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Toimenpide-ehdotuksissani lähestyn kohdetta restauroinnillisessa 
mielessä, mutta esitän myös millaisia toimenpitetä arkadille kannat-
taisi tehdä ja mitä niistä toimenpiteistä hyödyttäisiin. Olen jakanut 
toimenpiteet matalan kynnyksen ”ensiapumaisiin” toimenpiteisiin ja 
hieman suurempaa panostusta vaativiin toimenpiteisiin. Ensiaputoi-
menpiteillä pyrin tukemaan arkadin tämän hetkistä säilymistä ja myö-
hemmin toteutettavilla toimenpiteillä pitkän tähtäimen käytettävyyttä 
ja säilymistä.

Ensiapuna arkadeille ehdottaisin ohjeiden antamista liikkeille näyteik-
kunan käytöstä. Näyteikkunoiden paras mahdollinen hyöty saataisiin 
käyttöön, jos niiden kopittaminen ja teippaaminen poistettaisiin sekä 
lisättäisiin kunnollinen näyteikkunavalaistus. Liikkeet hyötyisivät näistä 
toimenpiteistä paremmalla näkyvyydellä liikkeisiin ja arkadin siisti-
näpito-ongelmat vähenisivät avoimmuuden lisääntyessä.Toimenpide 
voidaan määrätä esimerkiksi rakennusluvassa.

Mainostamisen paikoittaminen arkadin pilareihin syö ympäristön har-
monisuutta ja siksi ehdottaisin mainostamisen siirtämistä kunnollisel-
le, suunnitellulle paikalle torille, missä mainostukselle saataisiin myös 

parempi näkyvyys ja sujuvuus. Pitäisin hyvänä ideana ottaa käyttöön 
alkuperäisenkaltaisia arkadin katosta riippuvia liikekylttejä, joilla liikkeet 
saisivat ikään kuin oman siivun arkadia käyttöönsä, ilman sen rakenteel-
lista tukkimista.

Arkadeissa osaltaan tupakoimisongelmaa ovat muodostamassa betoni-
laatikot, jotka ihmiset ovat ottaneet tuhkakupikseen. Ehdottaisin niiden 
poistamista ja erillisen tupakkapaikan sijoittamista kauemmas sisään-
käynnistä ja arkadista.

Yksi hyvä tapa vähentää arkadin siistinäpito- ja järjestysongelmia on 
valaistuksen uudelleen suunnittelu.Tämän uudistuksen yhteydessä tulisi 
huomioida sekä valaisimien visuaalinen ilme ja paikoitus, mutta myös 
niiden riittävä valoteho.Tämä ehkäisee hämärän aikaan tapahtuvaa ei 
toivottua toimintaa arkadissa.

Suurempaa suunnittelullista ja/tai taloudellista panostusta vaativat toi-
menpiteet koskevat lähinnä arkadin arkkitehtoonisen ilmeen palautta-
mista, asemakaavatason muutoksia sekä liikkeiden uudelleen järjestelyä.
Näistä toimenpiteistä saatava hyöty on kuitenkin linjassa niiden vaati-
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man panostuksen kanssa.

Liiketilojen uudelleen järjestelyllä tarkoitan sitä että arkadin varrelle 
ohjattaisiin sen tyyppisiä liikeitä, jotka pystyisivät hyödyntämään sijain-
tinsa torin ja arkadin laidalla sekä näyteikkunan tuomat mahdollisuudet 
paremmin.Tietyt liikkeet voisivat myös hyödyntää arkadia ilman raken-
teellista laajentumista. Oikeantyyppisten liikkeiden sijoittaminen arkadin 
varrelle poistaisi paitsi järjestys- ja siisteysongelmia lisäisi myös kauppa-
keskuksen kutsuvuutta ja edustavuutta.Tämä on siis imagokysymys.

Esimerkkinä arkadiin sopivista liiketiloista esittäisin muun muassa kuk-
kakauppaa, apteekkia, konditoriota ja kahviloita. Nämä edellä mainitut 
liikkeet koetaan miellyttäviksi ja edustaviksi sekä lisäksi osa niistä voi hy-
vinkin hyödyntää arkadia toiminnassaan. Esittäisin myös mahdollisuutena 
hotellin vastaanoton siirtämistä arkadin reunalle. Se olisi paitsi edustava 
tila, lisäisi myös ympärivuorokautista valvontaa arkadin alueella.Arkadiin 
ei puolestaan kannata sijoittaa liikkeitä, joilla ei ole tarvetta näyteikku-
nalle ja jotka toiminnallaan vetävät puoleensa ongelmakäyttäytymistä,
kuten baarit.

1960-luvun tilanne - nykytilanne - tulevaisuuden mahdollisuudet k14_Keskuskortteli,Vaasa, 1958-1962. kuv. Julkunen, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen museo.

K15 Arkadi, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017.
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Syventymisalueessani halusin keskittyä liikenteen 
solmukohtaan, eli portaikkoon, ja luoda siitä 
kauppakeskuksen merkittävämmän detaljin.
Revellille oli tyypillistä detaljoinnin vähäisyys,
mutta niukat detaljinsa hän suunnitteli tarkasti.
Etenkin portaat olivat merkittävä detalji 
Revellille. Inspiraationlähteenäni portaikon 
suunnitelmassa toimikin Revellin suunnittelema 
Sokoksen portaikko, joka oli hyvin kaunis ja 
linjakas. Halusin palauttaa muotokielen takaisin 
rakennuksen keskeisimmäksi detaljista, mutta 
kuitenkin uudella, raikkaalla tavalla. Portaikko 
toimii paitsi keskeisimpänä pystyliikenteen 
kulkuväylänä hissien ohella niin toisaalta se tuo 
näyttävyyttä tilaan sekä tekee sen näkyvänä 
elementtinä helpommin orientoitavaksi.
Liikenteen sujuvuuden vuoksi oli järkevää 
suunnitella keskeisin portaikko liukuportaaksi,
mutta sen muodonanto ei minua miellyttänyt.
Ratkaisin ongelman sijoittamalla liukuportaan 
kantavine teräskehikkoineen betonikuoren sisään,
joka varsinaisesti antaa portaikolle sen linjakkaan 
muodon.  Portaan näkyvin materiaali on siis 
yhtenäinen puhtaaksivalettu valkobetoni. Valitsin 
materiaalin, koska Sokoksen portaikko oli sama 
materiaali sekä sen vuoksi, että se on tällaiseen 
linjakkaaseen portaaseen tarkoituksenmukainen 
sekä hyvin yhetensopiva rakennuksen muiden 
materiaalien kanssa.

PORTAIKKO

PERSPEKTIIVIKUVA PORTAIKOSTA

PORTAAN PERUSTIEDOT:

Kulma: 30

Etenemä: 400 mm

Nousu: 200 mm

Kaide: puhtaaksivalettu valkobetoni          
100 mm h:1200 mm

Käsijohde:tammi
leveys: 100 mm
paksuus: 30 mm

Kiinnikkeet: messinki 
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JOHDANTO

REWELL GALLERIAN RESTAUROINTI- ja 
KORJAUSSUUNNITTELU,  VAASA

Oulun yliopiston arkkitehtuuriopiskelijoiden  Restaurointi-
kurssin kohteena oli kevät-lukukauden 2017 ajan Viljo Revellin 
suunnitteleman Vaasan keskuskorttelin eli Rewell Centerin 
sydämessä sijaitseva Kiinteistö Oy Rewell Galleria, sen restaurointi- 
ja korjaussuunnittelu. Vaasalaissyntyisen Revellin arkkitehtuuri on 
puhdaspiirteistä modernismia ja kurssikohteena se oli luontevaa 
jatkoa syksyn 2016 Rakennussuojelun kurssille, jonka tuloksensa 
syntyi Vaasan keskustan suojeluatlas.  Arkkitehtuurin historian ja 
korjaussuunnittelun aineryhmä on keskittynyt maisteriopinnoissa 
modernin rakennusperinnön inventointiin, rakennussuojeluun ja 
restaurointiin.  Opiskelijoiden harjoitustöiden kohteina on ollut mm. 
Alvar Aallon, Erkki Huttusen, Aarne Ervin, Gustaf Strandbergin ja 
Yrjö Lindegrenin suunnittelemia rakennuksia ja alueita.

Maisterivaiheen laajaan syventymiskurssiin (15 op)  liittyy kiinteästi 
perehtyminen todelliseen kohteeseen, vuorovaikutteisuus ja 
yhteistyö paikallisten viranomaisten sekä kiinteistön omistajatahojen 
ja käyttäjien kanssa. Opiskelijat ovat laatineet ajan tasalla olevat 
mittauspiirustukset, analysoineet kohteen arvoja sekä hahmottaneet 
tilaohjelmaa haastattelujen perusteella. Harjoitustyön tuloksena 
kukin opiskelija on laatinut luonnokset kohteen restaurointi- tai 
korjaussuunnitelmaksi, opiskelija on voinut myös esittää osittaisia 
purkutoimenpiteitä tai täydennysrakentamista tontille.  Rewell 
Galleria on harjoitustyönä erinomainen kohde, sillä kiinteistöllä 
on lukuisia eri toimintoja ja eri omistaja- ja käyttäjätahoja, joiden 
toiveita on pyritty ottamaan huomioon suunnitelmia laadittaessa. 

On hienoa havaita, että kiinteistön omistajat ymmärtävät 
arkkitehtonisesti poikkeuksellisen rakennuskohteen arvon ja 
säilyttämisvelvoitteet ja samalla kuitenkin haluavat sen toimivan 
tässä ajassa parhaalla mahdollisella tavalla. Restaurointi- ja 
uudelleenkäyttösuunnitelmien tarkoituksena on tarjota taustatietoa 
sekä kohteen rakennustaiteellisten arvojen että nykytilanteen 
analyyseihin pohjautuvia uusia, ehkä odottamattomiakin visioita 
tulevan käytön pohdintaan, päätöksentekoon ja kiinteistön 
kehittämisen jatkosuunnitteluun. 

Vaasan keskustan Rewell Center ja siinä sijaitseva Rewell Galleria 
ovat  osa maamme mittakaavassa poikkeuksellisen ehyttä modernin 
arkkitehtuurin perintöä.   Sitä eheyttä on pyritty vaalimaan myös 
tässä harjoitustyössä.  Lämpimät kiitokset tj. Susanna Spakille,  
kauppaneuvos Jaakko Aukialle  ja kiinteistössä toimiville yrityksille 
avusta ja hyvästä yhteistyöstä.

Oulussa 6.6.2017                                                                       

Anna-Maija Ylimaula, prof.
Helena Hirviniemi, arkkitehti
Özlem Özer-Kemppainen, yliopisto-opettaja
Juho Teppo, arkkitehti
Veli-Pekka Huhmo, arkkitehti

Kuva: Keskuskortteli,  Vaasa. U. Heininen 1966. Arkkitehtuurimuseo
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TEHTÄVÄN ANTO
Restaurointi-kurssilla kyseessä on suunnittelutehtävä, 
jossa tarkoituksena on todellisen prosessin kautta oppia 
restaurointihankkeen vaiheet, tutkia rakennuksen käyttötarkoitusta 
ja oppia sovittamaan nykyaikaisia vaatimuksia vastaava toiminta 
arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen rakennukseen ja sen 
ympäristöön. Samalla syvennetään omaa restaurointinäkemystä ja 
tutustutaan restauroinnin käytännön ongelmiin. 

TEHTÄVÄ

Resta-kurssin harjoitustyönä tutkitaan rakennusta, sen 
suhdetta ympäristöön, analysoidaan sen säilyneisyyttä ja 
käyttömahdollisuuksia sekä laaditaan tälle arvorakennukselle 
restaurointisuunnitelma valittuun käyttöön. Lisäksi kurssin 
erityisteemana on 1950-60-luvun modernismi ja Viljo Revellin 
arkkitehtuuri. Vaasan keskustakorttelia vertaillaan myös muuhun 
Revellin tuotantoon.

Tehtävänä on laatia Vaasan Rewell Centerin restaurointi- ja 
käyttösuunnitelma yleisellä tasolla kokonaisuutta ohjeistaen ja 
erityisesti Rewell Gallerian osalta syventäen valittuihin teemoihin 
ja osa-alueisiin.  Asemapiirroksessa tulee ratkaista myös liittyminen 
lähiympäristöön, toriin, Toriparkkiin ja katutiloihin sekä saapuminen 
alueelle, pysäköinti ja huolto. 

Tehtävä jakautuu selvitysvaiheeseen, analyyseihin ja itse 
restaurointi- ja käyttösuunnitelmaan. Näistä selvitystyö etenee 
koko ajan prosessin rinnalla ryhmätyönä (2-3 henkilöä), analyysit ja 
restaurointisuunnitelma laaditaan yksilötyönä.

Ryhmätyönä tehtävä dokumentointi ja inventointi tarkennetaan 
syventymisalueille. Kukin opiskelija valitsee oman osa-alueensa 
ja teemansa henkilökohtaisen restaurointisuunnitelman pohjaksi 
(Vaihe 2). Varsinaista tilaohjelmaa ei anneta, vaan jokainen laatii sen  
pääpiirteissään oman käyttöideansa pohjalta.

TEHTÄVÄN VAIHEET

Harjoitustyö tehdään kahdessa vaiheessa seuraavasti:

VAIHE I  Ryhmätyö: Tutkimus- ja selvitystyöt

Ryhmä I   Vaasan keskustakortteli/ Rewell Center, 
  rakennushistoria 
Ryhmä II   Vaasan keskustakortteli/ Rewell Center, nykytilanne; 
  dokumentointi, toiminta, palvelut > analyysit
Ryhmä III  Viljo Revell ja Vaasa 
Ryhmä IV  Viljo Revell´s architecture and modernism 

TARKISTUSMITTAUKSET,  VAURIOT,  ANALYYSIT 

Kenttäkäynneillä tehtyjen havaintojen, dokumentoinnin ja 
inventoinnin sekä olemassa olevien piirustusten perusteella 
rakennuksesta tarkistetaan ajantasapiirustukset sähköiseen 
muotoon (dwg-formaatti). Lisäksi tehdään kunkin määritellyn osa-
alueen silmämääräinen vauriokartoitus. 
 
SÄILYNEISYYS, VAURIOKARTOITUS, VÄRITUTKIMUS

Ryhmä I parvekkeet ja porraskäytävä 1
Ryhmä II 2.krs terassi ja porraskäytävä 2 
Ryhmä III kattoterassit ja porraskäytävä 3
Ryhmä IV arcades, entrances and staircase 4 

VAIHE II  Yksilötyö:  Analyysit ja restaurointisuunnitelma

Selvitystöiden rinnalla ja niiden perusteella omien havaintojen 
perusteella laaditaan valitun kohdealueen ja teeman 
rakennustaiteellinen analyysi, säilyneisyystarkastelu ja arvottaminen. 
Lisäksi esitetään alueen ja rakennuksen käyttö- ja 
restaurointisuunnitelma sekä tilojen käyttö kaaviomaisesti.

Toisessa vaiheessa laaditaan uudelleenkäyttö- ja 
restaurointisuunnitelmaluonnokset (pohjat, leikkaukset, julkisivut, 
asemapiirros) 1:10/1:50/1:300 mittakaavassa. Suunnitelmat vastaavat 
L2 tason luonnossuunnittelua. Mikäli rakennuksiin ehdotetaan 
muutoksia, erityisesti tulee pohtia mahdollisia palauttavia muutoksia 
ja ottaa kantaa myöhemmin tehtyihin lisäyksiin. Esitetään havaintoja 
rakenteista ja materiaaleista. 

Kukin opiskelija tarkentaa työtään painottuen valitsemaansa 
kohdealueeseen tai teemaan esim. jonkin osion tarkempi 
suunnitelma; tilojen/fasadien rekonstruktiot, toiminnallinen 
parantaminen/arkkitehtoninen kvaliteetti, ulko- tai 
sisävärityssuunnitelma, liiketilat, laajennukset, yhteydet pysäköintiin, 
porrashuoneet, aulatilat tai rakennuksen lähiympäristö. 

Kuva: Keskuskortteli, Vaasa. Julkunen,1966. Arkkitehtuurimuseo
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RYHMÄ I
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Kuva: Keskuskortteli, Vaasa. A. Fethulla. Arkkitehtuurimuseo
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”YLIMALKAAN 1960-LUVUSTA MINULLA ON VAHVIMPANA

MUISTIKUVANA INTENSITEETTI, JOKA NÄKYI KAIKESSA. 

SELLAINEN KAUHEA LIEKKI PALOI.” - JUHANI PALLASMAA, 1999.

REWELL CENTER AJAN KUVANA

SUOMEN SUURI RAKENNEMUUTOS

1950- ja 1960-luvut olivat suuren muutoksen ja nopean kehityk-
sen aikaa koko läntisessä maailmassa, mutta erityisen radikaali 
muutos tapahtui meillä Suomessa, sillä täällä merkittävät yhteis-
kunnalliset muutokset tapahtuivat yhdessä yleiseurooppalaisen 
kulttuurivallankumouksen kanssa. (Lahti, 2016: 10) Suuren raken-
nemuutoksen lähtölaukauksena toimi maatalouden koneellistu-
minen. (Standertskjöld, 2011: 10) 1950- ja etenkin 1960-luvun aikana 
Suomi teollistui, kaupungistui, vaurastui ja autoistui nopeasti. 
Yhteiskunnallinen muutos, kehitys ja kasvu heijastuivat luonnol-
lisesti myös rakentamiseen ja arkkitehtuuriin. Rakentamisen vo-
lyymi olikin 1960- ja 70-luvuilla hurja: suurin koskaan Suomen 
historiassa.

1960-luvulla nousi esiin uusi arkkitehtisukupolvi, jota leimasi tu-
levaisuudenuskoinen aattellisuus, yhteiskunnallinen aktiivisuus 
sekä arkkitehtuurin innovatiivisuus. (Lahti, 2016: 9) Radikaalin muu-
toksen vuosikymmenellä kehitys tapahtui suurin harppauksin 
niin rakennustekniikassa kuin arkkitehtisuunnittelussakin. Uutta 
hyvinvointivaltiota tukevia rakenteita, kuten julkisia rakennuksia, 
suunniteltiin ja rakennettiin kiihkeästi. (Lahti, 2016: 15) Kun sodan 
jälkeen syntyneet suuret ikäluokat kasvoivat aikuisiksi, tarvittiin 
aikaisempaa enemmän kouluja, yliopistoja sekä paikkoja vapaa-ai-
kaa ja kulttuuria varten. Kulutuskulttuurin nousun myötä syntyi 
myös Suomessa tarve rakentaa suuria ostoskeskuksia sekä mas-
siivisia liikenneväyliä, kun henkilöautojen määrä moninkertaistui. 
(Lahti, 2016: 35) 

Yhteiskunnallinen kehitys vaikutti arkkitehtuuriin merkittävästi. 
Kuten aiemminkin historiassa, myös uudesta 1950- ja 1960-lu-
vulla syntyneestä rakentamistavasta, voi lukea ajan konkretisoi-
tunutta historiaa: pyrkimyksiä tasa-arvoisuuteen, tehokkuuteen, 
rationaalisuuteen ja uudenlaiseen ilmaisuun. Uudelle rakentami-
selle oli suuri tilaus, uusia teknisiä rakennustapoja oli runsaasti 
saatavilla ja uudenlaista teoreettista ajattelua luotiin jatkuvasti. 
Teollinen elementtirakentaminen käynnistyi Suomessa, kun en-
simmäiset elementtirakennukset toteutettiin 50-luvun lopulla. 
(Lahti, 2016: 17) Viljo Revell kuului elementtirakennuksia suunnitel-
leiden ja toteuttaneiden arkkitehtien eturiviin ja toimikin erään-
laisena suunnannäyttäjänä ja pioneerina. Hänen vaikutuksensa 
on nähtävissä suomalaisessa arkkitehtuurissa pitkälle 1960- ja 
1970-luvuille.
Kuva 1. Rewell Center, sisäpiha. Kuva: Julkunen,  Arkkitehtuurimuseo. 1966.
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YHTEISKUNNAN KAUPALLISTUMINEN

Rewell Center rakennettiin Vaasan kaupalliseksi keskukseksi. 
Valtavalla mittakaavallaan se ilmentää Pohjois-Amerikasta Eu-
rooppaan levinnyttä massakulutuskulttuurin vahvaa nousua 
ja yhteiskunnan kaupallistumista. 1950- ja 1960-luvuilla elin-
taso nousi Pohjoismaissa kohisten: tavallisella työläisellä oli 
nyt varaa kuluttaa ja ostaa henkilöauto tai vaikka purjevene. 

