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Tiivistelmä 
Berliini kuuluu ainutlaatuisten jakautuneiden kaupunkien joukkoon. Berliinin muurin purkami-

sesta on 32 vuotta, mutta jakamisen vaikutukset esiintyvät edelleen kaupunkikuvassa. Kaupunki 
luo mahdollisuuden tutkia, miten jakaminen vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun jaon ja yhdistymi-
sen aikana. Laajan ajanjakson tutkiminen esittää arkkitehtien ja suunnittelijoiden päätökset ja 
niiden vaikutukset. Berliinin keskusta-alue on useiden arkkitehtuurisuuntausten ja historiallisten 
päätösten kerrostuma. Keskusta-alue sisältää arkkitehtuuria barokista postmoderniin ja rikastuu 
jatkuvasti uudesta rakennustaiteesta. 

Tämän tutkimuksen tavoite on kerätä keskustan suunnitteluun vaikuttavat tekijät, jotka ovat pe-
räisin kaupungin jaosta ja Berliinin muurista. Tutkimus kokoaa Berliinin keskusta-alueelle sijoit-
tuneita kilpailu- ja suunnitteluehdotuksia 1900-luvun alusta nykypäivään saakka. Tarkastelu kes-
kittyy keskusta-alueen aukioihin ja niihin vaikuttavaan ympäristöön. Berliinin historialliset aukiot 
ilmentävät voimakkaimmin eri ajanjaksojen suunnittelupäätöksiä. 

Tämän kandidaatin opinnäytteen tutkimusmenetelmä on kirjallisuuskatsaus. Opinnäytteen kir-
jallisuus keskittyy Berliinin muurin vaikutuksiin arkkitehtuurin ja suunnittelun näkökulmasta, 
mutta sisältää kylmänsodan aikaiseen Berliinin historiaan perustuvaa kirjallisuutta. Tutkimus 
kokoaa tutkimusalueen suunnitelmat kronologisessa järjestyksessä. 

Tutkimuksessa osoittautui, että Berliinin arkkitehtuuri oli 1930-luvulta lähtien jakautunut mo-
dernismin ja uusklassismin välillä. Toisen maailmansodan jälkeen Berliini raunioitui ja jaon seu-
rauksena kaupunki autioitui rajan läheisyydessä. Kaupungin jako kahden poliittisen ideologian 
välillä vahvisti tyylisuuntausten jakoa. Länsi-Berliinin kilpailut ehdottivat vanhasta kaupunkiku-
vasta poikkeavaa avointa jälleenrakentamista, kun Itä-Berliinin korjaus alkoi vanhan tiheän tie-
verkon mukaisesti. 28 vuotta muurin aiheuttama fyysinen jako muodosti kaksi poikkeavaa kau-
punkirakennetta, joiden yhdistämisessä esiintyi suuria muutoksia. Berliinin muurinalueen raken-
tamisessa kaupunki hyödynsi 1980-luvun lopulla yleistynyttä kriittistä jälleenrakentamista. Yhdis-
tymisen jälkeen Berliinin keskustan kilpailut olivat pääsääntöisesti Itä-Berliinissä tai muurin alu-
eella.  

Rakentamisperiaatteiden tutkiminen pitkällä ajanjaksolla korosti Berliinin kaupungin päätösten 
vaihtelevuutta lähimenneisyydessä. Muurinalueen jälleenrakentaminen sai kritiikkiä sadan vuo-
den takaisen kaupunkirakenteen etsimisestä tyhjällä kaistaleella. Itä-Berliiniin kohdistunut voi-
makas jälleenrakentaminen nosti huomiota itäsaksalaisen arkkitehtuurin katoamisesta. Yhdisty-
nyt Berliini pyrki unohtamaan kaupungin jaon, vaikka jaon aikaisista muutoksista voi oppia mui-
den jakautuneiden kaupunkien yhdistämisprosesseissa.  

 
Avainsanat  Berliini, jakautunut kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kriittinen jälleenrakentaminen 
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1 Johdanto
Berliinin muurin purkamisesta on kulunut yli 30 vuotta. Kaupungin jakamisella on ollut 
voimakas vaikutus eurooppalaiseen kaupunkisuunnitteluun, korostamalla kylmäsodan aikaisten 
tyylisuuntien eroja lännessä ja idässä. Muurin ja rajan kehitys on aiheuttanut ongelmakohtia 
molemmilla puolilla kaupunkia, joihin Länsi- ja Itä-Berliini ovat joutuneet sopeutumaan. 
Yhdistymisen myötä on kehittynyt uudelleen tarve ratkaista jakamisen aiheuttamia haasteita. 
Kaupungin koettelemuksista on kyetty oppimaan muiden uudelleen yhdistyvien kaupunkien 
kohdalla.

Berliinin kaupunkisuunnitelmiin perustuvat tutkimukset kokoavat harvoin jakamisen 
aiheuttamia vaikutteita pitkältä aikaväliltä. Tämä tutkielma kerää jakamisen suunnittelussa 
esiintyneet vaikutteet ja niissä huomioonotettavat tekijät. Kandidaatintyö pyrkii löytämään 
vastauksen siihen, miten Berliinin jakaminen vaikuttaa kaupungin keskustan suunnitteluun. 
Mitkä ovat yhdistymisen välittömät vaikutukset kaupunkirakenteen kehittymiseen? Kuinka 
kaupungin jako vaikuttaa Länsi-Berliinin ja Itä-Berliinin eroavuuteen?

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on koota Berliinin keskustan kaupunkisuunnitelmia 
maailmansodan alusta nykypäivään ja tarkastella, miten niissä esiintyvät kaupungin 
jakautuminen, muuri ja lopulta yhdistyminen. Työ keskittyy jakamisen arkkitehtuurillisiin 
vaikutuksiin kaupunkirakenteessa ja kehityksen eroavuuksiin. 

Suunnittelukilpailujen aluerajaukset vaihtelevat suuresti. Tästä syystä, kandidaatintyön 
tutkimus tarkkailee yleisimpiä suunnittelualueita Berliinin keskustassa eli aukioita. Tähän 
alueeseen kuuluvat Pariser, Potsdamer ja Leipziger platzit lännessä ja idässä Alexanderplatz 
ja Marx-Engels-Platz. Ajanjaksojen kontekstin takia tutkimus joutuu huomioimaan joitakin 
suunnitelmia, jotka vaikuttavat aukioihin joko tyylisuuntauksella tai kaupungin jaon 
huomioimisella.

Tutkimusmenetelmäni on kirjallisuuskatsaus. Tutkin suunnitelmia jakautumisen hetkellä, 
muurin purkamisen jälkeen ja mahdollisia projekteja muurin alueella. Projekteissa keskityn 
etsimään muurin vaikutuksia suunnitteluun ja yleisiä teemoja, joita esiintyy joko kilpailujen 
eri ehdotuksissa tai yleisesti ajanjaksoissa. Kilpailusuunnitelmia ja muita projekteja keräsin 
tutkimuksen kannalta merkittävimmistä teoksista Balfourin Berlin: The politics of order: 1737–
1989 (1990) ja World Cities: Berlin (1995) -teoksista, sekä 2018 julkaistusta Unbuilding walls 
-teoksesta (Graft Architekten & Birthler 2018). 

Tutkimus käsittelee kerättyä aineistoa kronologisessa järjestyksessä. Aineisto käsittelee 
Berliinin keskustaa ennen jakoa, jaon aikana ja jaon jälkeen. Toinen luku esittelee Berliinin 
keskustan pohjan ennen toista maailmansotaa ja tutkimukselle tärkeitä alueita. Kolmas luku 
sisältää historiallista taustaa kaupungin jakamiselle ja jaon aikaisia suunnitelmia Berliinin 
keskustasta. Neljäs luku keskittyy Berliinin keskustan muutoksiin 90-luvulta – muurin 
purkamisesta – aivan nykypäivään saakka. Viimeinen luku käsittelee kootusti lukujen 
havaintoja Berliinin keskustan suunnittelusta.
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Berlin Senate Department for Urban Development and Housing (2021). Berliinin rakeisuuskartta 2010 [kartta].  
Osoitteessa https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/planwerke/de/planwerk_innere_stadt/download/index.shtml
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2 Berliinin keskusta ennen toista maailmansotaa
Toinen luku esittelee tutkimusalueen ennen toista maailmansotaa, painottuen 
sotavuosien välille 1918–1940. Luvun tarkoitus on asettaa pohjaymmärrys 
tutkimusalueesta muiden lukujen käsittelylle keräämällä merkittävimmän tiedon 
tutkimusalueen suunnittelusta ennen kaupungin jakoa. Alaluvut alkavat Preussista ja 
etenevät aivan toisen maailmansodan päättymiseen saakka.

2.1  Berliinin keskusta ennen ensimmäistä maailmansotaa

Tutkimuksen kannalta merkittävimmät muutokset Berliinin kaupunkirakenteeseen 
alkoivat 1650-luvulla, jolloin kaupunkia laajennettiin Preussin kuninkaan Fredrik 
I ja myöhemmin hänen poikansa Fredrik Vilhelm I tahdosta (Balfour 1990, s. 16). 
Kaupungin asukasmäärän voimakas kasvu 1700–1800 välillä aiheutti tarpeen 
kaupungin laajentamiselle (Krückeberg, Putz & Willemeit 2018, s. 131). Vuonna 
1737 kaupunkia laajennettiin alkuperäisten muurien yli. Laajennustyötä inspiroi 
vuoden 1699 Pariisin Place Louis Le Grand ja valistusajan aatevirtaus, mitkä 
johtivat kolmen uuden aukion syntyyn. Uudet aukiot sijoittuivat kaupungin rajalle 
muodostaen Berliinin sisäänpääsyt lännestä: Brandenburgin portti, Potsdamin portti ja 
Halleschesin portti. Aukioiden sijoittaminen porttien ääreen vähensi maanviljelijöiden 
tarvetta astua syvemmälle kaupungin sisälle. (Balfour 1990, s. 16.) Aukiot saivat 
nimensä muodoistansa: Potsdamin portille kehittynyt aukio alkoi nimellä Achteck 
markt platz, käännettynä Kahdeksankulmainen tori, ja Brandenburgin portin aukio 
alkoi Quarree nimellä, tarkoittaen nelikulmiota. Achteck ja Quarree saivat uudet nimet 
vuosien 1813–1814 Napoleonin häviöiden mukaan, Leipziger platziksi ja Pariser 
platziksi vastaavassa järjestyksessä. Kaupungin laajentuessa länteen Potsdamin 
portin eteen kehittyi uusi aukio Potsdamer platz. (Balfour 1990, s. 18, 30–31.) Aukiot 
olivat merkittäviä Saksan kansallishistorialle ja Berliinin identiteetille. Aukiot lopulta 
toimivat tehokkaina kaupankäynnin keskipisteinä, vaikka alkuperäinen tarkoitus oli 
erottaa Berliiniläiset lähialueen maanviljelijöistä.

