’y a pas trop de trace.

La partie Haute-Île - Trentemoult, 
c’était les maisons secondaires 
pour les bourgeoisies nantaises. 
Ils construisent ça, ils mettaient 
des prostituées de la Quai de la 
Fosse.. comme ça ils avaient des 
maisons tranquilles au bord de la 
Loire, ils venaient pêcher.. c’était 
peinard. C’était semi campagne, 
un petit bord de mer pas loin de 
la ville.

Et puis c’était, tu pouvais faire des petites 
folies aussi, les cap-horniers qui avaient 
de l’argent, qui habitaient Quai de la Fosse, 
ils construisent des belles maisons ici.. à la 
Haute-Île il n’y en a pas beaucoup mais plus 
en Trentemoult. Tu es quand même sur 
l’eau, en face de Nantes...

Tout ce coin là c’était super intéressant 
mais ils ont tout détruit, après la guerre, 
dans les années 1970.

Puis il y a «Le Jardin de la Loire». Vous 
connaissez? Max Ernst. C’est la femme 
allongée dans la Loire. Elle a tout le corps 
dans la Loire. C’est assez bien vu. C’est 
assez féminin. Je ne sais pas si beaucoup le 
monde le connais ou pas. On peut le trou-
ver sur le net, je ne pense pas que la musée 
de Beaux-Arts prend ce tableau.

C’était le dos d’ane. Là il y avait des com-
merces, tout une petite vie de quartier. Ils 
ont détruit ça parce qu’ils voulaient moder-
niser le truc et faire des pyramides, un gros 
carrefour...

Là c’est encore.. c’est batard, le Rezé. 
Haute-Île, Trentemoult, c’est rigolo quoi. 
C’est quand même la banlieue.

Mais oui, par rapport à la Haute-Île, c’est 
marrant que tu as pas grand chose et pas 
beaucoup du monde qui se sont intéressés 
à ce coin là. Tu vois il n’y pas des bouquins, 
pas trop des peintures.. Je crois il en a un 
qui est signé «Haute-Île» qui est dans la 
musée de Beaux-Arts mais autrement, tu 
n’as pas grande chose.
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Il y a un mois ma fille a presenté son pre-
mier petit ami. Du coup elle a proposé 
un rendez-vous à Trentemoult. On avait 
l’impression de faire un voyage, traverser la 
Loire pour se mettre en terrain neutre.. 

Et ça c’est en fait un truc nouveau, il y en a 
pas mal ici à Trentemoult.

Tout ça était en cours de réalisation à 
l’époque. Il n’y avait pas encore tout ce che-
minement, c’était plutôt sauvage là aussi.

Alors voilà le site de la Colas qui est donc 
un futur lieu de developpement pour faire 
du logement. Voilà.

Tu vois l’arbre blanc là-bas? Il fait partie du 
Voyage à Nantes.. on fait quelques trucs là-
bas nous aussi.

Comme je te racontais, cette histoire de 
l’espace publique qui vient en fait regler 
l’organisation du projet.. c’est vraiment 
ça, c’est-à-dire que t’avais des éléments 
comme la grue au bord de la Loire. 

Et après c’était construit par la ville de Rezé 
et Nantes Metropole. Il est assez récent. 

Lui je connais, je vais voire vite fait si il est 
present...

Et puis il y avait cette histoire initiale du lieu 
où les gens avaient investi au façon un peu 
sauvage quoi..

Ou si il existait, comme là tu vois il y a des 
cheminements pour aller jusqu’à la Loire, 
plutôt sauvage, qui étaient fait par des gens 
pour rejoindre leur logements ou pour aller 
à Trentemoult.

Parce que c’était occupé par les hangars et 
par les chantiers quoi, les chantiers bateau.

Alors par contre, c’est vrai que le rapport 
à la Loire est plus lontain, on a quand 
même toute cette bande de berges alors 
que quand tu arrive à Norkieuse, là tu t’ap-
proche de la Loire.

