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Elegantti Potsdam
kukoistaa jälleen
Preussin kuninkaiden kaupungissa viihtyvät 
shoppailijat, retkeilijät ja elokuvan ystävät.

 Saksan kauneimpien barokkikau-
punkien joukkoon kuuluva Pots-
dam sijaitsee Brandenburgin osa- 
valtiossa puolen tunnin junamat-
kan päässä Berliinistä. Viehättävä 
150 000 asukkaan kaupunki tunne-

taan palatseistaan ja maisemapuistoistaan, 
mutta on siellä muutakin nähtävää.

Kaupungin loistava sijainti ja monivai-
heinen historia tekevät siitä ainutlaatuisen. 
Potsdamilaiset ovat eläneet preussilaisten 
kuninkaiden alamaisina loistokkaassa asuin- 
ja varuskuntakaupungissa 1600-luvulta Sak-
san keisarikunnan lakkauttamiseen, vuoteen 
1918 asti. 

He ovat kokeneet toisen maailmansodan 
kauhut ilmapommituksineen vuonna 1945. 
He ovat myös joutuneet sopeutumaan sosia-
listiseen arkeen osana DDR:ää vuodesta 1949 

aina Saksojen vuonna 1990 tapahtuneeseen 
yhdistymiseen saakka.

Vihreä keidas vesistöjen keskellä
Koska Havel-joen rannalla sijaitsevaa Pots-
damia ympäröivät laajat järvi- ja metsä- 
alueet, kaupungin ilmasto on kesähelteillä-
kin miellyttävä. Ei ihme, että Preussin hal-
litsijat tekivät Potsdamista toisen asuinkau-
punkinsa ja rakennuttivat sinne linnojaan. 

Saarella sijaitsevaan Potsdamiin kannattaa 
tutustua vesitse. Kesäisin risteilyjä järjeste-
tään päivittäin ja ne kestävät parisen tuntia 
reitistä riippuen. Vesibussit lähtevät kaupun-
gin keskustasta Lustgartenin eli huvipuiston 
vieressä sijaitsevasta satamasta. 

Linnakierroksella nähdään Marmoripa-
latsi, Potsdamin 1945 konferenssista kuului-
saksi tullut Cecilienhofin linna, Glienicken 

TEKSTI MINNAMARIA KOSKELA

Fredrik Suuren rakennuttama 
Sanssoucin rokokoopalatsi on 
ainutlaatuinen kokonaisuus.
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Branderburger Tor 
on 1700-luvulta.

Holländiches Viertel 
on suosittu kortteli.

LOMAILE  
EUROOPASSA

Nukkumatin talossa voi vierailla.  
Rakastettu hahmo on jo 50-vuotias. 
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Linnojen yö
Preussin kuninkaiden kaupungissa kun 
ollaan, potsdamilainen versio Taiteiden 
yöstä on tietysti Linnojen yö eli Schlösser-
nacht. Väentungoksesta ja korkeista  
sesonkihinnoista huolimatta hienossa 
tapahtumassa kannattaa vierailla.  
Linnojen yönä, 15.8.2009, palatsit ja  
puistot valaistaan upeasti ja niissä järjeste-
tään  konsertteja, taidenäyttelyitä ja tanssi- 
ja teatteriesityksiä barokin henkeen.

palatsi sekä samanniminen silta. Sillan koh-
dalla kulki ennen Itä- ja Länsi-Saksan raja, jolla  
valtiot vaihtoivat vakoilijoita keskenään.

Viehättävä vanha kaupunki
Tunnelma Potsdamin vanhassa kaupungissa 
on leppoisa. Aika tuntuu pysähtyneen, ihmi-
set istuskelevat katukahviloissa ja ihailevat 
torien kukka- ja vihannesvalikoimia. Koska 
keskusta on pieni ja välimatkat lyhyitä, on 
pyöräily ja kävely suosittua mutta autolii-
kenne vähäistä.

Tavallista taksia trendikkäämpi on pyörä- 
eli velotaksi. Puolen tunnin ajelu maksaa 18 
euroa, tunnin matkasta joutuu pulittamaan 
36 euroa. Velokyyti Sanssoucin palatsiin on 
hintansa väärti varsinkin, jos kuskiksi sat-
tuu kesätöissä oleva historianopiskelija, joka  
samalla kertoo kaupungin historiasta.

Katukuvaa hallitsevat 1700-luvulla raken-
netut kaupungin portit: Brandenburger Tor, 
Jägertor ja Nauener Tor. Pittoreski vanha 
kaupunki on shoppailijan paratiisi.

Erityisen suosittu on Holländisches Viertel 
eli hollantilainen kortteli, jonka kaduilla ja  
sisäpihoilla on vaate- ja sisustusputiikkeja ja 
kodikkaita käsityöläisten pajoja. 

Huoletonta elämää Sanssoucissa
Potsdamia voi hyvin kutsua arkkitehtuuri-
historian ulkoilmamuseoksi. Kaupungissa on 
yli kolmekymmentä palatsia, jotka edustavat 
eri tyyli-ihanteita 400 vuoden ajalta. Täällä 
voi ihailla rokokoon siroutta, barokin mahti- 
pontisuutta, klassismin puhtaita muotoja ja 
englantilaista kartanoromantiikkaa.