1800-luvulta lähtien Berliini laajentui länteen ja aikaisemmat sisääntuloaukiot 
muuttuivat keskustan elävimmiksi kohtaamispaikoiksi. Tarve laajentumiselle oli 
voimakkaimmillaan Wilhelminismin aikana välillä 1890–1918 (Krückeberg, Putz & 
Willemeit 2018, s. 131), jolloin Potsdamer platz kehittyi merkittäväksi liikenneverkon 
kohtaamispaikaksi. Balfour (1990, s. 47) kuvailee aukion roolin kasvaneen yhä 
enemmän kaupalliseen toimintaan, jolloin liikenteen on pitänyt olla mahdollisimman 
tehokas ajanjaksoon nähden. (Balfour 1990, s. 44–47.) Vaikka kaupungin entiset 
sisääntulot menettivät alkuperäisen roolinsa, ne säilyttivät merkityksen Berliinin 
keskustan kohtaamispaikkoina.

Potsdamer, Leipziger ja Pariser platz olivat alkuperäisesti Berliinin läntisiä 
sisääntuloja. Teollistumisen ja Berliinin laajentumisen myötä nämä aukiot 
muodostivat kaupungin keskustan rajan. Historiallisesti merkittävät aukiot kehittyivät 
liikenneverkon kannalta tärkeiksi pisteiksi ja samalla keskustan kohtaamispaikoiksi.
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Schneider, J.F. (1802). Berliinin kartta [piirros].  
Teoksessa Balfour, A. (1990). Berlin: The politics of order: 1737–1989. New York: Rizzoli.

2.2 Berliinin keskusta maailmansotien välissä

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen berliiniläisten moraali oli sekasorrossa. Kadut 
täyttyivät vallankumousaatteista ja barrikadeista. Sodan häviön tuottama epäjärjestys 
inspiroi arkkitehteja ja taiteilijoita pohtimaan Berliinin tulevaisuutta. Balfour (1990, 
s. 55–56) kohottaa Hans Scharounin, Ludwig Mies van der Rohen ja Adolf Hitlerin 
tutkielmat monumenteista Berliinin tulevaisuuden suunniksi. Hän kuvailee, kuinka 
Scharounin luonnos korosti vapautta ja vallankumousta, verrattuna van der Rohen 
samana vuonna tuottamiin luonnoksiin, jotka hakivat järjestystä kaupunkiin. Lopulta 
hän huomioi Hitlerin luonnokset riemukaaresta ja suuresta salista, jotka perustuivat 
Rooman ja Brandenburgin portin arkkitehtuuriin. (Balfour 1990, s. 55–56.) 
Levottomuudet sodan häviön jälkeen aiheuttivat Keisarin vallasta luopumisen ja 
uuden Saksan Tasavallan synnyn. (Siebenbrodt & Schöbe 2009, s. 21.)

1910-luvun loppu näki suuria muutoksia Saksan opetustavoissa, mikä johti Bauhaus 
taide- ja arkkitehtuurikoulun syntyyn. Uusi Suunnittelukoulu loi kansainvälistä 
arvostusta uudella modernilla tyylisuunnallaan. (Siebenbrodt ym. 2009, s. 17.) 
Bauhauksen modernismia esiintyi varhain Berliinin keskustassa. Potsdamer platzin 
kulmaan valmistui vuonna 1930 Erich Mendelsohnin suunnittelema Columbus 
Haus, jonka teräsrakenteinen lasitettu julkisivu oli lähellä nykyajan kaupallisia 
rakennuksia. (Balfour 1990, s. 120.) Tulevaisuuden tyylisuuntauksena modernismi 
ja sen arkkitehtuuri kuten Columbus Haus herättivät paljon ristiriitaisia mielipiteitä. 
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Balfour (1990, s. 123) kuvailee, kuinka rakennus kuvasti amerikkalaista dynamismia 
ja jäi kontrastiksi muuhun ympäröivään rakennuskantaan. Columbus Hausen 
modernismi poikkesi Wilhelminismin aikaisesta rakennuskannasta. 

Kansallissosialismin nousu Saksassa kohotti Hitlerin suosiossa olleet arkkitehdit 
merkittäviin rooleihin. Paul Ludwig Troost oli kuolemaansa saakka Hitlerin 
arvostetuimpia arkkitehteja ja hänen suunnittelemansa Münchenin puoluetoimisto 
loi perustan kansallissosialismin uusklassismille. Troostin suunnitelmissa korostui 
neliskulmaisten pylväiden käyttö. (Balfour 1990, s. 75–76.) Vastakohtaisesti modernit 
tyylisuuntaukset saivat Natsi-Saksan aikana vieroksutun maineen. Bauhaus sijoittui 
Berliiniin viimeisinä vuosinaan 1932–1933 Ludwig Mies van der Rohen johdolla, 
mutta lakkautettiin Hitlerin käskystä (Siebenbrodt ym. 2009, s. 62).

Vuonna 1933 luotu Berliinin yleiskaava Nordsüd Achse, käännettynä pohjois-etelä 
akseli, asetti suuren moottoritien kulkemaan Leipziger platzin ja Brandenburgin 
portin lännestä. Suunnitelma lisäsi nelikulmaisen aukion ja länsi-itä akselilla kulkevan 
kadun, joka aiheutti Potsdamer platzin länsiosan jälleenrakentamisen. (Balfour 1990, 
s. 83, 256.)

Merkittävin kansallissosialismin aikainen arkkitehti oli Albert Speer, joka nimitettiin 
Natsi-puolueen viralliseksi arkkitehdiksi. Vuonna 1937 Hitler asetti Speerin Berliinin 
uuden kaupunkisuunnitelman johtoon. Vuosi myöhemmin Speer suunnitteli uuden 
Valtakunnankanslian, joka oli pohjana hänen tulevalle kaupunkisuunnitelmalle. 

 
Vasemmalta oikealle: van der Rohe, L.M. (1919). Korkeuden tutkielma Friedrichstrassen toimistorakennus projektille [maalaus]. 
Scharoun, H. (1919). Monumentin tutkielma vesiväreillä [maalaus].  
Hitler, A. (1919). Tutkielma riemukaarelle ja suurelle salille [piirros]. 
Teoksessa Balfour, A. (1990). Berlin: The politics of order: 1737–1989. New York: Rizzoli.
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Landesbildstelle (1933). Potsdamer platz ja Columbus Haus [valokuva].  
Teoksessa Balfour, A. (1990). Berlin: The politics of order: 1737–1989. New York: Rizzoli.

Speerin kaupunkisuunnitelma perustui vuoden 1933 Pohjois-etelä akseliin ja 
kulki samalla nimellä. (Balfour 1990, s. 70–76, 83.) Speer (1970, s.74) kuvailee 
kaupunkisuunnitelmaansa, kuinka hän loi laajan bulevardin armeijan ja kansan 
paraateille. Bulevardin päätyihin sijoittui Kokoushuone ja riemukaari vastakkain 
mahtipontisen valtavina. (Speer 1970, s.74.) Bulevardin monumentit muistuttivat 
Hitlerin luonnoksia 1920-luvulta. Speerin suunnitelma säilytti vuoden 1933 
yleiskaavasta ilmansuuntien mukaiset katuverkot, mutta laajensi pohjois-eteläakselin 
paraatibulevardiksi moottoritien sijaan. Suuri bulevardin oli tarkoitus jakaa kaupunki 
kahteen osaan, kuten myöhemmin sektorijako.

Mahtipontisuudestansa huolimatta, hyvin vähän suunnitelmaa lopulta toteutettiin. 
Vuonna 1938 Potsdamer Strassen rakennuksia purettiin uuden bulevardin tieltä. 
Purkutyöt avasivat tilan uudelle aukiolle Runder Platz, josta ainoastaan aukion 
varteen suunniteltu Matkailun talo valmistui. Matkailun talo oli arkkitehtien Rottcher 
ja Dierksmeier suunnittelema ja seurasi Speerin uusklassista kaupunkisuunnitelmaa. 
(Balfour 1990, s. 86.) Toisen maailmansodan loppuun saakka uusklassismi 
oli Berliinin arkkitehtuurinsuuntaus, vaikka Bauhauksen modernismi koettiin 
tulevaisuuden tyylisuuntana. Kaupungin arkkitehtuuri oli siis jo historiallisesti 
jakautunut ennen fyysistä jakamista.
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Maailmansotien välissä Berliini etsi tulevaisuuden arkkitehtuurinsuuntausta. 
Bauhaus koulun perustaminen johti saksalaisen modernismin kehitykseen ja muun 
muassa Columbus Hausen rakentamiseen. Modernismi pyrki löytämään uusia 
ennennäkemättömiä tyylisuuntauksia. Kansallissosialismin nousu Saksassa syrjäytti 
modernismin uusklassismilla. Natsi-Saksan kansallisarkkitehtuuri otti voimakkaita 
vaikutteita Rooman imperiumin arkkitehtuurista. Albert Speerin kaupunkisuunnitelma 
sijoittui vanhan kaupungin sisääntulojen eli Pariser ja Leipziger platzien länteen, 
ja suunnitelma olisi jakanut keskusta-alueen kahtia suurella bulevardilla. 
Kaupunkisuunnitelmasta ainoa merkittävä valmistunut osa oli Potsdamer platzin 
länsiosan purkaminen länsi-itä akselin tieltä.

 
Speer, A. (1940). Pohjois-Etelä akseli [Asemapiirros]. Suunnitelma jatkaa länsi-itäakselilla Potsdamer ja Pariser platzeihin. 
Teoksessa Balfour, A. (1990). Berlin: The politics of order: 1737–1989. New York: Rizzoli.
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3 Berliinin keskusta Itä- ja Länsi-Saksan aikana
Seuraavat alaluvut tutkivat muurin vaikutuksia keskustan kehitykseen 
jakautuneen kaupungin aikana eli välillä 1945–1989. Kappaleet seuraavat 
sektoreiden kehittymistä Länsi- ja Itä-Berliineiksi, ja miten jako ilmeni keskustan 
kaupunkisuunnittelussa ja rakennusprojekteissa. Lisäksi luku huomioi muurin osana 
keskustan arkkitehtuuria.

