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Berliinin Ostbahnhof on yksi miljoonakau-
pungin tärkeistä rautatieasemista. Sen lähelle 
on viime vuosikymmeninä alkanut syntyä 
kokonaan uudenlaista kaupunkirakennetta: 
designia, muotia, tapahtumia, kalliita joenran-
ta-asuntoja ja monin tavoin kaupunkicooliutta 
edustava hotelli Michelberger.

Kansainvälinen vaatetusalan verkkokaup-
payritys Zalando on aiemmin toiminut eri puo-
lilla pääkaupunkia ja pienemmissä yksiköissä. 
Nyt se on sijoittunut Mercedes-Benz -areenan 
ja -aukion, sekä East Side Galerie -nimisen 
kauppakeskuksen tuntumaan. Sijainti on har-
kittu hyvien liikenneyhteyksien piiriin: lähelle 
Warschauer Strassen asemaa ja ilta- ja yöjuhlis-
taan tunnettua punatiilistä Oberbaumbrücke 
-siltaa. Lähistölle on edelleen rakentumassa 
monenlaisia asuintorneja ja muitakin toimisto-
taloja; alueella alkaa olla täysin omanlaisensa, 
mutta myös kriittistä keskustelua herättänyt 
profiilinsa.

Zalando sijoittuu kahteen uudisrakennuk-
seen Valeska-Gert-Straßen molemmin puolin. 
Kokonaisuudesta käytetään myös liike-elämän 
viime vuosikymmeninä omimaa nimitystä 
kampus. Kolmaskin rakennus on tekeillä, heti 
valtavan East Side -ostoskeskuksen eteen.

Tunnettu arkkitehtuuritoimisto asialla
Berliinissä aikanaan boheemissa yhteisöasun-
nossa perustetun vaatealan verkkokauppaan 
keskittyvän firman pääkonttori pohjautuu 
Henn Architekten -nimisen merkittävän sak-
salaistoimiston kilpailuvoittoon ja on ohjel-
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Kansainvälinen vaatetusalan verkkokauppayritys Zalandon 
uusi päärakennus on uudenlainen tulkinta berliiniläiskortte-
lista. Betonipinnat ovat näyttävästi esillä sisätiloissa.
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1 Asemapiirros

2 Pääsisääntuloaula on valoisa. Rakennuksen kes-

kusatriumiin valo siivilöityy kattoikkunan kautta.
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maltaan kunnianhimoinen. Hennin toimisto 
tunnetaan mm. Wolfsburgin Autostadt-ko-
konaisuudesta ja Dresdeniin sijoittuvasta 
lasisesta autotehtaasta. Toimiston perusti ark-
kitehti Günter Henn, ja nyt monisatapäiseksi 
paisuneen suunnittelutoimiston kuvioissa on 
mukana myös hänen poikansa.

Merkille pantavaa on, että kahdesta 
rakennuksesta suuremman hyvin lasisten – 
sekä himmein lasilankuin että kirkkain lasi-
sin ikkunapinnoin varustetun – julkisivujen 
takana piileskelee hämmästyttävän komeita 
sisätiloja, kokonaan betonista. Betonilla on 
tietenkin oma osuutensa rakennuksen koko-
naisenergiakonseptissa.

Molemmat rakennukset ovat seitsenker-
roksisia. Suurempi niistä, varsinainen kam-
puksen sisäänkäyntirakennus, on arkkiteh-
titoimiston uudenlainen tulkinta berliiniläis-
korttelista. Sen sijaan, että viiston suunnikkaan 
muotoinen tontti olisi ratkaistu tekemällä 
talon ulkokehä kaikilta osiltaan kiinni tontin 
rajaan ja varustamalla se kahdella sisäpihalla, 
on arkkitehtitoimisto kääntänyt asian ikään 
kuin nurin päin: suurempi rakennuksista on 
pohjamuodoltaan kuin toisiinsa sulautetut 
kaksi x-kirjainta, joiden välissä on hienostu-
neella valokatolla varustettu keskusatrium. 
Siitä huolimatta noudattaa suurin osa raken-
nuksen ulkoseinistä tontin äärirajaa.