1960-luvulla alkaneen ahkeran ostoskeskusrakentamisen taustalla 
häämöttävät ajan visiot kaupunkien jatkuvasti kasvavista väestö-
määristä ja optimistiset ennusteet talouskasvusta. Suunnittelijoiden 
hurmaantuminen sarjatuotannosta, muunneltavista järjestelmis-
tä ja suuresta mittakaavasta näkyi käytännössä ajan tuotannos-
sa, kuten ilmiselvästi Rewell Centerin tapauksessa. (Lahti, 2016: 75)

Poiketen funktionalismiin liittyneestä toimintojen erottelusta ark-
kitehdit suunnittelivat nyt ”monitoimitaloja”, mm. seurakunta-
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keskenään erilaisia toimintoja. Samaan ilmiöön liittyivät myös os-
toskeskukset, joissa ideana oli usein viedä rakennusten pihatilan 
kaltainen julkinen tai puolijulkinen tila katettuna sisälle. (Lahti, 2016: 

16) Revell Centerissä tämän ilmiön tavoittelusta kertoo muun 
muassa sille kilpailulla valittu nimi Atrium, joka tosin ei koskaan 
vakiintunut käyttöön. (Rauhala, 2011: 2) Edellä mainittujen ilmiöiden 
taustalla on näkyvissä myös ajalle leimallinen demokratian ja ta-
sa-arvon tavoittelu: elitististen tavaratalojen ja työläisäväen to-
rien ja putiikkien sijaan haluttiin nyt kaikki ihmiset tasavertaises-
ti eri yhteiskuntaluokista samaan jättimäiseen ostoskeskukseen.

Vaikka Revell oli arkkitehtina uraauurtava ja innovatiivinen, hän 
pyrki toteuttamaan arkkitehtuuria kaukonäköisesti. Hän esimer-
kiksi ennusti kaupunkikeskustojen autioitumisen ja pyrki Revell 
Centerin avulla välttämään sen tapahtumista Vaasassa. Revellin 
on kritisoitu ihannoineen amerikkalaisuutta, vaikka tämän sa-
nat Amerikan matkan jälkeen vuodelta 1959 osoittavat muuta: 
”Meidän tulisi välttää pahimpia niistä virheistä, joilla he (ame-
rikkalaiset) pilasivat kaupunkinsa ja pakottivat ostoskeskuk-
sensakin niistä ulos. - - Ennen vanhaan pikkukaupungin tori oli 
shopping centerin aika hyvä vastine, mutta mittasuhteiden suuren-
tuminen ja ajoliikenteen paine veivät siltä rauhan.” (Rauhala, 2011: 6) 

Revell Centerillä on tänäkin päivänä olennainen asema Vaa-
san keskustan elävöittäjänä. Muun muassa Rewell Gallerian 
entinen toimitusjohtaja Heikki Punkari kiittelee Rewell Cen-
teriä: ”Keskustan vetovoima on säilynyt vahvana. Rewell Gal-
lerian käyntiluvut ovat jatkuvasti kasvaneet.” (Rauhala, 2011: 6)

Kuva 2. Vaasan markkinat. Kuva: Sven-Erik Krooks, Pohjanmaan museo. 1985.
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AJAN HENKI - 

KAPINA JA TULEVAISUUSOPTIMISMI

Sukupolven muutos näkyi 1950-luvun lopulla ja 1960-luvulla 
nuorten kapinana edellisen sukupuolen konservatiivisia arvo-
ja vastaan. ”Kulttuurivallankumous” levisi Ranskasta Suomeen 
saakka ja toi mukanaan globaalit kiinnostuksen kohteet ja libe-
raalis-sosiaaliset pyrkimykset. (Lahti, 2016: 36) Muutos konkretisoitui 
taiteessa, joka vapautui: runous riimeistä, kuvataide säännöksistä.

Arkkitehtuurissa into luoda täysin uutta ja kapina vanhoja, 
konservatiivisia perinteitä kohtaan kulminoitui radikaaliin pur-
kuvimmaan. Etenkin vanhoja puutaloalueita raivattiin 60- ja 
70-luvuilla pois uuden, suurimittakaavaisen rakentamisen tiel-
tä. Tauno Revell, jonka setä Viljo Revell oli, toteaa haastatte-
lussa vuonna 2010: ”Talojen purkaminen ei siihen aikaan he-
rättänyt keskustelua. Ei ainakaan sillä tavalla kuin nykyään.” 
(Rauhala, 2011: 2 liite) Vasta 1960-luvun loppupuolella rakennussuo-
jeluhenki heräsi ja joitakin vanhoja rakennuksia alettiin suojella.

Kotimaisen modernismin selkeimmistä ja radikaaleimmista edus-
tajista,  kuten Revellin suunnittelemasta kiistellystä Helsingin ”Mak-
karatalosta”, tuli myöhemmin eräänlaisia purkuvimman symbolei-
ta - olihan Viljo Revell ensimmäisiä, jotka toivat betonibrutalismin 
Suomeen. Onkin paradoksaalista, että tällä hetkellä suunnittelem-
me rakennussuojeluhenkisiä restaurointisuunnitelmia juuri sa-
maan rakennuskompleksiin, jonka vuoksi kokonainen kortteli van-
haa arkkitehtuuria ja historiaa pyyhittiin pois Vaasan keskustasta.

Nopean talouskasvun ja yhteiskunnallisen kehityksen siivit-
tämä valtava pyrkimys eteenpäin, vahva usko tekniikan kehi-
tykseen ja tahto uuden luomiseen sai arkkitehdit suunnittele-
maan suurisuuntaisia ja suurimittakaavaisia visioita. Ilmiö näkyy 
kristallisoituneena Rewell Centerissä, joka paitsi vastasi yksis-
tään ainakin puolentoista vuoden rakennustarvetta Vaasassa, 
niin oli valmistuessaan Pohjoismaiden suurin liikekeskus. (An-

dersson, 2010: 20) Revell Centerin harvinaislaatuisuutta lisää en-
tisestäänkin se, että se edustaa lähes yksinään toteutuneena 
arkkitehtuurina ajan ihannetta kaupunkien keskusalueen uudel-
leenjärjestämisestä megakeskuksen avulla. (Standertskjöld, 2011: 14)

Kuva 3. Rewell Center, sisäpiha. Kuva: Julkunen, Pohjanmaan museo. 1964.
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UUSI RAKENNUSTEKNIIKKA

1950-luvulta lähtien siirryttiin vaiheittain teolliseen rakentamiseen, 
joka mahdollisti rakentamisen aiempaa nopeammin ja halvemmal-
la.  Toisaalta arkkitehtuurin teoria ja toteutus lähenivät toisiaan, ja 
teoria näkyi nyt selvästi toteutuksessa, johon ilmaantuivat moduu-
liajattelu, sarjallisuus ja mittastandardit. Revell oli arkkitehtina tek-
nisesti taitava ratkaisija. Hänen oikeana kätenään toimi insinööri-
työpari Paavo Simula, jonka kanssa hän teki pioneerityötä uuden 
teollisen rakentamistavan kehittämisessä. (Lahti, 2016: 26) Pilari-palkki 
-rakenteisessa Rewell Centerissä käytettiin vielä nauhaelementtejä, 
jotka saivat pian väistyä lähiöistä tuttujen ruutuelementtien tieltä.

1960-luvun arkkitehtisuunnittelulle tyypillisen järjestelmäarkkiteh-
tuurin ihanne näkyi xyz-koordinaatiston aktiivisessa hyödyntämisessä. 
Koordinaatiston ”verkko” siirtyi myös konkretisoituneena rakennet-
tuun ympäristöön ja näkyi mm. julkisivuelementeissä ja jalankulkuta-
sojen betonikaatoituksessa mm. Rewell Centerissä. Rewell Center 
on hyvä esimerkki myös julkisivun merkittävyydestä modernistisessa 
arkkitehtuurissa: mustavalkoisuus oli vahvasti pinnalla ja sitä tehtiin 
hyvin tietoisesti voimakkaita, selkeitä kontrasteja luoden. (Lahti, 2016: 29)

IHANTEET JA ESIKUVAT

Revell haki innoitusta ja oppia arkkitehtuuriinsa aikalaistensa tavoin 
paitsi korkeakouluopetuksesta, niin matkoilta ja arkkitehtuurijulkai-
suista. Kotimaisista arkkitehdeista Revellin esikuvana lienee jossain 
määrin toiminut Alvar Aalto, jonka toimistossa Revell myös työs-
kenteli ensimmäisinä vuosinaan. Myöhempään tuotantoonsa, eten-
kin Rewell Centerin modernistiseen ja pelkistettyyn muotokieleen, 
Revell haki innoitusta lähinnä ulkomailta ja ulkomaalaisilta moder-
nisteilta. Massiivisen Rewell Centerin suunnitteluun on mahdolli-
sesti vaikuttanut Revellin tekemä matka Amerikkaan vuonna 1958, 
jolloin Revell tutustui amerikkalaiseen ostoskeskusrakentamiseen.

Mies van der Rohen ajatus minimalistisesta arkkitehtuurista ja ka-
rusta, rehellisestä, koristeettomuuden estetiikasta voidaan nähdä 
myös Rewell Centerin suunnittelun taustatekijänä. Hyvää makua 
”miesiläiseen” tyyliin edusti anonyymi, ilmeeltään ja detaljeiltaan 
kevyt arkkitehtuuri. (Lahti, 2016: 45) Kirjallisuudessa Revell on usein 
esitetty Mies van der Rohen ihailijana, mutta tosiasiassa hän esit-
ti kritiikkiä ”miesiläisiä” kohtaan. Revellin voidaan sanoa jopa vas-
tustaneen auktoriteetteja, sillä hän halusi luoda omaa jälkeään.

Vahvimpana esimerkkinä Rewellille lieneekin ollut Le Cor-
busier ja tämän töistä etenkin kuuluisa Unité d’Habitati-
on, jota Revell kävi itse katsomassa paikan päällä. Corbusie-
rin vaikutuksen voi selkeästi nähdä useissa Revellin töissä 
suoraviivaisuutena, minimalistisuutena ja suurimittakaavaisuutena. 
Uusien, modernististen töidensä myötä Revell itse nousi kotimai-
seksi johtohahmoksi, jolta myöhemmät modernistit vuorostaan 
hakivat inspiraatiota tuotantoonsa. (Lahti, 2016: 38) (Rauhala, 2011: 13)



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 15RAKENNUSHISTORIA Jonna Kallinen, Meeri Karjula, Marisa Tofferi 4

Viitteet
Soja, Edward. 1996. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Im-

agined Places. Cambridge, MA, USA: Blackwell.
Soja, Edward. 1996. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Im-

agined Places. Cambridge, MA, USA: Blackwell.
Soja, Edward. 1996. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-

Imagined Places. Cambridge, MA, USA: Blackwell.
Soja, Edward. 1996. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Im-

agined Places. Cambridge, MA, USA: Blackwell.

Kuva 4.  Arkadi. Kuva: M. Saanio,  Arkkitehtuurimuseo. 1966.

UUSI RAKENNUSTEKNIIKKA

1950-luvulta lähtien siirryttiin vaiheittain teolliseen rakentamiseen, 
joka mahdollisti rakentamisen aiempaa nopeammin ja halvemmal-
la.  Toisaalta arkkitehtuurin teoria ja toteutus lähenivät toisiaan, ja 
teoria näkyi nyt selvästi toteutuksessa, johon ilmaantuivat moduu-
liajattelu, sarjallisuus ja mittastandardit. Revell oli arkkitehtina tek-
nisesti taitava ratkaisija. Hänen oikeana kätenään toimi insinööri-
työpari Paavo Simula, jonka kanssa hän teki pioneerityötä uuden 
teollisen rakentamistavan kehittämisessä. (Lahti, 2016: 26) Pilari-palkki 
-rakenteisessa Rewell Centerissä käytettiin vielä nauhaelementtejä, 
jotka saivat pian väistyä lähiöistä tuttujen ruutuelementtien tieltä.

1960-luvun arkkitehtisuunnittelulle tyypillisen järjestelmäarkkiteh-
tuurin ihanne näkyi xyz-koordinaatiston aktiivisessa hyödyntämisessä. 
Koordinaatiston ”verkko” siirtyi myös konkretisoituneena rakennet-
tuun ympäristöön ja näkyi mm. julkisivuelementeissä ja jalankulkuta-
sojen betonikaatoituksessa mm. Rewell Centerissä. Rewell Center 
on hyvä esimerkki myös julkisivun merkittävyydestä modernistisessa 
arkkitehtuurissa: mustavalkoisuus oli vahvasti pinnalla ja sitä tehtiin 
hyvin tietoisesti voimakkaita, selkeitä kontrasteja luoden. (Lahti, 2016: 29)

IHANTEET JA ESIKUVAT

Revell haki innoitusta ja oppia arkkitehtuuriinsa aikalaistensa tavoin 
paitsi korkeakouluopetuksesta, niin matkoilta ja arkkitehtuurijulkai-
suista. Kotimaisista arkkitehdeista Revellin esikuvana lienee jossain 
määrin toiminut Alvar Aalto, jonka toimistossa Revell myös työs-
kenteli ensimmäisinä vuosinaan. Myöhempään tuotantoonsa, eten-
kin Rewell Centerin modernistiseen ja pelkistettyyn muotokieleen, 
Revell haki innoitusta lähinnä ulkomailta ja ulkomaalaisilta moder-
nisteilta. Massiivisen Rewell Centerin suunnitteluun on mahdolli-
sesti vaikuttanut Revellin tekemä matka Amerikkaan vuonna 1958, 
jolloin Revell tutustui amerikkalaiseen ostoskeskusrakentamiseen.

Mies van der Rohen ajatus minimalistisesta arkkitehtuurista ja ka-
rusta, rehellisestä, koristeettomuuden estetiikasta voidaan nähdä 
myös Rewell Centerin suunnittelun taustatekijänä. Hyvää makua 
”miesiläiseen” tyyliin edusti anonyymi, ilmeeltään ja detaljeiltaan 
kevyt arkkitehtuuri. (Lahti, 2016: 45) Kirjallisuudessa Revell on usein 
esitetty Mies van der Rohen ihailijana, mutta tosiasiassa hän esit-
ti kritiikkiä ”miesiläisiä” kohtaan. Revellin voidaan sanoa jopa vas-
tustaneen auktoriteetteja, sillä hän halusi luoda omaa jälkeään.

Vahvimpana esimerkkinä Rewellille lieneekin ollut Le Cor-
busier ja tämän töistä etenkin kuuluisa Unité d’Habitati-
on, jota Revell kävi itse katsomassa paikan päällä. Corbusie-
rin vaikutuksen voi selkeästi nähdä useissa Revellin töissä 
suoraviivaisuutena, minimalistisuutena ja suurimittakaavaisuutena. 
Uusien, modernististen töidensä myötä Revell itse nousi kotimai-
seksi johtohahmoksi, jolta myöhemmät modernistit vuorostaan 
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Kuva 5.  Naiset sisäpihalla. Kuva: O. Airaksinen  Arkkitehtuurimuseo. 1966.

BRUTALISMI JA KONSTRUKTIVISMI

Brutalismilla tarkoitetaan modernin arkkitehtuurin suuntaus-
ta, jonka innoittajana nähdään etenkin rehellistä betonipintaa 
ylistänyt Le Corbusier. Hänen tuotannostaan betonibrutalismin 
selkeimpänä ilmentymänä pidetään Marseillessa sijaitsevaa asuin-
kerrostaloa Unité d’Habitationia, jossa megastruktuuri pitää si-
sällään kokonaisen pienoiskaupungin ostoskeskuksineen ja kat-
toterasseineen.

Tunnusomaista brutalistiselle arkkitehtuurisuuntaukselle ovat 
kulmikkaat rakenteelliset, geometriset perusmuodot, rehellisesti 
käytetyt materiaalit, konstruktivisuus, funktonaalisuus sekä yli-
suuri mittakaava. (Lahti, 2016: 97) Suomessa brutalismin kärkinimiä 
oli Aarno Ruusuvuoren ohella nimenomaan Viljo Revell. (Lahti, 2016: 

103) 

Suomen brutalismin profeetaksikin kutsutun Viljo Revellin suun-
tausta edustavaa tuotantoa ovat esimerkiksi karun puhdaslinjai-
nen Vatialan siunauskappeli (1960) sekä uutta urbaania mittakaa-
vaa heijastavat korttelisuunnitelmat Helsinkiin ja Vaasaan. Viiden 
korttelin alueelle rakennettu Rewell Centerin kokonaisvaltainen 
suunnitelma hävitti tontinrajat ja ilmensi hämmentävällä tavalla 
brutalismin ihanteita massiivisella mittakaavallaan keskellä 50 000 
asukkaan pikkukaupunkia. (Lahti, 2016: 106)

Revell Centerin voidaan myös katsoa edustavan vähäeläeistä, jär-
kiperäistä sekä rakenteita ja materiaaleja korostavaa konstruk-
tivismia. Konstuktivismi on sukua funktionalismille, mutta sen 
eriytymiseen vaikuttivat rakennustekniikan kehitys, elementtira-
kentaminen ja demokratiaan perustuva maailmankatsomus. (Stan-

dertskjöld, 2011: 18)

Rewell Centerissä Viljo Revell pyrki voimakkaan funktionaaliseen 
ja rationaaliseen lopputulokseen, mikä tulee esille haastattelus-
sa vuonna 1964: ”Minulle arkkitehtuuri on aina ollut pyrkimystä 
jonkinlaiseen järjestykseen. - - Arkkitehtuurin perusolemukseen 
kuuluu kohteeseen sisältyvän toiminnan tarkoituksenmukainen 
toteuttaminen ja ilmentäminen, mikä nimenomaan pohjaratkai-
suun nähden merkitsee määrätietoista pyrkimistä järjestykseen, 
tilojen sellaiseen ryhmittelyyn ja jäsentelyyn, että niiden käyttö 
on tarkoituksenmukaista ja niiden keskinäinen suhde sopusoin-
tuista.” (Rauhala, 2011: 3)
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KESKUSKORTTELIN SYNTYVAIHEET

”PAIKALLISEN POJAN”  TAIDONNÄYTE

Näin yli 50 vuotta jälkeenpäin ei voi kuin ihmetellä, kuinka modernistinen 
koko korttelin laajuinen liike- ja asuinkompleksi eteni täydessä laajuudes-
saan toteutukseen asti, ja kuinka se tapahtui juuri Vaasassa. Tarkemmin 
Keskuskorttelin vaiheisiin perehtyessä selviää, että itseasiassa juuri vaa-
salaisuudessa piileekin onnistumisen ydin; arkkitehti Viljo Revellin syvällä 
Vaasassa olevat juuret, omistus- ja liike-elämäsuhteet sekä taloudellinen 
katsantokanta vaikuttivat merkittävästi Keskuskorttelin syntyprosessiin. 
Revellin toimiminen muun muassa Suomen Arkkitehtiliiton jälleenraken-
nustoimiston johtajana vuosina 1942-44 sekä Vaasan SATO:n toimitus-
johtajana vuosina 1941-1951 (Majaneva-Virkola 2010: 10), todistavat hänen 
monipuolisuuttaan ja käytännönläheisyyttään suunnittelijana maailman-
luokan arkkitehtuurin luomisen lisäksi. Vaikka Revell oli kansainvälinen 
arkkitehti, suuri osa hänen tuotannostaan sijoittuu juuri kotikaupunkiin 
Vaasaan. Revell tiedettiin Vaasassa taitavaksi suunnittelijaksi, joka hallitsi 
kustannusten optimoinnin.

Korttelisuunnitelman kokonaisvaltainen toteutuminen oli todellinen 
neuvottelujen ja yhteistyön taidonnäyte. Alun perin lähes kokonaan kah-
den omistajatahon hallussa ollut neljän tontin kortteli jaettiin suunnitel-
mavaiheessa viiteen eri tonttiin ja viidelle eri yhtiölle, joilla kaikilla oli eri 
omistaja ja erilaisia toimintoja. Palapelin yhdistävänä tekijänä toimi ark-
kitehtisuunnittelija Viljo Revell. (Rauhala 2011: 7) Revellin omat kuvaukset 
kuvaavat hyvin projektin haastavuutta ja monimutkaisuutta:

”Vaasan tapaus on juuri sellainen, joka monella tavalla liittyy jo ole-
massa oleviin tosiasioihin, jotka eivät kaikki ole myönteisiä eivätkä 
tasapuolisesti edullisia. Se vaatii menestyäkseen kokonaisnäkemyk-
sen ja -tavoitteen ymmärtämistä ja lisäksi sovittelevaa mieltä ja ta-
loudellisia uhrauksia. Olen aikaisemmin sanonut, että nyt po. Vaasan 
Keskuskortteli on mahdollisuuksiltaan harvinaislaatuinen ja paino-
tan sitä uudelleen.” (Revell vuonna 1959 lehdistöselostuksessa ”Vaasan 

Keskuskortteli SHOPPING CENTER -OSTOSKESKUS”)

”Jos kertoisin kaikki vaiheet korttelisuunnitelmaa edellyttävän yh-
teistyön aikaansaamisesta ja sen ylläpitämisestä erilaisten vastus-
ten ja viivytysten aikana, se tuntuisi keksityltä parodialta. Tämän 
luontoinen yhteistyö on vielä toistaiseksi niin uraauurtava, epäilyk-
senalainen, hidas, hankala, sekä esitöiltään kallis ja riskipitoinen, 
että sen luhistuminen erilaisten vastusten sattuessa on lähempänä 
kuin mitä asiaa kokematon yleensä voisi luulla.” (Revell kirjeessään 

Rakennushallituksen yliarkkitehti Heimo Vesikarille kesällä 1960, perustelles-

saan keskuskorttelihanketta asemakaavakäsittelyvaiheessa) (Rauhala 2011: 7)

Kuva 6: Kuv. Julkunen 5-6/66, Arkkitehtuurimuseo.
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kuvaavat hyvin projektin haastavuutta ja monimutkaisuutta:

”Vaasan tapaus on juuri sellainen, joka monella tavalla liittyy jo ole-
massa oleviin tosiasioihin, jotka eivät kaikki ole myönteisiä eivätkä 
tasapuolisesti edullisia. Se vaatii menestyäkseen kokonaisnäkemyk-
sen ja -tavoitteen ymmärtämistä ja lisäksi sovittelevaa mieltä ja ta-
loudellisia uhrauksia. Olen aikaisemmin sanonut, että nyt po. Vaasan 
Keskuskortteli on mahdollisuuksiltaan harvinaislaatuinen ja paino-
tan sitä uudelleen.” (Revell vuonna 1959 lehdistöselostuksessa ”Vaasan 

Keskuskortteli SHOPPING CENTER -OSTOSKESKUS”)

”Jos kertoisin kaikki vaiheet korttelisuunnitelmaa edellyttävän yh-
teistyön aikaansaamisesta ja sen ylläpitämisestä erilaisten vastus-
ten ja viivytysten aikana, se tuntuisi keksityltä parodialta. Tämän 
luontoinen yhteistyö on vielä toistaiseksi niin uraauurtava, epäilyk-
senalainen, hidas, hankala, sekä esitöiltään kallis ja riskipitoinen, 
että sen luhistuminen erilaisten vastusten sattuessa on lähempänä 
kuin mitä asiaa kokematon yleensä voisi luulla.” (Revell kirjeessään 

Rakennushallituksen yliarkkitehti Heimo Vesikarille kesällä 1960, perustelles-

saan keskuskorttelihanketta asemakaavakäsittelyvaiheessa) (Rauhala 2011: 7)

Kuva 6: Kuv. Julkunen 5-6/66, Arkkitehtuurimuseo.
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Tauno Revell on kuvaillut Viljo Revellin asemaa liikkeellepanevana voima-
na Keskuskorttelin syntyprosessissa seuraavasti:

”Viljo piirsi ensin yhden tontin. Sitten Viljo innostui ja alkoi itsek-
seen kehittää koko korttelia. Ei häntä kukaan pyytänyt. Käsitykseni 
mukaan suurin piirtein samaan aikaan hän ajatteli samoja asioita 
Helsingin City Centerissä.” 