3.1 Berliinin keskustan jako ennen muuria

Kaupunki tuhoutui huomattavasti Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan viimeisissä 
taisteluissa pommituksen ja ryöstelyn seurauksena. Toisen maailmansodan 
päättymisen jälkeen liittoutuneet miehittivät Berliinin ja jakoivat kaupungin neljään 
sektoriin. Sektorit käyttivät hallinnoivan armeijan lainsäädäntöjä: Neuvostoliitto 
hallinnoi kaupungin itäistä sektoria, luode siirtyi Ranskalle, länsi/keskus Iso-
Britannialle ja lounainen sektori Yhdysvalloille. (Führ 2009, s. 13–16.) Jokainen 
valloittaja ryhtyi korjaamaan aluettaan omien periaatteidensa mukaisesti, mikä 
vaikutti voimakkaasti kaupungin korjaustöiden toteutukseen. Neuvostoliiton alue jäi 
muita alueita köyhemmäksi, koska kaupungista kerättiin välittömästi sodan päätyttyä 
sotakorvauksia (Balfour 1990, s. 160).

Balfour (1990, s. 159) kuvailee, kuinka sektoreiden raja-alueella korjaustyöt 
ja väliaikaiset kaupat loivat tivolimaisen tunnelman raunioiden keskelle. 
Liittoutuneiden omat periaatteet vaikuttivat keskustan kehittymiseen jo sektorijaon 
alussa, ja eroavuus kasvoi korjausurakan edetessä. (Balfour 1990, s. 159.) 

Potsdamer platz sijoittui Iso-Britannian ja Neuvostoliiton sektoreiden väliselle 
rajalle. Aukiolla oli nähtävissä länsi- ja itämaiden arvojen eroavuuksia: 
länsisektorissa raja täyttyi koruliikkeistä, kun idässä kadun vartiset rakennukset 
peittyivät seinämaalauksista ja propagandajulisteista, jotka olivat materialismia 
vastaan (Balfour 1990, s. 159). Potsdamer platzilla sijainnut Columbus Haus oli 
kaupungin jakamisen hetkellä merkittävä maamerkki. Rakennus selvisi toisesta 
maailmansodasta pienellä vahingolla muuhun ympäristöön verrattuna. Rakennus 
sijoittui sektorijaossa Itä-Berliiniin, mutta leveä julkisivu kohdistui länteen. Sodan 
päätyttyä Itä-Saksa palautti rakennuksen alimman kerroksen liiketoiminnan käyttöön. 
Rakennuksen ylimmät kerrokset jäivät tyhjiksi suurimman vahingon vuoksi, mutta 
ne koristeltiin propagandalla. (Balfour 1990, 141–149.) Ennen maailmansotaa 
kaupungin kaupallistumista korostanut Columbus Haus jäi Itä-Berliiniin, joka piti 
kapitalismia yhteiskunnan rapistumisena.

Länsimaisten sektorien yhdistäminen 1947 ja myöhemmin NATOn perustaminen 
1949 johtivat idän ja lännen välisten suhteiden hajoamiseen (Führ 2009, s. 21–23). 
Tilanteen rappeutuessa Neuvostoliitto suunnitteli uuden suurlähetystön 1950–1953 
Itä-Saksaan. Lähetystö sijoittui raja-alueelle Pariser platzin läheisyyteen, missä 
uusi rakennus erottui raunioituneesta ympäristöstä. Suurlähetystön arkkitehtuurissa 
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Deutsche Architektur (1953). Neuvostoliiton sektorin uudelleenrakentamissuunnitelma [piirros].  
Teoksessa Balfour, A. (1990). Berlin: The politics of order: 1737–1989. New York: Rizzoli.

moskovalaiset arkkitehdit Stryshewski, Lebedinskij, Sichert ja Skujin sovelsivat 
ranskalaista uusklassismia. Stalinin toiveesta rakennus korosti Neuvostoliiton 
läsnäoloa Itä-Saksassa. (Balfour 1990, s. 160–161.) Lopullinen rakennus muistutti 
entisen Natsi-Saksan arkkitehtuuria mahtipontisuudellansa, mutta oli lähempänä 
uusklassismia perinteisillä pylväsmuodoillansa.

Ernst Hoffman pohti tekstissään Ideologische Probleme der Architektur 
Deutsche Architektur -lehdessä (1952, s. 20) uuden saksalaisen arkkitehtuurin 
kehittämistä Itä-Saksassa. Tämän uuden suuntauksen tuli pohjautua Neuvostoliiton 
tapaan modernismin hylkäämiseen. Saksan sosialistisen yhtenäisyyspuolueen 
pääsihteeri Walter Ulbricht tuomitsi Bauhauksen samana vuonna, vedoten 
sen olevan vihamielinen ihmisyydelle (Krückeberg, Putz & Willemeit 2018, 
s. 131). Modernismin kritisointi johti Itä-Berliinin jatkamaan uusklassismia 
kansallissosialismin ajan tapaisesti.

Neuvostoliitto asetti Itä-Saksan nopeasti kaavoittamaan uuden kaupungin. Samana 
vuonna 1952 kun Hoffman ja Ulbricht kritisoitsivat arkkitehtuurin suuntauksia, Itä-
Berliinin kaupunki julkisti uuden kaupunkisuunnitelman. Kaupunkisuunnitelmaa 
myöhemmin kutsuttiin uuden bulevardin nimellä Stalinalleen. Suunnitelma korosti 
Stalinin ajan antiikin Kreikkaan pohjautuvaa klassista arkkitehtuuria. (Balfour 
1990, s. 164–167.) Kokonaisuutena, Itä-Berliinin kaupunkisuunnitelma muistutti 
Speerin ja Hitlerin tavoitteita valtakunnan pääkaupungista, vaikka toteutus perustui 
vastakkaiseen poliittiseen suuntaukseen. Balfour (1990, s. 164) kuvailee Itä-
Berliinin arkkitehtuurin tyylisuuntaa Stalinin aikana klassismin, nationalismin ja 
äärikonservatismin lopputulokseksi.
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Vuoden 1952 Kaupunkisuunnitelmasta lopulta toteutui vähän. Ainoa 
suunnitelman mukainen rakennus valmistui Leipziger platzista pohjoiseen 
osoitteeseen Mohrenstrasse 20. Rakennus toimi kansallisdemokraattisen puolueen 
keskustoimistona. Merkittävin suunnitelman katu-uudistus oli uusi bulevardi 
Stalinallee, tai nykyisellä nimellään Karl-Marx-Allee, joka valmistui ennen 
kaupungin pysyvämpää jakamista. (Balfour 1990, s. 164–166.) Bulevardi päättyi 
Alexanderplatziin, joka myöhemmin kehittyi Itä-Berliinin liikekeskukseksi. 
Saksan keisarikunnan merkki Berliinin kaupunginlinna oli vaurioitunut toisen 
maailmansodan seurauksena ja Itä-Saksa lopulta purki rakennuksen (Feireiss 2018, 
s. 125). Vuoden 1952 Kaupunkisuunnitelmassa historiallisen kaupunginlinnan 
korvasi uusi aukio Marx-Engels-Platz. Vaikka suunnitelma jäi vähänkäytetyksi, 
sen mukaisesti valmistuneet osat siirsivät Itä-Berliinin keskustan painopistettä 
itään, kauemmas raja-alueesta. Pugh (2014, s. 28, 36) toteaa, että vuoden 1952 
suunnitelman Stalinallee toimi merkittävänä pohjana Itä-Saksan arkkitehtuurin ja 
suunnittelun identiteetille ja sen kehittymiselle. 

Itä-Berliinin vuoden 1952 Kaupunkisuunnitelmassa esiintyi selkeästi kaupungin 
jako. Suunnitelman rakeisuuskartta ja pienoismalli jättivät Länsi-Berliinin täysin 
tyhjäksi. Suunnitelman raja kulki täysin sektorijaon ja myöhemmin muurin 
mukaisesti. Rajut Neuvostoliiton vaatimat sotakorvaukset heikensivät Itä-Saksan 
kykyä uudelleenrakentaa kaupunkia kaupunkisuunnitelman mukaiseksi samalla 
tahdilla kuin länsisektoreissa.

Länsi-Berliinin vastaus Stalinalleelle ja vuoden 1952 kaupunkisuunnitelmalle oli 
suunnittelukilpailu nimellä Interbau 1957. Suunnittelukilpailu sijoittui Tiergartenin 
pohjoispuolelle Hansaviertelille. Kilpailun tuotanto muodosti Länsi-Berliinille uuden 
lähestymistavan rakentamiseen. Modernismiin ja nykyaikaisiin rakennustekniikoihin 
painottuva keskusta-alue erottui paljon Berliinin kansallissosialismin aikaisesta 
suunnittelusta, jossa arkkitehtuurin piti lähestyä menneisyyttä. (Krüger 2018, s. 
58.) Keskustan jakautuminen alkoi korostumaan lännen ja idän ensimmäisissä 
suunnitelmissa. Stalinalleen kaupunkisuunnitelma oli uudelleenrakentamista 
uusklassismilla kuten kansallissosialismin aikana, mutta Länsi-Saksassa 
Hansaviertelin johtama modernismi siirtyi jälleenrakentamisen päätyyliksi. 
Molempia suunnitelmia pidettiin vastakohtina ja vastauksina toisiinsa (Krückeberg, 
ym. 2018, s. 131). Akcan (2018, s. 52) kuvailee Hansavierteliä kriittisesti sen 
taipumuksesta purkaa enemmän alkuperäistä rakennuskantaa kuin mitä toinen 
maailmansota oli vaurioittanut alueella. 

Länsi-Saksa piti vuonna 1957 suunnittelukilpailun Berliinin keskustasta, 
nimellä Haupstadt Berlin, Suomennettuna Pääkaupunki Berliini. 
Kaupunkisuunnittelukilpailun tavoitteena oli uudelleenrakentaa kymmenen vuotta 
rauniona ollut kaupunki taloudellisesti ja poliittisesti. Ehdotusten suunnittelualue 
rajautui lännestä Tiergarteniin, idästä Alexanderplatziin, pohjoisesta Oranienburger 
toriin ja etelästä Mehringh platziin. (Balfour 1990, s. 168.) Suurin osa 
suunnittelualueesta sijoittui Neuvostoliiton alueelle.
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Berliinin kohtalo oli vielä epäselvä kilpailun aikana. Balfour (1990, s. 170) toteaa, 
kuinka suunnittelijoiden suurimpana ongelmana oli Neuvostoliiton sektorin 
huomioiminen kilpailussa. Saksa oli jo jakautunut kahdeksi valtioksi, mutta mitään 
fyysistä rajaa ei vielä ollut Berliinin sisällä. Suunnittelijoiden piti itse päätellä, kuinka 
pysyväksi he kokivat kaupungin jakamisen itään ja länteen. Ensiaskeleet fyysiselle 
jakamiselle alkoivat vasta vuonna 1956, jolloin Itä-Saksassa sektorien väliä kutsuttiin 
valtiorajaksi aikaisemman demarkaatiolinjan sijaan, ja rajojen tarkkailua tehostettiin 
(Führ 2009, s. 50–51).