Itinéraire Agnès Lambot
Norkiouse, Rezé
13.6.2012

Norkiouse

Alva

Architecte nantaise, Agnès Lambot a travaillé sur la région nantaise bien une 
trentaine d’année. Ensembe avec son mari, aussi architecte, ils ont formé 
leur cabinet au début des années 1990, après avoir passé leur diplômes 
d’architecte ensemble à l’école d’architecture de Nantes. Leur agence fait 
partie de la generation dit «les nouvels architectes nantais».

La notion de vide a toujours plu Agnès, ainsi que l’architecture de Alvar 
Aalto. Norkiouse était dés début un lieu special au niveau d’ambiance. Il a sa 
histoire particulière avec des traces des chantiers toujours visibles. Partout il 
y avait des petits chemins des habitants qui cherchent de rejoindre la Loire. 
L’ambiance est tendre, il faut le gerer soigneusement.

Île de Nantes en face, Rezé au derrière, les immeubles de Norkiouse sont 
positionnés entre les deux comme un flux, ils permettent des vues ainsi que 
les access à la Loire. C’est un aspect important pour garder le rapport entre 
le terrain et le fleuve.

Nous arrivons à Trentemoult avec le Navibus. C’est comme un début d’un 
voyage...



104

Fin peut-être dans le nouveau program il 
y en aura en moment donné un élément 
ou le cheminement viendra penetrer dans 
l’espace. 

Et on arrive, voilà.

Donc il y avait à la fois l’espace central et 
puis cette espace là aussi qui était conser-
vé dans l’etat. On avait tous les terrains, 
jusqu’au ce puits là.

Aussi il y avait, c’est important, les access.. 
On est dans l’intermédiaire donc les access 
un peu privilégié, c’est-à-dire que tu as un 
escalier pour quatre logements. Donc les 
gens se croisent.

Je ne sais pas en quel état le projet est 
maintenant. Je n’ai pas été contacté par 
la ville de Rezé. Mais je sais que ça devrait 
venir assez vite parce que même quand on 
a travaillé sur le Norkiouse au moment du 
chantier on parlait de ce futur projet qui 
allait venir.

Mais tu vois il est toujours occupé par la 
Colas. Peut-être c’est aussi que la ville de 
Rezé ça l’interesse que la Colas reste ici 
pour l’instant. Parce que c’est un entre-
prise. Alors après peut-être ils peuvent 
proposer un autre lieu.

Alors tu vois cette situation est-ouest, 
comme tous les appartements sont tra-
versants, ils profitent vraiment, au different 
moment de la journée.. à l’est c’est les 
chambres et les séjours à l’ouest. 

Donc on avait le puits quand même, nous 
on avait demandé que le puits puisse être 
conservé.

On a un simplex au niveau un et un duplex 
au niveau deux. Chaque fois tu as un duplex 
au-dessus. 

Nous on est toujours, souvent dans cette 
principe là. Parce que c’est agreable quand 
tu te leves les matins, t’ouvre les volets et il 
y a le soleil qui entre.

Et donc cette espace là, il appartenait à la 
ville de Rezé. Tout ce travail de d’accrocher 
les murs avec les petites maisons et là le 
collectif.

Tu vois ce trottoir là.. Il y avait aussi l’idée de 
faire un politesse pour la maison du fond là. 
Pour lui donner de la politesse en creant un 
espace publique ici. 

Les chantiers Béziers voilà... Là les couleurs ici, comme je t’avais dit: 
Nantes le noire, et la couleur pour le côté 
de Rezé. Pecheurs tu vois, c’était un essaye 
pour un travail sur l’ilôt..

Ceux qui habitent les appartement nord, 
ce qui est bien en plus c’est que ils ont une 
vue sur la Loire. Mais les gens aussi là, ça 
ouvre bien... 

Cette place publique.. nous l’idée c’était.. 
il y avait le mur de pierre qui nous donnait 
ses limits. Et puis de l’autre côté c’est le 
batiment par rapport à la rue.

Dans le première projet, mais bon ça c’est 
pas fait, les garages qui étaient là en bois, 
l’idée c’était que ils ouvrent de l’autre côté 
pour que les gens puissent bricoler et 
ouvrir ce côté là, côté place. Mais bon, ça 
c’est pas fait.

Là bon on est moins.. tu vois comme là.. je 
crois ils font la fête..