”Rakennuttajakonsultteja ei ollut vielä ollenkaan siinä häiritsemässä 
ja höpisemässä vaan piti itse tehdä kaikki, hommata rahat ja koko 
homma. Viljohan teki hirveän paljon enemmän työtä kuin normaalin 
arkkitehdin tarvitsisi tehdä. Kun alettiin piirtää sitä ensimmäistä, 
niin hän itse lähti viemään sitä eteenpäin. Ei vienyt sitä vaan arkki-
tehtinä elikkä piirtänyt, mutta hän hommasi myös sen rakennutta-
japohjan siihen myös. Hänhän suhtautui arkkitehtina tavanomaista 
vakavammin näihin asioihin.” (Rauhala 2011: 5)

Vaikka Viljo Revellin kymmenen viimeistä elinvuotta olivat todella kii-
reisiä, hän piti Vaasan Keskuskorttelin edistymistä tärkeänä. Samaan ai-
kaan Revellillä oli noin 100 muuta projektia vireillä, joista yksi oli hänen 
päätyönään pidetty Toronton kaupungintalo (Rauhala 2010: 53). Keskuskort-
telin suunnitelma oli koko maata ja Pohjoismaitakin ajatellen lajissaan 
uraauurtava. Tärkeys ei niinkään liittynyt uudenlaiseen arkkitehtoniseen 
muotokieleen vaan kompleksin esimerkinomaiseen asemaan uuden vuo-
sikymmenen kaupunkirakentamisessa:

”Vaasan Keskuskorttelihan ei ole arkkitehtuuriltaan mitenkään 
merkillinen eikä ole koskaan siihen pyrkinytkään. Mutta sen sijainti 
on erinomainen ja sitä asemaa on sen sisäisellä ratkaisulla tehos-
tettu; se muodostaa kokonaisuuden, joka omana yksikkönä eroaa 
muusta kaupungista, mutta ei edellytä välitöntä jatkamista tai että 
naapurin pitäisi tehdä samoin.” (Rauhala 2011)

Yhtenäisen korttelisuunnitelman tavoitteena oli luoda uudenlaisen kau-
punkirakentamisen prototyyppi, jolla vältettäisiin kaoottisuutta kiihkeän 
rakentamisen aikakaudella:

” Suunnitelma on ajankohtainen esimerkki pyrkimyksestä luoda 
jonkinlaista järjestystä kokonaiseen alueeseen silloin kun sen yhtä 
osaa ryhdytään rakentamaan. Tämä tapahtui aikana, jolloin alueel-
lista rakentamista koskeva lainsäädäntö oli vielä keskeneräinen ja 
paikallinen asemakaava ja rakennusjärjestys odottivat uusintaansa.” 
(Rauhala 2011: 4)

Revellin mielestä tonttikohtainen rakentaminen johti sekavaan kaupun-
kikuvaan, joten hän painotti usein korttelikohtaisen suunnittelun etuja. 
Liikenteen järjestäminen oli yksi merkittävimmistä: Revell ennakoi jo 
50-luvulla, että autokannan kasvamisen takia maantason paikoitus muut-
tuu mahdottomaksi. (Rauhala 2011: 3)

Keskuskorttelin perusideana oli kokonaiskustannuksissa säästämi-
nen, palvelujen keskittäminen sekä liikenteen järjestäminen niin, et-
tei se häiritsisi talossa toimivia ihmisiä. (Majaneva-Virkola 2010)

”Suunnitelman ytimenä on uusi, ajoliikenteeltä kokonaan rauhoi-
tettu aukio, jota joka puolelta reunustavat aukion tasossa olevat 
myymälät ja myymälöiden kattotasolla oleva terassitila omine lii-
kehuoneistoineen. Koko yhteisö huolletaan kellarikerroksesta, joka 
samalla toimii eräänlaisena kellarikatuna ja autojen paikoitustilana. 

Ylemmissä kerroksissa on tavarataloja, toimistoja, hotelli ja asuin-
huoneistoja kunkin rakennuttajan toivomusten mukaisesti; asuin-
huoneistoja on lähinnä voimassa olevan verohuojennuslain tähden. 

Kantava rakenne on kauttaaltaan teräsbetonia, joka yleensä esiin-
tyy verhoamattomana. Julkisivut ovat valkeahkoa keinokivilaattaa. 
Ulokekatot ja niihin liittyvät sisäkatot ovat puuta.” (Rauhala 2011: 4)

Samaan aikaan Keskuskorttelin rakentumisen aikaan eteni Erik Kråkströ-
min Vaasan modernistisen kaupunkikaavan suunnittelutyö, jonka toteu-
tuksen ensiaskel Keskuskortteli oli. Kråkströmin kaavan tavoitteena oli 
niin ikään puuttua rakentamisen kaoottisuuteen, jota paikallislehdissä 
nimitettiin jopa ”Vaasan slummiutumiseksi”. (Vuohijoki 2015 [Vaasa-Lehti 

27.1.1960], 17)

Kuva 7:  Keskuskorttelin pienoismalli. Kuv. A. Fethulla. Arkkitehtuurimuseo.
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1955 1956

Revellin suku liittyi Keskuskorttelin tarinaan jo vuonna 1905, kun kortte-
lissa sijainnut Wulf n talo myytiin Kiinteimistö Oy Waasalle. Sen omisti-
vat Viljo Revellin isä Oskar Rewell, kauppaneuvos E. J. Ollonqvist ja Halli 
Oy. Seuraavien vuosikymmenten aikana Kiinteistöyhtiö Egen Härd hankki 
omistukseensa korttelin Raastuvankadun puoleiset tontit ja Halli Oy torin 
puoleiset tontit. (Rauhala 2010: 53)

Elokuussa 1955 Viljo Revell laati ensimmäiset luonnokset Hovioikeuden-
puistikko 12:n tontille rakennettavasta asuin- ja liikerakennuksesta, johon 
tulisi uudet tilat Vaasan Suomalaiselle Säästöpankille.  Revell teki useita 
suunnitelmaversioita, joista osassa Wolf n talo oli säilytetty (kuten myös myö-

hemissä piirroksissa: kuva 13). Suunnitelmakuvissa oli alusta saakka viitteitä koko 
korttelin käsittävästä kompleksista (kuva 9, taka-alan räystäslinja). Jotta talon ra-
hoitus saataisiin verohuojennuslain piiriin, siihen tuli suunnitella asuntoja. 
Halli Oy alkoi selvitellä rakentamisen rahoitusta yhdessä Vaasan Suomalai-
sen Säästöpankin kanssa. (Rauhala 2010: 56)

Vuonna 1956 Revelliltä tilattiin tontille uudet piirustukset (kuvat 10 & 11) ja 
asemakaavan muutos pantiin vireille. Kaupungin asemakaava-arkkitehti 
Bergman vastusti suunnitelmaa, mutta kaupunginjohtajan, apulaiskaupungin-
johtajan, rakennustarkastajan ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tuella 
asiaa vietiin eteenpäin. (Rauhala 2010: 58)

SUUNNITTELUVAIHEET

Kuva 9: Arkkitehtuurimuseo. Luonnos, Viljo Revell 9.9.1955

Wulf n talo iltavalaistuksessa.1905

Kuva 8: Pohjanmaan museo. Kuvausajankohta ja kuvaaja tuntematon.

Perspektiivikuva torin suunnasta Hovioi-
keudenpuistikolta katsottuna. 

Kuvat 10 & 11  Arkkitehtuurimuseo. Julkisivuluonnoksia, Viljo Revell 15.10.1956

Keskuskorttelin julkisivuluonnoksia. Ylempi torin 
suuntaan,  alempi Vaasanpuistikon suuntaan.
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1957 1958

Suunnitelmat esiteltiin kaupunginhallitukselle vuonna 1957.  Asunto Oy 
Säästöliike muodostui 8-kerroksisesta tornista ja matalasta kaksikerrok-
sisesta lisäkesiivestä sen molemmilla puolilla. Wolf n talo oli vielä tässä 
suunnitelmassa paikallaan (kuva 13).  Asemakaava-arkkitehti Bergmanin vas-
tustuksen vuoksi pyydettiin ulkopuolisen asiantuntijan lausunto Turun ase-
makaava-arkkitehti Laisaarelta, joka puolsi suunnitelmaa. Vaasan maistraatti 
myönsi rakennusluvan 23.5.1957. Hanke kuitenkin siirtyi rahoitusvaikeuk-
sien vuoksi. (Rauhala 2010: 59)

Vaasan Suomalaisen Säästöpankin ehdotuksesta suunnitelmia muutettiin 
tarkoituksena toteuttaa hanke kahdessa vaiheessa. Uudessa suunnitelmassa 
matala osa oli poistettu ja talo oli koko tontin leveydeltä 8-kerroksinen. 
Ensimmäinen osa Keskuskorttelia oli hahmottunut. Hankkeen käynnistä-
mistä vauhditti pankin parantunut rahoitustilanne ja asuntotuotannon vero-
huojennuslain lopun häämöttäminen. Samana vuonna Revell voitti Toronton 
kaupungintalon suunnittelukilpailun. (Rauhala 2010: 60)

1956

Kuva 12:  Arkkitehtuurimuseo. Luonnos Viljo Revell 20.10.1956 Kuva 13: Arkkitehtuurimuseo. Luonnos Viljo Revell 7.1.1957

Perspektiivikuva torin Hovioikeudenpuisti-
kon puoleiselta laidalta katsottuna. 

Luonnos torilta katsottuna. Wulf n talo on 
säilytetty.
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1961 196219601959
 

Marraskuussa 1959 vietettiin As Oy Säästöliikkeen juhlallisia harjannosta-
jaisia, jonne Viljo Revell oli saapunut suoraan Kanadasta. Harjannostajaisten 
jälkeen pidettiin lehdistötilaisuus, jossa Revell selosti laajasti paitsi kyseis-
tä hanketta, myös koko korttelia koskevaa suunnitelmaa ja shopping cen-
ter-aatetta. Taustalla oli esisopimus muiden yhtiöiden kanssa. Koko korttelia 
koskeva suunnitelma tuli ensikertaa julkisuuteen. (Rauhala 2010: 62)

”Nyttemmin jo yleisesti tiedetään mikä on SHOPPING Center -ostoskeskus.   
Niin pian on kehitys tässäkin asiassa mennyt, että vuosikymmenemme alussa 
tuo käsite antoi vain tuoksun jostain amerikkalaisesta tai ei ilmaissut kerrassaan 
mitään. Nyt se jo liittyy yleisesti hyväksyttynä käsitteenä ja luonnollisena vaati-
muksena jokaisen eteenpäin pyrkivän yhteiskunnan laatiessa kehityksensä suun-
taviivoja täysin riippumaatta mistään amerikkalaisuudesta tai muotisuunnasta.” 
(Viljo Revell vuonna 1959 lehdistöselostuksessa ’Vaasan Keskuskortteli’ SHOPPING CEN-

TER -OSTOSKESKUS, Rauhala 2011: 5)

KORTTELIN VAIHEITTAINEN RAKENTUMINEN

Ensimmäiset asukkaat muuttivat kesäkuussa 1960 Säästötaloon, kuten vaa-
salaiset  As Oy Säästöliikkeen rakennuksen nimesivät (kuva 15).Talosta tuli 
8-kerroksinen, kuten myöhemmin koko Keskuskorttelista. Kahteen alim-
paan kerrokseen sijoitettiin liiketiloja, kuuteen ylempään asuntoja. Kellariin 
sijoittui lisäksi varastotiloja ja osittain liiketiloja. Talon pysäköinti ja huolto 
sijoitettiin pihatason alla olevaan kellariin. Talon alakertaan sijoittuivat muun 
muassa Vaasan Suomalaisen Säästöpankin tilat. Paikallislehdissä kirjoitettiin 
ylistäviä artikkeleita. (Rauhala 2010: 65)

Keskuskorttelin suunnitelma hyväksyttiin Vaasan kaupunginvaltuustossa 
15.06.1960 ja se lähetettiin vahvistettavaksi Rakennushallitukseen. Asema-
kaava-arkkitehti Bergman matkusti Helsinkiin selostamaan kaavaa Raken-
nushallitukseen. Revellin arkkitehti Lamminsoila lyöttäytyi mukaan neuvot-
teluun varmistamaan haluttu lopputulos. 

Asemakaavan vahvistamisen jälkeen alkoi tapahtua. Keskuskorttelin omis-
tavat tahot alkoivat järjestellä omistuksia ja tonttijakoja korttelin vaiheittai-
sen rakentamisen mukaisesti. Ensimmäiseksi muodostui koko korttelin läpi 
ulottuva SOK:n tontti Vaasanpuistikon varteen.  (Rauhala 2010: 65)

Kiinteistö Oy Ylätori muodostettiin As Oy Säästöliikkeen viereen ja toimis-
totornin rakennustyöt aloitettiin (kuva 16, Ylätori taka-alalla). Sokoksen tontin 
louhiminen alkoi huhtikuussa 1961, mutta rakentaminen keskeytyi sen jäl-
keen yli vuodeksi. (Rauhala 2010: 66)

Helmikuussa 1962 pidetyt Kiinteistö Oy Ylätorinkin harjannostajaiset olivat 
juhlalliset. Niiden jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa Revell esitteli pait-
si Keskuskorttelin suunnitelmaa ja vaiheittaisuudessa saavutettavia etuja, 
myös idean korttelin sisäpihan kattamisesta ajoittain telttakatoksella (kuvat 

sivulla 12). Ylätorin rakennus valmistui lokakuussa. (Rauhala 2010: 66)

As Oy Raastuvankatu 19:sta tehtiin vuoden alussa rakennuttamissopimus, 
kesällä vietettiin harjannostajaisia. Rakentaminen sujui ilmeisen sujuvas-
ti, mutta harjannostajaisiin tuli dramatiikkaa, kun Säästöpankin johtaja J. V. 
Lassila kuoli sydänkohtaukseen. Hän oli Keskuskorttelin syntyprosessissa 
keskeinen henkilö pankin puolelta. (Rauhala 2010: 66-67)

Kuva 15: Arkkitehtuurimuseo. Luonnos Viljo Revell  30.12.1958 Kuva 16: Arkkitehtuurimuseo. Luonnos Viljo Revell  30.12.1958

Ajoittamaton luonnos koko Keskuskorttelin 
suunnitelmasta.

Ensimmäisenä rakennettiin   
As Oy Säästötalo.

Kuva 14:  Arkkitehtuurimuseo. Todennäköisesti Viljo Revellin piirtämä.
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1963
As Oy Raastuvankatu 19 valmistui helmikuussa 1963. Ensimmäisessä ker-
roksessa oli myymälätilaa, toisessa pysäköintitila, johon ajettiin Raastuvan-
kadun puolelta. Kolmannesta kerroksesta eteenpäin on asuntoja, joista 
haluttiin tehdä pieniä, sillä Säästötalon kohdalla suuria asuntoja oli vaikea 
saada kaupaksi.  Talo suunniteltiin siten, että se voitaisiin tarvittaessa muut-
taa hotelliksi. Puolet asunnoista omisti Halli Oy. Loput As Oy Raastuvanka-
tu 19:n asunnot menivät kuin kuumille kiville. (Rauhala 2010: 68)

Myös Sokoksen kiinteistö alkoi valmistua. Helmikuussa 1963 pidettiin har-
jannostajaiset. Sokoksen osuus korttelista oli suuri: kaksikerroksisen tava-
ratalon lisäksi Raastuvankadun puolelle sijoittui toimisto- ja asuntotorni, 
torin puolen tornissa toimistojen yläpuolella oli hotelli. Sokoksen avajaisia 
vietettiin juhlallisin menoin. ”Suomen suurin rakennuskompleksi on valmis”, 
kirjoitti Vaasa-lehti. (Rauhala 2010: 68-70)

AIKALAISTEN SUHTAUTUMINEN     
Aikalaisten suhtautuminen uuteen kauppakeskukseen vaihteli, mutta oli 
enimmäkseen myönteistä. Osa harmitteli vanhojen rakennusten purkamis-
ta, mutta yleinen ja median luoma mielikuva oli, että uusi nykyaikainen kaup-
pakeskus saikin korvata entiset vanhanaikaiset rakennukset. 

Sokos mainosti: ”Uusin, suurin, nykyaikaisin Vaasassa.” (Rauhala 2010: 70) Nimi-
merkki Helapää kirjoitti Keskuskorttelia ylistävässä pakinassaan ”vaasalais-
ten ylpeys” vuonna 1963: ”Ovat menneet Wolf n talot ja muut ylätorin ja sen 
sivujen ja taustan pytingit uuden ajan tieltä. -- Mutta kun tänään katselemme 
luomusta kokonaisuutena, niin silmiä hivelee ja rintaa nostaa. -- Eläköön keskus-
kortteli! Hei, hei, hei!” (Rauhala 2011: 70)

Kuitenkin jo korttelin valmistumista seuranneena vuonna alkoi näyttäytyä 
mitalin kääntöpuoli: lehdistössä alkoi esiintyä huolestuneita kirjoituksia 
korttelin sisäpihan häiriöiden takia. Sisäpihalla esiintyi toistuvaa ”hulinoin-
tia” ja ”tinnerihumalaisia”. Järjestysongelmiin yritettiin saada apua poliisilta, 
mutta koska korttelin sisäpiha oli yksityisalue, poliisi kieltäytyi partioimasta 
siellä jatkuvasti. Päädyttiin palkkaamaan vartijoita viikonlopuiksi. Vartijat kui-
tenkin vaihtuivat tiuhaan, syynä olivat pahoinpitelyt. (Rauhala 2011: 27) Avoimi-
en kaupallisten tilojen ongelmat ovat olleet läsnä kauppakeskuksen arjessa 
jo tuolloin. Samankaltaisia ongelmia esiintyy yhäkin: nyt Rewell Centerin 
julkisivusta sisäänvedettyjen sisäänkäyntien edustalla etenkin ilta- ja yöai-
kaan. (Spak 2017)

NYKYINEN IMAGO       
Vastikään Vaasan Ammattikorkeakoulussa opinnäytteenä tehdyn imago-
tutkimuksen mukaan (Hanka M. 2015: Imagotutkimus, Case  Rewell Center) Rewell 
Centeri koettiin kokonaisuudessaan monipuoliseksi ja perinteikkääksi os-
toskeskukseksi, joka on sijainniltaan keskeinen kaupungin ydin.  Toisaalta kil-
pailijavertailussa nousi esiin myös paljon mielipiteitä, joissa Rewell Centerin 
koettiin melko vanhanaikaiseksi, uudistumattomaksi, mutta tutuksi. (Hanka 

2015: 164-165)

NIMEN SYNTY        
Rakennuksen nimi on käynyt läpi kehityskaaren, jonka lopputulos kauppa-
keskuksen nykyinen nimi on.  Alunperin Revellin suunnitelmissa korttelia 
kutsuttiin nimellä Vaasan Keskuskortteli. Myöhemmin pidettiin nimikilpailu, 
jonka tuloksena saatiin nimi Atrium, mutta se ei vakiintunut käyttöön.                