Vastakohtana Itä-Saksan vuoden 1952 kaupunkisuunnitelmalle, merkittävimmät 
suunnitteluehdotukset Pääkaupunki Berlin -kilpailussa seurasivat Hansaviertelin 
esiintynyttä modernismia. Kilpailuun osallistui merkittäviä modernismin 
edelläkävijöitä, kuten Le Corbusier, Hans Scharoun ja Wils Evert yhdessä, sekä 
Spengelin ja Pempelfort paikallisina berliiniläisinä (Balfour 1990, s. 168, 170). 

Ehdotuksissa yleisenä tavoitteena toimi menneisyyden hylkääminen. Kilpailu salli 
voimakkaan kaupunkirakenteen muuttamisen historialle merkittäviä rakennuksia 
lukuun ottamatta (Balfour 1990, s. 168). Uusi moderni kaupunkirakenne vaati 
avointa tieverkostoa, ja ehdotuksissa esiintyi modernin kaupunkisuunnittelun 
väljyys. Moderni kaupunki tavoitteli hygieenisempää maailmaa Berliinin asukkaille. 
Raunioitunut kaupunki mahdollisti menneisyyden unohtamisen jälleenrakentamisessa.
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Kilpailussa kaupungin jako esiintyi heikosti. Lähin viittaus jaosta oli Le Corbusierin 
suunnitelmassa. Le Corbusierin suunnitelman Friedrichstrasse muuttui suureksi 
kaupunkia jakavaksi moottoritieksi. Kaupungin jakaminen oli Le Corbusieriltä 
tietoinen päätös rajata katuverkon muutoksella symbolisesti keskusta itään ja länteen 
(Balfour 1990, s. 172).

Pääkaupunki Berlin -kilpailussa sijoittui kolme ehdotusta, Allison ja Peter Smithson 
kolmansina, Hans Scharoun ja Wils Evert toisina ja Spengelin ja Pempelfort 
voittavana suunnittelijakaksikkona (Balfour 1990, s. 173–175). Yleisenä teemana 
suunnitelmissa esiintyi yhtenäinen, kaupallinen kaupunki. Suunnitelmat eivät 
huomioineet kilpailuhetken jakautunutta kaupunkia vaan jatkoivat suunnitelmaa Itä-
Berliiniin. Suunnitelmat tekivät radikaaleja muutoksia idässä luomalla yhtenäisen 
kokonaisuuden koko Berliinin keskustasta.
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Schweitzer (1961). Pääkaupunki DDR uudelleenrakentamissuunnitelma [piirros].  
Teoksessa Balfour, A. (1990). Berlin: The politics of order: 1737–1989. New York: Rizzoli.

Vastauksena Länsi-Berliinin kilpailulle Itä-Berliini piti samanlaisella nimellä oman 
suunnittelukilpailun. Haupstadt DDR, tai käännettynä Pääkaupunki DDR, toteutui 
kahdesti vuosina 1958 ja 1960. Suunnittelualueen raja sijoittui täysin Neuvostoliiton 
alueelle keskustassa, ja kilpailu rajoittui vain Itä-Eurooppalaisille arkkitehdeille. 
(Balfour 1990, s. 178–179.) Länsi-Berliini kuvitteli kaupungin jaon olevan hetkellistä, 
kun Itä-Berliini tavoitteli pysyvää jakoa.

Ensimmäiseen kilpailuun ei valittu voittavaa suunnitelmaa, mutta ehdotuksissa 
esiintyi samankaltaisuuksia. Itä-Berliini halusi erottaa itäsektorin läntisestä osasta 
tyylillisesti ja aatteellisesti. (Balfour 1990, s. 178–179.) Kuitenkin ehdotetut 
suunnitelmat sisälsivät vielä mahdollisuuden lännen ja idän väliseen liikkumiseen. 
Ehdotuksissa keskustan ydinalue siirrettiin uudelle Marx-Engels-Platzille Pariser 
platzilta (Balfour 1990, s. 178, 180).

Stalinin kuoleman jälkeen idän arkkitehtuuri etääntyi uusklassismista, mikä esiintyi 
suunnitteluehdotusten rakennuksissa. Khrushchevin puhe vuonna 1956 siirsi Itä-
blokin rakentamisen moderniin elementtirakentamiseen (Krückeberg, ym. 2018, s. 
132). Itä-Berliinin kilpailu tavoitteli edelleen kaupungin historiassa ominaista tiivistä 
kaupunkirakentamista, mutta tyylillisesti lähestyi lännen Hansavierteliä.

Balfour (1990, s. 179–180) huomioi, kuinka toisessa suunnittelukilpailussa 
merkittävimmät ehdotukset etääntyivät Länsi-Berliinistä rajaamalla kaupunki kahtia 
metsän tai muun avulla. Toisen suunnittelukilpailun voitti arkkitehti Peter Schwetzerin 
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johtama ryhmä, jonka ehdotus irtaantui lännestä. Suunnitelma kehittyi vielä vuoden 
1961 Berliinin muurin rakentamisen jälkeen, jolloin se toimi perustana keskustan 
viisivuotiselle kehittämiselle. (Balfour 1990, s. 178, 180.)

Kaupungin tuhoutumisen jälkeen Liittoutuneet jakoivat kaupungin sektoreihin, 
jotka muuttuivat myöhemmin Itä- ja Länsi-Berliiniksi. Liittoutuneet käyttivät omia 
lainsäädäntöjä ja rakentamistapoja pohjana kaupungin uudelleenrakentamiselle. 
Kaupungin jako miehitysvaiheessa aiheutti rakentamisen tyylien vaihtelun alueella. 
Jälleenrakentamisen eroavuus esiintyi voimakkaasti Potsdamer platzilla, joka sijoittui 
sektorialueiden välille. Kaupungin uudelleenrakentaminen kehittyi kilpailuksi 
osoittaa lännen tai idän poliittisen mahtavuuden.

Itä- ja Länsi-Berliini löysivät eri tavoin kaupungin tulevaisuuden 
suunnittelulähtökohdat. Kansallissosialismin tavoin Itä-Berliini hylkäsi varhain 
Stalinin aikana Bauhauksen ja modernismin. Idän ja Lännen suhteiden rappeutuessa 
Itä-Berliini alkoi rakentamaan uusklassismin pohjalta. Itä-Berliinin vuoden 1952 
kaupunkisuunnitelma toimi perustana itäsektorin uudelleenrakentamiselle ja oli 
ensimmäinen merkki kaupungin pysyvästä jaosta. Itä-Berliinin suunnitelmat 
keskittyivät yhä enemmän etääntymään lännestä ja jakamaan kaupunki. Länsi-
Berliinin uudelleenrakentaminen pohjautui Interbau 1957 arkkitehtuurinäyttelyn 
Hansavierteliin. Länsi siirtyi heti modernismiin ja oli valmis muuttamaan 
voimakkaasti raunioitunutta kaupunkia. Samana vuonna Länsi-Berliini piti 
Pääkaupunki Berliini -kilpailun, jonka suunnittelualue keskittyi Itä-Berliiniin. 
Suunnitelmissa oli yleistä modernismi ja yhtenäinen kaupunki. Vastauksena 
Itä-Berliini piti Pääkaupunki DDR -kilpailun, joka muutti idän arkkitehtuurin 
modernismiin, mutta siirsi keskusta-aluetta syvemmälle neuvostoliittosektoria.

3.2 Berliinin keskustan jako muurin aikana

Berliinin keskusta-alue oli kaupungin ensimmäisiä fyysiseen jakamiseen 
kohdistuneita alueita. Potsdamer Platz sijoittui Iso-Britannian ja Neuvostoliiton 
rajojen välille, ja vuonna 1948 aukion halkaisi maalattu raja (Balfour 1990, s. 
186). Aukio oli toiminnan kannalta vilkas molemmilla puolilla demarkaatiolinjaa. 
Vuonna 1953 Itä-Saksan mellakoiden seurauksena Potsdamer platz oli sekasorrossa 
ja tilanteen eskaloitumisen seurauksena Columbus Haus syttyi tuleen. Itä-Saksa 
lopulta purki Columbus Hausen vuonna 1957 laajennetun raja-alueen tieltä. 
Columbus Hausen tontti jäi muurin suoja-alueen sisälle ja näki käyttöä vasta muurin 
purkamisen jälkeen. (Balfour 1990, s. 141–149.)

Muurin laajentaminen aiheutti historiallisten aukioiden katoamisen raja-alueella. 
Potsdamer ja Leipziger platzit jäivät muurin tielle, ja koko jakamisen ajan aukiot 
esiintyivät vain maassa merkkeinä kaupungin historiasta. Pohjoisemmassa sijaitseva 
Pariser platz koki vastaavan kohtalon. Aukio jäi tyhjäksi Brandenburgin porttia 
lukuun ottamatta: ympäristö autioitui Länsi-Berliinin läheisyyden takia (Graft 
Architekten & Birthler 2018, s. 108).
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Ensimmäinen iteraatio Berliinin muurista valmistui vuonna 1961, ja se seurasi idän 
ja lännen tarkasti sektoreiden jakolinjaa. Jatkuvien pakoyritysten takia Itä-Saksa 
lisäsi piikkilankaa muurin päälle ja muurasi länteen suunnatut ikkunat tyhjistä 
rakennuksista. Länsi-Berliinin suunnasta katsottuna Itä-Berliinin julkisivut olivat 
tiilen ja kiven muodostamia monoliitteja. (Führ 2009, s. 62.) Itä-Berliini etääntyi 
Länsi-Berliinistä mahdollisimman paljon lyhyessä ajassa.

Berliinin muurin kokeminen arkkitehtuurina alkoi vasta vuonna 1966 valmistuneesta 
iteraatiosta. Muurin teräsbetonielementtimuoto yhtenäisti muurin kokonaisuuden. 
Raja-alue Itä-Berliinin puolella leveni vartiotorneilla, panssariesteillä ja miinoilla, 
mutta läntinen osuus muurista jäi Itä-Saksan valvonnan ulkopuolelle. (Führ 
2009, s. 90.) Muuri päivittyi vielä neljään iteraatioon saakka vuonna 1976. Uusi 
Elementtibetonilaatta loi 360 cm korkean ja tasaisen pinnan Länsi-Berliinin suuntaan. 
(Bahr 2005, s. 19.) Alkuvuodet Länsi-Saksa vartioi läntistä puolta muurista, mutta 
neljännen iteraation kohdalla muuri oli yleisessä Länsi-Berliiniläisten käytössä. 
Seinän reuna toimi suosittuna kävely- ja pyöräreittinä. (Waldenburg 1990, s. 12). 
Muuri esti Länsi-Berliiniä rakentamasta rajaan kiinni, jolloin muurin lähistö jäi 
ihmisen mittakaavaan sopivaksi.