Là c’est le côté Rezé. Cette ruelle là, bon.. c’est vraiment le gaba-
rit de la rue pour pouvoir rentrer dans les 
garages. L’idée c’était d’ouvrir une vue 
sur la Loire mais ils ne l’ont pas ouvert.. 
On a demandé mais bon, ils ne sont pas 
d’accord..
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J’aime pas trop de voitures garées ici 
comme ça...

Puis la transparence.. on a toujours gardé 
une transparence. Même si il y a des vehi-
cules garés. Et c’était aussi l’eau, si l’eau 
monte ça peut traverser ici.

Et puis après je crois que ils vont continuer 
là-bas, plus loin. Ça c’était crée il n’y pas 
longtemps. Un ouverture...

Après là on peut continuer encore. Alors 
tu vois ils ont reussi à obtenir ça quand 
même. Au départ la propriéte allait jusqu’à 
la Loire. 

Mais je ne sais pas si on puisse... mais c’est 
bien que ça reste sauvage. Il y a un côté un 
peu... interdit, non autorisé.

Après c’est que des orties. Après il y a une petite place plus loin avec 
des entrepôts qui peuvent être transfor-
més en maisons je crois. Pour être reha-
bilité.

C’était une belle processus quand même, 
de se dire que la colletivité jouait le jeu 
parce que le terrain il appartenait.. eeh il 
est social je dirais le proprietaire, qui avait 
acheté le terrain. De dire bah non nous on 
propose qu’un parti serait tenu en espace 
publique.

Que ça soit la la proposition de la proprieté 
et la ville a dit ok.

Là on peut retourner... Et en fait si tu.. en fait la construction c’est 
une dalle béton au niveau un et au niveau 
deux et après c’est tout en bois, de l’ossa-
ture bois. Et après un bardage extérieur.

Et ca c’est le même projet. On avait tout.. 
c’est pour ça que c’était, même si il y a que 
trente logements, c’était un réel projet ur-
bain quoi. Comment on crée, qu’est ce que 
on crée comme voie...

Ils ont mis des portes et ils ont fermé les 
escaliers.. d’abord il y avait juste un petit 
rangement et ils on mis les choses en 
dures. C’est vraiment drôle. 

Et là aussi le même principe, c’était au bout 
du traverse mais c’était des garages, des 
abris ou les gens.. Et tu vois les gens ils ont 
carrément mis des portes, tu vois.

Et c’est que je disais autre jour apart nous 
on avait retourné les maisons, on avait un 
voie au long de la limit à l’autre côté et on 
avait les jardins où il y avait des terraces.. 
c’est bien, il faut créer au moment donné 
un parcours quoi. Pour pouvoir rentrer 
dedans.

Au oui c’est vraiment marrant, qu’il faut 
bien ranger, c’est à moi. Et là tu montes, tu 
traverses ta maison et tu montes par der-
rière. Tu montes pas directement. Voilà 
c’est le principe tu vois.

Et oui ils ont la possibilité de mettre les 
voitures dedans mais comme ils avait déjà 
deux places à l’extérieure ils ont pas mis. 
Ça suffit.

La mairie, au début, ils voulaient detruire le 
mur et nous voulions absolument le garder 
pour faire un passage... et on était obligé 
de baisser le mur. C’était un coupe-gorge! 
A Rezé un coupe-gorge! (--) C’était terrible!

Et là sur ce projet là ils l’on fait le même 
temps que nous et c’est très rigolo, parce 
que l’architecte, elle a evolu, elle a mis du 
bardage... elle a pris des mêmes elements.
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Et tout ça c’est la grande proprieté de la 
Colas. Ils viennent jusqu’à ici.

C’est assez rigolo mais tu vois, après le 
centre commerciale, ça a commencé de 
grignoter, ça grignote plus en plus.

Et là c’est un petit cour collectif. Ils en pro-
fitent. 

Les gens ils ont encore un petit terrasse, tu 
vois, au niveau de séjour, et après ils des-
cendent à leurs jardins.

Alors le plus rigolo c’était celui qui habitait 
ici. Le monsieur qui avait acheté cette mai-
son, il l’avait acheté à même temps que l’on 
faisait le projet. Et alors quand il y avait pas 
encore de projet, il voyait la Loire. Il avait 
acheté la maison à cause de ça.