Vaasa-lehden artikkelissa vuonna 1972 kauppakeskuksen nimeä kysyttiin 
vaasalaisilta. Esille nousi useita nimityksiä kuten: Ylätöri, Keskuskortteli, Rewel-
lin Keskus, Sokos, Sokkari ja Säästötalo. Kaupunginhallitus hyväksyi korttelille ni-
men Revellin Keskus. Sisäpihan kattamisen jälkeen otettiin käyttöön korttelin 
nykyinen nimi, Rewell Center. (Rauhala 2011: 2)

Kuva 17:  Arkkitehtuurimuseo. Luonnos Viljo Revell  30.12.1958

Kortteli kokonaisuudessaan. ”Uusin, suurin, nykyaikaisin Vaasassa.” ”Vaasalaisten ylpeys.”
Kuva 18: Kirjasta Vaasan Sydän, Revell, S. ( Toim)1964,
kuv. Matti Saanio

Kuva: 19 Kirjasta Vaasan Sydän, Revell, S. ( Toim)1964,
kuv. Matti Saanio
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SISÄPIHAN KATTAMINEN KANKAALLA    
Vuonna 1962 Kiinteistö Oy ylätorin harjannostajaisten yhteydessä pide-
tyssä lehdistötilaisuudessa Revell esitteli ajatuksen sisäpihan kattamisesta 
ajoittain teltt akatoksella. Hän vertasi syntyvää tilaa kokoluokaltaan Helsin-
gin Messuhalliin. (Rauhala 2010: 66) Sisäpihaa ei koskaan katettu telttakatteella, 
mutta ajatus antoi kimmokkeen noin 25 vuotta myöhemmin sisäpihan kiin-
teän katteen ideointiin.

TOTEUTUMATTOMIA IDEOITA

JULKISIVUN VÄRIVAIHTOEHDOT     
Arkkitehtuurimuseon arkistosta löytyi päiväämättömiä julkisivujen väri-
tutkimuksia. Revell lienee leikitellyt ajatuksella, että rakennuksen julkisivut 
voisivat olla värilliset. Idea ei kuitenkaan lähtenyt elämään. Piirroksissa on 
tutkittu myös erilaisia variaatioita vaaka- ja pystylinjojen vaikutuksesta julki-
sivun luonteeseen. Toteutunut julkisivuratkaisu korostaa julkisivun pituutta.  
Horisontaaliset sommitelmat taas korostavat rakennuksen korkeutta.

KAHVILA SISÄPIHALLE       
Revellin suunnitelmakuvissa näkyy sisäpihalla kahvila, jota ei kuitenkaan to-
teutettu. Vain keskellä pihaa olevat, kellarista nousevat betoniportaat toteu-
tuivat. (Rauhala 2011: 25)

Kuva 21: Arkkitehtuurimuseo. Luonnos Viljo Revell 27.12.1960 Väritutkielmat (kuvat 23,24,25):  Arkkitehtuurimuseo, ei päiväystä. Kahvilan luonnokset (kuvat 26&27) 2.1.1962: Arkkitehtuurimuseo.

Kuva 22: Arkkitehtuurimuseo. Luonnos Viljo Revell 10/61.  
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SISÄPIHAN KATTAMINEN KANKAALLA    
Vuonna 1962 Kiinteistö Oy ylätorin harjannostajaisten yhteydessä pide-
tyssä lehdistötilaisuudessa Revell esitteli ajatuksen sisäpihan kattamisesta 
ajoittain teltt akatoksella. Hän vertasi syntyvää tilaa kokoluokaltaan Helsin-
gin Messuhalliin. (Rauhala 2010: 66) Sisäpihaa ei koskaan katettu telttakatteella, 
mutta ajatus antoi kimmokkeen noin 25 vuotta myöhemmin sisäpihan kiin-
teän katteen ideointiin.

TOTEUTUMATTOMIA IDEOITA

JULKISIVUN VÄRIVAIHTOEHDOT     
Arkkitehtuurimuseon arkistosta löytyi päiväämättömiä julkisivujen väri-
tutkimuksia. Revell lienee leikitellyt ajatuksella, että rakennuksen julkisivut 
voisivat olla värilliset. Idea ei kuitenkaan lähtenyt elämään. Piirroksissa on 
tutkittu myös erilaisia variaatioita vaaka- ja pystylinjojen vaikutuksesta julki-
sivun luonteeseen. Toteutunut julkisivuratkaisu korostaa julkisivun pituutta.  
Horisontaaliset sommitelmat taas korostavat rakennuksen korkeutta.

KAHVILA SISÄPIHALLE       
Revellin suunnitelmakuvissa näkyy sisäpihalla kahvila, jota ei kuitenkaan to-
teutettu. Vain keskellä pihaa olevat, kellarista nousevat betoniportaat toteu-
tuivat. (Rauhala 2011: 25)

Kuva 21: Arkkitehtuurimuseo. Luonnos Viljo Revell 27.12.1960 Väritutkielmat (kuvat 23,24,25):  Arkkitehtuurimuseo, ei päiväystä. Kahvilan luonnokset (kuvat 26&27) 2.1.1962: Arkkitehtuurimuseo.

Kuva 22: Arkkitehtuurimuseo. Luonnos Viljo Revell 10/61.  
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ELOKUVATEATTERI       
Suunnittelun alkuvaiheessa Sokos oli suunniteltu vain Kauppatorin puolelle. 
Tontin takaosaan oli piirretty iso elokuvateatteri. 

KELLARIKADUN JATKAMINEN KORTTELIN LÄPI   
Suunnitelmissa oli alunperin korttelin läpi jatkuva kellarikatu, joka olisi kul-
kenut Hovioikeudenpuistikolta Vaasanpuistikolle, tai vaihtoehtoisesti jat-
kunut Vaasanpuistikon ali nousten ylös palokadulla. Suunnitelma kuitenkin 
kaatui, sillä maan nousun vuoksi kellari oli Vaasanpuistikon kohdalla liian 
syvällä ja tien alla kulki paljon putkia. Myöskään kaupungin tukea kalliille 
hankkeelle ei saatu. (Tauno Rewellin haastattelusta, Rauhala 2011: 25)

VEISTOS SISÄPIHALLE       
Revell oli kaavaillut sisäpihalle veistosta. Taiteilijavaihtoehtoina olivat Väinö 
Aaltonen ja Henry Moore. Henry Mooren veistoksesta hintakin oli jo so-
vittu, 50 000mk, mutta SOK:n vastustuksen vuoksi hankkeesta luovuttiin. 
(Rauhala 2011: 25)

RAASTUVANKATU 19 HOTELLIKSI     
Revell visioi suunnitelmissaan Raastuvankatu 19:n muuttamista myöhem-
min hotelliksi. Tätä varten alakertaan oli suunniteltu hotellin vastaanottona 
käytettävä huone, joka rakennuksen asuinkäytössä oli tarkoitus palvella yh-
teisenä oleskelutilana. Tila ei kuitenkaan koskaan ollut kummassakaan käyt-
tötarkoituksessa. (Rauhala 2011: 25) Sen sijaan Ylätorin kiinteistön kuusi ylintä 
kerrosta muutettiin Sokos Hotel Vaakunaksi vuosikymmeniä myöhemmin. 

TUMMANSINISET VERHOT       
”Me seisoimme kerran torilla kolmistaan: Viljo Revell, Tauno Rewell ja minä. Silloin 
Viljo ehdotti, että kaikissa asunnoissa pitäisi olla tumman siniset verhot. Tämä olisi 
vielä jotenkin mennyt minun päähäni, mutta sitten Viljo ehdotti, että asuntojen ik-
kunoissa palkin takana olevat loistevalot tulisi palaa läpi yön. Silloin sanoin Viljolle: 
Ihmisten makuuhuoneet on siellä! Ei se kyllä oikein käy päinsä. Onneksi Tauno 
oli samaa mieltä ja puisteli päätänsä. Sen jälkeen Viljo ei enää palannut asiaan. 
Se olisi tietysti upea julkisivu.” (Halli Oy:n entinen toimitusjohtaja Matti Kolppanen Veli 

Rauhalan haastattelussa, Rauhala 2011: 25)

Myöhemmin ajatus tummansinisistä verhoista kenties näkyi sinisissä markii-
seissa, jotka näkyvät vanhoissa kuvissa 1970-80 -luvuilta. Markiisit on myö-
hemmin poistettu. Myös loistevalot tulivat myöhemmin julkisivuun vuonna 
2008.

LASTENSUOJA        
Raastuvankatu 17:n tontille oli suunnitteilla koko korttelia palveleva lasten-
suoja, mutta sen toteuttaminen osoittautui liian haastavaksi ja alkuvaiheessa 
se jäikin kokonaan toteuttamatta. Lastensuoja toteutettiin myöhemmin pie-
nempänä, mutta se ei koskaan ollut kunnolla käytössä. (Rauhala 2011: 25)

Lastensuojan piirrokset (kuvat 28&29) 24.6.1963:  Arkkitehtuurimuseo. Allekirjoittaja ei ole Revell.

LUISTINRATA         
Sisäpihalla sijaitseva vesiallas oli alun perin tarkoitus jäädyttää talveksi 
luistinradaksi. Keskuskorttelissa ideaa ei kuitenkaan toteutettu. Revell esitti 
ideaa myös Toronton kaupungintalon yhteydessä, jossa se toteutettiin. (Rau-

hala 2011: 25)

Kuva 30: Blogista Ramblin’ Boy 2015: City Lights: My Toronto in Mid-December:
<https://albinger. les.wordpress.com/2015/12/toronto-city-hall-square-december-2015.jpg>
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Vaasan markkinat Keskuskorttelin sisäpihalla 1985. 

MUUTOSVAIHEET

Vaasan uusi uljas Keskuskortteli torin laidalla.

ARKKITEHTI JA ARKKITEHTUURI AIKAANSA EDELLÄ

Valmistuttuaan Rewell Center oli uraauurtava prototyyppi Suomessa ja Pohjolassa. 
Revellin suunnittelema kortteli oli tasapainoinen yhdistelmä suuria linjoja sekä yk-
sityiskohtaisia detaljeja. Uusi uljas kortteli oli aikansa arvojen edustaja ja toi ne esiin 
tavalla, joka ei ole toteutunut missään muualla Pohjolassa yhtä kokonaisvaltaisena. 
(Majaneva 2017)   

Kokonaisvaltainen korttelisuunnitelma tarjosi ratkaisua jaetun korttelin rakenta-
misen ja käytön ongelmiin. Rakennusmääräykset ja lainsäädäntö aiheuttivat ongel-
mia korttelisuunnittelulle muun muassa palomääräysten ja asemakaavamuutosvaa-
timuksen muodossa. Korttelisuunnittelun etuja olivat esimerkiksi mahdollisuus 
käyttää tonttien pinta-ala mahdollisimman kustannustehokkaasti ja rationaalisesti. 
Myymälöiden keskittäminen ja asukkaiden liikenteen järjestely olisi eduksi kaikille. 
(Revell 1964)  

Keskuskortteli oli yhdistelmä asumista, liike-elämää ja kauppaa.  Arkkitehtuuriltaan 
kortteli oli virtaviivainen, massiivinen kokonaisuus, jossa vuorottelivat tummien 
nauhaikkunoiden ja vaaleiden betoninauhojen linjat. Kantava rakenne on teräsbeto-
nia, joka yleensä esillä verhoamattomana. Julkisivutovat valkeahkoa keinokivilaattaa. 
Ulokekatot ja sisäkatot ovat puuta. (Rauhala 2011: 3) Kaupunkikuvassa Keskuskortteli 
toi aivan uudenlaisen kerrostuman ja rajauksen torin laidalle.

Kortteli koostuu viidestä tontista ja on kooltaan 90x120 metriä.  Alkuperäisessä 
suunnitelmassa oli laaja suojaisa sisäpiha, jota rajasivat liike- ja toimistotilat kahdes-
sa kerroksessa. Kahdella reunalla kohosivat kuusikerroksiset asuinkerros osuudet. 
Autopaikoitus oli sijoitettu kellariin ja toisen kerroksen autokannelle. (Viljo Revell 100 

vuotta, 2010: 38, 44)   

Kolmannesta kerroksesta eteenpäin oli asuntoja (yksiöitä/kaksioita). Asunnot oli 
suunniteltu siten, että ne voidaan tarvittaessa muuttaa hotelliksi. Revell osasi jo 
tuolloin ajatella muuntojoustavuutta. Asunnot oli suunniteltu pieniksi (alle 50 ne-
liötä), jotta ne olisi helpompi myydä koska silloin asunnon kokonaishinta on alhai-
sempi. Revell suunnitteli käytävän varrelle 53 neliön ja 27 nelön asuntorivit. Pienet 
asunnot olivat haluttuja ja menivät helposti kaupan. (Rauhala 2011:16-17)

Suunnitelmassa Revell huomioi taloudellisen puolen ja käytti valmiselementtejä, 
mutta loi arkkitehtuuria muutamilla hiotuilla detaljeilla. Revellin töissä toistuvia 
piirteitä, kuten suuriskaalaisuus, uuden tekniikan hyödyntäminen, sosiaalinen ta-
sa-arvo, tumman ja vaalean linjakas kontrasti oli nähtävissä myös Keskuskorttelissa. 
Revellin kiintopiste oli erityisesti puolijulkisten tilojen, kuten porraskäytävien suun-
nittelussa. (Majaneva 2017)

Revell piti Vaasan keskuskortteli-suunnitelmaansa hyvin tärkeänä: ”Cities are for 
people” Keskuskortteli toteutti tämän käsityksen (Viljo Revell 100 vuotta, 2010: 38, 44). 
Revelliä on arvosteltu amerikkalaisuuden ihannoimisesta, mutta rationaaliset rat-
kaisut voidaan tulkita myös kaukokatseisuudeksi ja kyvyksi nähdä tuleva muutos 
kauppakeskusrakentamisessa. (Didrichsen 2010: 38,144,146)    
 

Tekniikan mahdollisuuksien ja estettisten muotojen yhdistäminen oli Revellin kes-
keinen pyrkimys. Monialaisuus oli termi joka oli tuttu Revellille jo tuolloin. Alkupe-
räisessä suunnitelmassa korttelin olemus oli ehdoton ja linjat puhtaat. (Viljo Revell 

100 vuotta, 2010: 38, 44) Rakennus oli aikansa mittakaavaan suureellinen, mutta istuu 
nykyään torin laidalle ja nykyvaatimuksiin kiistattoman hyvin.

Keskuskorttelin suunnittelu alkoi vuonna 1954. Suunnitelmana oli rakentaa yhtei-
näinen korttelisuunnitelma, joka toimisi prototyyppinä uudenajan yhdenmukaiselle 
kaupunkirakentamiselle. Suunnitelman perusideana oli kokonaiskustannusten sääs-
täminen, palvelujen keskittäminen sekä liikenteen järjestäminen niin, etteivät ne 
häiritse talossa työskenteleviä, asioivia tai asuvia ihmisiä. Korttelin suunnitelmat 
valmistuivat vuonna 1958 ja rakentaminen aloitettiin 1959. Kortteli valmistui koko-
naisuudessaan vuonna 1963 ja vuotta myöhemmin korttelin suunnitellut arkkitehti 
Viljo Revell kuoli. (Majaneva-Virkola 2010: 4-5)

Kuva 32: Pohjanmaan museo. Kuv.  Sven-Erik Krooks 1985.Kuva 31: Arkkitehtuurimuseo. Kuv. Julkunen 1958/62
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1984 1990

Kuva: 33 Arkkitehtuurimuseo. Kuv. U. Heinonen 1958/62.

1990-luvulla korttelin sisäpiha katettiin lasikatteella. Rewell Centerin keskusaulan interiöörejä sisäpihan kattamisen jälkeen,
ennen 2000-luvun pintojen uusimista.

Keskuskorttelin lisärakentamisen suunnittelu alkoi vuonna 
1984.

MUUTOSPAINEITA

Vuonna 1984 korttelin pääosakkaat alkoivat suunnitella Keskuskorttelin 
uudistamista ja lisärakentamista. Paineita muutoksille toivat muun muassa korttelin 
keskusaukion keskeneräisyys, liike-elämän ja kaupan muuttuneet vaatimukset. 
Keskeinen peruste korttelin lisärakentamiselle oli sen keskeinen sijainti Vaasan 
keskustassa. Oman vaikutuksensa korttelin muotoutumiselle toi myös Suomeen 
rantautunut katetun kauppakeskuksen malli. (http://rewellcenter/kauppakeskus-info/)

90-LUVUN UUDET MUODOT

1989 vahvistettiin uusi asemakaava. Uuden asemakaavan suunnitelmat oli laatinut 
arkkitehti Annikki Nurminen osakkaiden toimeksiannosta. Toukokuussa 1989 al-
koivat rakennustyöt. Uudisrakennus valmistui loppuvuonna 1990 ja se liittyi sau-
mattomasti vanhoihin kiinteistöihin. (Majaneva-Virkola 2010: 4-5, Spak 2017, http://rewellcen-

ter/kauppakeskus-info/)

Merkittävin muutos oli korttelin keskustan kattaminen lasikatteella. Lasikatteen 
muotokieli on vieras alkuperäiselle arkkitehtuurille, mutta Revell itsekin oli ehdot-
tanut ajatusta sisäpihan kattamisesta pressulla kesäisin. (Majaneva-Virkola 2010: 4-5, Spak 

2017, http://rewellcenter/kauppakeskus-info/)

Kortteliaukion kattaminen toi lisää ympärivuorokautista liiketilaa, mutta samalla 
vaikutti myös ympäröivien asuinkerrostalojen näkymiin. Aiemmin asunnoista kat-
sottiin sisäpihalle, mutta nykyään vastassa katsojaa ovat lasikatteet, katto- ja IV-ra-
kennelmat. Valokatteisen aulatilan lisäksi korttelin ilmastointia parannettiin. Katettu 
alue muodostaa Rewell Gallerian, joka koostuu katetusta alueesta sekä liiketiloiksi 
jaetusta käytävätilasta. (Majaneva-Virkola 2010: 4-5, Spak 2017, http://rewellcenter/kauppakes-

kus-info/)

Myös asuinhuoneistoja muutettiin, johtaja R. Hartman totesi haastattelussaan: 
”Asuntoja muutettiin pimeästi jonkin verran toimistoiksi. Viljo sanonut kerran 
kokouksesta tullessa että Keskuskortteli on vain 25 vuotta tällaisenaan, sitten se 
muuttuu toisen näköiseksi.” (Rauhala 2011: liite 14-17)

90-luvun alussa arkkitehti H-M. Antila on suunnitellut pienemmän saneerauksen, 
jossa muutettiin kulkuväyliä ja saatiin aikaan kiertoliikenne myös toisessa kerrok-
sessa. KPO ajoi läpi muutoksen jolla Raastuvankatu 19:n pysäköintitaso muutettiin 
liiketilaksi. (Rauhala 2011:liite 18-21)

Kuva 34: Sara Porzilli.2.11.2016. Kuva 35: Pohjanmaan museo. Kuv. Mika Putro. 
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2003 2004 2008-9 Vuosien 2008-2009 muutostyössä uusittiin mm. 
sisä- ja ulkovalaistusta.

Ostoskeskukseen tehtiin vuonna 2003 perusteellinen uudis-
tus, jossa pyrittiin keventämään betonista ilmettä.

Rewell Centerin eteläiselle sivulle tehtiin muutoksia vuonna 
2004, mm. Sokos Hotellin Sky-baari.

Kuva 36: Rewell Centerin keskusaula. 20.9.2016. Kuv. Reetta Lehtiranta. Kuva 38: Rewell Centerin torinpuoleinen sisäänkäynti. 2.11.2016. Kuv. Sara Porzilli.Kuva 37: Sokos Hotellin Sky-baari. 20.3.2017. Kuv. Jonna Kallinen. 