Länsi-Berliinissä Bernaur Strasse, Brandenburgin portti ja Potsdamer Platz olivat 
muurin alueen yleisimpiä mielenosoituspaikkoja. Avoimuuden takia alueet olivat 
sopivia graffiteille, taiteelle ja poliittiselle sanomalle. (Waldenburg 1990, s. 14.) Führ 
(2009, s. 90) kuvailee muuria maailman suurimmaksi epäviralliseksi taidepinnaksi. 
Myöhäisimpien iteraatioiden tasainen pinta ja valvonnan puute loivat mahdollisuuksia 
esittää kaupunkilaisten katutaidetta ainutlaatuisessa kontekstissa. 

Berliinin muuri kehittyi merkittäväksi turistinähtävyydeksi varsinkin kaupungin 
keskustassa, jossa jakaminen heikensi kaupungin historiallisten nähtävyyksien 
saatavuutta. Länsipuolelle muuria rakentui useita itään kohdistuneita katsomoita. 
Samaan aikaan Itä-Berliinin raja-alue kehittyi tehokkaammaksi. (Führ 2009, 
s. 72.) Rem Koolhaas (1971) kirjoittaa muistelmateoksessa Berliinin muurista 
turistinähtävyytenä. Muuri sumensi jakoa tragedian, komedian ja melodraaman 
välillä. (Koolhaas 1971.) Muurin lähistö oli länsiberliiniläisille ja turisteille ainoa 
tapa nähdä kaupungin vanha keskusta-alue. Taide ja graffiti muurissa kehittyi omaksi 
nähtävyydeksi, vaikka muurin toisen puolen kuoleman kaistale oli järkyttävä näkymä.

Raja-alueiden laajentamisen myötä Itä-Berliinin Stadtmitte alue jäi hylätyksi. Alueen 
korjaaminen alkoi vasta vuonna 1969 Leipzigerstrassen uudelleenrakentamisella. 
Rajan läheisyyden takia Itä-Berliini halusi uudelleenrakentamisesta dramaattisen 
symbolin tukemaan muurin olemassaoloa. Tarkoitus oli peittää Länsi-Berliinin 
rakennusten propaganda ja esiintyä voiman merkkinä itäberliiniläisille. (Balfour 1990, 
s. 201–205.) 
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DDR (1933). Itä-Saksan uudelleenrakentamissuunnitelma Itä Berliinille [pienoismalli].  
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Vuonna 1986 Itä-Berliinissä käynnistyi keskustan uudelleenrakentamissuunnitelma. 
Suunnitelma täydensi vuoden 1969 Leipzigerstrassen rakennuskantaa ja peitti 
viimeiset sodan ja jaon aiheuttamat merkit rakennuksissa. Suunnitelma rakensi 
alueelle uusia post-moderneja Town houseja ja purki 30 vuotta rauniona olleita 
kirkkoja. (Balfour 1990, s. 201–205.) Ennen uudelleenrakentamissuunnitelmaa 
Itä-Berliini harvoin hyödynsi olemassa olevaa rakennuskantaa. Uusi 
elementtirakentaminen sopeutui vanhaan rakennuskantaan jatkamalla korttelien 
koristelua tai massoittelua. (Krückeberg, Putz & Willemeit 2018, s. 132). Itä-
Berliinin arkkitehtuuri muotoutui hiljaiseksi rajan toisella puolella sijaitsevien 
kansainvälisesti tunnettujen arkkitehtien rakennusten rinnalla.

Kaupungin jakaminen aiheutti idässä ja lännessä tarpeen uusille julkisille 
rakennuksille. Idässä suurin tarve oli hallintorakennuksissa keskustan 
siirryttyä vanhaan kaupunkiin. Länsi-Berliini pystyi hyödyntämään vanhoja 
hallintorakennuksia, mutta ongelmaksi kehittyi kulttuurirakennusten puute. 
(Krüger 2018, s. 57–58.) Länsi-Berliinin ratkaisu ongelmaan oli Kulturforum, 
joka sijaitsi entisen Potsdamer platzin lännessä. Itä-Berliini paransi omaa 
infrastruktuuria kehittämällä Marx-Engels-Platzista hallinnolle suunnatun aukion ja 
Alexanderplatzista liikekeskittymä.

Kulturforumin rooli oli poliittinen: Länsi-Saksa halusi korostaa länsimaalaista 
arkkitehtuuria rinnastettuna Itä-Berliinin arkkitehtuuriin. Kulttuurirakennusten 
suunnitteluun osallistui lukuisia ajan merkittäviä arkkitehtejä kuten Hans Scharoun, 
Mies van der Rohe, James Stirling ja Peter Eisenman. (Balfour 1990, s. 213, 233.) 
Länsi-Saksan kaupunkisuunnittelu korosti muuria kaupungin jakajana: modernit 
rakennukset Länsi-Berliinin keskustassa erosivat Itä-Berliinin vanhasta ja hylätystä 
rakennuskannasta. Kontrastina Itä-Berliinin keskus etääntyi kauas muurin rajalta.
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Vaikka Kulturforumin arkkitehtuuri oli modernia ja jokainen rakennus erosi 
toisestaan, keskus hyödynsi menneisyyden tieverkostoa. Kulturforum sijoittui 
Albert Speerin suunnitelman länsi-itä akselille, joka oli ainoa valmistunut osa 
kansallissosialismin aikaista kaupunkisuunnitelmaa.

Kaupungin jakaminen tuotti vaikeuksia Länsi-Berliinin kehittymiselle. Modernismin 
synnyttämä puute kaupunkitiloista aiheutti kritiikkiä, joista äänekkäimpinä 
modernismin vastustajina olivat Jane Jacobs, Kevin Lynch ja Wolf Jobst Siedler 
(Krückeberg, ym. 2018, s. 133). Muurin ympäröimänä kaupungin teollisuuden 
vienti hankaloitui, ja seurauksena kaupunki epäteollistui ja -kansoittui. Kaupungin 
väestöluvun pieneneminen aiheutti autioituneita alueita. (Ungers, Koolhaas, Riemann, 
Kollhoff, Ovaska, Herweck, Marot 2013, s. 56.)

1970-luvulla keskustelu nousi uuden kaupunkikehityspolitiikan tarpeelle Länsi-
Berliinissä (Krückeberg, ym. 2018, s. 133). Uudistuksia varten Länsi-Berliini 
piti vuoden 1976 aikana rakennusnäyttelyn Internationale Bauaustellung, joka 
myöhemmin tunnetaan lyhenteellä IBA. Hertweck (2013, s. 56) kuvaa, kuinka 
arkkitehtuurinäyttelyssä kaupungin kehittämisestä kilpailivat kaksi vastakkaista 
konseptia: Josef Paul Kleihuesin kaupungin korjaamisen tukeminen ja Oswald 
Mathias Ungersin Länsi-Berliinin lähestymistapa teollisuuden jälkeisenä kaupunkina. 
Lopullinen IBA 1984/87 pohjautui Kleihuesin kriittiseen jälleenrakentamiseen ja 
toimi pitkään pohjana kaupungin suunnittelulle Hans Stimmannin viran ajan. (Ungers 
ym. 2013, s. 56.)

IBA alkoi vuonna 1984 ja jakautui kahteen osa-alueeseen. Altbau-IBA, jota johti 
Hardt-Waltherr Hämer, keskittyi vanhojen rakennusten remontointiin. Toinen 
osa-alue oli Neubau-IBA, joka Kleihuesin johdolla suunnitteli kaupunkiin tiivistä 
korttelirakentamista. (Ungers ym. 2013, s. 56.) Hämerin kaupunkikehitystaktiikka 
oli hellävaraista kaupungin palauttamista ja Kleihuesin kriittistä jälleenrakentamista. 
Kehityspolitiikkojen oli tarkoitus olla toisiaan tukevia strategioita, jotka säilyttivät 
sotaa edeltänyttä rakennuskantaa ja kunnostivat muurin läheisyydessä sijaitsevia 
rakennuksia. (Krückeberg, ym. 2018, s. 133.) Akcan (2018, s. 52) tarkentaa, että IBA-
1984/87 tarkoitus oli lopettaa Länsi-Berliinissä yleistynyt ”pura ja rakenna” käytäntö 
seuraamalla kaupungin pitkää historiaa. IBA toi postmodernismin Länsi-Berliiniin 
ja tuki kaupungin ominaispiirteiden uudelleenlöytämistä. Kaupunkikehityspolitiikka 
löysi uusia vertauskuvia kaupungin historiallisista tyyleistä. (Krückeberg, ym. 2018, s. 
133–134.)

Ungers kehitti vuonna 1977 manifestin Die Stadt in Der Stadt: Berlin das grüne 
stadtarchipel, jonka suomennos on Kaupunki kaupungissa: Berliini: Vihreä saaristo. 
Manifestissa hän tutki Berliinin epäkansoittumista ja loi konseptin Berliinin 
tulevaisuuden kehittämiselle. Manifesti kehittyi vastalauseena IBA-projektille ja 
pohjautui modernismiin. (Ungers ym., 2013.) 
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Berliinin epäkansoittuminen mahdollisti kaupungin harventamisen tarpeettomaksi 
jääneistä ja heikossa kunnossa olevista rakennuksista. Ungersin konsepti ehdotti 
tehokkaita keskusalueita, joita ympäröi luonnon valtaamat puistot, metsiköt ja altaat. 
Muurin läntisellä kaistaleella hän esitti muuria myötäilevää puistoa, joka jatkuisi 
jälleenyhdistymisessä kaupungin itäpuolella. Muuri jäi koskemattomaksi muutamaa 
strategista aukaisemista lukuun ottamatta. (Ungers 1977.) 

Muuri kehittyi viimeisinä vuosina Länsi-Berliinin puolella yleiseksi kävely- ja 
pyöräilyreitiksi asukkaille (Cramer 2018, s. 41–46), muistuttaen Ungersin konseptia. 
Ungersin manifesti toimi pohjana Rem Koolhaasin vuoden 1981 Friedrichstrasse 
Block 4 ehdotukselle, sekä hänen omalle Berliinin kaupunkisuunnitelmallensa 
muurin tuhoamisen jälkeen vuonna 1990 (Ungers, ym. 2013, s. 58, 67.) Ungersin 
ehdotus jäi tunnetuimmaksi vastalauseeksi IBA-projektille ennen Saksan 
jälleenyhdistymistä.

Kaupungin fyysinen jako aiheutti historiallisten aukioiden kuten Potsdamer, 
Leipziger ja Pariser platzin tuhoutumisen. Historiallisten sisäänpääsyjen tilalle 
muodostui Berliinin muuri, joka muutti pysyvästi keskustan kaupunkirakennetta. 
Itä-Berliinissä muuri esiintyi kuolemankaistaleena, mutta lännessä muuri kokemus 
oli arkkitehtuurillinen elementti. Länsiberliiniläiset hyödynsivät Berliinin muuria 
mielenosoituspaikkana, taidenäyttelynä ja ulkoilualueena.