Zalando HQ Berliinissä
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3 Julkisivut on verhottu himmein lasilankuin ja 

kirkkailla lasi-ikkunaseinillä. Sisätilat toimintoineen 

avautuvat ulos.

4 Rakennuksen toimintojen sijoittuminen. Kesku-

satriumia kiertävät eri kerrosten reunavyöhykkeet, 

joiden takana on lasiseinien erottamia toimistotiloja
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5 Työntekijöillä on varsinaisten toimistotilojen 

lisäksi käytettävissä useita toisistaan poikkeavia 

tauko- ja työskentelypisteitä

6 Avoin teatteriportaikko on yhdistettävissä audi-

torioon, kun auditorion takaosan liukuseinä avataan. 

Paikallavaletut betoniset puhdasvalupinnat on valettu 

Hünnebeck-järjestelmämuoteilla harmaalla sement-

ti-betonimassalla. 
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Pääsisäänkäynti on kortteliin koverretun 
pikkuaukion keskeltä, ja sen oikealle puolella 
jää tilava ja kadultakin avoimesti tarkasteltava 
henkilöstöravintola. Heti informaatiotiskin 
takana aukeaa väljä kahden kerroksen kor-
kuinen näkymä teatterimaiseen portaikkoon 
ja sen takana eri kerrosten betonisiin reuna-
kaiteisiin sekä solakoihin pilareihin ja neon-
valonauhoihin. Avoin teatteriportaikko jatkaa 
vasemmalle jäävää auditoriota, kun auditorion 

takaosan liukuseinä avataan. Näin on mahdol-
lista järjestää tilaisuuksia, joissa mahdollisim-
man moni henkilökunnan edustaja voi olla 
paikalla yhteisissä informaatio- ja luentotilai-
suuksissa sekä juhlavammissa tapahtumissa.

Keskusatriumia kiertävät eri kerrosten 
reunavyöhykkeet, joiden takana on lasisei-
nien erottamia toimistotiloja. Osin sisäpihalta 
katsoen avautuu kaksikerroksisia tiloja, joiden 
läpi on näköyhteys kadulle ja ympäröivään 
kaupunkiin. Työntekijöillä on varsinaisten 
toimistotilojen lisäksi käytettävissä useita 
toisistaan poikkeavia tauko- ja työskentely-
pisteitä. Yksi niistä on kalustettu Berliinissä 
kuuluisan Moritzplatzin Prinzessinengarten 
-kaupunkiviljelyalueen inspiroimana. 

Laadukasta puuta, lasipintoja 
ja taitava sisustus
Betonisuutta pehmentävät massiivipuiset kai-
teet ja työskentelytasot sekä eri puolilla myös 
suuret huonekasvit ja pehmeän väripaletin ja 
kauniiden valaisimien leimaamat oleskelupai-
kat. Toimistotilojen ja yhteistilojen kautta on 
myös optinen yhteys ulkomaailmaan. Suur-
kortteliin ikään kuin korttelin äärirajasta 
koverrettujen osien kaarevat julkisivut ovat 
lattiasta kattoon lasia ja varustetut avattavin 
ikkunoin.

Kirsikkana kakussa on kaksi kattoterassia, 
jotka myös ovat henkilöstön käytössä. Niiltä 
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7 Rakennuksessa on erilaisia kahvila- ja ravinto-

latiloja. Sileät betoniset muottivalupinnat luovat 

tunnelmaa myös valmiissa tiloissa.

8 Informaatiotiskin takana aukeaa väljä kahden 

kerroksen korkuinen näkymä teatterimaiseen por-

taikkoon. Sisätilojen lattioissa on tumma, kiiltäväksi 

hiottu betoninen Terrazzo-lattia.

11 Työntekijöiden taukotiloja on suunniteltu esimer-

kiksi kaupunkiviljelyalueen inspiroimana. 
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avautuu upeita panoraamanäkymiä Berliinin 
itäisiin kaupunginosiin ja Spree-joen suuntaan; 
on helppo hahmottaa, missä ollaan. Rakennuk-
sessa on myös lasten päiväkoti ja jopa hyväkäy-
töksiset koirat ovat tervetulleita. Ulkoa voi jo 
katutasosta nähdä, mitä talossa tapahtuu ja 
aulaankin voi pistäytyä ihailemaan sisätilaa. 
Peremmälle pääsevät kuitenkin vain henkilö-
kunta ja asiaankuuluvat vieraat.