2000-LUVUN MUUTOKSET

Vuonna 2003 ostoskeskukseen tehtiin perusteellinen uudistus, jonka yhteydessä 
asennettiin ja uudelleen organisoitiin hissit ja liukuportaat sekä laajennettiin ja ra-
kennettiin uusia liiketiloja. Rakennuksen kaikki pinnat uusittiin samassa yhteydessä. 
Osa rakenteista uusiittiin myös. Uudistuksessa pyrittiin betonisen ilmeen keventä-
miseen muun muassa puuosia ja viherkasveja lisäämällä. Samana vuonna aloitettiin 
suunnitella Toriparkin laajennusta, joka olisi yhteydessä Rewell Centeriin. Laajennus 
otettiin käyttöön 2003 vuoden marraskuussa. (Spak 2017)

2004 tehtiin rakennusprojekteja Rewell Centerin eteläsivulla. Tässä yhteydessä tu-
livat Ohlsonin uudet tilat, Sale, Amarillo-baari sekä hotelli Vaakunan vastaanotto. 
Rakennukseen lisättiin hissit ulkopuolelle. Hotelliin rakennettiin uudet kokoustilat, 
korkeatasoiset hotellihuoneet, saunaosasto sekä uusi sky-terassi. Rakennuksen si-
sällä olleet betoniset kaiteet muutettiin kevyempiin lasisiin. (Spak 2017)

2008 elokuun alussa alkoi laajennustyö, joka valmistui huhtikuussa 2009. Muutos-
työssä uusittiin ulko- ja sisävalaistus (liikeiden yläsosan reunavalo), yläkertaa laajen-
nettiin ja yhdet liukuportaat lisättiin, alakerta saneerattiin sekä toisen kerroksen 
lattialaatat vaihdetttiin. Aiemmin toisessa kerroksessa oli 80-luvulta peräsin oleva 
marjapuuronpunainen lattia. Rewell Centeriin lisättiin myös lastentilat. Pieniä muu-
toksia ja remontteja on kokoajan käynnissä. (Spak 2017)

Muutosten yhteydessä on pyritty palauttamaan alkuperäistä ilmettä, muun muassa 
asuinhuoneistojen ikkunoiden markiiseista on pyritty pääsemään eroon, koska nii-
den koettiin alentavan alkuperäisen arkkitehtuurin arvoa. Torin ja Raastuvankadun 
puoleiset sisäänkäyntisyvennykset on nähty ongelmallisina ja niihin toivotaan rat-
kaisua. (Spak 2017)

TÄMÄN PÄIVÄN REWELL CENTER

Nykyään Rewell Center on suojeltu kaavassa sr-10 merkinnällä, jonka mukaan to-
tetutettavat muutokset tulee sopeuttaa kokonaisuuteen ja alkuperäinen ilme on 
pyrittävä palauttamaan. (Majaneva 2017, http://www.vaasanrakennuskorjaus/albumi/rewellcenter-

vaasa/, https://www.toriparkki/vaasan-toripysakointi-oy/)

Jatkuvassa muutospaineessa olevan rakennuskompleksin paljas arkkitehtuuri me-
nettää helposti olemuksensa. Tällä hetkellä omistajatahojen toiveena ovat muun 
muassa lasiset liiketilalaajennukset arkadin alle torin puoleisella julkisivulla sekä 
porraskäytäväsyvennyksien tuominen julkisivupintaan huolto- ja viihtyisyysongel-
mien vuoksi. Rewell Center haluaa myös vastata tulevaisuuden muuttuviin tarpei-
siin esimerkiksi uudenlaisia viihtymisalueita lisäämällä. (Spak 2017)
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1KERROS

MUUTOKSET KAAVIOISSA

1. Korttelin keskustan kattaminen lasikatteella, jonka alle rakennettiin 
uutta liiketilaa. Valokatteisen aulatilan lisäksi rakennuksen ilmastointia 
parannettiin. Kulkuväylien muuttaminen ja kiertoliikenteen järjestämi-
nen 2. kerroksessa. 2. kerroksen pysäköintitilan muuttaminen liiketilaksi.

2. Uudistus/kunnostusprojekti, jonka yhteydessä asennettiin ja uudel-
leen organisoitiin hissit ja liukuportaat sekä laajennettiin/rakennettiin 
uusia liiketiloja. Rakennuksen kaikki pinnat myös uusittiin samassa yh-
teydessä. Osa rakenteista uusiittiin myös. Uudistuksessa pyrittiin be-
tonisen ilmeen keventämiseen muun muassa puuosien ja viherkasvien 
lisäämisen avulla. Toriparkin laajennus otettiin käyttöön.

3. Uusia rakennusprojekteja Rewell Centerin eteläiselle puolelle. Tässä 
yhteydessä tulivat Ohlsonin uudet tilat, Sale, Amarillo-baari sekä hotelli 
Vaakunan vastaanotto. Rakennukseen lisättiin hissit ulkopuolelle. Ho-
telliin rakennettiin uudet kokoustilat, korkeatasoiset hotellihuoneet, 
saunaosasto sekä uusi sky-terassi. Rakennuksen sisällä olleet betoniset 
kaiteet muutettiin kevyempiin lasisiin.

4.Tehtiin liiketilamuutoksia.

5.Hovioikeudenpuistikko 12 (tontti 11) parvekkeiden saneeraus ja ra-
vintola/baari muutostyö autohallikerroksessa.

6. Laajennustyö. Muutostyössä uusittiin ulko- ja sisävalaistus, yläkertaa 
laajennettiin ja yhdet liukuportaat lisättiin, alakerta saneerattiin sekä 
toisen kerroksen lattialaatat vaihdetttiin. Ulkovalaistusmuutokset: 
Sampo Pankin valomainoksien muutos sekä torin puoleisen julkisi-
vun valaistuksen muutos (ylin rimoituksen rima poistettu valaisimen 
ja ohjaimen tieltä). 4. kerroksessa muutettiin asuinhuoneita liiketilaksi 
(hammaslääkärikeskus) ja 2009 tehtiin kerrosalan lisäys odotustilaan. 
Kahdet liukuovet uusittiin. 1. kerroksessa tehtiin liiketilamuutoksia.

7. Oy Veri AB:n tilojen pienet muutokset ja Sampo pankin liiketilojen 
pienet muutokset (2.krs). A ja B hissi ja porrashuoneiden muutokset 
2010. Magokoro lounasravintolan pienet muutokset (2krs.) 2011. 2012 
myymälä 1126 jaetaan kahteen osaan.

8. Hovioikeudenpuistikon julkisivun kunnostus tehtiin 2014 ja 2016 
tehtiin Rewell Centerin tilojen laajennus.

Ajoittamattomat: asuinhuoneistojen käyttötarkoituksen muutoksia. 
Pieniä muutoksia ja remontteja on kokoajan käynnissä. Rakennuksen 
muutostyöt koskevat tavallisesti liiketilan laajentamista, visuaalisen il-
meen päivittämistä sekä liikennöinnin järjestelyä/organisointia.

Muutoskaavioiden alkuperäiset linjat ja porraspaikat on kuvattu suun-
taa-antavasti. Kaavioissa on esitetty vain muutokset, joista löydettiin 
dokumentoitua tietoa. Kaavioiden pohjana on käytetty Arkkitehtitoi-
misto Nurminen Antila & Co Oy 1-3. kerroksien dwg-muotoisia pohja-
piirroksia. Tutkimuksen apuna on käytetty Vaasan rakennusvalvonnan 
vanhoja lupapiirustuksia (tontti 905-1-4-11/12/13/15/16)
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2 KERROS
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3 KERROS
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Sisäpihan tunnelmaa. Arkkitehtuurimuseo. 1966.
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SIJAINTI RAKENNUKSESSA

P

Kerrosten 3-8 yleisilme on hyvin samankaltainen.

Kellarikerros

PORRASHUONEEN YLEISILME

1.kerros 2.kerros

Alimpien kerrosten yleisilmeeseen tuo luonnetta alakaton laudoitus, joka tosin on luultavasti korjaustöiden vuoksi osin avattu. Muutenkin kerroksia 0-2 hallitsee 
keskeneräisyys ja hienoinen epäsiisteys.

VAURIOLUOKITUS:

 HUONO

 - Vaatii välitömiä toimenpiteitä

 VÄLTTÄVÄ

 -Ei aiheuta vaaraa,

 korjaus parantaisi toiminnallisuutta

 TYYDYTTÄVÄ

 -Esteettinen haitta

 

 VAURIO KATOSSA

 

 VAURIO LATTIASSA

 TAI SEINÄSSÄ

PORRASHUONEEN VAURIOKARTOITUS
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2. KERROS

Alakaton laudoitus on paikoin heikosti 
kiinni. (2.1)

Seinällä kulkee kuivinut vuotojälki, joka 
luultavasti on peräisin talotekniikasta. 
(2.2)

Käsijohteen pinnat katkaistu taloteknisen 
työn vuoksi. (2.3)

1. KERROS

Alakaton laudoituksessa kosteusvaurioita 
ja lautoja puuttuu (1.1)

Hissin etuseinämän vaneri kinnitys on 
paikoin pettänyt. (1.2)

Käsijohteen päästä puuttu metalliosa ja 
pätkä muovilistaa. (1.3)

KELLARIKERROS

Alakaton laudoituksessa luultavasti 
talotekniikasta johtuvia kosteusvaurioita. 
Lautoja puuttuu. (0.1)

Käytävän päässä olevassa ovessa paljon 
lommoja/kupruilua (0.2)

(2.2)

(1.2)

.

(2.1)
(2.3)

(2.2)

(1.2)(1.1)

(1.3)

(0.1)

(0.2)
(0.1)

VAURIOLUOKITUS:

 HUONO

 - Vaatii välitömiä toimenpiteitä

 VÄLTTÄVÄ

 -Ei aiheuta vaaraa,

 korjaus parantaisi toiminnallisuutta

 TYYDYTTÄVÄ

 -Esteettinen haitta

 

 VAURIO KATOSSA

 

 VAURIO LATTIASSA

 TAI SEINÄSSÄ
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5. KERROS

Lattialaatoista on lohjennut palasia 
käsijohteen kiinnityksen alta (5.1)

4. KERROS

Katosta on peitetty mahdollisesti graf ti 
(4.1)

Ikkunoiden välissä olevasta puupilarista 
on lohjennut maalia (4.2)

Muovinen lattialista repsottaa nurkasta 
(4.3)

3. KERROS

Lattialaatoissa on kosteuden aiheuttamaa 
tummentumaa. Kohta on kuivunut. 
Samalla kohtaa ulkopuolella on tasakatto, 
jossa paikoin vesi seisoo. Tällä voi olla 
yhteys vaurioon. (3.1)

Seinässä maalivaurioita (3.2)

Välipohjan betonilaatan reunassa 
lohkeamia. (3.3)

Käsijohteen muovilistan nurkkaliitos 
pettänyt. (3.4)

(5.1)

(4.1)

(3.1&3.2)

(5.1)

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(3.2)  (3.1)

(3.3)

(3.4)

(3.3) VAURIOLUOKITUS:

 HUONO

 - Vaatii välitömiä toimenpiteitä

 VÄLTTÄVÄ

 -Ei aiheuta vaaraa,

 korjaus parantaisi toiminnallisuutta

 TYYDYTTÄVÄ

 -Esteettinen haitta

 

 VAURIO KATOSSA

 

 VAURIO LATTIASSA

 TAI SEINÄSSÄ
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9. KERROS

Lasissa oven vieressä reikä. joka korjattu 
väliaikasratkaisulla. (9.1)

Käsijohteessa ilkivallan merkkejä: 
muovilistaa puuttu käsijohteen päästä, 
kaiverruksia ja kirjiotuksia. (9.2)

Laudoitus epäsiisti ja käsrsinyt 
kosteudesta savunpoistoluukun 
läheisyydessä (9.3)

8. KERROS

Palolasissa särö. Palotilanteessa 
rakenteella ei ole turvallisuustakuita. (8.1)

Maalivaurioita ulkoseinässä. (8.2)

Lattialaatoissa tummentumaa/likaa. (8.3)

Ikkunan avausmekanismin kiinnitys 
irronnut. (8.4)

6 JA 7. KERROS

Lattialaatoista lohjennut paloja 
paloseinän kiinnityskohdissa. (6&7)

(9.1)

(9.3)

(9.2)

(8.4)

(9.1)

(9.2) (9.3)

(8.2)

(8.1)

(8.3)

(8.4)

(6&7)

(6&7) (8.1)

VAURIOLUOKITUS:

 HUONO

 - Vaatii välitömiä toimenpiteitä

 VÄLTTÄVÄ

 -Ei aiheuta vaaraa,

 korjaus parantaisi toiminnallisuutta

 TYYDYTTÄVÄ

 -Esteettinen haitta

 

 VAURIO KATOSSA

 

 VAURIO LATTIASSA

 TAI SEINÄSSÄ
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Porrashuoneen leikkaus. Porrashuone, pohjapiirustus 1 krs.   Arkkitehtuurimuseo. Viljo Revell 1962.

PORRASHUONEEN ALKUPERÄINEN ILME

Arkkitehtuurimuseo. Viljo Revell 1962.

Portaikko on säilyttänyt alkuperäisen, elegantin hahmonsa. Marisa Tofferi 2017.
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L1

S1

S2

P1

P1
M1

M2

O1
1I 

K2 
K3

L2

H1 H2

I1

P1

PORRASHUONEEN INVENTOINTI & 
SÄILYNEISYYS

Porrashuoneen sijaintikaavio

L - LATTIA

K - KATTO

S - SEINÄ

P - PORRAS

O - OVI

I - IKKUNA

M - MUU 

H - HISSI
.

2. kerros

L3

K3

H1 H2

Ikkunasyvennyksen mitat 
(katto ikkunan edessä 460mm 
korkeammalla kuin muualla 
tilassa): leveys 360mm ja 
korkeus muun tilan kattoon 
2100mm

3. - 8. kerros

I3O2

Portaiden materiaalit 

ja mitat

Materiaali: mosaiikkibetoni 

Nousu: 130mm 

Etenemä: 170mm (sisäkaari); 470mm 
(ulkokaari) 

Rako askel välissä: 30mm 

Askel leveys: 1360mm 

Kaide h: 1200mm 

Kaiteen teräspinnat: halk. 15 mm 

Käsijohde: Muovi, 15mm lev. /30 mm 
kork. 

Käsijohteen päässä kromattu metalli

Yleisiä mittoja

Välipohja 205mm + 20mm mosaiik-
kibetoni 

Jalkalista: 50mm kork./ 15 mm paks. 

NYKYISET MATERIAALIT

Uusitut materiaalit kursiivilla 

K1 Alumiiniritilä, eloksoitu 

K2 Katto alaslaskun kohdalla: reikämetallikasetti 
100mm lev./ rako 25mm, ruuvikiinnityksellä 
(1.krs) 

K3 Apassilankku 250mm lev., ruuvikiinnitys  

L1 Kuivapuristelaatta 300x300mm, tumma 
harmaa, matta 

L2 Mosaiikkilaatta 300x300mm/ sauma 5mm 

L3 (pieni alue): Kuivapuristelaatta, tumma har-
maa, 300x300mm (2.krs) 

S1 Valkoinen, maalattu, NCS S 0500-N 

S2 Vaneri, rei’itetty, mahonki(väri) 

P1 kts. L1, teräslistalla 

M1 kaide: ruostumaton teräs, harjattu 

M2 listat: teräslista, harjattu 

M3 Listat: Muovinen L-jalkalista, 50mm, musta 

O1 Alumiini-lasiovi, anodisoitu 

O2 Rautalankavahvisteinen lasiovi, messinki-
nen potkulauta, messinkinen ovipumppu; ovi 
maalattu teräs, lev. 1000mm+570mm, kork. 
2150 mm 

I1 Alumiinikehyksellä, anodisoitu, kirkas lasi 

I2 2-osainen ikkuna, AR 700mm, karmileveys 
75mm, välipuu 80mm; yläosa1400x990mm ja 
alaosa 430x1097mm (YR mitta) 

I3 karmi: lev 30mm (sivu), 130mm (alhaalla); 
ikkuna koot oikealta vasemmalle 1290mm, 
1770mm ja 700mm (korkeus sama kuin 
ovella) 

H1 Hissin ovien vierusmateriaali: viiluvaneri, 
palisanteri, 9mm 

H2 Hissin ovet kuultomaalattu

UUSITUT            
MATERIAALIT

ALKUPERÄISET   
MATERIAALIT
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PORRASHUONEEN
SÄILYNEISYYS & INVENTOINTI

VÄRIKERROSTUMAT (3. krs)

NCS 1002-Y    Ylin kerros

NCS 0801-G92Y    Keskimmäinen kerros

NCS S0507-620R   Alin kerros  

Porraskaiteet: Kattol-maalaus 

Porrashuoneen 3-8 +ullakko krs. ikkunat parvekesivuilla ulottuvat lattiaan 
asti ja niihin liittyy yksinkertaiset parvekeovet: öljymaalipohjustus, tasoitus, 
hionta, ovika maalaus, osittainen hienotasoitus, hionta sekä alkydivalkoinen 
(hanko) maalaus (karmeihin lisäksi osittain tasoitus) 

Puuovet, karmit ja listat missä ei ole toisin määrätty: öljymaalipohjustus, 
tasoitus osittain tai kauttaaltaan, kaavintasoitus, ovika maalaus, osittainen 
hienotasoitus, hionta sekä Empire-silkinkiiltoinen maalaus (karmeissa tar-
vittava lisätasoitus) 

1.-2. kerroksen ulko-ovet (teak) ja porrashuoneiden ja tuulikaappien ovet:  
teak-versissaus ja teräsviilahionta; teräsosat: Kattol-maalaus 

Kellaritilojen karmit ja listat: öljymaalipohjustus, tasoitus, hionta, ovika maa-
laus, maalaus lakkavalkoisella 

Teräsrakenteiset lasiväliseinät listoineen: Tornol sinkkikromaattipohjustus, 
Tornol pikatäyte tasoitus osittain tai kauttaaltaan, hionta, Tornol Surfacer 
maalaus ja Tornol synt. emalimaalaus (puiset lasilistat: teak-vernsissaus ja 
teräsviilahionta) 

Betonipilarit ja -palkit: telamaalaus lateksilla ja telamaalaus kiiltolateksilla tai 
telamaalaus himmeällä lateksilla 2x 

Näkyvät patterit, putket ja kannet: Prestopohjustus ja alkydihimmeä maa-
laus. Putket, joissa tehtaan punainen suojamaalaus, on pohjustettava Sigmar-
da lakasta valmistetulla prestolla. 

Lämminjakokojeiden verhous ikkunoiden alapuolella (lastulevy): prestopoh-
justus, hionta, telamaalaus lateksilla ja telamaalaus Empire-himmeällä (näky-
vät naulankantakuopat tasoitetaan) 

Teak puuseinä verhoukset porrashuoneissa: teak-versissaus ja teräsviila-
hionta 

Jalkalista portaissa: Kattol maalaus 

Porrasaskelten betonipinnat ja kierreportaan pilarit: telamaalaus himmeällä 
lateksilla 2x 

Lähde: Suomen rakennustaiteen museo, alkuperäinen maalausselostus, Rewell Center

ALKUPERÄISET KÄSITTELYT

Värikerrostumien tutkimuspaikka 3. kerroksen porrashuoneessa Värikartoitusta varten esiin rapatut värikerrostumatVärikerrostumien rappauskohta
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NCS S 2010-R80B  Harmaa raita seinässä 

NCS S 0500-N   Käytävän valkea seinä 

NCS S 2005-R80  Jalkalista    

NCS 2500-N   1. krs portaan takaseinä 

NCS 6005-R80B  2. krs portaan takaseinä 

NCS 1005-R80B  Sähkökaapin ovi   

NCS 7020-Y70R  Hissin ovi    

NCS S 9000-N   1 krs. alakatto   

PORRASHUONEEN 
VÄRIKARTOITUS

Porrashuone 1: portaikossa on säilynyt paljon alkuperäisiä materiaaleja ja käsittelyjä. 
Marisa Tofferi 2017.

Porrashuoneen sijaintikaavio



JONNA KALLINEN | MEERI KARJULA | MARISA TOFFERI40 PORRASHUONEEN SÄILYNEISYYSKARTOITUS Jonna Kallinen, Meeri Karjula, Marisa Tofferi 30

PORRASHUONEEN
INVENTOINTI & SÄILYNEISYYS

Porrashuone I: entisen sisäänvedon tilalle rakennettu sisäänkäyntiaulan materiaalit ja käsittelyt ovat 2000-luvulta. Marisa Tofferi 2017.

SISÄÄNKÄYNTIAULAN UUSITTU ILME
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SISÄPIHAN PARVEKKEET

RAASTUVANKADUN ASUNTOPARVEKKEET

PARVEKETYYPIT

INVENTOITU PARVEKE 1
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PARVEKE 1: 
INVENTOINTI & SÄILYNEISYYS

Parvekejulkisivut. Marisa Tofferi 2017.Parvekkeet sisäpihalta

Parvekkeet Raastuvankadulta Parvekkeet Raastuvankadulta

Parvekkeet sisäpihalta
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Uusitut materiaalit kursiivilla ja 
tiedossa oleva alkuperäinen käsittely 
suluissa/sisennettynä perässä 

K1 Betonilaatta, maalattu (parve-
kelaattojen alapinnat puhdasvalet-
tu) 

L1 Betonilaatta, maalattu 

S1 Betoni, rapattu (väliseinät tehty 
muototerästukirakenteeseen) 

S2 Julkisivulaatta, valkea keinoki-
vilaatta 

P1 Palotikkaat: teräs, maalattu 

L - LATTIA

K - KATTO

S - SEINÄ

P - PORRAS

O - OVI

I - IKKUNA

M - MUU

NYKYISET MATERIAALIT JA ALKUPERÄINEN KÄSITTELY

Parvekkeiden sijaintikaavio

Parveke I: materiaalit + mitat

Kaide h (parvekelaatan pintaan): 1080mm

Kaide: 30 x 30 mm

Julkisivuelementin vahvuus: 100 mm

Julkisivuelementtien välinen rako: 10 mm

Kaiteen ja parvekkeen julkisivuelementin väli: 
400 mm

Parvekkeen leveys seinästä julkisivuelementin 
sisäpintaan: 1200 mm

Parvekkeen kokonaiskorkeus: 2600 mm

Parvekkeiden välisen seinäkkeen korkeus: 2000 
mm

Palokaiteen ja parvekkeiden välinen etäisyys: 
4000 mm, lyhyempi 1200 mm

PARVEKE I:
INVENTOINTI & SÄILYNEISYYS

S2

K1 L1P1
S1

M1

M2

O1 I1I1

UUSITUT            
MATERIAALIT

ALKUPERÄISET   
MATERIAALIT

M1 kaide: teräs, valkoiseksi 
maalattu  (betoniumpikaiteet 
korostettu teräsputkiproileil-
la, kiinnitys hitsaamalla) 

M2 parvekeritilä, puu, ruskeak-
si käsitelty 

 (parvekeritilät mäntypuuta, 
kiinnitetty teräksien avulla) 

O1 Alumiini-lasiovi 

I1 Alumiinikehyksellä, anodisoitu, 
kirkas lasi
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PARVEKE 1: 
INVENTOINTI & SÄILYNEISYYS

Vaakaleikkaus parvekkeestaParvekeleikkaus

Julkisivu Raastuvankadulle

Parvekkeen julkisivuote: puuritilä Detalji: puuritilä

LUONNOSPIIRUSTUKSIA PARVEKKEISTA

Kuvien lähde: Arkkitehtuurimuseo. Viljo Revell 1962.
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NCS S 6010-R90B  Parvekkeiden välinen  
   seinä 

NCS 8010-Y90   Parvekeritilä    

NCS S 1002-B    Metallikaide    

NCS S 1000-N   Julkisivulaatta   

NSC S 0502-G   Uusittu ikkunan karmi 

NCS S 1502-G  Pellitys    

Parveke I: yhteisparveke on säilynyt ovia ja ikkunoita lukuunottamatta alkuperäisenä 
materiaaleiltaan ja käsittelyiltään.. Marisa Tofferi 2017.