Itä-Saksan yritykset etääntyä Länsi-Berliinistä aiheuttivat vanhan keskusta-
alueen hylkäämisen. Itä-Berliinin Stadtmitten uudelleenrakentaminen melkein 30 
vuotta sodan päättymisestä sai modernismin jäämään alueelta pois ja toi alueelle 
postmodernismin. Raunioitunut keskusta-alue korjautui muistuttamaan menneisyyttä 
koristeellisuudella ja kerroskorkeudella. Jaon vaikutuksesta Itä-Berliini jäi ilman 
hallintorakennuksia, jonka seurauksena uusia julkisia rakennuksia syntyi Marx-
Engels-Platzille ja Alexanderplatzille.

Länsi-Berliinissä kaupunginosan muuraus aiheutti puutteen kulttuurirakennuksissa. 
Ongelman selvittämiseksi Potsdamer platzin läheisyyteen valmistui Kulturforum. 
Moderni keskusta-alue koostui ajan merkittävien arkkitehtien suunnitelmista ja 
toimi poliittisena propagandana lännen periaatteille. Länsisektorien sulkeminen 
muurin taakse aikaansai kaupungin epäteollistumisen ja epäkansoittumisen. Länsi-
Saksa etsi ratkaisua kaupungin uudistushankkeen IBAn kautta. IBA 1984/87 toi 
Länsi-Berliiniin postmodernismin ja kriittisen jälleenrakentamisen. Vastalauseena 
kriittiselle jälleenrakentamiselle Berliinin modernismin puolustajana toimi Oswald 
Mathias Ungers. Hänen manifestinsa ehdotti kaupungin kehittämistä teollisuuden 
jälkeiseksi kaupungiksi.
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Landesbildstelle (1967). Potsdamer platz ja Leipziger platz [valokuva].  
Teoksessa Balfour, A. (1990). Berlin: The politics of order: 1737–1989. New York: Rizzoli.
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4 Berliinin keskusta Saksan jälleenyhdistymisen aikana
Neljäs luku tutkii jakamisen vaikutuksia Berliinin keskustassa muurin purkamisen 
jälkeen. Luvun tarkoitus on havainnoida suunnittelun haasteita 28 vuotta halkaistussa 
kaupungissa. Luku esittelee kilpailuehdotuksia ja toteutuksia muurin murtamisesta 
nykypäivään saakka. 

4.1 Berliinin keskusta jälleenyhdistymisessä

Ensimmäinen havainto yhtenäisestä Berliinistä esiintyi kuusi viikkoa ennen muurin 
purkamista. Itä- ja Länsi-Berliinin suunnitelmissa ja kartoissa oli tyypillistä esittää 
vastakkainen puoli kaupungista hyvin yksinkertaisesti tai ei ollenkaan. Manfred 
Zache piirsi vuonna 1989 Itä-Berliinin yleissuunnitelman, johon Günter Schabowskin 
pyynnöstä hän lisäsi Länsi-Berliinin osuuden kaupungista. Yleissuunnitelma oli 
Moskovan Berliini näyttelyä varten. Kokonaiskuvan esittämisellä Itä-Saksa korosti 
kaupunkirakenteen jakoa. (Graft Architekten & Birthler 2018, s. 109). Itäsaksalainen 
kaupunkisuunnittelija kokosi Länsi-Berliinin 1980-luvun maankäyttösuunnitelman 
osaksi yleissuunnitelmaa. Kartassa hahmottui kaupungin jaon aiheuttama kehityksen 
eroavuus lännessä ja idässä.Yleissuunnitelma oli muurin purkamisen jälkeen apuna 
kaupungin jälleenyhdistämisessä.

Vuoden 1989 Syyskuusta Marraskuuhun Itä-Euroopan poliittiset muutokset 
laukaisivat Itä-Saksan asteittaisen avautumisen. Marraskuussa Berliinin muurin 
purkaminen alkoi ja seuraavana vuonna 1990 Saksat yhdistyivät. (Balfour 1990, 
s. 246.) 28 vuoden fyysisen jaon jälkeen kaupungin yhdistäminen ei tapahtunut 
hetkessä. Tiefensee (2018, s. 83) kritisoi yhdistymisen aikana käytettyä lainausta 
”Tear down the Wall”, kuinka se antoi vaikutelman, että yhdistyminen vaati pelkkää 
tuhoamista. Todellisuudessa Saksan yhdistyminen oli pitkä prosessi ja kesti yli kaksi 
vuosikymmentä.

Asuntosuunnittelu idässä ja lännessä kehittyi jaon seurauksena erkanevasti ja aiheutti 
purkamisen jälkeen kaupungissa epäjatkumoita ja ristiriitaisuuksia. (Krückeberg, 
Putz & Willemeit 2018, s. 131). Suunnittelijoiden tehtäväksi tuli löytää yhdistyneen 
Berliinin arkkitehtuuri. Tämä ennennäkemätön tilanne avasi suunnittelijoille 
mahdollisuuksia kokeellisten ehdotusten suunnitteluun. Muuri oli rajoittanut IBA-
1984/87 projektien sijoittelua, mutta purkaminen avasi uutta aluetta kriittiselle 
jälleenrakentamiselle (Klausmeier 2018, s. 32). 
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Ilman kaupungin tukea Saksan arkkitehtuurin museo DAM ja Frankfurter 
Allgemeine sanomalehti kutsuivat kansainvälisiä arkkitehteja suunnittelemaan 
ehdotuksia yhdistyneelle kaupungille (Krückeberg, ym. 2018, s. 135). Kilpailu sai 
jälkikäteen nimen FAZ-kilpailu lehden mukaan. Ungersin manifestin tavoin Norman 
Fosterin, Zaha Hadidin, Jean Nouvelin (Krückeberg, ym. 2018, s. 135) ja Bernard 
Tschumin (Balfour 1995, s. 94) suunnitelmissa muurin purkamisen synnyttämä tyhjä 
kaistale jäi uudelleenrakentamatta. Suunnittelijat ensisijaistivat alueen muuttamisen 
avoimeksi kaupunkitilaksi tai puistoksi keskellä kaupunkia. (Krückeberg, ym. 2018, 
s. 135.) Jakamisen jättäminen vältti infrastruktuurin yhdistämisen tuottamia haasteita. 

Kutsukilpailussa oli myös suunnitelmia, joissa tavoitteena oli löytää keinoja paikata 
ja yhdistää kaupungin vanha tieverkosto. Venturin ja Scott Brownin ehdotus jätti 
muiden suunnitelmien tavoin muurin kaistaleen tyhjäksi rakennuksista, mutta sijoitti 
puustoa vanhan rakennuskannan mukaisesti. Suurin vaihtelevuus ehdotuksissa oli 
aukioiden kohtalo. Osa töistä kadotti historialliset Potsdamer, Leipziger ja Pariser 
platzit, ja osa palautti aukiot alkuperäisiin muotoihinsa. 

Ungers loi pian muurin purkamisen jälkeen oman ehdotuksensa näyttelyn muodossa. 
Das Neue Berlin: Stadtinseln im Meer der Metropole 1990, käännettynä Uusi 
Berliini: Urbaaneja saaria suurkaupungin meressä, oli Ungersin ehdotus osana Berlin 
Morgen näyttelyä. Suunnitelma jatkoi Ungersin vuoden 1977 manifestin konseptia 
kutistuvasta kaupungista. Suunnitelma omaksui Berliinin jättimäisenä palapelinä 
järjestyneen kokonaisuuden sijaan. (Ungers ym. 2013.) Muurin purkamisen 
ensimmäisissä ehdotuksissa näkyi taipumus jättää tyhjä kaistale paljaaksi. 
Suunnittelijat kokivat tärkeäksi säilyttää historiallinen jako osana kaupungin 
rakennetta.

 
Ungers, O.M. (1990). Uusi Berliini: Urbaaneja saaria suurkaupungin meressä [näyttely].  
Teoksessa Ungers, O. M., Koolhaas, R., Riemann, P., Kollhoff, H., Ovaska, A. & Hertweck, F. (2013). 
The city in the city: Berlin: A green archipelago. Zürich: Lars Müller Publishers.
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Ylhäältä alas: Grassi, G. (1990). FAZ kilpailuehdotus [piirros]. 
Tschumi, B. (1990). FAZ kilpailuehdotus [piirros].  
Venturi, Brown, S. (1990). FAZ kilpailuehdotus [piirros]. 
Teoksessa Balfour, A. (1995). World Cities: Berlin. Lontoo: Academy Editions.
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1990-luvulla Saksan kansalla oli voimakas halu pyyhkiä Berliinin muuri ja 
jako kaupungin muistista. Muuri oli traumaattinen kokemus useille perheille ja 
ihmisille sekä idässä että lännessä (Kowarik 2019). Muurin purkamisen jälkeen oli 
epävarmaa, miten kaupungin tyhjä kaistale tuli uudelleenrakentaa. Muuri keräsi 
Länsi-Berliinissä huomiota kansainvälisesti katutaiteestaan, mutta asukkaille sen 
muisti oli liikaa (Bach 2016). Suunnittelijoiden ehdotukset vaihtelivat menneisyyden 
kaupunkirakenteen seuraamisella ja vastakohtaisesti täysin uuden tuntemattoman 
löytämisellä. Vuosikymmenen alussa merkittävimmät maamerkit tyhjällä kaistaleella 
sovelsivat tontteja omalaatuisesti ja erottuivat aikaisemmin yleistyneestä kriittisestä 
jälleenrakentamisesta. Ympäröivästä erottuvaksi lukeutuu tutkimusalueella sijaitseva 
arkkitehtitoimisto Sauerbruch Huttonin suunnittelema GSW keskustoimisto. 
(Krückeberg, ym. 2018, s. 136.) 

Lopullinen ratkaisu kaupungin yhdistämisen toteuttamistavaksi löytyi vuoden 1991 
Potsdamer platzin kilpailussa. Kaikista ehdotuksista Kollhoffin, Libeskindin ja 
Alsopin ehdotukset pyrkivät jyrkimpään muutokseen menneisyydestä (Krückeberg, 
ym. 2018, s. 136). Hans Kollhoffin suunnitelma seurasi Ungersin manifestin 
huomioita ja muutti Potsdamer platzin jyrkkien vastakohtien kauppakeskittymäksi 
(Balfour 1995, s. 109). Kollhoff sijoitti pilvenpiirtäjiä aukion kulmiin, mikä 
mahdollisti tonttien länsiosat täysin puistopihoiksi. Tiiviin, historiallisen 
kaupunkirakenteen sijaan modernistinen, avoin kaupunki. 

