Erilaisuutta vieri vieressä
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Eksoottisuus ei aina löydy erilaisesta ilmastosta,
kasvillisuudesta tai kulttuurista, vaan myös
tavallisten ihmisten asuinympäristöstä. Teneriffan
vanhin kaupunki La Laguna yllättää kauniilla ja
värikkäällä arkkitehtuurillaan ja tarjoaa rauhallista
tunnelmointia sunnuntai-iltapäivään.
Teksti ja kuvat: NOORA VERRONEN
Kulttuuri, mielenlaatu ja arkkitehtuuri kulkevat käsi kädessä.
Pohjoismaissa noudatetaan selkeitä linjoja ja yksinkertaisuutta.
Muualla Euroopassa on enemmän koristeellisuutta. EteläEuroopassa asumisen taso vaihtelee, mutta erilaisuutta ei pelätä ja
värien kirjo tekee asutuksesta persoonallisen.
Teneriffaa pidetään usein vain yhtenä Kanariansaarten
matkailukohteista. Saaren loma-alueiden ulkopuolella on kuitenkin
kuviteltua enemmän paikallisasutusta, jonka talot ja vanha
arkkitehtuuri ihastuttavat matkailijaa. Saaren vanhimman kaupungin,
San Cristobal de La Lagunan keskustan arkkitehtuuri on Unescon
maailmanperintölistalla, eikä suotta. Vierailu kaupungissa sai
pohtimaan, olinko jopa löytänyt Euroopan kauneimman kaupungin.
La Laguna sijaitsee vuorien ympäröimänä 500 metrin korkeudessa
Teneriffan koillisosassa. Kaupungin perusti espanjalainen
Fernàndes de Lugo valloittaessaan Kanariansaaret 1400- luvun
loppupuolella. La Lagunasta tuli saaren pääkaupunki vuoteen 1723
saakka. Tämänhetkinen pääkaupunki Santa Cruz oli sisämaassa
sijaitsevan La Lagunan satama, mutta sai myöhemmin sijaintinsa
vuoksi pääkaupungin aseman.

Kauniit parvekkeet ovat talojen tavaramerkki Kanariansaarilla

Kauniiden kortteleiden
kaupunki tarjoaa
näkemistä matkailijalle,
joka ei välitä kirkoista ja museoista.
Kaduilla on aistittavissa
vanhan kaupungin tunnelma.
Talot ovat värikkäitä, mutta eivät liian silmäänpistäviä. Ne ovat
esteettisesti kauniita ja erilaiset pintamateriaalit elävät sulassa
sovussa keskenään.
On sunnuntai ja minut valtaa tunne, että olen kaupungissa yksin.
Kapeiden kujien kivilaatoilla astellessani ympärilläni vallitsee
hiljaisuus. Satunnaisia sunnuntaikävelijöitä tulee vastaan, mutta
yleistunnelma on rauhallinen, vaikka kyseessä on Kanariansaarten
toinen yliopistokaupunki.
La Lagunassa menneisyys ja nykyaika sijaitsevat samassa
korttelissa. Kurkistellessani talojen ikkunoista sisään havaitsen
useiden rakennusten olevan liikkeitä. Nuortenvaateketjujen putiikit,
merkkiliikkeet ja pienet paperikaupatkin uppoavat kauniiseen
katukuvaan. Kaupat eivät ole kuitenkaan auki sunnuntaisin. Päätän
tulla myöhemmin takaisin, sillä mikä olisikaan miellyttävämpi
ympäristö ostosten teolle.

La Lagunan katukuva on miltei tyhjillään sunnuntai-iltapäivänä

Seikkaillessani kaduilla päädyn kirkkoaukiolle. Kanariansaaret ovat
vahvasti katolisia ja melkein kaikissa kylissä on kirkko. Uskonto on
osa paikallisten arkea ja säännöllisten messukäyntien sijaan saattaa
paikallinen nuori hiljentyä hetken kirkossa esimerkiksi ostosten teon
lomassa.
Aukiolla on ainoastaan yksi perhe. Alle kouluikäinen poika touhuaa
leikkipaikalla ja vanhemmat seuraavat pojan puuhia lämpimästi
hymyillen. Sunnuntai on paikallisille perheille yhdessäolon ja
kiireettömyyden aikaa. Mikä olisikaan parempi paikka viettää sitä
kuin kaunis ja rauhallinen La Laguna.

Sunnuntaipäivän tunnelmointi
jatkuu viihtyisässä pikkukonditoriassa,
josta löytyvät myös kaupungin asukkaat.
Tupa on täynnä perheitä, ystävyksiä ja pariskuntia. Konditorian lasin
takana on juustokakkua, suklaakakkua, mansikkaleivoksia ja muita
herkkuja. Tiskin takana olevilta hyllyiltä leviää kahvilaan tuoreen
leivän tuoksu. Valitsen listan kahvivaihtoehdoista Latte Macchiaton,
tuorepuristetun appelsiinimehun sekä palan juustokakkua.
Ystävällinen tarjoilijatyttö tuo tilaukseni pöytään ja syvennyn
tarkkailemaan ihmisiä kirjani takaa.
La Lagunassa aloin pohtia miksi Suomessakin ei käytettäisi
rohkeammin värejä katukuvassa. Kuka voisi olla kaamoksesta
masentunut, kun ohi ajaisi värikäs raitiovaunu tai linja-auto?
Parkkipaikat olisivat eloisampia, kun rivissä olisi vierekkäin sadan
mustan tai hopeanharmaan sijaan punaisia, vihreitä, keltaisia ja
sinisiä autoja. Kesäisin katujen varrella on Suomessakin istutuksia,
mutta miksi emme voisi suoda väriä myös pitkään ja pimeään
talveen. Erilaisuus ja persoonallisuus eivät katukuvaa rumenna,
vaan tekevät siitä mielenkiintoisen - tunnelmallisen.

TENERIFFA FAKTAT
Asukasluku: 889 833, Kanariansaarten suurin saari.
Pinta-ala: 2032 km2
Asukastiheys: 435 as./km2
Pääkaupunki: Teneriffan toiseksi suurin kaupunki Santa Cruz de
Tenerife, perustettu 1496. Pinta-ala 102 km2, asukkaita 150 661,
asukastiheys 1476 as./km2.

Konditorioissa maistuu juustokakku ja latte

Kaupungin vanhin kirkko Iglesia de la Conseptión on peräisin 1500-luvulta

Iloinen raitiovaunu liikennöi pääkaupungista yliopistokaupunki La Lagunaan.

