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Sukkahousutehtaasta taidekouluksi
From stocking factory to art academy

Susanna Bell 

Hieman ennen Aalto-yliopiston uuden 
kampuksen avautumista myös Viron 
taideakatemia muutti uusiin tiloihin. 
Millaisessa ympäristössä taiteita ja 
suunnittelua opiskellaan Tallinnassa? 

Elokuussa avattiin Viron taideakatemian (Ees-

ti Kunstiakadeemia, EKA) uusi rakennus. Sa-

massa rakennuskompleksissa opiskellaan nyt 

niin arkkitehtuuria, kuvataiteita ja muotoilua 

kuin taidehistoriaa ja konservointia. Ennen eri 

laitokset sijaitsivat ympäri kaupunkia. Pääraken-

nuksessa käytiin ehkä kerran viikossa. 

Uusilla tiloilla tavoitellaan toimintojen syner-

giaa. EKA:n rehtori, arkkitehtuurihistorioitsija 

Mart Kalm näkee uusien tilojen tuovan muita-

kin mahdollisuuksia. ”Meidän tehtävämme on 

huolehtia kansallisesta taideopetuksesta, mutta 

olemme myös avoimia nykymaailmalle. Emme 

suunnittele haarakonttorin avaamista Kiinaan tai 

bisneksen tekemistä ulkomaisilla opiskelijoilla. 

Kansainvälistyminen tarkoittaa meille ajatusten 

ja kokemusten vaihtoa, ei rahaa.”

EKA:lla on uusi, kokonaan englanninkielinen 

kuvataiteiden ja muotoilun maisteriohjelma, jon-

ka opiskelijoista 10 prosenttia tulee ulkomailta, 

lähinnä Länsi-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. 

EKA on myös hyödyntänyt Erasmus-vaihtoa ah-

kerasti: opiskelijoista joka kymmenes on vuosit-

tain vaihdossa. EKA:n lisäksi vastaavaa yliopis-

totasoista koulutusta tarjoaa Virossa vain Tarton 

taidekorkeakoulu. Tiedossa on, että uusi rakennus 

ei tule riittämään kaikille pyrkimyksille. EKA on 

jo ostanut viereisen rakennuksen, johon perus-

tetaan robotiikkastudio. Kampus on rakenteilla.

Uuden luomista vanhaa säilyttäen
Uusille tiloille oli osoitettu nuolenmuotoinen 

kortteli ja sillä ennestään seisovat kolme raken-
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nusta. Terävimmässä kulmassa sijaitsee arkki-

tehti Eugen Habermannin suunnittelema entinen 

sukkahousutehdas 1920-luvulta. Se oli suojeltu, 

neuvostoaikaisia rakennuksia ei.

Vuonna 2014 järjestetyn suunnittelukilpailun 

voitti KUU Arhitektid -toimisto eli arkkitehdit Ju-

han Rohtla, Koit Ojaliiv ja Joel Kopli, joista kaik-

ki ovat niin opiskelleet kuin opettaneet EKA:ssa. 

Tiimissä oli mukana myös filosofi Eik Hermann, 

joka on niin ikään opettanut EKA:ssa 10 vuotta, 

pohtinut oppimista sekä arkkitehtuurin, taiteen 

ja muotoilun opetusta ja sitä, millaisia tilatar-

peita niillä on.

Projektissa yhdistyvät korttelin historiallinen 

kerroksellisuus ja käytännön tarpeet. Voittanut 

ehdotus oli yksi kilpailun vähiten vanhaa tuhoa-

vista. Arkkitehdit halusivat säilyttää ja hyväksyä 

Viron menneisyyden ja mahdollisuuksien mu-

kaan hyödyntää myös neuvostoaikaiset talot. 

Habermannin suunnittelema sukkahousuteh-

das puhdistettiin skalpellilla, muut rakennuk-

set puhallettiin. 

”Tämä ei ole suurieleistä arkkitehtuuria. 

