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Harvalla kaupungilla
on yhtä kiinnostava
ja monivaiheinen lä-
himenneisyys kuin

Berliinillä. Saksan hävittyä
toisen maailmansodan 1945
Neuvostoliitto miehitti Berlii-
nin, ja kaupunki jaettiin itä- jaTEKSTI MINNAMARIA KOSKELA KUVAT JOHANNES EISELE/E-LANCE MEDIA/ALL OVER PRESS

Saksan pääkaupunki, Berliini, on eurooppalaisen historian merkittävimpiä paikkoja.
Kylmän sodan muistot ovat nyt nähtävyyksiä, jotka kertovat muurilla dramaattisesti
jaetusta kaupungista. Berliini on oiva kohde kulttuuri- ja ostosmatkailijalle mihin
vuodenaikaan tahansa, ja trendikkäimmät alueet löytyvät entisen muurin itäpuolelta.

Uusi, uljas Berliini
! Suositun diivan Maryn (Georg Preussen) uusi show sai ensi iltansa
Schiller Theaterissa marraskuussa, ja sitä esitetään edelleen.

! Berliinin uusin museo on 2003 avattu, kiinalaissyntyisen I.M. Pein
suunnittelema Die Deutsche Historische Museumin laajennus. 

! 1800-1900 -lukujen taitteen tilaansa entisöity Hackesche Höfe 
-kortteli on trendikäs shoppailu- ja illanviettopaikka. 

! DOM Christian Koban -ketjun liikkeissä myydään trendikästä
kitschiä ja design-tavaroiden halpakopioita. 
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★ Amrit, Oranienstr. 202-203,
Kreuzberg. Intialainen ravintola.
★ Antica Roma, Wittenbergplatz
5-6, Zentrum. Italialaista ruokaa
viihtyisässä miljöössä.
★ Bellevue Bar, Bellevuestr. 1,
Potsdamer Platz. Ylellinen
cocktail- ja viinibaari.
★ Frida’s Schwester, Neue
Schönhauser Str. 11, Hackesche
Höfe. Trendikäs ravintola, Välime-
ren ruokia. 
★ Istanbul, Knesebeckstr. 77,
Zentrum. Hyvä turkkilainen ravin-
tola. Viikonloppuisin vatsatanssia.
★ Josty, Bellevuestr. 1, Potsda-
mer Platz, Sony Center. Suosittu
aasialainen keittiö.
★ KaDeWe, Tauentzienstr. 21-
24. Tavaratalossa on kymmeniä
bistroja ja itsepalveluravintoloita,
kuohuviinibaareja ja oluttupia.
★ Kafka, Oranienstr. 204, Kreuz-
berg. www.restaurant-kafka.de
Zum Nußbaum, Am Nußbaum,
Nikolai Viertel. Perinteistä berliini-
läisruokaa keskiaikaiseksi raken-
netussa oluttuvassa.
★ Luisen-Bräu, Luisenplatz 1,
Charlottenburg. Viihtyisä Kneipe
Charlottenburgin linnan vieressä.
Oma panimo, tuhtia baariruokaa,
olutta tilataan metreittäin.