Palatsit, puutarhat ja maisemapuistot muo-
dostavat kulttuurimaiseman, joka kuuluu 
Unescon maailmanperintökohteisiin.

Arkkitehtonisesti merkittävin näistä on 
Preussin kuninkaan Fredrik Suuren (1712–
1786) rakennuttama Sanssoucin rokokoo-
palatsi (1747), ja tämän ympärille avautuva 
suuri puisto. Valistuneena itsevaltiaana ja 
filosofina tunnettu kuningas suunnitteli  
rakennuksen yhdessä hoviarkkitehtinsa  
Georg Wenzeslaus von Knobelsdorfin 
(1699–1753) kanssa. 

Nimi Sans souci – ilman huolta – viittaa ku-
ninkaan haaveeseen huolettomasta elämästä 
kesäpalatsissa. Se kertoo myös rakkaudesta 
ranskalaiseen kulttuuriin.

Palatsissa on vain 12 huonetta. Tärkeim-
piä ovat kuninkaan yli 3 000 nidettä sisältävä 
kirjasto, musiikkikamari ja marmorisali, jon-
ka seinät ja lattia ovat Carraran marmoria.

Sanssoucin tunnelmasta pääsivät nautti-
maan myös Fredrik Suuren ystävät kuten 
Voltaire, johon kuninkaan kerrotaan rakas-
tuneen.

Preussilaisuus on jälleen arvossaan
Saksojen yhdistymisestä alkanut rakennus-
buumi näkyy yhä kaikkialla. Tyypillistä 
Potsdamille on se, että täällä entisöidään ja 
kunnostetaan vanhaa sekä tehdään rekonst-
ruktioita eli rakennetaan kopioita tuhou- 
tuneista merkkirakennuksista.

Valtavin työmaa tällä hetkellä on Branden-
burgin parlamenttitalo, jota rakennetaan so-
dassa tuhoutuneen Kaupunkilinnan piirus-
tuksia mukaillen. Kaupunkilaiset arvostavat 
preussilaista menneisyyttään ja haluavat teh-
dä pesäeron DDR:läiseen lähihistoriaansa.

Rosoisuus tekee kaupunkikuvasta kiehto-
van. Kaupungissa on yhä vieretysten sekä 
upeita peruskorjattuja rakennuksia että par-
haat päivänsä jo nähneitä talovanhuksia.

Epäselvät omistussuhteet vaikeuttavat 
korjaamista. Potsdamissa, kuten muissakin 
entisissä itäblokin kaupungeissa kiistellään 
siitä kenelle rakennukset nykyisin kuuluvat, 
eikä korjaustöitä hevin uskalleta aloittaa.

Elokuvan historiaa Babelsbergissa
Elokuvan ystäville Potsdamilla on paljon 
tarjottavaa niin historiasta kuin nykyeloku-
vasta. Maailman vanhin suurelokuvastudio, 
vuonna 1911 perustettu UFA/DEFA Film-
studio Babelsberg, sijaitsee Potsdamissa Ba-
belsbergin kaupunginosassa.

Studiolla on kuvattu yli 3 000 elokuvaa, 
joista kuuluisimpia ovat Fritz Langin ohjaa-
ma Metropolis (1927) ja Marlene Dietrichin 
tähdittämä Sininen Enkeli (1930). Uusimpien 
joukossa on vuonna 2008 ensi-iltansa saanut 
Stephen Daldryn Lukija, jonka pääosia esit-
tävät Kate Winslet ja Ralph Fiennes.

Studioiden yhteydessä on Filmpark Pots-
dam, joka esittelee kävijöille sitä mitä kulis- 
sien takana tapahtuu. Täällä voi seurata 
hurjia stunt-esityksiä, nähdä miten erikois-
tehosteita luodaan, kurkistaa kirvesmies- 
ten verstaille ja puvustajan ateljeeseen. Kyl-
män sodan aikaista sukellusvene-elokuvaa 
varten rakennetussa simulaattorissa kokee 
sukellusveneonnettomuuden kauhut liian-
kin aidosti.

Visiittiä Nukkumatin eli Sandmännche-
nin taloon voi suositella kaikille. Potsda-
milainen nukketaiteilija Gerhard Behrendt 
(1929–2006) loi nukkehahmon DDR:n tele- 
visioyhtiölle DEFA:lle vuonna 1959. Sosia- 
lismin sympaattisesta sanansaattajasta tuli 
rakastettu hahmo Suomessakin Pikku Kak-
kosen myötä. 

Nukkumatin jaksot tehdään edelleen käsi- 
työnä. Yhtä puolitoista minuuttia kestävää 
osaa varten töitä tehdään useita kuukausia. 

Lisätietoja: www.potsdam.de, www.reiseland-
brandenburg.de, www.spsg.de, www.filmpark-
babelsberg.de, www.schlossernacht-2009.de, 
www.potsdamer-wassertaxi.de

Helposti Potsdamiin
Potsdam sijaitsee 26 kilometriä Berliinistä 
lounaaseen. Finnair ja Air Berlin lentävät 
Berliiniin, josta Potsdamiin pääsee  
helposti paikallisjunalla tai S-Bahnilla eli  
kaupunkijunalla. Junat S1 ja S7 pysähtyvät 
Potsdamin asemalla eli Potsdam Haupt-
banhofilla. Pysäkkejä on myös palatsien 
läheisyydessä.
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