Loimme puitteet, joissa opiskelijat voivat luoda 

taidetta, emme taideteosta itsessään”, Joel Kopli 

linjaa. Nöyrä uudistustyö on silti täynnä mietit-

tyjä yksityiskohtia ja omaa näkemystä. 

Kompleksin vanhat osat ovat vaaleaksi rapat-

tuja, uudet mustia. Valinta noudattelee korjaus-

rakentamisen periaatteita, joiden mukaan uutta 

ei yritetä saada näyttämään vanhalta. Kerroksel-

lisuus on olennaista KUU-toimiston suunnittelu-

filosofialle: kunnioitetaan kerroksia eikä yritetä 

peittää niitä. Eri-ikäiset osat ovat samanarvoisia.

Niinpä Habermann-talon portaikon seinä-

maalaukset kaivettiin esille vanhan maaliker-

roksen alta, mutta niitä ei restauroitu. Se oli-

si merkinnyt uuden maalikerroksen lisäämistä. 

”Vaikka vain Habermann-talo oli suojeltu, halu-

simme paljastaa kaikkien rakennusten vanhat 

kerrostumat, joten kaikkialla poistimme päällim-

mäisen kerroksen”, Juhan Rohtla kuvaa prosessia.

a pääsisäänkäynti | main entrance
b näyttelytila | exhibition space
c kirjasto | library
d sisäpiha | courtyard
e kattoterassi | roof terrace
f uusi yhdyskäytävä | gallery  

passage

e

e

d
b

a
c

f

KOTZEBUE

PÕHJA PUIESTEE
1: 1000



59ARKKITEHTI   6  / 2018

areena 

Spartalainen estetiikka ei ole ikuista
Rakennukseen valittiin yksinkertaiset, rehelliset 

materiaalit. Keväisellä tutustumiskäynnillä ra-

kennustyömaalle Juhan Rohtla mainitsi ylpeänä 

moneen otteeseen, kuinka tämä ja tuokin pinta 

jää sellaisenaan, viimeistelemättä, valmiiseen ra-

kennukseen. Heräsi epäilys, jääkö rakennus äkkiä 

ajastaan jälkeen: teollinen, rosoinen ilme alkaa 

olla jo liiankin tuttu ja usein käytetty tyylikeino. 

Avajaisten jälkeisellä käynnillä selviää, että 

pelko on turha. Nuorten arkkitehtien mielestä 

on vanhakantaista ajattelua, että arkkitehti oli-

si kuin jumala, jonka työhön ei saa tehdä muu-

toksia. ”Kuulemma työpajojen katosta tippuu jo 

laastia, mutta olemme käskeneet maalata pääl-

le”, Rohtla kertoo. ”Olevien kerrosten päälle voi 

lisätä kerroksia. Rohkaisemme myös opiskelijoi-

ta tähän. Emme halunneet tehdä liian sliipattua 

rakennusta, joka etäännyttää käyttäjän.” 

Yksi pääideoista oli, että tallinnalaiset pääsi-

sivät kulkemaan uuden keskiosan kautta talon 

läpi. Vanha keskiosa purettiin, koska siinä oli pal-

jon pieniä, vaikeasti hyödynnettäviä tiloja. Jäljelle 

jäi kolme rakennusta, jotka olivat kaikki eri ta-

soilla. Uuden osan avulla niiden yhdistäminen 

onnistui. Keskellä on auditorio, jonka toivotaan 

tavoittavan suurempia yleisöjä. Sen takana on 

galleria, jonka voi yhdistää auditorioon liikkuvan 

seinän avulla. Pääauditorion alla on epäviralli-

sempi, pieni auditorio, joka on ajateltu luentoja 

ja työskentelyä varten. Sisäänkäynnin päällä si-

jaitsevalle kattoterassille pääsee helposti aulas-

ta. Näkymä on satamaan päin. Toiselta kattote-

rassilta näkee vanhaan kaupunkiin. 

Älyllinen yhteys näköyhteyden kautta
Aulasta pääsee sisäpihalle, jota laajennettiin. 