★ Ampelmann, Hackesche Höfe.
Matkamuistoja ja lahjatavaroita,
www.ampelmann.de.
★ Berlin Story – Alles über Berlin,
Unter den Linden 10. Kirjoja, vide-
oita, matkamuistoja.
★ design store showroom, Helm-
holtzstr. 2-9, Bauhaus kohtaa Phi-
lippe Starckin, nettikauppa
www.design-store.de.
★ DOM Christian Koban, Fried-
richstr. 76; Hackescher Markt.
Trendikästä kitcshiä, sisustustava-
roita ja designklassikkojen kopioita.
★ Fassbender & Rausch, Charlot-
tenstr. 60. Euroopan suurin suklaa-
kauppa.
★ Fayence, Kantstr. 142. Hedwig
Bollhagenin keramiikkaa, 
www.fayence-keramik.de.
★ Galeries Lafayette, Franzö-
sische Str. 23. Tavaratalo Mittessä,
ranskalaisia tuotteita.
★ KaDeWe eli Kaufhaus des
Westens, Tauentzienstr. 21-24.
Ylellisin ja suurin tavaratalo. Ruoka-
ja herkkuosastot pitää nähdä!
★ Kunstbuchhandlung, Knese-
beckstr. 27. Kirjoja taiteesta, arkki-
tehtuurista ja muotoilusta.
★ Lebensart – Kreatives Wohnen,
Ahornstr. 4. Uusi huonekalu- ja 
sisustuskauppa, taidenäyttelyitä.
★ Peek & Cloppenburg, Tauent-
zienstr. 19. Tavaratalon omia vaa-
temerkkejä ja design-vaatteita. 
★ Station Nord, Auguststr. 28.
Pohjoismaista huonekalumuotoilua,
www.stationnord.com.
★ Stilwerk, Kantstr.17. Designiin
erikoistunut kauppakeskus, 
57 liikettä, mm. Alessi, B & B Italia,
Flos, Gaggenau, Kartell, Leonardo,
Ligne Roset, Thonet.
★ Wiebke Vogt, Danckelmannstr.
18. Taidelasia, uniikkiesineitä,
www.vogt-berlin.de.
★ Zeitlos, Rosenthaler str. 36, Ro-
senhöfe. Antiikkia art decosta ja ju-
gendista teräsputkihuonekaluihin,
modernia designia.

www.luisenbraeu.com
★ Nosh, Pappelallee 77,
Prenzlauerberg. Arkisin aamianen
klo 14 asti, suosittu sunnuntai-
brunssi. Varaa pöytä etukäteen.
Puh. (030)-44040397.
www.nosh-berlin.de.
★ Opern Café, Opernhaus, Unter
den Linden 5, Mitte. Wieniläis-
kahvilan hillitty tunnelma. Opern-
treffissä sunnuntaisin jazzbrunssi
11-14.
★ Oren, Oranienburger Str. 28,
Mitte. Perinteinen juutalainen ra-
vintola.
★ Rosental Café Bar, Rosentha-
ler Str. 38, Mitte. Nuorten suosi-
ma kahvila ja drinkkibaari, auki
niin kauan kuin asiakkaita riittää.
★ Soultrane Jazz and Dining,
Kantstr. 17, Zentrum. Livemusaa,
trendikäs baari ja ravintola
Stilwerk-kauppakeskuksen yhtey-
dessä. www.soultrane.de.
★ Thiossane, Hagelbergerstr.
46, Kreuzberg. Afrikkalaista ruo-
kaa, illallisravintola, avoinna päi-
vittäin klo 17 lähtien.
★ Vau, Jägerstr. 54-55, Mitte.
Tasokas gourmet-ravintola, myös
lounaita.

Ostoksia

! Kahvihetki legendaarisen hotelli Adlonin aulassa on elämys. 
Sodan tuhoama hotelli rakennettiin uudelleen, ja se valmistui 1997.

! Hamburger Bahnhofin nykytai-
teen museon kauppa on upea.

Ravintoloita, oluttupia ja kahviloita

" # Muistoja nyky-Berliinis-
tä: kulturelli hotellisiivous-
lappu ja hummailuun liitty-
vää mustaa huumoria.

Uudelleen rakennetussa loistohotellissa,

Tässä muutamia kommentteja
tyytyväisiltä kuluttajilta maku-
testeistä:

– Kiehtova tuttavuus.
Arvo, teknisen työn lehtori

– Sopii meidän ruoka-
pöytään.

Sinikka, perheenäiti

– Sopivan mieto,
mutta viljaisa maku.

Kai, eräopas

– Lisää!
Juuso, lapsi

Vaalea himotus

Levitä maksapasteija vaaleille
korpuille. Koristele kotijuus-
tolla, kurpitsasalaatilla ja
maustekurkulla.
Kokeile itse, mutta varovasti.
Niihin tulee himo.

Uusi
Vaalea
korppu.
Vaan ei
hapan.

