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Tukholman Kuninkaallisen teknillisen korkea-
koulun arkkitehtiosasto on aiemmin saanut 
kiertää monessa paikassa, vaikka se toimi myös 
KTH: n korkeakoulualueella komeassa, Erik 
Lallerstedtin klassisistiseen tyyliin suunnitte-
lemassa upeassa päärakennuksessa vuodelta 
1917. Viime syksynä se on vihdoin saanut sille 
varta vasten suunnitellut tilat ja kampuksella 
oman identiteettinsä. Tulevat arkkitehdit ovat 
taas tanakasti insinöörien seurassa ja KTH:n 
komealla kampuksella.

Taustalla suunnitteluhankkeessa oli ns. 
ilmoittautumismenettely, jonka jälkeen tehtä-
västä kilpailemaan valittiin kourallinen arkki-
tehtitoimistoja. Nuoret Bolle Tham ja Martin 
Videgård olivatkin kakkosvaiheessa kovassa ja 
kokeneessa seurassa. He nappasivat kuitenkin 
voiton ja tehtävän itselleen. 

Itse suunnitteluprosessissa ennen raken-
nusvaihetta oli mukana useita eri tahoja eli 
mm. koko korkeakoulun, arkkitehtiosaston sekä 
valtion koulutuskiinteistöomaisuutta varten 
perustetun Akademiska hus-organisaation 
edustus. Arkkitehdit kertovat usean vuoden 
keskustelujen ja suunnitelmien hiomisen kui-
tenkin ainoastaan parantaneen lopputulosta. 
Arkkitehtikoulun lisäksi he suunnittelivat myös 
uudisrakennuksen kyljessä olevan vanhemman 
rakennuksen muokkaamisen ns. palvelu- ja 
informaatiokeskukseksi. Se kantaa nykyisin 
nimeä KTH Entré. Synergiaa tulee jo siitä, että 
koko kampusta palvelevan sisäänkäyntiraken-
nuksen katutasosta ja sen kahvilasta on myös 
yhteys uudelle arkkitehtiosastolle.

Tukholman uusi 
KTH Arkitekturskolan 
valitsi betonin

Erottuu ja istuu silti hyvin
Arkitekturskolan on lieriömäisen rasian muotoi-
nen, Corten-teräksiseen kaapuun ja kaarevaan 
lasiin puettu, poikkeuksellisen kuvauksellinen 
rakennus. Yhdessä Drottning Kristinas väge-
nin varrella sijaitsevan pitkänomaisen vierai-
lijarakennuksen ja sen kulmauksen kanssa se 
sijaitsee lievästi nousevan kujanteen, Osquars 
backen alapäässä. Julkisivun ruostunut teräs 
liittää talon ympäröiviin punatiilirakennuksiin 
ja uudempien korkeakoulurakennusten lievästi 
teolliseen henkeen. 

Tarja Nurmi, arkkitehti SAFA Ruotsin arvostetuin arkkitehtuuripalkinto on nimetty Tukhol-
man entisen kaupunginarkkitehti Kasper Salinin mukaan. Se on 
jaettu jo vuodesta 1962 lähtien. Syksyn 2015 upeassa arkkitehtuu-
rigaalassa Kasper Salin -palkinto jaettiin nuorelle, palkinnon jo 
aiemminkin pienestä Kalmarin taidemuseosta saaneelle Tham 
& Videgård – arkkitehtitoimistolle.

1 Asemapiirros

2 Julkisivun ruostunut teräsverhoilu liittää talon 

ympäröiviin punatiilirakennuksiin.

3 Pohjapiirrosten aksonometria

4 Julkisivun detaljiikka on hyvin suunniteltu ja 

toteutettu.
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Rakennuksen varsinaiseksi runkomateri-
aaliksi on tietoisesti valittu betoni ja sisätilat 
ovatkin suurelta osin betonisia. Jännittävien 
ja vapaasti soljuvien sisätilojen pintamateriaa-
liksi on käytännön syistä usein valittu selkeä 
pystypaneeliverhous. Siihen on helppo kiin-
nittää plansseja, näyttelyitä ja tiedotusmate-
riaalia. Sisätilat ovatkin harvoin niin kaikesta 
riisuttuja kuin arkkitehtuurivalokuvissa: talo 
on noin 450 opiskelijan koulutusrakennuksena 
tehty kestämään tekemistä ja elämää.