Kilpailun voittava ehdotus siirsi Berliinin rakentamisen takaisin IBAn suuntaan. 
Kaupungin valitsema voittaja arkkitehtitoimisto Hilmer & Sattler pyrki 
palauttamaan kaupunkirakenteen Potsdamer platzilla samanlaiseksi kuin ennen toista 
maailmansotaa (Graft Architekten & Birthler 2018, s. 171–175). Suunnitelma sai 
paljon kritiikkiä mediassa, jossa sitä kutsuttiin tylsäksi ja pikkukaupunkimaiseksi. 
Suunnitelman rakennukset ottivat inspiraatiota eurooppalaisten kaupunkien kuten 
Pariisin kerroskorkeuksista. Samana vuonna Potsdamer platzin tonttialueen ostaneet 
Sony, Daimler Benz, Hertie, Asea Brown Boveri ja Haus Vaterland palkkasivat 
Richard Rogersin muuttamaan kaupunkiehdotusta lähemmäs yritysten tavoitteita. 
(Balfour 1995, s. 98.) Rogersin suunnitelma säilytti kriittisen jälleenrakentamisen 
alueella, mutta rakennusten yksittäiset kilpailut tuottivat vaihtelevuutta palautettuun 
aukioon. 

Seuraavat suunnittelukilpailut muurin jättämässä avoimessa kaistaleessa ottivat 
vaikutteita Potsdamer platzin kilpailusta. Voittavat ehdotukset täydensivät vanhan 
asemakaavan mukaisesti keskusta-aluetta. Daniel Libeskind (Graft Architekten 
ym. 2018, s. 100) kuvailee haastattelussa Potsdamer platzin suunnittelukilpailua 
modernismin häviönä kriittiselle jälleenrakentamiselle ja anakronistiselle 
suunnittelulle. Korjaussuunnitelmat saivat myös puolustusta arkkitehdeilta. Kaikki 
arkkitehdit eivät olleet yllättyneitä kaupungin tavoitteista muuttaa muurin hylätty tai 
rajoitettu ympäristö eläväksi utopistiseksi maisemaksi (Sandig 2018, s. 91–97).
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Vuonna 1993 Pariser platzin uudelleenrakentaminen alkoi. Keskustelu Brandenburgin 
portin aukiosta seurasi IBA 1984/87-projektia kriittisestä jälleenrakentamisesta. 
Arkkitehdit Bruno Flierl ja Walter Rolfes kehittivät Pariser Platzin suunnitteluohjeet 
Hans Stimmannin pyynnöstä. Aukion varteen sijoittuneilla suunnitelmilla oli tiukat 
rajat perustua historialliseen mittakaavaan. Rakennuksien tuli sijoittua alkuperäisille 
tonteille ja palauttaa rakennuskorkeus kuten oli ennen toista maailmansotaa. Uudet 
rakennukset olivat matalampia ja ikkunat pienempiä kuin Brandenburgin portin 
korkeus ja aukotus vastaavasti. (Graft Architekten ym. 2018, s. 108.) Pariser platz 
oli kriittisen jälleenrakentamisen malliesimerkki, jossa julkisivun vaihtelua ohjattiin 
hyvin tarkasti. Potsdamer platzilla yrityksillä oli vapaus valita omat vuoden 1991 
kilpailusta poikkeavat rakennusehdotukset, mutta Pariser platzilla rakennusten täytyi 
olla lähellä menneisyyttä.

Patzschke arkkitehtien Hotel Adlon sijoittui Pariser platzille ja oli melkein täydellinen 
kopio tontin alkuperäisestä rakennuksesta. Ainoa selkeästi erottuva rakennus aukiolla 
oli Günther Behnischin suunnittelema Taiteen akatemia, jolla oli täysin lasitettu 
julkisivu ja sisätilojen orgaaninen muotoilu. (Graft Architekten ym. 2018, s. 108–109.)

Stimmann (2018, s. 123) kuvailee Pariser platzia parhaiten onnistuneena 
yhdistämistavoitteena Itä- ja Länsi-Berliinin välillä. Tiukka rajoittaminen loi aukion, 
jossa ei esiinny lähihistorian jako. Jakamisen vaikutukset kaupunkikuvaan ovat 
tarkoituksella kadonneet Brandenburgin portin läheisyydestä. Muurin olemassaolo 
Brandenburgin lähellä on pyyhkiytynyt kokonaan kaupunkikuvasta.  

Berliini piti Karl-Marx-Alleen päädyssä sijaitsevalle Alexanderplatzille kilpailun 
vuonna 1993. Entisen Itä-Berliinin liikekeskusta-alueen ehdotukset vaihtelivat 
voimakkaan muuttamisen ja hienosäädön välillä. Näistä vastakohtaisista 
suunnitelmista esimerkkejä olivat Hans Kollhoffin ja Daniel Libeskindin ehdotukset. 
Hans Kollhoffin suunnitelma keskittyi purkamaan kaikki rakennukset entisen 
DDR:n keskuksesta ja korvaamaan ne pilvenpiirtäjillä. (Krückeberg, ym. 2018, s. 
136.) Suunnitelman pilvenpiirtäjien ensimmäiset 22 metriä seurasivat ympäröivän 
rakennuskannan korkeutta ja korttelien historiallista muotoa. Korkeimmat pisteet 
rakennuksissa myötäilivät hierarkkisesti Alexanderplatzin Berliinin tornia. 
Ehdotuksen rakennusten julkisivut olivat kiveä, joka korostui aukiolla yhtenäisenä 
tyylinä (Balfour 1995, s. 325). Suunnitelma muistutti kaupungin keskustan historiasta, 
mutta pyrki kehittämään Alexanderplatzia voimakkain elein.

Daniel Libeskindin ehdotus säilöi kaikki olemassa olevat rakennukset. Libeskind 
hyväksyi kaupungin vaihtelevan kokonaisuuden ja korosti suunnitelmassaan 
kaupungin rikasta historiaa. (Krückeberg, ym. 2018, s. 136.) Libeskind (Balfour 1995, 
135) kuvailee ehdotustaan, kuinka se hylkäsi kontekstualismin ja utopismin olemassa 
olevan muuttamisella ja kehittämisellä.

Kollhoffin ehdotus voitti suunnittelukilpailun, mutta ei toteutunut. Alexanderplatz 
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lähestyi Libeskindin arkkitehtuurillisesti monipuolisempaa lähestymistapaa. 
Libeskindin ehdotus oli kansalle suunnattu keskusta suunnittelijoiden sijaan. (Graft 
Architekten ym. 2018, s. 107.)

Ensimmäiset merkit Berliinin yhdistymisestä alkoivat vuonna 1989. Jaon seurauksena 
Berliini kehittyi kahdeksi erilliseksi, mutta toisiinsa kiinnittyneeksi kaupungiksi. 
Muurin purkamisen jälkeen Berliinin keskusta-alueeseen jäi tyhjä jakava kaistale, joka 
mahdollisti uusiin kokeellisiin suunnitelmiin. Ensimmäiset suunnitelmat keskustan 
yhdistämisestä jättivät tarkoituksella kaistaleen tyhjäksi. Suunnitelmat ensisijaistivat 
muurin historiallisen aseman ja halusivat säilyttää kaupungin jaon. 

Historialliset aukiot merkitsivät jälleenrakentamisen tulevaisuuden. Potsdamer 
platz kilpailussa 1990-luvun rakentamisperiaatteeksi nousi IBA ja kriittinen 
jälleenrakentaminen. Kilpailussa esiintyi moderneja näkökulmia rakentamiselle, 
mitkä menestyivät kilpailussa huonosti. Pariser platzin uudelleenrakentaminen 
seurasi kriittistä jälleenrakentamista ja määritti aukion palauttamisen historiallisiin 
mittasuhteisiin. Lopputuloksena Pariser platzin kaupunkikuva kadotti Berliinin 
muurin. Alexanderplatzin suunnittelukilpailu erosi muurin purkamisen avanneista 
aukioista. Kilpailun voitti voimakkain elein muuttava Kollhoffin suunnitelma, mutta 
Libeskindin suunnitelma oli lähempänä aukion kehitystä.

4.2 Berliinin keskusta uuden vuosisadan alusta nykypäivään

Muurin purkaminen vahvisti vastakohtien esiintyvyyttä Berliinissä. Moni entinen 
itäsaksalainen koki olevansa toisen luokan kansalainen länsitoverin rinnalla (Birthler 
2018, 20.) Vain muutama Itä-Berliinin Maistraatissa työskennellyt arkkitehti löysi 
kaupunkisuunnittelutöitä yhdistymisen jälkeen (Graft Architekten ym. 2018, s. 110). 
Suurin osa yhdistymisen jälkeisistä suunnittelukilpailuista sijoittui Itä-Berliiniin ja 
keskittyi Itä-Saksan rakennuksien purkamiseen. Jälleenrakentaminen perustui IBAan 
ja otti vaikutteita 1800-vuosisadan lopun Wilhelminismin asemakaavasta (Krückeberg, 
ym. 2018, s. 140). Nykyään Itä-Berliini on suurelta osin uudelleenrakennettu tai 
remontoitu (Pilz 2018, s. 71).

Muuri oli jakamisen aikana huomattava turismin kohde, mutta 1990-luvulla Berliinin 
kansa ja kaupunki pyrki päästä eroon kaistaleen muistosta. Vasta 2000-luvulla 
berliiniläiset huomasivat muurin muistamisen merkitys. Vuonna 2001 kaupungin läpi 
kulki Berlin Wall Trail, jonka tarkoitus oli lisätä muurin huomiointia merkittävänä 
pyöräily ja vapaa-ajanviettoalueena. Tapahtumassa pyöräilijät kulkivat entisen muurin 
länsiosan läpi, kuten kaistale toimi pyöräilyreittinä muurin aikana. (Klausmeier 2018, 
s. 34–35.)

IBA herätti paljon kritiikkiä alueissa, joissa historiallisia vaikutteita piti etsiä sadan 
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vuoden takaa (Krückeberg, ym. 2018, s. 141). Kriittinen jälleenrakentaminen 
pyrki kritisoimaan modernismin aatteita utopiasta, mutta 1990-luvun kilpailuissa 
IBA kehittyi rajoittamaan arkkitehtuurin keskustelevuutta Berliinissä. Berliini oli 
historiallisesti useiden arkkitehtuurisuuntausten kerrostuma ja monipuolisuutta 
oli pidettävä kaupungin ominaisuutena eikä heikkoutena (Ungers 1977). Vuonna 
2007 Berliinin senaatin kaupunkikehitysosaston johtoon astui Regula Lüscher, joka 
vastusti kriittistä jälleenrakentamista. Berliinin keskustan suunnittelu oli hidasta Hans 
Stimmannin jälkeen ja keskittyi yksittäisiin tontteihin. (Krückeberg, ym. 2018, s. 142.)