NIIHIN TULEE HIMO
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Berliiniläiset rakastavat po-
liittisia satiireja, mustaa huu-
moria ja travestie-esityksiä,
joissa naisiksi pukeutuneet
miehet laulavat chansoneita,
liedejä ja juomalauluja sekä
naurattavat yleisöä.

Kaupungin lumoavimpia
diivoja ovat Mary ja Helsin-
gissäkin pari vuotta sitten
vieraillut Georgette Dee.

KURFURSTENDAMM
ELÄÄ YÖTÄ PÄIVÄÄ

Berliini on 1990-luvulta läh-
tien ollut valtava rakennus-
työmaa. Muuri purettiin, van-
hoja rakennuksia on korjattu
ja uusia nousee. Vuonna
2006 kaupunki saa uuden
päärautatieaseman, Lehrter
Bahnhofin, josta tulee Eu-
roopan suurin.

Kaupungissa on nykyään
kolme keskustaa: entisen
Länsi-Berliinin Zentrum, idän
Mitte ja uusi Potsdamer
Platz. 

Kurfürstendammin kuului-
san ostoskadun, Europa-
Centerin ja Zoon aseman
ympärille levittäytyvä Zent-
rum on suosittu ostoskes-
kus. Sen kruunaa ylellinen
KaDeWe-tavaratalo. Iltaisin
Zentrum on vilkkaimmillaan,
kun lukuisat ravintolat, teat-
terit, baarit ja elokuvateatterit
täyttyvät ihmisistä.

UNTER DEN LINDEN 
VIE MITTEEN

Entisen Itä-Berliinin keskusta
Mitte on vaurastunut. Unter
den Linden -bulevardista ja
Friedrichstrassesta on tullut
suosittuja ostoskatuja, ja
parhaat gourmet-ravintolat
kuten Vau, Lorenz Adlon ja
Margaux, sijaitsevat täällä.

Mitten ilta- ja yöelämä hilli-
tympää ja ylellisempää kuin
Zentrumin. Ravintolaillallista
jatketaan cocktailbaarissa,
mutta kaduilla hengailemista
ei täällä harrasteta. 

Alueen modernia arkkiteh-
tuuria edustaa mm. ranska-
laisen tähtiarkkitehdin Jean
Nouvelin suunnittelema tava-
ratalo Galeries Lafayette
(1993-96). 

Viime vuosina Mittestä on
purettu pois sosialismin ai-
kaisia hallinto- ja virastora-
kennuksia ja rakennettu nii-
den tilalle rekonstruktioita
sodassa tuhoutuneista histo-
riallisista rakennuksista. Enti-
nen Itä-Saksan parlamentti-
talokin on nyt päätetty pur-
kaa, ja rakentaa tilalle toisinto
Preussin kuninkaanlinnasta.

POTSDAMER PLATZ 
ON PALANNUT

Kolmannen keskustan muo-
dostaa uudelleen rakennettu
Potsdamer Platz. 1920- ja
30-luvuilla kaupungin vilk-
kaimpana liikenneristeyksenä
ja huvittelupaikkana tunnettu
aukio tuhoutui sodan aikana
ja oli vuosikymmeniä hylätty
alue, jonka keskellä kulki
Berliinin muuri.

Nykyisin siellä on valtava
liike- ja viihde-elämän kes-
kus, jonka suurimmat raken-

★ Internet:
www.berlin-info.de
www.berlin-tourist-informa-
tion.de
www.berlin-programme.de
www.berlinerfestspiele.de
www.saksanmatkailu.com 
★Juuri on ilmestynyt Top10
Berliini (WSOY), 22 €. Napak-
ka kaupunkiopas.
★ Ajankohtaisista kulttuurita-
pahtumista saa tietoa kios-
keissa myytävistä ohjelmalehti-
sistä, mm. BERLIN Programm,
Zitty, Tip Berlin Magazin.
Leonce- ja H.O.M.E.-lehtiä saa
ilmaiseksi mm. hotelleista.
★ Matkailuinfot:
Europa-Center, Budapester Str.
45, ma-pe 10-19, su 10-18.
Brandenburger Tor, Pariser
Platz, päivittäin 10-18.
TV-torni, Alexanderplatz, Pano-
ramastr. 1 A, päivittäin 10-18.