Là c’est la même chose le mur, on a tou-
jours cette même histoire de garder le mur 
existant.

Tu veux que l’on passe à l’intérieure? Oui? 
On peut repartir par le bord de la Loire.

Donc on a poussé ce bâtiment légerement 
pour que, je ne sais pas comment il fait, 
mais du coup il arrive à voir la grue là-bas. 
Mais c’était un peu dur avec lui.

C’est beau là. Tu vois, de petit en petit il y a 
la vigne qui profite des differents endroits. 
Là.

Non je crois que c’est bien là. C’est 
agréable de vivre là.

Et «oh comme je suis heureuse! Qu’est-
ce que je viennes! Oh c’est trop bien! Oh 
merci, merci! » Elle était heureuse! «Jamais 
je pensais que je pouvais vivre comme ça 
dans la campagne! »

Là je viens pas ici trop souvent en fait. 
Même Trentemoult, je traverse pas beau-
coup. C’est agrèable pourtant.. chaque fois 
je trouve ça agrèable. Mais je ne sais pas...

Ce mur de pierre aussi. On a failli, on était 
obligé de le détruire totalement, parce que 
quand les poubelles venaient, elles avaient 
du mal a.. mais on a reussi. C’est pour ça 
qu’il y a un panneu interdit à stationner, 
parce que  les poubelles se reculent..

Pour rejoindre Trentemoult je pense que 
les gens ils passent par là.

Eh bien j’avais une dame que 
je connaissait qui habitait dans 
mon.. dans le quartier où j’habite. 
Et c’était une dame qui gardait 
des petits enfants. A la retraite 
elle se demandait où elle irais. Et 
en fait je la retrouvé ici et tout!

Ça c’était bien quoi.. les garages à vélo. Ça 
doit être les poubelles et les vèlos. 

Ah oui la texte que je suis en train de 
faire.. j’ai reflechi.. faut que j’ecrire 
maintenant. Je pense que ça va être 
plus une contribution que j’ai envie 
de faire. J’ai pas mal pensé à ce travail 
des limites. Il y avait juste un article de 
ça dans un revue d’architecture..

Mais moi je pense que les choses on 
peut les voir differemment. Et à partir 
du moment quand on commence à 
voir differemment, on peut actionner 
differemment. Je pense que sou-
vent c’est un problème de point de 
vue, qu’on se mets pas dans un bon 
endroit.

Je quitte mon poste fin de l’année, 
j’ai encore du temps pour finir la 
texte.
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Là j’étais étonnée. J’avais un peu peur là. 
J’étais ici avec mon vélo, je ne savais pas 
ce qu’il y aura.

C’était juste avant que j’ai quitté Nantes. 
C’était la dernière chance de venir ici avant 
partir. Je suis venue pour prendre des pho-
tos. Par là.

J’aime beaucoup ce que l’on est juste à 
côté de la Loire. Il y a un mouvement. Peut-
être c’est possible de prendre ça comme 
théme. C’est le mouvement physique, et il 
y a un jolie rapport avec l’histoire des gens 
qui sont venus ici pour travailler. Plein des 
gens touche cet endroit sans rester force-
ment très long temps.

Et puis je vois ce pavement. C’était la pré-
mière fois que je suis venue. Tout ça.. les 
voies ferroviaires, l’asphalte.. comme si 
c’était déjà paysagé! J’étais pas sure si 
c’était fait exprès, si ca c’est déjà Cheme-
toff.

Là c’est apparemment les toilettes de 
quelqu’un. A l’autre côté c’était le même 
truc. Sous le vieux pont ferroviaire. Je me 
rappele plus des noms de ponts. Là il y 
avait aussi les toilettes, les toilettes avec 
un vue.

Il y a quelqu’un qui habite là. J’étais un peu 
etonnée de ça.. il y a des commerces, les 
petits industriels.. tiens, les portes s’ou-
vrent juste à côté de la voiture! Et puis ils 
tolerent qu’il y a quelqu’un qui habite. Ça 
j’ai jamais vu à Finlande.