Näin siitä saatiin valoisampi. Asfalttiin painettiin 

abstrakteja kohokuvioita. Varsinaisen lämpimän 

julkisivun edessä betoninen pilari-palkkikehikko 

on samoilla sijoilla, missä paikalta puretun sei-

nän tukipilarit aiemmin olivat. 

”Kutsumme sitä pystypuutarhaksi. Viiniköyn-

nökset tulevat kiipeämään pilareihin kiinnitetty-

jä vaijereita pitkin”, Kopli hahmottelee. 

Kehikon sisälle työntyy ulokkeina kolme la-

siseinäistä kokoushuonetta, joihin näkyy akvaa-

riomaisesti joka puolelta. Ylemmissä kerroksis-

sa on iso aulatila pihalle päin, jotta muista ra-

kennuksista näkisi sisään pihan poikki. Aulassa 

pidetään lopputyönäyttelyt. Nykyaika korostaa 

avoimuutta ja tilivelvollisuutta, ja läpinäkyvyys 

toteutuu näin ainakin fyysisesti. ”Näköyhteys 

on tärkeä osa konseptiamme. Pyrimme koros-

tamaan eri oppiaineitten välistä synergiaa, sik-

si pitää ihan konkreettisesti nähdä, mitä muut 

ovat tekemässä”, Rohtla linjaa.

Uudessa mustassa osassa on paljon pieniä 

auditorioita ja seminaarihuoneita. Laitoksilla ei 

ole erikseen omia tiloja, ja arkkitehdit pyrkivät 

luomaan mahdollisimman paljon paikkoja koh-

taamiselle. Siksi koko korttelia kaikkien sen ra-

kennusten läpi kiertää käytävä. 

Käytävää reunustaa talotekniikkaseinä. Be-

tonisen rakennuksen talotekniikkaseinä tehtiin 

puusta, ja sillä on myös akustinen tehtävä. Puu-

laatu on sama joka puolella, mutta pintakäsit-

telyn väri vaihtelee vihreästä siniseen ja vaale-

anpunaiseen. 

sisäpiha | courtyard
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Seinät ovat karkeat, joten huonekalut ovat 

vastaavasti siroja. Isoon opintosaliin on valittu 

kalusteet Vitralta. Istuimina toimivat keinutuoli-

maiset, kallistettavat tuolit, joilla mukava asento 

löytyy pitkänkin työrupeaman aikana. Kalustuk-

sen valitsivat Vitran kokoelmista Tarmo Piirmets 

ja Raul Tiitus Pink-suunnittelutoimistosta.

Vanhojen rakennusten uusi käyttötarkoitus 

vaati myös luovaa soveltamista. Vanhan pom-

misuojan seinät olivat kaksi metriä paksua be-

tonia, joten sitä ei kannattanut purkaa, vaan sii-

tä tehtiin arkisto. Väestönsuojaa talossa ei enää 

ole. Työpajoja varten valikoitui rakennuksista se, 

jossa oli vahvimmat rakenteet. Niinpä grafiikan 

laitoksen painokoneet pantiin sinne.

Suurin piirustussali on tietysti pohjoisen puo-

lella valon takia. Kotzebue-kadun puolelta pois-

tettiin vanha tehdasaula, jolloin tilalle saatiin 

ulkoilmagalleria. Kadulla kasvoi ennestään pui-

ta osan matkaa, ja tätä bulevardia pidennettiin 

puuistutuksin.

Kirjastossa rakennuksen historia näkyy par-

haiten. Eugen Habermannin käsialaa oleva iso 

entinen tehdassali pystyttiin säilyttämään, ja nyt 

siellä on Viron suurin taidekirjakokoelma. Tila on 

katutasoa alempana, joten kadulta näkee koko 

tilan, hyllyjen päälle.

