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Amsterdam tunnetaan iloisesta ja rennosta
elämäntyylistään. Kaupungissa on enemmän
kanaaleja kuin Venetsiassa sekä useita
museoita ja näyttelyitä matkailijan iloksi.
Teksti ja kuvat: ELINA SUHANKO
Amsterdamin omaleimaisuus syntyy elämän sykkeestä.
- Kaupunki rakentuu suvaitsevaisuudesta erilaisuutta kohtaan.
Ihmiset tekevät Amsterdamista sellaisen kuin se on, kertoo
kaupungin turismi- ja kongressikeskuksen viestintäpäällikkö
Machteld Ligtvoet.
Kansalaisuuksia Amsterdamiin mahtuu 177. Alankomaissa ja
erityisesti Amsterdamissa on totuttu erilaisuuteen ja on vaikea
erottaa, kuka on stereotyyppisesti hollantilainen. Ehkä sellaista ei
olekaan.
Amsterdamilaisen rennon elämäntyylin tavoittaa parhaiten
pyöräillen. Liikenteessä kannattaa olla varovainen, sillä autot ja
pyörät seikkailevat samoilla väylillä. Kävellessäkin kannattaa katsoa
eteensä, mutta toki liikenteessä liikkujat antavat paljon anteeksi
matkailijoille. Kolmas varteenotettava tapa tutustua Amsterdamiin on
kanaaliristeily tai -bussi.
Amsterdamilaiseen elämäntyyliin kuuluu välillä istahtaa terassille.
Oluen tilatessaan voi tosin yllättyä sen pienestä koosta. Alankomaat
ei ole ruokamaana esimerkiksi naapurinsa Ranskan veroinen.
Alankomaissa yleinen lounas on leipä, mutta toki Amsterdamin
kokoisesta kaupungista löytyy ravintoloita moneen makuun.
Museotarjonta on runsas, mutta kannattaa harkita mihin museoon
panostaa, sillä kaikki eivät ole yhtä laadukkaita ja monipuolisia.

Amsterdamin kaupunkikuvaa on kehitetty ja uusia alueita on otettu
käyttöön. Punaisten lyhtyjen alueen ikkunoissa on nykyään esillä
prostituoitujen lisäksi myös muotisuunnittelijoiden luomuksia.
Pohjois-Amsterdamia on kehitetty nuorekkaaksi kaupunginosaksi
underground-elämyksineen. Alueelle pääsee lautalla rautatieaseman
takaa. Nopealla vilkaisulla pohjoinen on edelleen täynnä isoja
kerrostaloja, jotka ovat kuin maailma pienoiskoossa, mutta
lähemmin tutustuen avautuu alueen monipuolisuus. Pohjoisesta
löytyy moderneja skeittiparkkeja, tyylikkäitä kahviloita ja
festivaaleja.
Nuorempien matkailijoiden mielessä Amsterdam on hyvä
bilepaikka, jossa kannabis on laillista. Kannabiskahvilat ovat
kuitenkin tiukasti valvottuja eikä häiriköimistä hyväksytä.
Horjahtelevien matkailijoiden imelää kannabiksen hajua voi tosin
aistia myös kaduilla. Brittien polttarijuhlijoihin voi törmätä kesäisin.
Tietyt asiat ovat Amsterdamissa sallittuja, kuten kannabis ja
prostituutio. Kuva on kuitenkin illuusio, joka luodaan matkailijoille.
Käytännössä hollantilaiset vain katsovat asioita läpi sormiensa
antamatta niille sen enempää hyväksyntää kuin ihmiset
muuallakaan.

Asuntoveneitä näkyy Amsterdamin kanaaleissa.

Amsterdamin aakkoset A-W
Anne Frankin talo
Prinsengract 267
www.annefrank.org
Juutalaistytön piilopaikka antaa toiselle maailmansodalle kasvot.
Jonottamiseen kannattaa varata aikaa vaikka olisi varannut liput
etukäteen.
Asuntolaivamuseo
Prinsengracht, opposite 296.
www.houseboatmuseum.nl
Väentiheyden takia jotkut alankomaalaiset asuvat asuntolaivoissa.
Pieni on museokin, jonka kokoelma on minimaalinen. Diashow
esittelee elämää asuntolaivoissa.
Bourbon Street Jazz & Blues Club
Leidsekruisstraat 6-8
www.bourbonstreet.nl

Heineken ratsailla.

Hämyistä jazz-baaria muistuttava musiikkibaari, jossa esiintyy
paikallisia ja kansainvälisiä artisteja. Bluesia, funkia, soulia ja
rock'n'rollia esittävässä baarissa on viikoittain jameja ja unpluggediltoja.
Chiellerie Galleria
Raamgracht 58
www.chiellerie.nl
Tee se itse -taidegalleria, joka antaa taiteilijoiksi aikoville
mahdollisuuden pitää oma näyttely. Taiteilijoita ei valita, joten
näyttelypaikan saa varaamalla.
Dutch Eastindiaman The Amsterdam
Oosterdok 2
Nemo-lipun yhteyteen voi ostaa myös lipun museolaivaan, jossa voi
tutustua siihen miten laivoissa ennen elettiin.
Erotiikkamuseo
Oudezijds Achterburgwal 54
www.janot.nl
Punaisten lyhtyjen kadulla alueen historiasta kertova museo, jossa
on maalauksia, veistoksia, ja piirustuksia. Moni matkailija eksyy
Sexmuseumiin, jossa on köyhä ja osaltaan mauttomasti toteutettu
näyttely.
Filmi-instituutti
(EYE Film Institute Netherlands)
Vondelpark 3

