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MATKA

“Käänny 
      vasemmalle,

seuraa polkua 
        läpi metsän

      ...siellä se on.”

Paratiisi.

Myös henkilökohtaisia  
matkavinkkejä.

americanexpress.fi/ 
platinumcard ›

48 tuntia: 
Berliini

Jatkuvasti uudistuva Berliini yllättää aina.  
Hipsterit levittäytyivät jo ikoniseen KaDeWe-

tavarataloon, ja kaupungin kuumimmassa 
ravintolassa tuoksuvat savu ja thaimausteet. 

Teksti Mikko Takala ja Mika Remes Kuvat Tommi Anttonen

Ensimmäinen päivä

Currywursteja ja ostoksia
Aamupäivä. Uudet tuulet puhaltavat jopa 
klassisessa KaDeWe-tavaratalossa (Tauen-
tzienstraße 21–24). Kuudennen kerroksen 
ravintolamaailma täydentyi loppukesästä 
neuköllniläisen trendiravintola Industry 
Standardin haarakeittiöllä. Emon ren-
toa fiilistelyä se ei tavoita, mutta parhaat 
palat listalta löytyvät. Kokeile grillattua 
luuydintä escabechella. Myös peston ja 
tahinin maustama tartar on kiinnostava 
tuttavuus. Samppanjalla alas huuhdellun 
lounaan lasku jää alle 50 euron.

 Jos budjettisi ei moista pröystäilyä 
kestä, ylitä katu ja tilaa Witty’s-kioskilta 
(Wittenbergplatz) kaupungin paras curry-
wurst ranskiksilla. Luomupikaruuan kyy-
tipojaksi jääkylmä Berliner Pilsner on 
ainoa oikea valinta.

Al Frescona Friedrichshainissa. Ilmojen kylmetessä pop-upina aloittanut bbq-ravintola Khwan siirtyy sisätiloihin. 

Yllä: Ikoninen aukio. 
Alexanderplatzin 
tuntu masta löytää 
lähinnä tympeitä 
tavarataloja ja 
turistilaumoja. 
Berliinin paras 
putiikkikeskittymä 
on kuitenkin vain 
parin korttelin 
päässä.

Vasemmalla: Sivu
piste. Neu           köll n in 
kuumimman hips-
terialueen sydä-
messä vaikuttava 
Industry Standard 
avasi yllättäen 
sisarravintolan 
konservatiivisen 
KaDeWan ravintola-
maailmaan.

Iltapäivä. Pyyhi sinapit suupielistä ja ota 
metrojuna U2 Rosa-Luxemburg-Platzin 
asemalle. Tienoolle sijoittuvat kaupungin 
parhaat putiikit. 

Nauti espresso kahvilana tuplaavassa 
Type Hype -puodissa (Rosa-Luxemburg- 
Straße 9–13), jonka hyllyt pullistelevat 
aakkosilla revittelevään grafiikkaan 
perustavaa lahjatavaraa. 

Jos häikäisee, sovita Ic! Berlinin 
(Münzstraße 5) aurinkolaseja. Kelpa-
sivat Madonnallekin. Hyvällä onnella 
saatat törmätä Ralph Andleriin, Berliinin 
bisnesmaailman punkkariksi nimettyyn 
suunnittelijaan. 

Garderobi täydentyy naapurissa 14  
oz Supersalessa (Memhardstraße 7), 
kau pungin viileimmässä outlet-myymä-
lässä. Jos kassi ei paina kohtuuttomasti, 
ja haluat nähdä miltä näyttää kissoille 
suunniteltu U-Boot, flaneeraa teolliselle 

muotoilulle omistautuneeseen Design
panoptikum-museoon. Omistaja Vlad 
Korneev on eksentrikko isolla E:llä.

Ilta. Itäinen Friedrichshainin kaupungin-
osa säilyi yllättävän kauan vaihtoehtoväen 
temmellyskenttänä, mutta nyt alue keski-
luokkaistuu vauhdikkaasti. Selkeä indi-
kaattori tästä on Prenzlauer Bergin vuokria 
paenneen Shakespeare and Sons -kirja-
kaupan (Warschauerstraße 74) muutto 
Friedrichshainiin. S & S:n aina ajantasai-
nen valikoima ei kalpene vertailussa edes 
Lontoon parhaille kirjakaupoille.

Alueen kulttuurinälkäisten Disneyland 
tottelee nimeä Reichsbahnausbesse
rungswerk, RAW (Revaler Straße 99). 
Veturimakasiineille tullaan konserttei-
hin ja iltaa istumaan. 

Makasiinien kuumin tulokas Khwan 
erikoistuu pohjoisthaimaalaisiin makui-
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Edullisesti
Hotel-Pension Funk
1930-luvun filmitähti Asta Nielsen 
asui täällä! Pensionaatti pikantein 
glamour-maustein Charlottenbur-
gissa. Kukkatapettia ja vintage- 
kalustusta art deco -henkeen. 
Asiallinen ja siisti majatalo, joka 
paneutuu palvelemaan. Tässä 
 hintaluokassa se on harvinaista.