Et puis là c’est juste magnifique. Qu’il y 
des trucs de sucre.. Beghin-Say. J’ai juste 
ecouté des bruits. Et la j’ai continué, j’étais 
etonnée que ça continue encore.

C’est pas possible de venir ici avec un gros 
bateau, un paquebot. Imagine un hotel 
qui flotte, qui change l’endroit. J’ai un peu 
envie de faire ça.

Mais c’est assez chouette.. regarde ils ont 
même un petit jardin. Peut etre ils peuvent 
même un peu garder cet endroit. Qu’ils ont 
un aspecte de sécurité. Il y a un symbiose 
qui n’est forcement pas volontaire.

La dernière fois que j’étais ici, je suis allée 
par là pour voir la Loire.

Et puis ici il y avait quelqu’un qui est venu 
avec un camion, ouvert ces portes là et il 
est venu juste là et fait de pipi. Et c’etait un 
pipi de pouvoir, parce que à même temps il 
m’a regardé: “Moi je fais du pipi et tu peux 
rien faire. Degage.” 

J’aime pas des barrieres comme ça, qui 
bloquent la vision. Je crois que ça doir etre 
le dechetterie, mais on ne peut pas voir.

Mais ici on n’entend pas les voitures. On 
n’entend plus rien en fait. C’est bizarre, 
c’est pas du tout sur l’Île de Nantes. C’est 
plutot un vieux champ. Si je faisait des iti-
neraires avec quelqu’un, est-qu’il me por-
terait ici?

Et là, l’avion à Beghin-Say! C’est des avions 
de cheap flights.

Tu as vu le fish tout de suite? Le moitie 
homme?

Moi j’ai vu ça, c’est beaucoup plus rigolo! 
C’est comme les yeux, on a un homme 
politique qui est un peu comme ça.

Itinéraire Kati Kivelä
Île de Nantes et Rezé
19.10.2011

Partie 1, Île de Nantes
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Et là c’est si fermé encore. C’est comme 
une prison. Ou comme un echappe d’une 
prison. Il y a même un camera comme ça.

Ici c’est chouette. C’est le batiment du Cor-
busier, qui est loin, c’est comme un truc de 
pouvoir qui manifeste la vie parfaite. 

J’avais un copain qui travaillait dans une 
boite qui installait des cameras comme ça. 
Il y a une petite detecteur de mouvement 
qui suivre si il y a quelq’un qui arrive.

Et là! Un petit chemin tout secret! Un 
champ! Et on est toujours sur l’Île de 
Nantes!

Et là voila. Là on était la première fois avec 
l’equipe d’Amphoux. On savait pas que 
c’est possible de passer le pont avec un 
velo. Et la fille de mon groupe, Cécile, était 
très etonnée: “Mais j’ai vu un velo!”

Je pense toujours que si je habitais ici et 
j’avais un chien, ou promenerais-je avec 
lui?

C’est un drôle de fleur. C’est comme le 
pomme de terre mais pas du tout. Ça sent 
bizarre. Partout en France la nature est 
comme ça: ça brûle ou ça pique. Que c’est 
pas très très accuillant.

On a fait un enorme travail pour valoriser 
les voies ferroviaires sur cet endroit là. Et 
je ne sais pas.. j’ai un peu mal de voir ça 
maintenant.. Le site du projet était juste là.

Il y a un odeur bizarre. Ça doit être le 
dechetterie. Le vent vient par là. En fait on 
pourrais traverser ici.

Je me demande qui a fait ça? Les petits 
escaliers! C’est pas du tout à l’echelle.

Et là on a jamais compris pourquoi ça c’est 
fermé. Pourquoi il y a un barriere comme 
ça? Et pourtant on voir qu’il y a pas mal des 
gens qui utilisent ce passage pour.. et moi 
j’ai même ramené un velo ici.

Et ça c’est un décalage complet de 
l’echelle. Il y a un enorme megastructure, 
le futur, là on avance.

Et regard comme on les voir, les construc-
tions là, en horizon, qu’il y a les construc-
tions, les nouveaux trucs qui sont en train 
de se monter là.

Quel mini-fôret! C’est très beau! J’ai pas vu 
ça avant! C’est laquelle plante?