Suuret projektit entisen Itä- ja Länsi-Berliinin rajalla pyrkivät yhdistämään kaupungin 
kaksi puolta arkkitehtuurillaan. Rem Koolhaasin ja Chris van Duijnin vuonna 2019 
valmistunut uusi Axel Springer kampus sijoittuu Berliinin muurin kaistaleelle 
kaupungin keskustassa alkuperäisen keskustoimiston viereen. Kuvastamaan tontin 
historiaa arkkitehdit rei’ittävät katon Berliinin muurin kaistaleen mukaisesti. Sama 
poikittain leikkaava näkymätön akseli korostuu rakennuksen muodossa, jossa 
rakennuksen aukottaa viistoon kulkeva atrium. (Graft Architekten ym. 2018, s. 249.) 
Kampuksen suunnittelijat (Pintos 2020) kertovat, kuinka he pyrkivät arkkitehtuurilla 
korostamaan tontin historiallista sijaintia idän ja lännen välissä.

Lähivuosien merkittävin muutos keskustan suunnittelussa tapahtui Berliinin 

 
Parthesius, F., Koolhaas, R. & OMA (2014). Vanha Axel Springer keskustoimisto (vasemmalla) ja uusi 
Axel Springer kampus (oikealla) [pienoismalli].  
Teoksessa Graft Architekten & Birthler, M. (2018). Unbuilding walls: Vom todesstreifen zum freien raum = 
from death stríp to freespace. Basel: Birkhäuser.
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kaupunginlinnan uudelleenrakentamisella. Itä-Saksan rakentama Tasavallan palatsi 
peittyi vuonna 1993 Peschkenin ja Augustinin kankaalla, joka muistutti tontin 
alkuperäisen kaupunginlinnan julkisivua (Balfour 1995, s. 331). Itä-Berliinin 
suunnittelema Marx-Engles-Platz vaihtoi nimen vanhan kaupunginlinnan mukaan 
Schlossplatziksi seuraavana vuonna 1994. Näyttelyn ympärillä käyty keskustelu 
eskaloitui vuonna 2008, jolloin Tasavallan palatsi sai purkuluvan. Tarkoitus oli 
palauttaa barokki rakennuksen julkisivu, mikä tuotti suunnittelijoiden keskuudessa 
paljon kritiikkiä. Vuonna 2020 valmistui uusi Berliinin kaupunginlinna Humboldt 
Forum, joka kopioi alkuperäisen julkisivun betonirakenteen päälle. (Feireiss 2018, s. 
124–126.)

Feireiss (2018, s. 125) kuvailee uutta Berliinin kaupunginlinnaa vastasyntyneeksi 
lapseksi, joka kuvittelee olevansa siniveristä alkuperää. Todellisuudessa 
kaupunginlinna on olemassa ilman mitään tarkoitusta. (Feireiss 2018, s. 125.) 
Päätös purkaa Tasavallan palatsi syntyi halusta pyyhkiä kaupungin jako muistista. 
Vaikka muurin jäljelle jääneiden osien suojelu kasvoi 1990-luvun jälkeen, Itä-
Saksan rakennusten suojelu ei. Itä-Saksan rakennuskannan kohtalo keskustassa on 
epäselvä. Berliinin kaupunginkehitys konsepti vuoteen 2030 (2016, s. 63) kuvailee 
keskusta-alueen Berlin Mitte olevan kokoelma ajanjaksoja, kulttureita ja historioita. 
Alueen kehittäminen sijoittuu Spree joen varteen keskustassa, johon kuuluvat entinen 
Marx-Engels-Platz ja Alexanderplatz. Konseptin kartassa korostuu Potsdamer 
ja Schlossplatzin kehittäminen ja aukioiden lähialueiden asutuksen lisääminen. 
(BerlinStrategie 2030 2016, s. 63.)

Muurin purkamisen jälkeen Itä-Berliinin arkkitehtuuri oli eriarvoisessa asemassa 
uuden vieressä. Yhdistymisen jälkeiset suunnittelukilpailut keskittyivät raja-alueelle ja 
Itä-Berliiniin. Jakamisen muiston kadottaminen oli tärkeämpää kuin sen säilyttäminen. 
Muurin täydellinen purku hidastui vasta 2000-luvun alussa, kun jakamisen muisto 
huomioitiin turismin kannalta.

Arkkitehtuurikilpailut muurin alueella pääasiassa seurasivat historiallista 
kaupunkikuvaa, vaikka alueella ei ollut rakennuksia toisen maailmansodan 
päättymisestä saakka. Itä-Berliiniin sijoittuneet kilpailut pyrkivät kadottamaan jaon 
aikaisen rakentamisen ja Itä-Berliinin suunnittelijoita ei käytetty yhdistymisen jälkeen.

Kriittinen jälleenrakentaminen on hidastunut viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta 
sen korvaavaa kaupungin uudistusstrategiaa ei ole vielä löytynyt. Raja-alueelle on 
suunniteltu uusia jaon muistavia rakennuksia kuten Axel Springer kampus. Viimeisin 
kaukaiseen menneisyyteen ja kriittiseen jälleenrakentamiseen palaava rakennus on 
Humboldt Forum. Rakennus palauttaa barokkiaikaisen kaupunginlinnan julkisivun. 
Berliinin kaupungin kehityssuunnitelmassa Itä-Berliinin keskusta-alue on vuoteen 
2030 kehityksen kohteena.
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5 Pohdinta
Kandidaatintyön tavoitteena oli koota Berliinin keskustan kaupunkisuunnitelmia ja 
tarkastella, miten niissä esiintyivät kaupungin jakautuminen. Berliinin kaupunki oli 
arkkitehtuuriltaan jakautunut jo ennen fyysistä jakoa. Kaupungin räjähdysmäinen 
kasvu ensimmäiseen maailmansotaan saakka aiheutti tarpeen jatkuvalle muutokselle. 
Askeleet edistämään kaupungin toteutusta saivat usein vastakaikuna menneisyyden 
puolustavia ehdotuksia. Kaupungin historiassa korostui konservatismin ja 
etenevän arkkitehtuurin aaltoileva suosio. Tasapaino etenemisen ja hienovaraisen 
arkkitehtuurin välillä katosi kaupungin jakamisessa. 

Bauhauksen rooli korostui varsinkin lännessä, jossa uudet tyylisuuntaukset nousivat 
nopeasti käyttöön toisen maailmansodan jälkeen. Samanaikaisesti idässä säilyi 
kansallissosialismin tapainen uusklassismi kauemmin. Itä-Berliini oli huomattavasti 
hiljaisempi arkkitehtuurissaan verrattuna länteen. Itä-Berliinin arkkitehtuuri pyrki 
yhtenäiseen kokonaisuuteen yksipuoleisen suunnittelun takia. Länsi-Berliinissä 
modernismin tuoma vaihteleva arkkitehtuuri loi äänekkään kokonaisuuden.

Arkkitehtuurin pidätteisyys uusklassismissa Itä-Berliinin alkuvuosina avasi 
mahtipontisen Karl-Marx-Alleen suunnittelun, mikä mahdollisti keskuksen nopeaan 
siirtämiseen. Länsi-Berliinissä ei tapahtunut vastaavaa rajua katu-uudistusta, vaan 
länsi hyödynsi toisen maailmansodan aikaista katuverkostoa. Lännen Kulturforum 
sijoittui aivan muurin läheisyyteen osittain propagandana, mutta myös tilanpuutteen 
takia. Muurin rajaamana kaupunkina Länsi-Berliini ei kyennyt laajentumaan vaan 
päinvastoin kutistui piirityksestä.

1970-luvulta lähtien Länsi-Berliini kävi paljon keskustelua modernismin ja 
postmodernismin välillä. Ungersin manifesti vaikutti merkittävästi modernismin 
puolestapuhujiin: toteutuksen tavoite kehittää teollisuuden jälkeinen kaupunki 
korostui myöhemmin keskustan kilpailuissa. IBAn kehittyminen vuonna 1984 
rakentamispolitiikkana säilyi suosiossa vielä jakamisen loputtua. Keskustelu 
ehdotusten välillä korostui varsinkin kaupungin yhdistyessä, kun suunnittelijoilla 
oli yhtäkkiä paljon paljasta kaistaletta. Edellinen mahdollisuus avoimeen tilaan 
suunnittelijoille oli raunioituneen Euroopan jälleenrakentamisessa.

Saksan jälleenyhdistymisen jälkeen Itä-Berliinin arkkitehtuuri katosi. Ehdotukset 
lukuisissa keskustan kilpailuissa 1990-luvulla edustivat pelkästään IBAn kriittistä 
jälleenrakentamista tai länsimaista modernismia. Suunnittelukilpailujen voimakas 
halu kadottaa muurin jäljet tarkoittivat myös Itä-Berliinin kadottamista. Harva 
Itä-Berliinin suunnittelija sai töitä yhdistyneessä Saksassa. Merkittävä havainto 
suunnittelukilpailuissa oli, kuinka ne keskittyivät lähes täysin Itä-Berliiniin tai raja-
alueelle. Itä-Saksan arkkitehtuurin katoaminen korostui Berliinin kaupunginlinnan 
palauttamisessa.
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Muurin purkamisesta on yli 30 vuotta, mutta muuri esiintyy vähän keskusta-alueella. 
Selkeimmät havainnot muurista ja sen vaikutuksista ovat keskustan ulkopuolella 
joko muurin museoissa tai joutomaapuistoalueissa (katso: Kowarik 2019). 
Suunnittelijoiden ensimmäiset ehdotukset Berliinin yhdistetystä keskustasta seuraavat 
puistoalue ideaa, mutta voittavat ehdotukset perustuvat kaukaiseen historiaan.

Kandidaatintyö tutki Berliinin keskustan aluetta laajalla tutkimusalueella, jotta kykeni 
vastaamaan yleisesti jakamisen vaikutuksiin. Keskittyminen pelkästään yhteen 
aukioon olisi avannut jakamisen vaikutukset yksityiskohtaisemmassa mittakaavassa, 
mutta se ei olisi antanut yleistä kuvaa. Tutkimus havaitsi suurempia teemoja ja 
ongelmia kilpailuehdotusten ja suunnitelmien avulla.

Tämä tutkimus avaa uusia jatkotutkimuksen näkökulmia itselleni. Jatkotutkimus voisi 
seuraavaksi tarkentua yksittäisiin aukioihin, ja tutkia miten niissä esiintyy jakaminen 
eristettynä muusta keskustasta. Vastaavasti tutkimusta voi toteuttaa lisää seuraamalla 
Berliinin muurin ja jakamisen vaikutuksia viheralueiden kehittämisessä. Berliinin 
keskustassa jako vaikutti hyvin vähän viheralueisiin, mutta keskustan ulkopuolella 
esiintyy vaikutuksia kaupungin jaosta. Samanlaista tutkimusta tarvitaan myös muissa 
jakautuneissa kaupungeissa. Kaupungin jako on ainutlaatuista ja syy jakoon vaihtelee 
kaupungeittain.
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