FASANENSTRAßE 69,  
HOTEL-PENSIONFUNK.DE

Kohtuudella
The Dude Berlin
Uutuushotelli, jossa antiikki kohtaa 
teollisuustyylin. Detaljit hallussa: 
samppanjaa sisäänkirjautuessa, 
huoneissa Moleskinen muistileh-
tiöt ja kylppärissä Molton Brownia. 
Bonuksena avarat huoneet, laadu-
kas pihviravintola Brooklyn ja nos-
talgiaa huokuva cocktailbaari.

KÖPENICKER STRAßE 92,  
THEDUDEBERLIN.COM

Leveästi
Grand Hyatt Berlin
Hulppeasta nykytaiteen kokoel-
mastaan tunnetun Grandin 38 
neliön perushuone ei pröystäile, 
mutta maksimoi mukavuuden. 
Alakerran VOX tarjoaa huolella 
viritettyä cross kitcheniä keihään-
kärkenään sushit. Uudesta Jam-
boree-baarista on kehkeytynyt 
Berliinin elokuvaväen olohuone.

MARLENE-DIETRICH-PLATZ 2,  
BERLIN.GRAND.HYATT.COM

Inspiraatio Thaimaasta. Friedrichshainin 
uutuusravintola Khwan yhdistelee amerikka-
laiset bbq-metodit ja autenttiset thai-maut.

Tiedettä vai taidetta? Designpanopti-
kum-museossa vanhat lääketieteelliset 
instrumentit saavat uuden elämän.

hin savuisaan bbq-tyyliin. Varaudu kun-
non fiestaan, jota säestää klassinen 1970-
luvun punk-rock. Muista myös RAW:n 
jokasunnuntainen kirpputori, joka tun-
nelmansa puolesta päihittää ylikansoite-
tun Mauerparkin heittämällä.

Toinen päivä

Graffiteja ja fine diningia
Aamupäivä. Aamu alkaa puolen tunnin 
patikoinnilla Grunewaldin asemalta kohti 
yli sadan metrin korkeuteen kohoavaa 
Teufelsbergiä, Pirunvuorta. Berliinin 
jaossa vuori jäi länsipuolelle, ja jenkit 
hyödynsivät sijainnin rakentamalla vuo-
ren huipulle massiivisen vakoiluaseman 
(Teufelsbergchaussee 10). Kylmän sodan 
loputtua paikka hylättiin ja vandaalit 
nakersivat talot tärviölle. 2010-luvulla 
graffititaiteilijat löysivät alueen, ja nyt 
rakennuksia kuvittavat maailman parhai-
den maalareiden työt. Katsomaan pääsee 
vain varaamalla retken etukäteen taiteili-
joiden järjestöltä (teufelsberg-berlin.de). 
Rakennusten katoilta näköala kantaa yli 
miljoonametropolin. 

Iltapäivä. Jos pidät kiirettä, ehdit lou-
naalle Mitteen. Einsunternull (Hanno-
versche Straße 1) tekee kebabin ja mak-
karan luvatussa kaupungissa taidokasta 

fine diningia. Hillitty sisustus, varovaisen 
herkkiä makuja ja japanilaishenkistä mini-
malismia. Alkuun hapatettua kyssäkaalia 
ja päärynää. Pääruuaksi naudanribsiä, jota 
säestää savustettu selleri. Lopuksi unikolla 
ja voikukalla maustettua jäätelöä. Kolme 
ruokalajia 34 euroa ja viisi 52 euroa. 

Jatka ravintolasta kohti itää ja piipah-
tele Torststraßea täplittäviin design- ja 
muotiputiikkeihin. Hotel Ultra Concept 
Storesta (Torstraße 155) teinille tuliaisiksi 
kaulariipus Scheiße-tekstillä. Vuoden isä 
-palkinto on varma.

Ilta. Boheemeistaan ja villistä yöelämäs-
tään tunnettu Prenzlauer Bergin kaupun-
ginosa on nykyään hyvin toimeentule-
vien lapsiperheiden seutukuntaa. Alueen 
ravintolakeskittymän tulokkaista kiinnos-
tavin on intialaiseen katuruokaan erikois-
tunut Chutnify. Chutnify (Sredzkistraße 
43) palvelee myös Neuköllnissä, mutta 
alkuperäiselle se ei pärjää. Roimaan Bol-
lywood-tyyliin väritetty ravintola panos-
taa dosaan, täytettyihin kikhernelättyi-
hin, vahvasti mausteisiin salaatteihin ja 
intialaisiin voileipiin. Cocktailejakin saa, 
mutta nauti yömyssy kuitenkin kulman 
takana. Juuri oikealla tavalla dekadentin 
tyylikäs Bryk Bar (Rykestraße 18) hal-
litsee miksologian kimuranteimmatkin 
kiemurat, ja oma ginikin löytyy. l

MAJOITUS