Sisään pääovesta käydään mustan, metallisen 

pilaririvistön läpi. Täytyyhän hienolla yliopistol-

la olla pilareita, niin kuin edellisessäkin päära-

kennuksessa. ark

Just before Aalto University got 
a new campus, also the Estonian 
Academy of Arts found a new home. 
In what kind of surroundings is art 
and design studied in Tallinn? 

In August 2018, the Estonian Academy 
of Arts (Eesti Kunstiakadeemia, EKA) 

moved into new quarters. Architecture, 
fine arts, design, art history and conser-
vation are now studied under the same 
roof. Earlier on, the different departments 
were scattered around town. You visited 
the main building maybe once a week. 

The new building aims at synergy be-
tween disciplines. EKA Rector Mart Kalm, 
an architecture historian, sees the new fa-
cilities offering other opportunities, too. ”In 
short, we have a task to be a national art 
academy but at the same time we are open 
to the contemporary world. We do not plan 
to open a faculty in China or to make a 
business with importing foreign students. 
Internationalization for us means mainly 
exchange of ideas and experiences and 
not making money so much.”

EKA has recently launched English-lan-
guage MA programmes in both design and 
fine arts, and the number of international 
students approaches 10 percent. A good 
many of them come from Western Europe 
and North America. EKA has been extreme-
ly active in making use of the Erasmus ex-
change programme; usually, every semes-
ter, 10 percent of its students are away at 

other schools with Erasmus stipends, re-
placed by the same number of incoming 
students from the other EU partner coun-
tries. In addition to EKA, only Pallas Uni-
versity of Applied Sciences in Tartu offers 
university-level art education in Estonia. It 
is already evident that the new building 
won’t suffice all aspirations. EKA has pur-
chased the neighbouring building, which 
is being turned into a robotics studio. A 
campus is in the works. 

Creating new, salvaging old
The new facilities were assigned an arrow-
shaped property and the three buildings 
on it. At the sharp end stood a former stock-
ing factory designed by the architect Eugen 
Habermann in the 1920s. It was protected, 
the two Soviet-era buildings were not.

The architecture office KUU Arhitektid, 
i.e. architects Juhan Rohtla, Koit Ojaliiv and 
Joel Kopli, emerged victorious from an ar-
chitectural competition arranged in 2014. 
All of them were alumni of as well as lec-
turers at EKA. The team also included the 
philosopher Eik Hermann, who had taught 
at EKA for ten years and contemplated on 
the learning and teaching of architecture, 
art and design, and what was required of 
the facilities.

The project was about the historical 
topology of the real estate versus practi-
cal needs. The winning entry was one of 
the least demolishing. The architects want-
ed to keep and accept Estonia’s past and, 

kerrosaula | floor lobby työpaja | workshop
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if possible, make use of also the Soviet-
era buildings. The Habermann-designed 
stocking factory was cleaned with a scal-
pel, the others with a blower. ”This is not 
a flamboyant design. It is a framework for 
students to create art, not a work of art in 
itself”, Joel Kopli says. Still, the humble ap-
proach encompasses many thought-out 
details and plenty of originality.

The old facades of the complex are of 
light-coloured rendering, the new ones 
black metal. The choice of colouring fol-
lows the tenets of building conservation, 
whereby new construction does not pre-
tend to be original. Layers are at the core 
of KUU’s design philosophy. Layers are re-
spected and not hidden away. All layers 
are equal in value, regardless of their age.

Accordingly, the wall paintings in the 
staircase of the Habermann wing were 
scraped up from under an old layer of 
paint, but not restored, as that would have 
meant adding a new layer of paint. “Even 
though only Habermann House was pro-
tected, we wished to expose the sediments 
of all the buildings, so everywhere, we on-
ly removed the topmost layer”, says Juhan 
Rohtla.

The Spartan aesthetic is not forever
Simple, honest materials were chosen for 
the project. On my May 2018 visit to the 
construction site, Juhan Rohtla often men-
tioned proudly, how this and that surface 
would be left unfinished. I had a creeping 

feeling the building would soon appear 
dated; the industrial look is getting old. 