Tänään Brandenburger Tor kylpee       

Lisää tietoa

! Brandenbur-
ger Tor ja 
Pariser Platz
iltavalaistuk-
sessa. Tästä
ovat marssi-
neet kaikki val-
lanpitäjät nat-
seista neuvos-
tosotilaisiin. 

! Film Mu-
seum Berlinin
elämykselli-
nen kävely-
retki kulkee
läpi saksalai-
sen elokuvan
historian, le-
gendaaristen
filmitähtien ja
hurjien te-
hosteiden. 

! Uusi nykytai-
teen museo
Hamburger
Bahnhof avat-
tiin vuonna
1996. Entisen
rautatiease-
man korkeat ja
pelkistetyt hal-
litilat soveltu-
vat hyvin näyt-
telytiloiksi.

! Türken
Markt am 
Maybachufer.
Turkkilaisella
torilla on väri-
käs tunnelma.
Tuliaisiksi kan-
nattaa ostaa
hyviä ja edulli-
sia mausteita.

! Berliinin
jazzklubeissa
maailmatähdet
jammaavat 
aamuun asti.
Kuvassa 
Marvin Gaye 
Music Revue
Soultrane-
ravintolassa
Jazz Fest Ber-
linin aikaan.

Saksa
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länsiliittoutuneiden kesken
neljään miehityssektoriin.
Vuonna 1948 kaupunki jaet-
tiin Itä- ja Länsi-Berliiniin. 

Vuotta myöhemmin koko
maa jaettiin Saksan demok-
raattiseksi tasavallaksi ja
Saksan liittotasavallaksi. 

Itä-Berliinistä tuli DDR:n
pääkaupunki. Länsi-Berliini
jäi ongelmalliseksi saarek-
keeksi DDR:n keskelle, ja
Liittotasavallan hallitus muut-
ti vanhaan yliopistokaupun-
kiin Bonniin.

MUURIN MUISTO 
ELÄÄ YHÄ 

Berliiniläiset saivat asua ja
liikkua melko vapaasti jaetus-
sa kaupungissa vuoteen
1961 asti, jolloin DDR sulki
Itä- ja Länsi-Berliinin välisen

rajan betonimuurilla, die
Mauer.

Länsi-Berliinistä tuli kultti-
kaupunki, jossa vapaa länsi
loppui kirjavin graffitein vär-
jättyyn muuriin. Itäpuolella
muuri oli vitivalkoinen. 

Kolmenkymmenen vuoden !!

ansaitsee löytöretken

" Uusi, valtava liike- ja viihdekeskus Potsdamer Platz on noussut
keskelle tyhjää, ei-kenenkään-maata, jossa muuri ennen kulki.

" Daniel Liebeskindin suunnittelema, sinkkilevyillä päällystetty
Jüdisches Museum, 2001, on Berliinin kiinnostavimpia rakennuksia. 

" Mittessä sijaitsee trendikäs Cafe Bar Rosental, joka on auki päivit-
täin niin myöhään kuin asiakkaita riittää.

" Galeries Lafayetten herkkuosaston La Canebiere -osteribaari on
suosittu paikka. Myös KaDeWe-tavaratalon baarit kannattaa nähdä. 
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nukset ovat Sony Center ja
DaimlerChrysler-kompleksi.
Potsdamer Platzilla on toi-
mistoja, satoja kauppoja ja
tunnettuja ravintoloita, kuten
Josty ja Kaisersaal, Film Mu-
seum Berlin ja suuri elokuva-
teatterikompleksi IMAX-Kino.
Aukio on iltaisinkin vilkas.

Potsdamer Platz on myös
pikakurssi moderniin arkki-
tehtuuriin: täällä on Rafael
Moneon, Renzo Pianon ja
Arata Isozakin suunnittelemia
rakennuksia.