Kokonaisilme erilaisten tilojen – saniteetti-
tilat mukaan lukien – on hallittu ja huolellinen. 
Betonipilarit ovat solakoita, sileitä ja kiiltäviä ja 
myös paikalla valun jälki atriumia kiertävissä 
aaltoilevissa kaideosissa on korkeatasoista. Eri 
kerroksissa on kiiltävät hiotut betonilattiat ja 
tärkeä katseenvangitsija on myös keskusat-
riumin puulla verhoiltu teatteri ja portaikko.

Arkkitehtien ajatuksena on ollut luoda 
rakennus, joka tukee suhteellisen nuoren työn-
tekijäjoukon ajatuksia ja toiveita, mutta joka 
on samalla myös taipuvainen tulla kustomoi-
duksi erilaisten tarpeiden ja uusien toiveiden 
myötä. Zalandolla on kehitelty myös oma vaa-
temallisto, joka nyt saadaan esille keskushal-
liin ja siten, että se näkyy myös rakennuksessa 
satunnaisesti vieraileville. Pelkästään sisään-
tuloaula tarjoaa mahdollisuuden hahmottaa, 
millaisesta rakennuksesta on kysymys. Betoni 
ja valo hallitsevat, mutta myös läpinäkyvyys 
ja luonnonvärisen puun läsnäolo.

Keskeisen atriumin tekee mielenkiintoi-
seksi se, että eri kerrosten kohdalla valoaukon 

pohjamuoto vaihtelee. Vaikka rakennuksella 
on oma kahden x-kirjaimen määrittelemä 
peruskoordinaatistonsa, on atriumin kai-
teissa tai balustradeissa miellyttävää sulava-
linjaisuutta. Katoissa kiemurtelee linjakkaita 
neonputkia, jotka antavat tiloille omaa dyna-
miikkaansa. Portaikot on sijoitettu harkiten ja 
niitä käytetään ahkerasti.

Mitä ylemmäksi mennään, sen avarampi 
on avoin keskustila. On myös ylikorkeita tiloja, 
jotka ulottuvat läpinäkyvään julkisivuun 
saakka. Mittakaava on sellainen, että toisella 
puolella atriumia alaviistossa kulkevan tai 
istuskelevan työtoverin voi helposti myös 
tunnistaa kasvoista.

Ulkoa lasinen
Berliinissä on tiukat määräykset siitä, kuinka 
ns. ulkokehäkortteli (perimeter block) tulee 
ratkaista. Suorat seinäpinnat – ne himmeillä 
lasilankuilla päällystetyt, joissa toki on myös 
tavanomaisia ikkuna-aukkoja – noudattavat 
tarkasti korttelin rajaviivoja. Henkilöstöravin-
tola on yksikerroksisena myös kiinni tontin 
rajassa, ja sen yläpuolella on Mercedes-Benz 
Platzin suuntaan avautuva ulkoterassi. Suuren 
rakennuksen toisessa päässä sijaitsevan kover-
retun osan rajaa korkea aita, mutta sen rako-
sista voi kurkistella suojatulle pihalle.

Arkkitehdit ja Zalandon johto ovat pyrki-
neet tavoittelemaan rentoa berliiniläistunnel-
maa, johon myös sisätilojen betonisuus sopii 
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12 Hämärtyessä tilojen toiminnot näkyvät ulos.

13 Kattoterassilta avautuvat näkymät kauas.

14 Kaksi kattoterassia ovat myös henkilöstön käy-

tössä.