Kahden kerroksen korkuiset kolme luen-
tosalia on betoniseinien osalta osin jätetty 
paljaiksi. Tietynlainen karkeus ja rehellisyys 
sopiikin erinomaisesti koulutusrakennuksen 
henkeen: päivittäinen tekeminen tuo mukanaan 
seinille kiinnitettäviä harjoitustöitä, julisteita 
ja mainoksia sekä muuta ajankohtaista sälää.

Talon kiistämätön ylpeys ovat kaksi suljettua 
ja intensiivistä, ylävalolla varustettua betonista 
porrashuonetta kierreportaineen. Ne muodos-
tavat talon toisen fotogeenisen kiintokohdan. 
Helposti noustavat ja mitoitukseltaan anteliaat 
kierreporraselementit ovat paksua, valkoiseksi 
maalattua terästä. Muu ilme on rajusti kivinen, 
myös luonnonkivinen.

Kuudessa kerroksessa
Kuuteen pääkerrokseen sijoitettujen tilojen 
jakautuminen on seuraava: Sisääntuloker-
roksessa ovat luentosalit sekä monikäyttöistä 
aulatilaa. Taaempana sijaitsee tontin takaosassa 
upotettua sisäpihaa kiertävä lasiseinäinen vers-
tas. Se saa uudisrakennuksen ja puikkomaisen 

naapurirakennuksen välisen yläpihan kautta 
päivänvaloa myös paksulasisten, pihan pinnassa 
olevien kattoikkunoiden kautta. Sisääntuloker-
roksesta lähtevät ylös myös portaikot ja tilavat 
hissit. Ulkopuolisilla ei juuri ole yläkerrosten 
tiloihin kulkuavaimitta asiaa.

Toisessa kerroksessa, osin luentosaleihin ylä-
viistoon ja katutilaan katsovina, ovat tutkijoiden 
tilat. Kolmannessa, neljännessä ja viidennessä 
kerroksessa ovat opiskelijoiden piirustus- ja 
ryhmätyötilat sekä niihin liittyvät teekeittiöt 
ja saniteettitilat. Myös sekundääristen tilojen 
standardi on korkea ja betoni on täälläkin pai-
koin näkyvissä. Paksuja betoniseiniä kiertävät 
puusepäntyönä tehdyt opiskelijoiden puiset 
lokerikot.

Opetus- ja hallintohenkilökunnan tilat  ovat 
ylimmässä kerroksessa, ikään kuin kahvalli-
sena vakan kantena. Erilliset työhuoneet sekä 
lepohuone ovat omana rivinään. Ne palvelevat 
niitä työntekijöitä, joiden puhelinkeskustelut 
ja muu työ on luottamuksellista. Muulle henki-
lökunnalle on valoisa ja ilmava yhteistila, joka 
on kalustettu puusepäntyönä tehdyillä kiin-
tokalusteilla. Ylimmässä kerroksessa on kaksi 
avaraa neuvottelu- tai kokoushuonetta pikku-
keittiöineen. Kumpikin näistä aukeaa omalle 
terassilleen, joilta on näkymät kaupunkiin tai 
kampukselle.

Selkeät ja aikaa kestävät valinnat
Arkkitehdit ovat käyttäneet yksinkertaista ja 
ekologisestikin kestävää, solidia materiaalipalet-
tia. Vastaavia ratkaisuja testattiin jo Kalmarin 

taidemuseossa. Runko on siis betonia, joka näkyy 
erityisesti sisätilojen portaikoissa ja korkeissa 
luentosaleissa. Joka paikassa sekä julkisivuissa 
että sisätiloissa on läsnä korkeatasoinen kaa-
reva lasi. Ylimmässä kerroksessa on vuorostaan 
suuria ikkunapintoja antamassa opettajien ja 
professorien tiloille hierarkkista arvokkuutta. 
Huonekalut ovat sekä suomalaisia että ruotsalai-
sia moderneja klassikkoja tai vanhasta koulusta 
tuotuja suosikkeja. Muu kalustus on uutta, ja 
arkkitehtien kädenjälki näkyy myös kiinteiden 
kalusteiden muotoilussa. Tham & Videgård on 
suunnitellut myös valaisimia, joita on käytetty 
tämänkin rakennuksen korkeimmissa tiloissa. 
Jännittäviä ovat myös betonisten kattojen lois-
teputkivalaisimet. Ne on tietoisesti sommiteltu 
antamaan suuntaa.