Et ici c’était chouette. C’est encore un peu 
perdu, un peu interdit. L’echelle change 
encore.

Mais ça on voit partout sur l’île de Nantes, 
des trucs.. je ne sais pas comment ils 
s’appelent. C’est comme un stockage de 
quelqu’un, et à même temps c’est n’im-
porte quoi.

Heh, ça c’est la meilleure vue, c’est comme 
le cinema mais sans la scene.. et une seule 
chaise! 

Et là c’est fini cette.. j’aime pas ça qu’il y 
a des chemins qui finissent comme ça, 
on peut pas continuer. Maintenant on est 
obligé de faire un demitour.

Et ça c’est encore des framboises? Des 
mûrs? Aaa ok, je vois. A Finland j’ai vu des 
framboises comme ça juste à côté d’où 
je travaillais et il y avait des gens qui sont 
venus chercher des baies.

Ça c’est completement interdit...
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C’est l’odeur du bois et de la résine. C’est 
extremment poisoneuse. 

Regarde cet echelle de cet espace là, c’est 
un tout petit jardin, on peut voir à l’inte-
rieur. Je pourrais bien imaginer que je vais 
juste frapper la porte. Et à même temps ils 
construisent des enormes bâtiments pour 
les riches.

Et l’espace peut être très amenagé et 
pourtant avoir un serie de chemins verts 
qui donnent envie de decouvrir, comme 
à Paris, je ne me rappele plus le nom de 
ce quartier mais c’est à côté de la Biblio-
thèque Nationale.

La dernière fois qu’on était ici il y avait 
quelqu’un de SNCF qui est venu avec une 
voiture et qui nous a fait sortir.

Je ne sais pas, peut-être c’est juste moi et il 
faudra essayer de le regarder comme une 
richesse. Mais pour moi ça semble un peu 
hostile.

J’ai remarqué que je suis incapable de 
me rappeler des noms de rues ou des es-
paces. De nom de rien en general. Tiens, 
c’est bien marqué la voie de velos.

On est allé là une fois et essayé de parler 
avec quelqu’une, c’était aussi pour le cours 
d’Amphoux, et la femme a échappé.

Ce qui me semble bizarre sur l’Île de 
Nantes, c’est que les espaces publics sont 
notamment des rues et des espaces pour 
se deplacer. Et puis il y des tout petits en-
droits comme ça à côté. C’est même mar-
qué avec un panneau special, un peu vert. 
C’est pas mal mais c’est qu’un fragment. 

Je suis venue visiter une chambre libre qui 
était juste en face de ce rondpoint là. Tous 
les fenêtres de l’appartment donnaient sur 
le rondpoint et je me suis dit que je ne veux 
pas habiter ici, ça m’inspirait pas du tout! Il 
y a enorme bruit de voitures, ça monte le 
pouls.

Franchement, je ne sais pas comment tou-
cher un espace comme ça. Ça me semble 
pas naturel mais ce n’est pas un tabula 
rasa non plus.

J’aime beaucoup cette fabrique de glace. 
Que c’est situé comme ça, elle controle cet 
endroit très fortement. J’aimerais bien faire 
quelque chose pour ce bâtiment. Il a l’air 
un peu militaire. Mais je ne savais pas que 
c’est pour le glacon, j’avais pensé de glace 
pour les enfants.. mais c’est peut-être plus 
logique.

Regarde ça c’est les toilettes! J’avais pas 
realisé! C’étais juste là que j’ai vu plein du 
monde. En fait il y a plein des trucs! C’est 
un petit quartier caché. Mais un sacrée 
vue. C’est un beau endroit ça.

Ils ont parlé de bouger le M.I.N et de mettre 
l’hôpital en place mais imagine un hôpital, 
c’est ainsi fermé. Ça change pas grande 
chose pour les habitants de l’île.

Et ça me semble comme un runway 
de l’aèroport. J’étais etonné de voir des 
photos de Monaco, comme il n’y pas de 
l’espace et puis il y a des formula. Ça me 
rappele de ça un peu.