Seuraavalla aukeamalla:

15 Työntekijöillä on toimistotilojen lisäksi käytettä-

vissä useita toisistaan poikkeavia tauko- ja työskente-

lypisteitä. Eri kerrosten reunavyöhykkeiden takana 

on lasiseinien erottamia toimistotiloja

16 Näkymä sisäänkäyntiaulaan.

17 Eri kerroksissa valoaukon pohjamuoto vaihtelee.

mainiosti. Talossa on ravintoloiden, terassien 
ja päivähoitotilojen lisäksi mm. trendikkäät 
kuntoilutilat ja katollakin mahdollisuus pal-
lopeleihin. Toinen pääkonttorin rakennus on 
suuren korttelin täyttävää keskusrakennusta 
huomattavasti pienempi ja hahmoltaan tavan-
omaisempi, mutta muut ominaisuudet ovat 
tietenkin sukua päärakennukselle.

Arkkitehtitoimiston sivustolta löytyy myös 
englanniksi tekstitettyjä korkeatasoisia vide-
oita, joiden avulla pääsee vierailulle kampuk-
sen eri tiloihin ja saa kuulla sekä yrityksen että 
suunnittelijan näkemyksiä. 

Lisätietoja ja videoita: www.henn.com
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Zalando HQ in Berlin
The area of Berlin where the Ostbahnhof rail-
way station is located has begun to see the 
development of a new kind of a town struc-
ture: design, fashion, events, high-end riverside 
apartments as well as the cool urban hotel 
Michelberger.

Fashion retailer Zalando has now relocated 
into two new buildings near the Mercedes-Benz-
Arena and square and the East Side Gallery. A 
third building is under construction in front 
of the East Side Gallery. The new campus of 
the company is based on the ambitious pro-
gramme presented in the winning entry by 
Henn Architekten in the design competition.

The larger of the two buildings, character-
ised by the abundance of glass facades, encom-
passes impressive interior facilities executed 
completely in concrete. Concrete naturally plays 
a specific role in the total energy concept of 
the building.

The buildings both have seven storeys. The 
larger of the two, the actual entrance building 
to the campus, is a novel interpretation of a 
Berlin city block. The base plan of the building 
is like two letters x fused together, with a cen-
tral atrium in-between. Main entrance to the 
building is from a small square recessed into 
the block. The staff restaurant is to the right 
of the entrance. Behind the information desk, 

visitors are provided with a two-storey tall view 
to the grand staircase and behind that, to the 
concrete balustrades, slender columns and neon 
strip lights on the different floors.

On each floor, an edge zone winds round 
the central atrium providing access to office 
facilities separated by glass walls. There are also 
several areas of different types for the staff to 
use as break rooms or work points.

The concrete character is softened by bal-
ustrades and work tops made from solid wood, 
as well as plants and staff lounges. The curved 
facades of the parts recessed into the campus 
block are all-glass and feature windows that 
can be opened. The two roof terraces offer spec-
tacular panorama views to the eastern areas 
of Berlin and towards River Spree.

The overall appearance is discreet and 
meticulous. Concrete columns are slender, 
polished and shiny, and the high standard of 
in-situ casting is also evident on the undulat-
ing balustrades that run round the atrium. The 
concrete floors are polished to a high degree of 
gloss on each floor. An important eye catcher 
is also the wood-covered theatre in the central 
atrium and the staircase.

The base form of the atrium opening varies 
from one floor to the next. The higher it rises, 
the larger the open central space. There are also 

spaces which are over-high and extend all the 
way to the transparent facade. 

There are stringent regulations in place in 
Berlin for perimeter blocks. The straight wall 
surfaces follow the perimeter of the block pre-
cisely. The one-storey staff restaurant stands 
at the edge of the lot, and there is an outdoor 
terrace on top of it. The excavated part at the 
other end of the large building is enclosed inside 
a high fence through which one can peek into 
the sheltered courtyard.

The architects as well as Zalando’s manage-
ment have been after a relaxed Berlin atmos-
phere, and the use of concrete in the interior 
spaces creates a character that fulfils this objec-
tive well. In addition to restaurants, terraces 
and kindergarten facilities, the campus also 
boasts e.g. a trendy gym and a court on the 
roof suited for ball games.

The other HQ building is considerably 
smaller and more conventional in form than 
the central building which fills up the large city 
block. In all other respects, of course, it bears a 
close family resemblance to the main building.

The website of the architects has links to 
high-class videos with English subtitles, pro-
viding an opportunity to visit the different 
campus facilities and hear the views of both 
the company and the designer – www.henn.com

Zalando HQ Berliinissä
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