Käytännön syistä – myös akustiikan vuoksi 
– sisätiloissa on paljon puupintoja. Yleisilmeestä 
puuttuu kaikki turha ja silti tilat ovat yllätyk-
sellisiä ja kiinnostavia.

Opetusrakennuksiin sopivan sälän tuo-
vatkin ihmiset ja talossa elettävä, opiskelua ja 
opiskelijoiden omia tekemisiä palveleva arki. 
Talon ilme on hallittu, mutta myös muutoksia ja 
elämää kestävä. Arkkitehdit ovat suoriutuneet 
tehtävästään hyvin: kun hankkeeseen lähdettiin, 
oli puhe 370 opiskelijasta. Nyt samalle tontille 
huolella lusikoidun talon tulee palvella 450 arkki-
tehtiylioppilasta ja jatko-opiskelijaa. Arkkitehdin 
ammatti onkin vuonna 2016 Ruotsissa todella 
suosittu ja kouluihin on todella vaikea päästä.

6,7   Veistokselliset kierreportaat.
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KTH School of Architecture
The most prestigious architectural award in 
Sweden, the Kasper Salin Prize, was in 2015 
awarded to Tham & Videgård, the Architects 
behind the KHT School of Architecture. The 
young agency has been the recipient of the Prize 
also before, for the small Kalmar Art Museum.

The School of Architecture at the Royal Insti-
tute of Technology (KTH) in Stockholm finally got 
facilities specifically designed for the School in 
the autumn of 2015, and with them an identity 
of its own in the KTH campus. 

The School of Architecture is a building in 
the shape of a cylindrical box, clad in a frock 
of CorTen teel and curved glass. The stainless 
steel on the facade connects the School to the 
surrounding red brick buildings and the slightly 
industrial spirit of the newer Institute buildings. 

The frame material is concrete, and it is used 
widely also in the internal facilities. For practical 
reasons, clear vertical panelling has been selected 
on several points as the cladding material in 
the exciting and freely flowing interior spaces.

The three lecture halls, which are two storeys 
in height, feature exposed concrete walls in some 
parts. This sort of coarseness and honesty is 
excellently suited to the spirit of the educational 
building: the day-to-day activities involve fixing 
practice works, posters and advertisements on 
the walls, along with a diversity of similar items.

Two concrete stairwells with a spiral staircase, 
enclosed, intensive and provided with top lighting, 
are the pride of the building. The prefabricated 
spiral staircases are easy to ascend and generous 
in space, and made from thick, white painted 
steel. The appearance is in other respects fiercely 
stony, including also natural stone.

There are six main floors in the building. The 
entrance floor houses the lecture halls as well 
as lobby space suitable for versatile activities. 
A glass-walled workshop further back winds 
round the sunk atrium in the rear part of the 
property. The next floor is reserved for research-
ers, while floors three to five provide studios and 
teamwork rooms for students complete with 
kitchenettes and sanitary facilities. The facilities 
of the teaching and administrative staff take 
up the top floor.

The architects have used a simple and also 
ecologically sustainable, solid palette of materi-
als. The concrete frame is particularly visible 
in the internal staircases and the tall lecture 
halls. High-quality curved glass makes its pres-
ence felt both on the facades and in the interior 
facilities. The large window surfaces of the top 
floor render hierarchical dignity to the rooms 
of the teachers and professors.

New School of Architecture, Royal 
Institute of Technology (KTH) 
Tukholma, Ruotsi 
Arkkitehdit: Tham & Videgård Arkitekter 
Pääsuunnittelijat: Bolle Tham ja Martin 
Videgård 
Rakennusaika: 2007–2015 
Bruttoala: 9.140 m2
Lisätietoa: www.tvark.se
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9 Luentosalit ovat pelkistettyjä.

10 Opiskelijoiden piirustus- ja ryhmätyötilat.

11 Eri tiloja yhdistävät hiotut betonilattiat. Loiste-

putkivalaisimet on tietoisesti sommiteltu antamaan 

suuntaa.
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