TRENDIKKÄIN BERLIINI
ON IDÄSSÄ

Berliinin trendikkäimmät alu-
eet sijaitsevat entisen Itä-
Berliinin puolella Mitten,
Prenzlauer Bergin ja Fried-
richshainin kaupunginosissa.
Historiallisesta keskustasta ja
syrjäisistä työläiskortteleista
on tullut paikkoja, joissa
muotitietoiset berliiniläiset
viettävät vapaa-aikaansa.

Mittessä sijaitseva
Hackesche Höfe kuuluu kau-

niista rakennuksistaan tun-
nettuun Scheunenviertel-
kortteliin. Juutalaisyhteisön
keskuksena vuosisatoja toi-
minut alue tuhoutui sodassa.

Pittoreski alue on nyt res-
tauroitu. Yhdeksästä toisiin-
sa liittyvästä sisäpihasta (Hof
=piha) ja pihoja ympäröivistä,
mosaiikkikoristeisista raken-
nuksista muodostuva
Hackesche Höfe on täynnä
kahviloita, ravintoloita, kaup-
poja, klubeja ja gallerioita. 

Varieteeteatteri Chamä-
leon Varieté kerää joka ilta
katsomon täyteen väkeä.
Suosittuja paikkoja ovat
myös Oxymoron- ja Frida’s
Schwester -ravintolat.

TYÖLÄISALUEESTA 
KULTTUURIKESKUKSEKSI

Prenzlauer Bergin työläiskau-
punginosasta on tullut taiteili-
joiden, opiskelijoiden ja nuor-
ten perheiden alue. Vuokra-
taso on edullisempi kuin enti-
sen lännen puolella, ja kult-
tuurielämä vilkasta. Aikaa

vietetään kahviloissa, etnisis-
sä ravintoloissa ja klubeissa. 

Schultheissin entisessä
olutpanimossa toimii kulttuu-
rikeskus Kulturbrauerei
(Schönhauser Allee 36-39),
jossa voi tutustua mm. itä-
saksalaiseen teolliseen muo-
toiluun. Kastanienalleella on
taidegallerioita, mm. 67 gal-
lerie, ja huvipaikka Prater,
jossa on suosittu olutpiha. 

Myös 2000 Berliiniin avattu
Vitra Design Museum sijaitsi
Prenzlauer Bergissä. Muotoi-
lumuseo on nyt suljettu, ja se
avataan uusissa tiloissa Pfef-
ferbergissä keväällä 2005, li-
sätietoja internet-osoitteesta
www.design-museum.de.

TURKKILAINEN TORI
KANNATTAA KOKEA

Kolmen ja puolen miljoonan
asukkaan Berliinissa elää lä-
hes puoli miljoonaa ulkomaa-
laista; yli sata kansallisuutta ja
lukuisia uskontoja. 1970-lu-
vulta asti vierastyöläisinä tul-
leita turkkilaisia on eniten.

Monikansallisuus näkyy ja
kuuluu. Etnisiä ravintoloita ja
pikaruokaloita on paljon. Ra-
dion Multikulti-kanava kertoo
uutiset kielellä kuin kielellä.

Pala orienttia levittäytyy
tiistaisin ja perjantaisinTurkki-
laiselle torille, Landwehr-ka-
naalin varrelle Maybachuferil-
le. Sinne pääsee metrolla 
(asemat Kottbusser Tor ja
Schönleinstrasse). 

Hyvästä laadustaan ja hin-
noistaan tunnetulla torilla käy-
vät ostoksilla niin turkkilaiset
kuin muutkin berliiniläiset.
Täältä löytää mausteita, päh-
kinöitä, riisejä ja papuja, tuo-
retta leipää, lihaa, kalaa ja
kasviksia – ja ihanan  imeliä
turkkilaisia makeisia.  

Jos nälkä yllättää, voi kios-
keista ostaa hiukopalaksi ke-
babin, falafel-pyöryköillä täy-
tetyn pitaleivän tai perinteisen
saksalaisen bratwurstin.▫

★ Kirjoittaja on taidehisto-
rioitsija ja vapaa toimittaja,
joka on vieraillut Berliinissä
useita kertoja.

         valoissa, ennen juuri tässä kulki Berliinin muuri 
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