PARVEKE 1: VÄRIKARTOITUS

Palotikkaat Näkymä parvekkeelta aukeaa sisäpihalle Parvekeritilä ja parvekeväliseinä

Julkisivulaatat ja niiden kiinnitys Uusitut ovet ja ikkunat Alkuperäinen parvekekaide

Parvekkeiden sijaintikaavio
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Kuva: Keskuskortteli, Vaasa. M. Julkunen, 1966. Arkkitehtuurimuseo
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RYHMÄ II

Rewell Centerin nykytilanne Säilyneisyys, vauriokartoitus, väritutkimus: 2.krs terassi, porraskäytävä 2

Anssi Luodemäki

Kuva: Keskuskortteli, Vaasa. A. Fethulla. Arkkitehtuurimuseo
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DOCUMENTATION
OF THE CURRENT SITUATION

Anssi Luodemäki

1:1500

One of the Rewell Center’s longer sides is along the town square, 
and the opposite one faces the park and Raastuvankatu street. Two 
shorter sides face two of the Vaasa’s main streets; Vaasanpuistikko and 
Hovioikeudenpuistikko.

There are two entrances form Hovioikeudenpuistikko, as is from 
Raastuvankatu and Ylätori, and one from Vaasanpuistikko

Toriparkki parking hall under the square has over 840 parking spaces and 
there has been proposed an extension to it that wold be placed under 
the Vaasanpuistikko street.
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EXTERIOR ARCHITECTURE
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EXTERIOR ARCHITECTURE
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Concrete floor slabs on the 
roof terrace are from the 
original state of the building.

Overhanging roofs and their 
ceilings have obeche wood 
cladding

Sauna terrace

Sokos hotel
and its glass lift
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Kuva: Keskuskortteli, Vaasa.  O. Airaksinen, 1966.  Arkkitehtuurimuseo
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RYHMÄ III

Viljo Revell ja Vaasa Säilyneisyys, vauriokartoitus, väritutkimus: kattoterassit, porraskäytävä 3

MaialenRuiz Lobato, Topias Yli-vakkuri

Kuva: Keskuskortteli, Vaasa.  A. Fethulla.  Arkkitehtuurimuseo
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Viljo Gabriel Revell was born in the city of Vaasa in the early winter of 1910 to a 
Swedish speaking family as a youngest of  ve children. Viljo’s father Oskar Rewell, 
a Judge of the Court of Appeal, was a very Finnish minded person. He wanted to 
educate the family to be also Finnish speaking so Viljo was given a Finnish  rst 
name and went to a Finnish speaking school like his sister and three brothers.1.s.23-24

From the early years of primary school, Viljo knew that he wanted to be an 
architect.1.s.31. His father Oskar Rewell had been travelling in Germany and 
Switzerland 1.s.22 and like his father, Viljo wanted to travel and see the world. 
After graduating from a high school in Vaasa, Viljo started his journeys by going 
to study in Helsinki University of Technology and made his  rst trip abroad in 
the age of 20. 1.s.36 His wanderlust still didn’t pass and Viljo decided to join the 
navy in the middle of his studies to see the world.1.s.47Sailing became his lifelong 

passion. Despite his attraction to international, he always maintained a special 
connection to his home city Vaasa. 

Viljo had already made a name for himself during his studies by designing his 
iconic building Lasipalatsi in Helsinki in co-operation with other architecture stu-
dents Kokko and Riihimäki in 1935. Viljo graduated after two years in 1937 
and project orders were already pouring in.1.s.55 Oskar Rewell was an in uen-
tial man in the city of Vaasa and invested in the property there with his busi-
ness partners.1.s.38 Viljo’s father’s connections allowed him to get a good foothold 
in the city of Vaasa and eventually he made several projects in the city area.

Viljo was always very well liked in Vaasa. He was seen by the public as a talented 
international gentleman who was charismatic and well spoken. On the other 

Early Years in Vaasa and After

Viljo Revell and Vaasa
hand, he was seen by many as a local hometown boy with humble beginnings. Viljo 
was a character that inspired a lot of stories about him, some of them true, some 
of them less true.1.s.19 One story being spread was that he was a son of a market 
stall salesman. It wasn’t exactly true, but there was some semblance of origin to 
it. Oskar Rewell had a company with his associates called Halli Oy and it bought 
a plot In Vaasa and build the city market hall. Halli Oy came to play an important 
role in Viljo’s life as well and he designed several projects for the company.1.s37-38

Photograph 1. Viljo Revell, portrait.

Photograph 2. Map of Vaasa.
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One of the  rst projects Viljo designed in Vaasa was a commercial and apart-
ment building for his father’s company Halli Oy in 1939.2.s.25 The in uen-
ce of Lasipalatsi can be clearly seen in the design of the building. It’s an 
example of modern functionalism with clean facades, horizontal lines and 
large glass surfaces. The ground  oor is commercial space with recessed arca-
des and the second  oor consists of uniform continuous glass windows with 
a rounded corner of the building, much like in Lasipalatsi. The upper  oors 
house the apartments and the facades are more closed with smaller windo-
ws. Even there the commercial nature of the building becomes part of the 
architecture in the shape of carefully placed colorful lit advertisement signs.

Early Projects

Halli Oy – 1939

Photograph 3. Halli Oy commercial and residential building. Photograph: Ostrobothnian Museum

Photograph 6. Valkolinna in it’s partly demolished state. Photograph: Helena Teräväinen, 2010.

Built in the same time as Halli Oy, now partly demolished Valkolinna was 
a military building for the local chapter of the voluntary militia, The Whi-
te Guard.2.s.25-26 It was also an example of functionalism of its time, sad-
ly not much is left of the building. Valkolinna’s conservation status was been 
removed in 2010 and it will be demolished completely in near future3.

Valkolinna – 1939

Photograph 4. Halli Oy street view in it’s present form. Photograph: Halli Oy.

From top to bottom: Valkolinna, Halli Oy

Photograph 5. Valkolinna aerial view. Photograph: Ostrobothnian Museum
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Reconstruction Period

Strömberg Oy commissioned Viljo Revell to design family houses for the emp-
loyers of their company. He proposed an adaptive building system, with low 
building costs and enough  exibility to manage the scarce material conditions 
of post-war times. There was also included a plan to upgrade the living quali-
ties based on improving conditions later. In total 13 buildings were built with 
cheap materials and solutions, but were well designed in general. They were in-
dustrially built wooden pitched roof two-family houses consisting of two rooms 
and kitchen with around 40m2 of living space for each family.2.s.33 The de-
sign was similar to single-family houses of the time, which were built for the 
families of soldiers returning from the war. Atypical detail in the buildings are 
the apartment entrances in the diagonally opposing corners of the houses.

Company Houses on Mannerheimintie – 1944

Viljo Revell was very involved in the reconstruction period of Finland and Vaasa. 
He was the director of the Finnish Association of Architects (SAFA) reconstruction 
of ce during years 1942-44, as well as the managing director of the Vaasa de-
partment of a common-good building company SATO Oy in years 1941-51.2.s.29

Design of the SATO-block in Hietalinna started in 1941, but actual construction 
started after the Continuation War ended. The construction was delayed several 
times and was  nally  nished in 1960. Block consisted of seven buildings borde-
ring a green zone in the middle. At the time, Viljo was also working on building 
standardization to create standard guide lines (RT) for construction.  He men-
tions that the stairs of the building were designed by using the RT-model. 2.s.29

SATO also constructed the apartment buildings in Malmönkatu 2-10. They 
were called “ at cap houses”, distinguished by their low angled roof de-
sign. Buildings were built with early concrete element methods.2.s.30 This 
goes to show that Viljo was interested in developing apartment construc-
tion as a whole and wasn’t only designing housing for immediate needs.

SATO-Block, Hietalinna – 1946-1960

Photograph 7. Two-family houses on Mannerheimintie. Photograph: Ostrobothnian Museum.

Photograph 10. SATO-block apartment building on Malmönkatu.. Photograph: Helena Teräväinen, 2010.

From top to bottom: Mannerheimintie houses, SATO-block.

Photograph 8. Hietalahdenkatu 22-24. Photograph: HT, 2010.

Photograph 9. ” at cap houses”. Photograph: Ostrobothian Museum.
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The apartment building in Rantakatu 14 was built next to the seashore 
and It had four meter wide balconies. They had distinguished round ho-
les in the railing, which further emphasized their openness towards the 
sea. “A piece of the sun for everyone”,2.s.34 like Revell said at the time. 
The balconies have now been covered in glass and the original concre-
te railing has been replaced by glass wall with gray sticker design to imi-
tate the original. This solution tries to preserve the openness, but fails 
to capture the earlier stylish design. The building also features an early 
version of centralized air ventilation, where bathrooms are placed on 
top of each other. The design was imitated from Swedish buildings. 2.s.34

Vaasanpuistikko 1 is a rare building in a way that the facades were built 
from aluminum. The idea probably came from Northen America, where Vil-
jo Revell had witnessed the use of aluminum in architecture. 2.s.34 Aluminum 
facades weren’t in use in Finland at the time and it was seen as a very mo-
dern approach. It was thought to be a cheap material that’s durable in coas-
tal locations. It was also the  rst apartment building heated by water circu-
lated  oor heating instead of the usual radiators under the windows.2.s.34-35

Vaasanpuistikko 6 was built in the same time as Vaasanpuistikko 1 and featu-
red the same horizontal lines in facades as the other buildings. All of these 
buildings were fairly large in scale compared to existing apartment buildings 
and featured many openings on the roof windows and staircases to let sun-
light inside the apartments. Number 6 was also one of the  rst of many Arava 
buildings in Vaasa, which were common-good cheap rental apartments.2.s.35

Apartment buildings Rantakatu 14 – 1952, 
Vaasanpuistikko 1 and 6 – 1955.

Kauppiastalo is somewhat controversial building in a sen-
se that it’s supposed to be designed in 1937, but has been exten-
ded by several architects since. There is a document of Viljo doing 
a remodeling of the building in 1956.2.s.37 The building is functiona-
listic in style and has the typical clean facades with large rational win-
dows, although it doesn’t mirror Viljo Revell’s other designs of the time.

Kauppiastalo – 1937-1956

Photograph 11. Rantakatu 14. Photograph: Topias Yli-Vakkuri 2017. Photograph 12. Vaasanpuistikko 1. Photograph: Topias Yli-Vakkuri 2017.

Photograph 14. Vaasanpuistikko 6. Photograph: Topias Yli-Vakkuri 2017.Photograph 13. Kauppiastalo. Photograph: Ostrobothnian Museum.

From top to bottom:
Kauppiastalo
Vaasanpuistikko 1
Vaasanpuistikko 6
Rantakatu 14
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Heart of  Vaasa

Rewell Center was Viljo Revell’s largest project in Vaasa. It was unique pro-
ject in a way that it consists of a whole central block next to a main square. 
It featured commercial space on two bottom  oors and a market square in 
the middle of the block and tall apartment buildings on the sides. All in all 
the central block idea hadn’t been done in Finland and it was even an im-
portant milestone for Northern Europe.2.s.39 The idea came from interna-
tional and Northern American examples. Here again we see Viljo’s interna-
tional in uence in Vaasa. The project itself was very challenging, considering 
the large scale. It was built in several phases and consists of several plots 
owned by different owners. 2.s.39 Rewell Center has retained its original 
function in the present. It has went through several modi cations during 
times, but the main ideas of Viljo Revell’s modernism can still be seen in 
the building. It features typical strong horizontal lines, recessed arcades on 
the ground  oor and the second  oor to give the tall apartment buildings 
a light appearance. Once again Viljo’s attention to detail can be seen on 
the design and arrangement of the commercial signs on the main facades.

Rewell Center – 1959-1963

Viljo Revell has studied, worked and lived in Helsinki and abroad, but he 
has never forgot his roots in Ostrobothnia. His in uence can be seen in 
Vaasa in many ways, from commercial to residential. He has brought new 
innovations and technology from his travels back to his hometown. Vil-
jo has always been very careful about his designs. He wants to preser-
ve the quality of his architecture no matter the cost of the building. His 
modern ideas and new technological solutions can be seen even in the 
cheaper common-good buildings. He believes that technology can be an 
asset in making buildings better and more affordable. Good quality living 
space for all, seems to be his motto. Vaasa has offered Viljo a perfect op-
portunity to bring these ideas to life and to develop his hometown. His 
modernistic style has been widely copied in following decades, with varying 
success. In any case his in uence can clearly been seen in the cityscape 
of Vaasa and remains to be in uential for its architecture in present day.

Epilogue

References
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RYHMÄ IV

Viljo Revell´s architecture and modernism 
Säilyneisyys, vauriokartoitus, väritutkimus: arkaadit, sisäänkäynnit ja porraskäytävä 4
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VILJO REVELL AND THE MODERNISM

A worldwide introduction of Modernism

The architectural traditions in the 50 years between 1920 and 1970 can 
be considered as animal species: when one triumphs, another one might 
succumb, in a sort of struggle of existence. However, differently from the 
animal world, there is always a chance of a revival of forms and ideas. 
Political ideas form the background of each movement but, even if based 
on the same context, each tradition is distinct and ideologically opposed 
to the others. Every country contributes with a different political 
background, and so happens with architectural traditions, but thanks to 
the development of technology and transportation, we cannot think as 
a nation isolated from the others; the ideas travels around the globe, 
changing and evolving themselves.

Thinking about the modern movement in architecture, it’s easy to direct 
our thoughts to Le Corbusier and his 5 points (see pg 2), imaging those 
white buildings with tiny pillars to bear the loads. But, it would be too 
simple to enclose all the movement in a single architect’s style. Of course, 
he has played an important role in the definition of what is modern 
movement and what functionalism, but moving our eyes from France to 
the rest of the world, we would see that style can change, approach can 
change, and the raising of this current always follows different motivations. 
Politics, geography, economy were few of the matters that influenced 
the architectural events; moreover, development of industrialism and 
urbanization and the problem of reconstruction after World War I took 

KUVA 
(300 dpi -tarkkuus!)

1. Evolutionary Tree, 1920-1970. An explanatory diagram of the six 
major architectural modern traditions. also an important role.

In France, meanwhile Le Corbusier was studying how to design the perfect 
modern building, August Perret and Tony Garnier started to use and show 
concrete in their designs. They were innovative, modelling shapes and 
volumes without cover these with other materials. Structure was the new 
protagonist together with a linear architecture. We can see a first steps in 
a “modern” direction.

Austria was under the Art Nouveau and Jugendstil control but two architects, 
above all, stood out of the mass starting a war against the ornament, the 
useless objects that covers and don’t reveal the real architecture. In Adolf 
Loos’ and Josef Hoffmann’s designs it’s easily recognisable the first element 
of the modern movement: the white and clean façade with no decorations, 
if not just the texture of the used material. Moreover, windows were not 
anymore regular in their rhythm, but following the internal needs of light 
and ventilation, they could look smaller or bigger, with polished or clean 
glass… an abomination seen through the eyes of neo-classical architects.

Mies Van der Rohe, in Germany before and then worldwide, took also an 
important role in the diffusion of the new ideas about architecture. Thanks 
to his sense of cubism and extreme precision, he started to demolish the 
border between the internal and the external space, with his glass facades 
and steel-made structures. Here we can find another essential point of the 
modern way of design: the pillars – made by concrete or steel – could bear 
all the loads, giving the possibility to design a plan only following the needs 
of the inhabitants, with new spaces, new perspectives. In the same period 
Walter Gropius was following the same idea: the etherealizations of the 
architecture. He was not working alone: he founded the Bauhaus, a school 
of Architecture permeated with his ideas and researches. 

3. Adolf Loos, Looshaus, Wien, 1909-1912

2. Le Corbusier, Freehold Maisonnettes, 1922
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Architecture as a regime motto, at least for Mussolini, in Italy. Architecture 
had to show magnificence, tradition in a monumental classicism (which 
became the signature of his regime), completely against what was happening 
all around Europe and the world. Pagano and Terragni, two Italian architects, 
even having doubts about designing in such a style, designed many buildings 
for the dictator, trying to answer to a double equation: the first about 
combining the glory of the Caesars and the immortality and universality 
of Classicism, the second about designing with Classicism and modernistic 
idea worldwide coming.

The Atlantic Ocean was not able to slow down the changing, and even with 
a different language, the modern movement enriched the U.S.A. Only the 
name changed: in fact, in 1932, the term ”International Style” was taken in 
use. From the Chicago school with his organic architecture, Frank Lloyd 
Wright showed how important the carpentry tradition was, and explained 
that just using materials in the best way, there’s no need of ornaments. He 
mastered this traditionally modern way of designing – mostly houses – 
and the result is worldwide known as Prairie House. During and after the 
World War II, the European emigrants were in remarkable role spreading 
the modern architecture in the States.

In the beginning of the 20th century, Le Corbusier with around 40 archi-
tects from all over Europe and Russia (when able to get the visa) putted 
their ideas together during the CIAM – Congrès International d’Archite-
cture Moderne. These meetings – founded in 1928 and disbanded in 1959 
– helped to spread the principles of the Modern Movement focusing in all 
the main domains of architecture (such as landscape, urbanism, industrial 
design, and many others). Here, he was finally ready to show his theory, 

the ”esprit nouveau”, the new spirit, a clear conception of how to make 
architecture, following five points: pilotis as structural elements, free plan, 
free façade, horizontal windows and roof gardens. About the relation with 
the environment, the landscape and the cities, he would literally prefer to 
demolish the old historical texture substituting it with high multi-purpose 
flats surrounded by green parks… of course, nobody let him free to realize 
such an idea.  Where he failed to achieve his vision, World War II won: after 
the war, a lot of cities in Central Europe were ruined. 

A curiosity: even if the Modern Movement was developed around 1920’s, 
in the UK they started to adopt it nearly nowadays because of the weather 
conditions. Condensation and cold houses are now avoided thanks to good 
insulation and high-performances windows, not existing before. Almost a 
century delay! 

Nevertheless, also Japan had something to say about modernism. Japanese 
architects wanted to show a particular concept in their projects: the cycle 
of growth, change and decay. For example, in Kisho Kurokawa’s Takara 
Beautillon, with a structure made by a single unit repeated 200 times, with 
joints that could accept new units in any direction of growth, like a fractal. 
The philosophy was so accepted by the people and politicians that became 
known as the “Japanese miracle”. This emphasis on systematic planning, in 
an age of high speed in technological evolution (robots) was a triumph.

6. Frank Lloyd Wright, Robie House, Chicago, 1908-10 

4. Guerrini, Lapadula, Romano, Palace of the Italian Civilization, EUR, 
Rome, 1942

5. Kisho Kurokawa, Takara Beautillon, EXPO 70, Osaka
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Scandinavia

However did the modern movement raised up always on the same 
conditions? We know that thanks to the development of the materials’ 
and electronic devices’ technology, architects started to design new spaces 
including all these news, to make architecture again the protagonist of 
everybody’s life. But, for example in Scandinavia, modern movement came 
in a particular moment, sometimes becoming or replacing the national style.

Architecture answering to emergency: this was the raising condition in 
Denmark; people were living in less than two square meters per person. 
Starting building in concrete gave the possibility of build better houses 
for everybody, and thanks to the white facades, give also the perception 
of healthier cities. Moreover, concrete houses were built thinking to the 
possibility to be enlarged hosting more families or family members.

Modernism to realize a dream, the “Norwegian dream”, a house for 
everybody. In a period of lack of materials and money, the standardisation 
and optimisation were a dream for the people and the architects. Cinemas, 
offices and other public buildings were the first to be built following the 
new criteria, followed by private houses owned by the richest persons 
(especially in Oslo); only after the world war it came the time for social 
housing.