Cet endroit je trouvais completement de-
callé la dernière fois que je l’ai vu. Que c’est 
à coté de ça (M.I.N) et c’est comme ça. Ça 
l’air de pas être trop cher. Mais j’y irais pas 
pour un rdv, c’est trop decallé, comme un 
spaceship.

Mais ça je trouve vachement beau. Il y a un 
certain balance entre les elements. Même 
les couleurs, c’est gris mais ça va. Ça em-
bête pas trop.

Est-ce que ils sont des ourses de ville? On 
vient avec un appareil photo et on regarde, 
on ose pas y entrer. Je ne sais pas si ils 
aiment bien qu’il y a des gens qui viennent 
les rencontrer.
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J’imagine que à ce côté là il y a toujours de 
l’espace pour se garer. C’est la quatrieme 
fois que je viens ici.

Tu peux prendre un photo d’ici, qu’on voit 
les bateaux coincés et le ciel tout noir?

Regarde-lui, il a des qualités presque hu-
maines, comme si il disait “je ne veux plus”!

J’aime bien ce qu’ils ont reussi à creer une 
image, “l’entrée de village”.. Parking P+R est 
plein. Ça c’est une bonne signe.

Je me demande si ça c’est déjà trop loin 
de l’Île de Nantes, si c’est trop decalé, trop 
unique?

Un oiseau est venu là! C’est plutôt une 
mouette.

Je trouve ça un peu triste, qu’ils sont coin-
cés comme ça.

Mais je ne veux pas aller jusqu’à Trente-
moult, mais rester plutôt vers là-bas. C’est 
très agreable comme endroit, c’est si hu-
main, un peu secret et pas controlé. C’est 
chalereux.

C’est la première fois que j’ai osé entrer ici. 
J’aime beaucoup ça. Je pourrais bien habi-
ter dans un bateau en permanence.

C’est drôle cette texte là, ça montre de 
pouvoir. Qu’on est un peu gauche ici.. 

Là il pleut déjà, sur le pont! On n’a pas de 
temps pour chercher la voiture, on peut 
juste aller par là et attendre la pluie.

Quand j’étais petite, j’aimait la pluie d’été, 
ça m’a laissé de passer du temps dans la 
maison. Le bruit de l’eau qui tombait sur le 
toit, sur les fenêtres.. ça me plaisait beau-
coup.

Les bruits comme ça dans la maison, peut-
être ils nous rappelent que la maison est 
comme un cadre physique autour nous, 
elle nous protege. Pour ça c’est si agréable.

On est à côté de la Loire toujours, si on re-
garde on voir l’autre côté, il y a un paysage 
qui continue. C’est pour ça que j’ai aussi 
pris Rezé dans le perimetre. Que l’Île de 
Nantes n’est pas le centre de tout.

Chaque fois que j’ai été impressionnée par 
des travaux de quelqu’un, ça a été une his-
toire des contrasts. C’est pas relevant de 
tous rendre visible mais plutôt just montrer 
les changements.

Là il ne pleut plus trop. Mais le vent est tou-
jours frais, il fait plus froid. On peut entrer 
sous la maison, c’est drôle.

Regarde, un moitie d’un poivron! Et la c’est 
possible de faire un picnic. Je crois ce 
parking est leur place publique. J’ai vu un 
panneau d’un marché.

Partie 2, Réze
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Les paysages cadrés comme ça, j’aime 
beaucoup.

Je suis venue ici une fois et je me sensait 
un sorte de perte de securite. Peut-être 
c’était les barrières, les cameras, je ne 
sais pas.. mais c’est pas sous controle ici. 
Je passait un peu de temps ici et puis j’ai 
continué vite. C’était curious, un peu la 
même chose que dans les quartiers squat-
tés sur l’Île de Nantes.

Là ça irai beaucoup mieux avec un chien. Ça j’aime beaucoup, c’est un lien visuel. 
C’est très important, cette titan. Elle s’ap-
pelle titan?

Ça c’est bien fait. C’est un peu hollandais, 
des materiaux pas trop chers mais plein de 
details, les voitures cachées.. Il reste dans 
l’echelle.

Et lui il est un peu comme un animal do-
mestique gardé par les immeubles: tiens! 
Assieds-toi!