At the post-inauguration visit I get to 
put all my fears to rest. The young archi-
tects dismiss as old thinking the notion of 
the god-like architect whose work cannot 
be altered. “We hear the plaster is already 
crumbling from the ceilings of the printing 
workshops, but we have just told them to 
paint over it”, Juhan Rohtla says. “You can 
add layers on top of existing ones. We en-
courage our students to do so, too. We did 
not wish to make a building that is too slick 
and distances the user.”

One of the main concepts was that pe-
destrians could walk through the new mid-
dle part of the building. The old middle 
part was demolished, as it contained many 
small, impractical spaces. The remaining 
three buildings all stood at different levels. 
The new middle part succeeded in com-
bining them. The central auditorium will 
hopefully lure wider audiences. Behind it 
there is a gallery that opens up to the au-
ditorium as the wall between them moves. 
Under the main auditorium there is a small, 
unofficial auditorium meant for lectures 
and independent work. The roof terrace at-
op the main entrance is easily accessible 
from the lobby. The view is to the harbor. 
Another roof terrace faces the Old Town.

Synergy through visual connection
The lobby leads to the courtyard. The 
space was enlarged to allow for more light. 

Ab stract reliefs decorate the blacktop. In 
front of the new warm facade, there is a 
concrete framework where the former 
facade and its bearing structure previously 
stood. ”We call it the vertical garden. Vines 
will climb up wires attached to the pillars”, 
Joel Kopli muses.

Supported by the framework, there are 
three extruding glass-walled aquarium-like 
negotiation rooms where everything is in 
plain view. The upper floors have a large 
lobby facing the courtyard in order to en-
sure visibility across the courtyard from 
the other wings. It is here that graduation 
shows are on display. Transparency comes 
true at least in the literal sense. 

”Visual connections are an important 
part of our concept. We wish to enhance 
synergy between disciplines, and there-
fore, you must be able to literally see what 
the others are doing”, Rohtla says.

The new, black middle section contains 
a lot of small auditoriums and classrooms. 
Departments are not assigned dedicat-
ed facilities, and the architects strived to 
create the scene for as many encounters 
as possible. Accordingly, a corridor trav-
erses the entire block. It runs along a fat 
wall hiding wiring, pipes and other tech-
nical installations. In a concrete building, 
the wall was made of wood, also for rea-
sons of acoustics. The wood material is the 
same all around, but the colouring varies 
from green to blue and pink.

While the walls are rough, the furni-

ture is sleek. The big study hall’s furniture 
comes from Vitra. The slightly tilting chair 
enables the sitter to find a comfortable po-
sition during a work stint of any length. It 
was chosen from the Vitra catalogue by 
Tarmo Piirmets and Raul Tiitus from the 
design consultancy Pink.

Re-purposing old buildings took some 
creativity. The old bomb shelter had walls 
of concrete two meters thick, so instead of 
demolishing it, it was turned over to the 
academy archives. The building no longer 
has a bomb shelter. Sturdy structures were 
what decided the location of the printing 
workshop and its heavy machinery, too.

The biggest studio has northern expo-
sure for appropriate light. The old factory 
lobby facing Kotzebue Street was demol-
ished to allow room for an open-air gal-
lery. There were trees growing alongside 
the street, and this boulevard was length-
ened by planting some more.

It is the library where the heritage of 
Habermann is most evident. The big for-
mer factory hall by Eugen Habermann 
made it into the new design, and it now 
houses Estonia’s biggest art book collec-
tion. The space is below street level, so pas-
sers-by have a view of the entire hall, shelf-
tops included.

The main entrance is highlighted with 
a row of black metal pillars. After all, an au-
gust university needs to have pillars, just 
like the former main building did. ark

”Kuulemma työpajojen 
katosta tippuu jo laastia, 
mutta olemme käskeneet 
maalata päälle. Olevien 
kerrosten päälle voi lisätä 
kerroksia. Rohkaisemme 
myös opiskelijoita tähän.”  

pääsisäänkäynti | main entrance
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