We shouldn’t think about architecture only through buildings, furniture is 
an important part of the whole, and, especially in Sweden, the means of the 
modern movement diffusion. Good home as a picture of a good society, 
at the first moment through furniture, optimised and technology based. 

After, the functionalism moved to the housing system and, thanks to the 
environment (dark Scandinavian winter), the light became the focus with 
the idea of “light as extra attractive”. A paradox: multi-family houses were 
built in a country with wide land and low population, respecting more the 
philosophy of the movement than the genius loci. At the end, functionalist’s 
vision became the goal and not the way to achieve it, with a result of an 
ultra-simplification and de-personalisation of the buildings.

We could think Iceland is too far and isolated to be conquered by the 
modern movement, but nothing can stop the progress. Here, concrete 
replaced wood as a cheap construction material and safer than any other 
organic one. In a country without history of architecture, modernism 
became the “tradition”. The final aim was to improve the living conditions 
of the inhabitants, through town planning and social housing. The modern 
movement was adopted as a symbol of transformation, from the small, 
agricultural, isolated culture to the modern era of technology.

Finland in particular

The situation in Finland was completely different, and so it was the 
development of the architecture. Until 1960’s, Finland was a rural society 
with only few cities and because of the wars with Russia, the first problem 
was the reconstruction, not caring about the style but mostly about 
optimising the use of resources. From 1956, the political wing moved from 
right to left, and, at the same time, the economy started to change: more 
and more people were moving from the countryside to the cities searching 
(and finding) jobs. A “Utopia” of development and growth permeated the 
country. As history teaches, when all those people moved, the housing 

7. Kirkeveien, Oslo, 1936 8. Alvar Aalto, Southwestern Finland Agricultural Coop. Building, Turku, 
1928

9. Alvar Aalto, Saynatsalo Town Hall, Jyvaskyla, 1949-1952
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became an issue, and the architects were not there to answer, selling 
themselves to the capitalism: public interest and social politics took over in 
architecture. Massive building projects of the new suburbs set construction 
industry on the driver’s seat. 

Stylistically and politically speaking, since 1900’s ’til the end of 1930’s,  there 
was this urgency to get rid of the Russian influence in the architecture, 
showing that Finland was an independent country from every point of 
view. After a furious fight with the Traditionalists, Modern movement and 
functionalists raise up: technology could transform the buildings, ornaments 
were (of course) erased, everything must show how technically advanced 
the society was.

This philosophy was firstly used for public buildings such as hospitals, 
schools, churches, and one of the first important architect to use it was 
Alvar Aalto. Today internationally known as the most important Finnish 
architect, he started his career in the 1920’s, and one of the first project 
was the Muurame Church (1926-29), where he showed what was to come.

Financing the housing was still left to private companies, but few architects 
started to give importance on finding a solution to the problem; Alvar Aalto 
among them but also a young Finnish architect, Viljo Revell, was following 
the same path. Central heating, standardisation of doors and windows, 
cheap industrial building materials and prefabricated structures were the 
basic points of this new architecture.

Finland followed the flow of a wave: down with Russian wars, up with 
the raising of the economy, down with the 2nd World War: and again, the 

problem of reconstruction, this time together with the housing problem. 
A reconstruction bureau was founded, (from 1947 onwards called 
“Standardisation office”) and it produced many model drawings of buildings 
mainly made of wood, because of the scarcity of building materials. Even 
multi-stories buildings had their floors made of wood again. By the 1950’s 
the building of a prosperous Finland began: Aalto and Revell, after their trips 
to USA, took many new ideas and they influenced the building techniques 
all over the country. Two-thirds of the housing was state-subsidised and 
the design was directed with strict norms: for example, all the one-
room flats were not allowed to have a balcony, but Revell found a way to 
implement the so-called French-balcony, to give at least the perception of 
an open place. Fully prefabricated buildings were erected all around Finland, 
sometimes in a “pure” functionalistic style, otherwise adapting themselves 
to the landscape following the Aalto’s style. In both cases, the modern 
movement was the absolute protagonist in the history of architecture until 
the end of 1980’s.

Viljo Revell and the modernism

As introduced before, Alvar Aalto was not the only important architect 
to develop the modern movement in Finland: many architects succeeded 
in this goal, and among them we must mention  Aarne Ervi and Viljo 
Revell. Born in 1910 in a medium-sized county town called Vaasa, Revell 
represented not only a person, but also an entire young movement. The 
landscape of his hometown, wide flat land with high houses, influenced his 
vision of architecture, and as we can see in his projects, he was not afraid 
to create landmarks with tall buildings. When still a student, he had the 
occasion (together with Niilo Kokon and Heimo Riihimaen) to design a 

10. Viljo Revell, Lasipalatsi, Helsinki, 1936 11. Viljo Revell, Vatiala Chapel, Kangasala, 1960

12. Viljo Revell, Toronto City Hall, Toronto, 1961-1965
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large “bazaar” in Helsinki: The Glass Palace. This was meant to be temporary, 
but once shops and restaurants took places, it completely merged in the 
geography and culture of the city center… today is still a focal point of the 
city. The Lasipalatsi (original name in Finnish) became the first architectural 
product of a new generation in Finland, and showed one part of Revell 
philosophy: a construction that seems as light as possible even when built 
in glass and concrete (this not really known as a light material). 

During the World War II he was an operative field officer on a warship, 
but then, in the 1942 and for 7 years on, he was called to superintend 
the Standardisation Office, a work that didn’t leave him enough time to 
concentrate on his architecture. In 1949, when he resigned, something 
was changed: after the war, romantic, eclectic and decorative tendencies 
prevailed so widely that the modern movement was almost threatened 
to disappear. The Rehabilitation Centre for War Consumptives, showed 
exactly this, a romantic break in the “modern” period. In his use of materials 
and their colours we could recall an influence from Frank Lloyd Wright. 
After, his architecture has been criticised, in few cases, as an example of 
massive, industrialised building, which is considered as the negative aspect 
of modernism. This new style completely reversed the point. In Vaasa, in the 
building know as Revell Center, we can find an example of industrialised 
building, repetitive in his rhythm, and criticised for its mass; one of the most 
representative building from the architect point of view.

Revell is not modern, not romantic, he is first of all rationalist, characteristic 
that he mixed in both styles: thanks to this, his studio became the 
headquarters of many young architects and students willing to revitalize 
architecture with advanced ideas. His way of working, without any prejudice 

and full of spirit of collaboration, attracted many talented architects, and the 
results were many prizes and many of their solutions realized. At the end, 
his outputs reflect several different aspirations of post-war architecture. 
The Glass Palace is an example of pure functionalism, the Palace Industry 
Centre is international modernism, the Liperi Vocational College reflects 
romanticism and the Vatiala Chapel a liberated form of modernism as a 
result of the new building techniques. Calling him a rationalist is by no 
means unproblematic. Since we see his projects as a corporate result, it’s 
hard to analyse Revell’s own style: working always in group we don’t know 
which part came directly from his mind and which parts from others’.

What were the main characteristics of his architecture? 

Clear and systematic plans combined to an effective use of the space, as 
first, maybe a result of the wide use of prefabricated elements. The use of 
pillars and glass, seen in Lasipalatsi and later other buildings, was part of 
the rationalistic idea, where it’s not important the recognisability of the 
architect but the clarity and perfection of the design. Moreover, the relation 
between building and landscape is not as close as for other Finnish architects: 
relation is a matter of view, the “Blue Ribbon” competition showed this 
point, <<a really wide view is only one which extends to the horizon>>, he 
said. Zeitgeist against genius loci: architecture that represent the spirit of 
the time instead of the spirit of the place. He travelled, taught and studied 
in America, but the American style did not influence him directly, if not for 
the structural part of his designs: fenestrated façades and shell structures 
were highly developed in that country.

To conclude, Revell was a typical second-generation modernist, developing 

13. Viljo Revell, Vocational College for War Veterans, Liperi, 1946-1949 14. Viljo Revell, Blue Ribbon competition, 1953

“It was a teamwork, you see” 
Viljo Revell 

ideas and projects through different styles, from functionalism to 
romanticism, always meeting the building challenges of his time, in the spirit 
of international modernism, but also meeting the demands of each project. 
In his short carrier, he reinvented Finnish architecture, demonstrating and 
showing himself as a pioneer, a teacher, and an inspiration for the future 
generations.
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1_arcades 2_ventilation 3_flooring (a)

4_detail (a) 5_ceiling (a) 6_entrances (e)

7_detail (g)

1_the arcades are one of the less touched part by the renovations, in few parts both the wooden slats and the 
    flooring are original, generally not in bad conditions;
2_ALUMINIUM_the ventilation fixtures in this part are original and generally in good conditions;
3_CERAMIC_in this part of the arcades, the flooring is replaced and not in good conditions;
4_METAL FRAME_the metallic frame around at the external border of the wooden ceiling is damaged in few 
    parts;
5_A5_APACHE WOOD SLATS_few wooden slats were replaced and it’s easy recognisable where, the lighting  
    fixtures are replaced;
6_above the entrances there are new cantilever structures, the wooden ceiling (at the bottom) is similar to the 
    original one of the arcades, the lighting fixtures are new and in a different style than the one under the 
    arcades;
7_on the external border, where the metallic frame is damaged, the water is causing water infiltration in the 
    wooden slats.

Light damage Medium damage Heavy damage

ARCADES and ENTRANCES

a b

c

d

ef

g



88 NICOLÒ BERTON | GIUSEPPE DIPASQUALE

1_technical secondary wall 2_heater 3_woooden panels 4_flooring/entrance

5_detail staircases 6_handrail 7_different flooring

8_different flooring

1_DRYWOOD_technical panels hosting cables and gas pipes, inexistent in the original design;
2_ALUMINIUM_this heater is not the original one, but a replacement in the previous positions;
3_OAK WOOD_probably original, these wooden panels are re-painted and the mirrors were added (in a 
    contemporary style, out of context);
4_CERAMIC_the original flooring is replaced by a new one in a different style than the rest of the staircases, also 
    the door is replaced with an aluminium one;
5_CONCRETEthe steps a5_CONCRETEthe steps are in a generally good condition, except for those small damages caused by the 
    everyday use;
6_RUBBER_the handrails are also original in every floor, small damages caused by the use;
7_CERAMIC_in the entrance part, two new different flooring were placed, both in a different style than the 
    staircases;
8_original flooring of the staircases (down) next to the new flooring of the entrance (above),  plus the insertion 
    of a synthetic carpet to clean the shoes.

Light damage Medium damage Heavy damage

FLOOR 1
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1_technical secondary wall 2_heater 3_woooden panels 4_flooring/entrance

5_detail staircases 6_handrail 7_different flooring

8_different flooring

1_DRYWOOD_technical panels hosting cables and gas pipes, inexistent in the original design;
2_ALUMINIUM_this heater is not the original one, but a replacement in the previous positions;
3_OAK WOOD_probably original, these wooden panels are re-painted and the mirrors were added (in a 
    contemporary style, out of context);
4_CERAMIC_the original flooring is replaced by a new one in a different style than the rest of the staircases, also 
    the door is replaced with an aluminium one;
5_CONCRETEthe steps a5_CONCRETEthe steps are in a generally good condition, except for those small damages caused by the 
    everyday use;
6_RUBBER_the handrails are also original in every floor, small damages caused by the use;
7_CERAMIC_in the entrance part, two new different flooring were placed, both in a different style than the 
    staircases;
8_original flooring of the staircases (down) next to the new flooring of the entrance (above),  plus the insertion 
    of a synthetic carpet to clean the shoes.

Light damage Medium damage Heavy damage

FLOOR 1

1_different flooring 2_heater 3_ceiling

4_door 5_different flooring 6_handrail

7_elevator

1_the original flooring in the staircases is divided from the new placed one by a metallic stripe;
2_CAST IRON_the heaters are original;
3_SOUNDPROOF PANELS_in the new connective corridor to the new gallery is placed a new technical ceiling, 
    easy recognisable from the original one next to it;
4_ALUMINIUM_the aluminium door separe the old building from the new shopping gallery;
5_CERAMIC, CONCRETE_the original flooring (above) and the new placed flooring (down);
6_6_RUBBER_the handrails are also original in every floor, small damages caused by the use;
7_the frame of the elevator is original, the door was replaced and painted in a similar colour like the frame.

Light damage Medium damage Heavy damage

FLOOR 2
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1_technical ceiling 2_elevator 3_heater

4_flooring 5_doors 6_steps

1_DRYWALL_the technical ceiling is not covering all the space but only where needed;
2_it’s recognisable the replacement of the door, the alarm bell it’s original;
3_CAST IRON_the heater and the pipes are originals;
4_CONCRETE_in the landing are visible few cracks in the flooring;
5_OAK WOOD_the doors look original, on the right part of every door it’s still present the original lock, on the 
    left the new one;
6_CONCRETE_the steps p6_CONCRETE_the steps present cracks near the central pillar caused by the time and use;

Light damage Medium damage Heavy damage

FLOOR 3
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1_elevator 2_flooring

3_wires 4_detail 5_flooring

1_WOODEN PANEL ON STEEL_the door of the elevator is replaced and left in a different colours than the 
    rest of the frame;
2_CONCRETE_damages (cracks) in the flooring;
3_PLASTIC_where the walls and the ceiling join, there is a cable pipes, probably not original;
4_PLASTIC_in few points of the staircases it’s still possible to see the original switches (round shape), but in the 
    majority of cases these were replaced by new ones (quadrangular shape);
5_CONCRETE_damages (cracks) in the flooring5_CONCRETE_damages (cracks) in the flooring.

Light damage Medium damage Heavy damage

FLOOR 4
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5_elevator

1_flooring 2_wall

3_exterior 4_staircases

1_CONCRETE_superficial damage in the flooring;
2_PLASTER_hole on the corner, filled by plaster and not re-painted;
3_ALUMINIUM_the handrail of the balcony is original, the windows frame is original but the glasses are 
    replaced;
4_PLASTER_superficial damages on the wall, next to the steps;
5_WOODEN PANEL ON STEEL_the door of the elevator is replaced and left in a different colours than the rest 
    of the frame    of the frame;

Light damage Medium damage Heavy damage

FLOOR 5
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5_elevator

1_flooring 2_wall

3_exterior 4_staircases

1_CONCRETE_superficial damage in the flooring;
2_PLASTER_hole on the corner, filled by plaster and not re-painted;
3_ALUMINIUM_the handrail of the balcony is original, the windows frame is original but the glasses are 
    replaced;
4_PLASTER_superficial damages on the wall, next to the steps;
5_WOODEN PANEL ON STEEL_the door of the elevator is replaced and left in a different colours than the rest 
    of the frame    of the frame;

Light damage Medium damage Heavy damage

FLOOR 5

1_elevator (6th) 3_heater (6th)

7_door (7th)

4_heater (7th) 5_detail (7th) 6_wires (7th)

2_detail (7th)

1_PLASTER_the door of the elevator is replaced, under the white plaster there is a blue one, maybe used like a 
    base;
2_PLASTIC_the original switches are replaced by new ones (quadrangular shape);
3_CAST IRON_the heaters are original, valves are replaced;
4_STEEL_the old heater pipes are replaced by new ones but in a different configuration;
5_the damages of the replacement are not covered or fixed;
6_PLASTIC_whe6_PLASTIC_where the walls and the ceiling join, there is a cable pipes, probably not original;
7_STEEL ON OAK WOOD_on the right side of the door it’s visible the old locker, on the left the new one.

Light damage Medium damage Heavy damage

FLOORS 6-7
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1_technical ceiling 2_elevator 3_window

4_flooring 5_exterior

1_SOUNDPROOF PANELS_the technical ceiling is composed by acustic panels with dots pattern;
2_PLASTER_it’s recognisable the replacement of the door, the corner of the wall next to the elevator is 
    damaged and shows the steel structure under the plaster;
3_WOOD_the frame of the external window and door is original, the glass is replaced;
4_CONCRETE_damages (cracks) in the flooring;
5_CONCRETE_the concrete panels in facade are originals;

Light damage Medium damage Heavy damage

FLOOR 8
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7_plaster

2_detail 3_staircases

4_ceiling 5_ceiling 6_light

1_windows

1_WOOD_the frame of the window and door is original but the glass panel in the window is original, in the 
    door is replaced with a multi-layer one.
2_PLASTIC_two switches compared, on the left the original one, on the right the replaced one;
3_STAINLESS STEEL_the trash-load system is not in use anymore, all the doors are original but blocked;
4_PINE WOOD_the ceiling is covered with wooden slats, probably original, when the wall was re-painted they 
    didn’t pay attention to the connection with the wooden ceiling;
5_PINE5_PINE WOOD_there’s an infiltration of water/humidity damaging the wooden slats on the ceiling;
6_ALUMINIUM_the lamp holder is missing and it’s visible the interior part (rests are original except for the light 
    bulb);
7_PLASTER_in the right side of the window, the plaster is damaged, there’s a crack following the direction 
    ceiling-floor;

Light damage Medium damage Heavy damage

FLOOR 9
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d_Wooden panels
Floor 1

a_b_Grey wall - white ceiling
Floor 3

d_Wooden door
Floor 2

Grey skirting
(every floor)

d_Elevator door
Floor 4

c_Handrail
(every floor)

MAIALEN RUIZ

TULEVAISUUDEN VISIO - SOKOKSEN TAVARATALON UUSI ELÄMÄ  MEERI KARJULA24

Pylväät: pinnoite
Puhtaaksi valettu valkobetoni 
Käsittelyn alkuperä: Sokoksen portaasta:  
puhtaaksi valettu valkobetoni

Alakatot 
Puupaneeli, tiikki, vaalea, leveät saumat 
Alkuperäinen: Apache-lankku, leveät saumat

Lattiat: työtilat, lukusali
Ege tekstiilimatto, harmaan eri sävyjä 25 x 25 
Alkuperäinen: Betonilaatta, harmaa 25 x 25

Lattiat 
Betonilaatta, vaalea harmaa, 50 x 50, puolikiiltävä 
Alkuperäinen: Betonilaatta, harmaa 25 x 25

Detaljit 
Kiillotettu erikoismessinki
Ovien pielet, lasiseinän kiinnikedetaljit, välipohjan 
aukkojen ja valoaukkojen reunat

Lasikaiteet 
Pystytolpaton turvalasikaide, kirkas 
Karkaistu, laminoitu, 8 mm  
(esim. Steelpro LK63)

MATERIAALIVALINNAT

Yhteisen konseptisuunnitelmamme mukaisesti pyritään ma-
teriaalivalinnoilla tavoittamaan alkuperäinen tunnelma hie-
nostunein materiaalein ja detaljein, kuitenkin alkuperäistä 
täysin kopioimatta. Puiset horisontaalisuutta vahvistavat 
alakatot pistemäisine valonlähteineen, betoniset laattalattiat 
sekä betonipintainen pilariverkosto ovat keskeinen tekijä 
rakennuksen tunnelmassa. Tiloissa, joihin halutaan tuoda 
pehmeämpää äänimaailmaa, lattiamateriaaliksi on valittu al-
kuperäisen laattalattian kokoista harmaata tekstiilimattoa.
Messinkisillä yksityiskohdilla kuten käsijohteilla ja lasiseinien 
helotuksilla luodaan viime silaus harkittuun ilmeeseen.
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Marisa Tofferi - Meeri Karjula
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Marisa Tofferi
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Meeri Karjula 
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Exterior view

MAIALEN RUIZ

TULEVAISUUDEN VISIO - SOKOKSEN TAVARATALON UUSI ELÄMÄ  MEERI KARJULA24

Pylväät: pinnoite
Puhtaaksi valettu valkobetoni 
Käsittelyn alkuperä: Sokoksen portaasta:  
puhtaaksi valettu valkobetoni

Alakatot 
Puupaneeli, tiikki, vaalea, leveät saumat 
Alkuperäinen: Apache-lankku, leveät saumat

Lattiat: työtilat, lukusali
Ege tekstiilimatto, harmaan eri sävyjä 25 x 25 
Alkuperäinen: Betonilaatta, harmaa 25 x 25

Lattiat 
Betonilaatta, vaalea harmaa, 50 x 50, puolikiiltävä 
Alkuperäinen: Betonilaatta, harmaa 25 x 25

Detaljit 
Kiillotettu erikoismessinki
Ovien pielet, lasiseinän kiinnikedetaljit, välipohjan 
aukkojen ja valoaukkojen reunat

Lasikaiteet 
Pystytolpaton turvalasikaide, kirkas 
Karkaistu, laminoitu, 8 mm  
(esim. Steelpro LK63)

MATERIAALIVALINNAT

Yhteisen konseptisuunnitelmamme mukaisesti pyritään ma-
teriaalivalinnoilla tavoittamaan alkuperäinen tunnelma hie-
nostunein materiaalein ja detaljein, kuitenkin alkuperäistä 
täysin kopioimatta. Puiset horisontaalisuutta vahvistavat 
alakatot pistemäisine valonlähteineen, betoniset laattalattiat 
sekä betonipintainen pilariverkosto ovat keskeinen tekijä 
rakennuksen tunnelmassa. Tiloissa, joihin halutaan tuoda 
pehmeämpää äänimaailmaa, lattiamateriaaliksi on valittu al-
kuperäisen laattalattian kokoista harmaata tekstiilimattoa.
Messinkisillä yksityiskohdilla kuten käsijohteilla ja lasiseinien 
helotuksilla luodaan viime silaus harkittuun ilmeeseen.