Amsterdamin kuuluisat kannabiskahvilat.

www.filmmuseum.nl
Filmi-instituutissa voi nähdä kahdessa teatterissa klassikkoelokuvia,
mutta myös kokeilevia elokuvia maailmalta. Paikka siirtyy uusiin
tiloihin rautatieaseman taakse vuoden 2011 aikana.
Heineken Experience
Stadhouderskade 78
Alankomaalaista olutta esittelevä museo, jossa tutustutaan panimon
historiaan. Kierros päättyy Heineken-baariin, jossa maistellaan
olutta.
Hermitage
Amstel 51
Hermitage Amsterdamista voi ihastella muun muassa maalauksia,
veistoksia, grafiikkatöitä ja arkeologisia löydöksiä. Venäläistä
kulttuuria ja historiaa esittelevä museo kertoo myös Pietarin
kaupungista.
Ilmasto
Sen voi kokea kaikkialla! Kannattaa varautua sadetakilla, koska
Alankomaiden meri-ilmasto on usein sateinen.
Jordaan
Periamsterdamilainen paikka, josta löytyy putiikkeja, taidegallerioita
ja museoita.
Keukenhof
www.keukenhof.nl
Keukenhofissa voi tutustua värikkäisiin kukkapeltoihin ja osallistua
erilaisiin tapahtumiin.
Luistelu
Talvisin luistellaan kanaaleissa. Jään kantavuus kannattaa selvittää,
sillä hukkumisia tapahtuu vuosittain. Alankomaissa suosittua lajia
voi harrastaa myös Museumpleinilla.
Muoti
Kansainvälinen muotiviikko, Amsterdam International Fashion Week,
kokoaa muotisuunnittelijat ja yleisön yhteen. Tapahtuma pidetään
yleensä tammikuussa ja heinäkuussa.
Nemo
Oosterdok 2
www.e-nemo.nl
Suomalaista Heurekaa muistuttava interaktiivinen tiedemuseo
erityisesti lapsiperheille.
Olympic Experience
Olympisch Stadion 2
www.olympischstadion.nl
Alankomaissa suosittuja urheilulajeja esittelevä interaktiivinen
keskus, jossa on multimediaesityksiä. Katakombissa voi kokea
millaista on tulla ammattiurheilijaksi.
Punaisten lyhtyjen alue
Prostituoitujen katu, jossa he esittelevät itseään ikkunoissa.
Nykyään ikkunoita on annettu myös muotisuunnittelijoiden käyttöön.
Pääkadulta irrottautuvillla pikkukaduilla työskentelevät muun muassa
transvestiitit. Rikollinen toiminta on kitketty alueelta.
Quartier Latin
Alpert Cuypmarkt
ma-la klo 9.00-17.00
Kaupunginosa De Pijpia kutsutaan usein Quartier Latiniksi, jossa
työläiset, intellektuellit, maahanmuuttajat ja prostituoidut asuvat
sulassa sovussa. Alueella järjestetään kaupungin suurimmat ja
kiireisimmät markkinat.
Rijksmuseum

Jan Luijkenstraat 1
www.rijksmuseum.nl
Alankomaiden suurin museo, jossa on esillä Rembrandtin, Vermeerin
ja Frans Halsin töitä. Museossa on myös laaja kokoelma muun
muassa laivamalleja, aseita ja valokuvia.
Spui
Spui on tyypillinen tapaamispaikka, jonka ympärillä on pubeja ja
ravintoloita. Kirjamarkkinoita perjantaisin ja taidemarkkinoita
sunnuntaisin.
Tuschinskitheater
Reguliersbreestraat 26-34
www.pathe.nl/tuschinski
Hieno vanha elokuvateatteri.
Uimahalli
De Mirandablad
De Mirandalaan 9
Hallissa on sisä- ja ulkoaltaita, ranta, aaltokone, squash-kenttiä ja
kuntosali.
Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7
www.vangoghmuseum.nl
Vincent Van Goghin museossa on esillä 875 987 teosta. Perjantaisin
museossa on epävirallinen tunnelma kuplivine juomineen ja ovet
ovat auki iltaan asti.
Westerpark
Piknik-paikka, jossa on usein tapahtumia.

ALANKOMAAT FAKTAT:
Naapurimaat: Saksa ja Belgia
Asukasluku: noin 16,8 miljoonaa
Pinta-ala: 41 543 km2
Valtiomuoto: kuningaskunta
Valtion päämies: Kuningatar Beatrix I
Kielet: hollanti ja friisi
Pääkaupunki: Amsterdam, hallinnollinen pääkaupunki Haag
Aikaero Suomeen: - 1 tunti
Valuutta: euro

Amsterdam lukuina
767 347 asukasta, suur-Amsterdamissa 2 266 782
177 kansallisuutta
600 000 polkupyörää
28 puistoa
6179 markettia
165 antiikkikauppaa
165 kanaalia
1281 siltaa
2500 asuntolaivaa
8863 rakennusta 1600-1800-luvulta
141 taidegalleriaa
206 Van Goghin maalausta
6100 eläintä Artis Zoossa
61 elokuvateatteria
1250 ravintolaa
1215 kahvilaa ja baaria
351 hotellia
13 800 000 päivävierailijaa vuosittain