MAIALEN RUIZ
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VAASALAINEN SHOWROOM

Puhuttaessa kaupan murroksesta esille nostetaan usein Sho-
wRoom-tyyppinen liiketila, jossa ideana on, että asiakas tutustuu 
esillä olevaan näytekappaleeseen tilatakseen tuotteen suoraan ko-
tiinsa. Tämän hetken ShowRoom -tiloja yhdistää laadukkuuden tuntu 
ja lähes taideteosmainen esillepano kohdevalaisimineen. ShowRoom 
-liiketilat mielletäänkin tällä hetkellä enemmän varakkaan kansanosan
ostospaikaksi. Suunnitelmassani olen halunnut havainnollistaa vaasa-
laista ShowRoom -liiketilaa, jossa idea on tuoda eräänlainen brändi-
tori kauppakeskukseen. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi pienemmille
paikallisille käsityöläis- ja designtoimijoille mahdollisuuden verkos-
toitua ja koota saman henkisiä asiakkaita yhteen yhteistä kaupallista
tilaa hyödyntäen. Viereinen paviljonki on esitys siitä, minkä tyyppisenä
”brändikoju” voitaisiin toteuttaa.

5m x 5m x 3m -kokoinen modulaarinen asennuslattialla varustet-
tu ”brändikoju” on sijoitettavissa vapaasti ensimmäisen kerroksen 
korkeaan tilaan. Matalampaan osaan sijoitettavien kojujen tulisi olla 
pienempiä, jotta tila ei tuntuisi liian ahtaalta. Tämän hetken materiaa-
leilla koju voisi olla esimerkiksi vaaleaa ja harmaantunutta puupintaa 
yhdistävä lasiseinin aukotettava kokonaisuus. Tulevaisuuden muoti-
virtaukset tulevat kuitenkin hautaamaan tämänkin materiaalitrendin 
alleen, joten olen esittänyt materiaalit viitteellisesti.

451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  | VAASA | 2017 9

ATRIUM - TULEVAISUUDEN VISIO
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REWELL GARDEN

Rewell Garden is a project which aims at rethinking the central space of 
Rewell Gallery, improving the experience of the visitors and the quality of 
life of people living and working in Rewell Center.. The new roof garden is a 
private space for the residents, where they can have a walk or simply relax 
under a tree, enjoying sunlight during warm months. All the machines for the 
ventilation are hidden, improving the view from apartments, of ces and hotel. 
Inside, the space has been rearranged, adding new areas for the shops, all 
under the new steel and glass structure which replaces the gallery giving 
more light and freshness to the shops. Clear colors have been chosen to 
increase the airy sensation.  In the central part shops are composed by light 
modular structures of one or two levels.

Value assessment

The intervention is huge, but at the same time it aims at preserving and 
giving value to the original structure: in fact, the new roof garden recalls the 
original central courtyard designed by Viljo Revell, but at a higher level. The 
glass skylights correspond to the original empy spaces in the project. All the 
original parts have been kept: the terraces, now closed to public access, are 
opened again, as extension of shops and cafeterias, giving life to the building 
as it was in the past, keeping also the original paving. Everything that is part 
of the original project has to be kept and restored, in order to preserve the 
original shape also in perspective of a radical restoration project bringing 
the whole building to its  rst con guration.

According to the Madrid document, the new parts are distinguishable from 

Nicolò Berton the original ones, using also different materials, such as steel and glass for 
the central part. Reversibility is one of the keywords of this project.

The aim of the interior reorganization is to make the space more 
understandable, without ”overwhelming” shops which make confusion in 
visitors. In this way, the project points at improving the experience of people 
visiting and working in Rewell Center; being an example of Modernism in 
Finland, the aim should be focusing on quality of experience rather than 
quantity. 

NICOLÒ BERTON
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NICOLO’ BERTON2

Northeastern University International Village
Stephen Stimson Architects
Boston, Usa, 2010

Gibraltar University Headquarters
Ayalto Architectural Services
Europa Point, Greece, 2013

CONCEPT, INSPIRATION, REFERENCES 

NICOLÒ BERTON
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Roof plan, scale 1:500

NICOLÒ BERTON
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Floor 1, scale 1:500

NICOLÒ BERTON
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Detail  oor 1, scale 1:200

NICOLÓ BERTON
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Floor 2, scale 1:500

NICOLÒ BERTON



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 105451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  | VAASA | 2017 7

Detail  oor 2, scale 1:200

NICOLÒ BERTON
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Detail, scale 1:25

Section B-B, scale 1:500

window

building structure 

water protection

glass railing

isolation

concrete tiles (with isolation)

wood slat

copper box 

soil

NICOLÒ BERTON
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Section A-A, scale 1:250

NICOLÒ BERTON
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North elevation, scale 1:250

NICOLÒ BERTON
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North elevation, scale 1:250
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Central stands

For the central part of the gallery have been chosen modular light 
structures, which can be composed in one or two levels or moved. The aim 
is to increase the sensation of space and brightness, and at the same time 
provide more space for commercial activities. Some examples have been 
chosen to illustrate the concept.

Hungarian National Stand at Sirha Lyon, Mobilsofa Design Studio, 2015

Floorplan of Hungarian National Stand at Sirha Lyon, Mobilsofa Design Studio, 2015 Audi Design Wall at Pinakothek der Moderne, Münich, 2013

Hungarian National Stand at Sirha Lyon, Mobilsofa Design Studio, 2015

Audi Design Wall at Pinakothek der Moderne, Münich, 2013

central part with stands,  scale 1:500

NICOLÒ BERTON
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Exterior view

NICOLÒ BERTON
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Exterior view
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Exterior view

NICOLÒ BERTON
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Interior view

NICOLÒ BERTON
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Interior view

Value assessment - Rewell Center - Vaasa

      The value assessment is a report about all the values that a building has: 
historical value, preservation value, artistic value, identity and symbolic value, 
authenticity…and so on. Analysing all these points will help to clarify the 
importance of a building, and will help the architects to understand the 
building itself. All the values have, however, inner paradoxes hidden within 
their relation with the passing time: historical or preservation values, for 
example, can be contrapose to the use and modern-day usability value.

      The Rewell Center is a simple building, even in its wide dimension. 
Designed by the Finnish architect Viljo Rewell, the building was originally 
composed with two parallel residential blocks and one open courtyard in 
between. Nowadays, it’s exactly the core of the city center of Vaasa, assuming 
a strategical importance both for commercial purpose than symbolical one. 

      Having analysed the characteristics, the main values of this building that 
I consider important are: preservation, authenticity, use and the newness 
value. Today we are facing the problem of restoration on the modern 
movement heritage, and from the preservation point of view, this building is 
the most representative in his designer’s portfolio and a keystone in the 
history of the movement in Finland. The rhythmical façade should be 
preserved as original as possible, and all the signs from the different shops 
shouldshould be uniformed in the same visual style, following Rewell’s idea. The 
courtyard is today a shopping gallery, with different owners than the rest of 
the building. If the preservation of this part sounds impossible, at least we 
should try to restore it in a way that answer to the same stylistic idea of the 
rest of the complex.

   The courtyard was presented like undeveloped by the private interest 
but it was part of the original concept and perfectly integrated with the whole 
building. However, with the transformation in shopping gallery, it loses the 
originality value, without fully meeting the modern requirements for a 
shopping mall; it didn’t gain a proper use-value, and the result is an order-less 
amount of shops filling the original void.

   Because of the hybrid history of the gallery, not a new style but not in the 
same style of the rest of the building, we cannot fully talk about patina or 
newness-value: we can recognise a series of interventions that transformed the 
space, each of them unrelated with the others. We could, perhaps, introduce the 
same architectural elements of the original building into the renovation of the 
gallery, to reconnect the two entity and reinforcing the symbolic value of the 
whole.

      The meaning of the “authenticity” value is undoubtedly various and 
complicated, but if for historical heritage we know how to recognise it, in the 
process of restoring the modern movement the matter is a bit more confusing: 
minimum interventions, widely documented choices, assessments and 
value-analysis could help in this process. Plus, try to maintain simple forms and 
minimalistic details, even adapting the building to nowadays standards. 

      The new owners of the shopping gallery changed part of the structure of the 
first two floors, mixing the access of the inhabitants with public accesses. The first 
problem to face would be the idea behind the movement inside the building, also 
in the case where it’s impossible to go back to the original building, making it clear, 
following the same rhythm that the Rewell gave. It’ll not be completely authentic, 
but at least more respectful of the context. Lines and volumes should also have to 
be taken into consideration: as simple as possible, without denaturing the site. 
ViViews and perception should be respected, nowadays impossible in the Rewell 
Center: the view from the courtyard is closed, and the flowing relation between 
the courtyard and the arcades all around the building is gone, since part of those is 
also closed becoming part of the shops. Materials and colours are, perhaps, the only 
common base all over the complex.

   Different layers over time are also part of the history of the building, 
becoming part of the authenticity too, but this doesn’t mean that everything is 
allowed: principles like regularity, easy distribution, modularity, open volumes and 
spaces – all parts of the architect’s idea for the building – should be respected, also 
in the newest shopping gallery. 

   In general, regarding the nature of values, being understood by 
intuition, the restorer should understand their indemonstrability and 
disputability and, in order to restore a building, an indefinite number of 
solution exists, none of which can be called perfect.

External perspective view of the building - Rewell Center - Vaasa

*Note on the authenticity. 

TheThe original design of the building, with the open central courtyard, was all together 
more valuable than nowadays: the single parts were better conversing to each other 
and the courtyard acted like a filter between private and public. Today these two 
elements are not so related anymore; the creation of the shopping gallery removed 
public space from the complex without replacing it with new possibilities if not shops 
and restaurants.

GIUSEPPE DIPASQUALE

GIUSEPPE DIPASQUALE
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Internal panorama view of the shopping gallery - Rewell Center - Vaasa Internal view of the original courtyard from an old photo 
Rewell Center - Vaasa

AUTHENTICITY_ the highest value attributed, the 
residential blocks are mostly untouched and give to the 
building its strong character

POTENTIAL_ the second value attributed, the gallery 
today looks unorganised and overcrowded with shops, 
the rooftop insted is under-used; both could be highly 
improved to increase their values

VOID_ the lowest value, the terraces are not used 
except for the technical needs; a possible use would 
increase their value

axonometric view of the complex

3rd floor - example

Value assessment - Rewell Center - Vaasa

Values identification

GIUSEPPE DIPASQUALE
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Internal panorama view of the shopping gallery - Rewell Center - Vaasa Internal view of the original courtyard from an old photo 
Rewell Center - Vaasa

AUTHENTICITY_ the highest value attributed, the 
residential blocks are mostly untouched and give to the 
building its strong character

POTENTIAL_ the second value attributed, the gallery 
today looks unorganised and overcrowded with shops, 
the rooftop insted is under-used; both could be highly 
improved to increase their values

VOID_ the lowest value, the terraces are not used 
except for the technical needs; a possible use would 
increase their value

axonometric view of the complex

3rd floor - example

Value assessment - Rewell Center - Vaasa

Values identification

green >> mass

In this sequence it’s possible to see how the volumes work: the cathedral is surrounded by 
greenery and so it is the city hall; the Rewell Center is an edge between the green line and 
the square, and there’s no open space today in it. The concept is to put in evidence the strong 
volume of the complex, still leaving the visibility/transparence as wide as possible, respecting 
today’s masses. The shopping gallery already closed the courtyard, but, with large use of glass 
panels, it could be possible to give back the open perception originally thouht for the 
complex.

green >> mass mass | edge

cathedral city hall Rewell Center market square

void

In Rewell’s idea, the courtyard could have 
been covered during the summer with a 
movable tent system. In the following 
drawings, few examples of his original 
ideas, never realised. Today, since the use of 
the space is changed, the tent structure 
would not properly work as a protection 
forfor the visitors. A glass panels roof could 
provide light, protection, and even energy, 
thanks to the newest technology, to the 
shopping gallery.

GIUSEPPE DIPASQUALE
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Distribution services Shopping area

East side

First floor

Current situation - Movement

Architectural elements

 - straight lines and easy rhythm of circulation
 - round staircases, focal position
 - courtyard as a free time space (not only shops)
 - utility for the residents, not only spectators

   The first part of the concept is the plan: above this text it’s possible to see the 
current situation in the ground floor, where the viability is confused, not following any 
order or main directions, confusing the circulation of the visitors. 
   
      In my concept, the circulation path is clear, regular, connecting directly all the 
entrances and concentrating the elevators/staircases in a focal point of the building, the 
central core. Moreover, this order could be reflected also in the shops distribution, and 
in the surface available: after the regularisation, in fact, more square meters are available.

   Another intervention regards the separation between the public and the private 
access, not anynore sharing the same doors, increasing the security for the residents.

      In the side elevations it’s not possible to see any of the interventions, minimazing 
the visual impact.
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Detail (page6)

0 10 25 50
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Distribution services Detail (page6)

Open terraces

West side

Second floor

   In the first floor, the same order is repeated: two main axis for the connection 
and for the bridges. The random position of the current staircases is changed and 
replaced.

   The external terraces, today is state of abandon, are putted in use,  making 
these accessible both from the corridors than from the shops/cafeteria/restaurants.

      The central core could be let completely open, like a market space or a 
meeting area, reminding people what was the original purpose of the courtyard and 
not only letting the shops taking over all the space.

   The apertures in the floor let the light invades all the levels, and these are 
made to form a “stair” shape, where every floor can see the corridor/open part of 
the level below.

Shopping area

Current situation - Movement

0 10 25 50

GIUSEPPE DIPASQUALE
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detail ground floor

detail floor 1

0 5 15 25
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  Thanks to the redesign of the interior space, 
following only two main axes, the surface 
available for the shops is regular-shaped, without 
any waste of space.
    In the following two example is shown how 
a possible clothes shop is designed, or a 
restaurant, using the extra-space of the terraces 
like an optional space for dining.

LEGEND:

a. retail space;
b. dressing room;
c. storage;
d. toilet (private);
e. clothes exhibition;
ff. workers space;
g. kitchen;
h. bar;
i. internal dining space;
j. external dining space.

GIUSEPPE DIPASQUALE
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North side

Section

South side
PRO

1. Come and go intervention (glass box);
2. Respecting the rhythm of the facades;
3. Use of the roof + solar panels;
4. Use of the terraces;
5. Bigger open space (more attractive);
66. More sqm for shops;
7. Clear path to walk in;
8. Better position for the staircases;
9. The glass perceptively respect the void of the original courtyard;

CONS

1. Not a new style of intervention;
2. Increased use of air-continioning;
33. No external air for the apartments;
4. Air-conditioning machines in the basement;
5. Less parking places;

   In the south and north elevation, the intervention become prominent, showing the central high 
glass box that enclose the gallery and make possible new possibilities inside the volume.

   Following the same rhythm of the massive concrete part, the glass redesign the face of the 
gallery, removing the arches-shaped structure, completely not related with the language of the rest.

      Even in its big dimension, this intervention is just a skin to protect the interior and let the light 
freely invade the space; the glass panels could use one of the most recent technology implementing 
solar panels and heat-diffusive glass, on one side to avoid the snow to accumulate on it and, on 
another side, to use the solar light as a energy source, when available. The solar panels could be also 
be positioned on the concrete roof of the two residential blocks, helping the gallery to maintain 
relatevely low the consuption of energy.

Current situation - Shopping gallery

0 10 25 50

FOCUS area

GIUSEPPE DIPASQUALE
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0 10 25 50

FOCUS area

Axonometry of the central core

0km biological products
local seller

exhibition space
the history of the building

cafeteria
book shop

relax area

0 5 15 25

a

a

c

c

d

e

b
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Below, one example of interior design for the exhibition space. The whole core 
purpose is to connect people, and in this specific space there are more 

possibilities to do it.

This is the list of the spaces:

a. reception;              b. temporary exhibition;
c. permanent exhibitiion;        d. computer space;
e. art space;

InIn the other floors other public spaces take place, from the cafeteria to the 
relax area. In the groud floor there’s the possibility for the local farmer to sell 
their products, from the producer directly to the user, in an eco-friendly vision.

GIUSEPPE DIPASQUALE



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 121

0 0,5 1 2

structural detail of the core
pillar-floor joint

structural detail of the core
pillar foundation

Structural axonometry
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REWELL CENTER

ARKADIT

Kuvissa nähtävissä rinnakkain alkuperäinen mainosasettelu ja nykytilanne. Muuta huomionarvoista on tori yhteyden muutos sekä arkadien käyttö nyt ja aiemmin.

k28

k1
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k4

k1_Keskuskortteli, Vaasa, 1958-1962. Kuv. M.Julkunen, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen museo. 

k2_Torijulkisivu, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017. 

k3_Arkadi, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017. 

k4_Keskuskortteli, Vaasa, 1958-1962. Kuv. Julkunen, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen museo.

k24_ Keskuskortteli, Vaasa, 1958-1962. Kuv. Julkunen, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen museo. 
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GSEducationalVersion



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 123451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  | VAASA | 2017 1

REWELL CENTER

ARKADIT

Kuvissa nähtävissä rinnakkain alkuperäinen mainosasettelu ja nykytilanne. Muuta huomionarvoista on tori yhteyden muutos sekä arkadien käyttö nyt ja aiemmin.
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ARVOTTAMINEN

Revell Center on historiallisesti merkittävä aikansa kokonaisvaltai-
simpana tuossa laajuudessa toteutuneena korttelisuunnitelmana sekä 
Suomen mittakaavassa että paikallisesti. Keskuskortteli pitää sisällään 
rakennusaikansa ilmiöitä, kuten amerikkalaisuuden ihannoimisen. Se 
on kauppakeskuksena keskeisesti liitoksissa kulutusyhteiskunnan 
syntyyn. Tyylisuunnallisesti rakennus edustaa funtionalismin ja betonib-
rutalismin yhdistelmää ja voidaan nähdä niiden edustajana arvokkaana. 
Kortteli on merkittävän arkkitehdin, Viljo Revellin, suunnittelema ja 
sinäänsä hänen tuotantonsa edustajana arvokas. Kokonaisuus edustaa 
myös oman aikansa arvovalintoja ja estetiikkaa, koska sen alta puret-
tiin monta hienoa puutaloa. 

Kulttuuriympäristöllisesti kohde on arvokas osana Vaasan historiallista 
ydin keskustaa omana kerrostumanaan. Sen keskeinen sijainti torin lai-
dalla tekee siitä kaupunkikuvallisesti merkittävän. Kortteli on Revellin 
Vaasan töiden sarjan eräänlainen huipentuma. Rakennuskokonaisuute-
na kohde on mielenkiintoinen, koska se yhdistää asumista, liike-elämää 
sekä kaupallista tilaa.

Arkkitehtoonisesti kohde on ollut tasapainoinen yhdistelmä suuria 
puhtaita ja ehdottomia linjoja yhdistettynä yksityiskohtaisiin deltal-
jeihin, ja on sitä vieläkin säilyneiltä osin. Korttelia voi kuvailla virtavii-
vaiseksi ja massiiviseksi kokonaisuudeksi, jossa vuorottelevat tummat 
nauhaikkunat ja vaalea betoninauhojen linjat. Arkkitehtonisessa suun-
nittelussa arvokkaana voidaan nähdä tapa, jolla siinä on hyödynnetty 
monialaisuutta ja muuntojoustavuutta sekä samalla nähty kortteliin 
tulevaisuudessa kohdistuvat muutostarpeet. Kohteessa on käytetty 
valmiselementtejä kustannustehokkuuden saavuttamiseksi, mutta luo-
tu hienostunutta arkkitehtuuria viimeistellyillä detaljeilla, ja estetiikan 
ja uuden tekniikan taitavalla yhdistelyllä. Liikennöinnin järjestelyt ovat 

olennainen osa rakennuksen massoittelua ja arkkitehtuuria. Alkuperäises-
sä massoitelussa sisäpiha keräsi ympärilleen liike- ja toimistotilat kahdes-
sa kerroksessa, joiden päällä kasvoi kahdella sivulla kuuteen kerrokseen 
asuintilaa.

Rewell Centerin nykytilanteessa arvokkain ja säilynein osa ovat julkisivut. 
Ne ovat säilyneet, koska niiden arvo on tunnistettu ennen muutoksien 
tekemistä. Etenkin Raastuvankadun puoleinen julkisivu on asuntopar-
vekkeiden osalta säilyttänyt hyvin alkuperäistä ilmettä. Torin puoleinen 
julkisivu on myös säilynyt hyvin, mutta tämän hetkinen värikäs liikkeiden 
valomainoksien esille asettelu vievät julkisivulta sen selkeälinjaisuutta. 
Parempi vaihtoehto olisi esimerkiksi alkuperäisen kaltaiset valkoiset, 
yhtenevällä fontilla laitetut liikenimet. 

Sisäpiha oli keskeinen arvo korttelin valmistuessa, mutta myöhemmin sii-
hen kohdistuvien paineiden alla tehtiin muutoksia arkkitehtonisen idean 
kustannuksella. Tällöin sisäpihan arvoa ei vielä ollut tunnistettu ja siksi se 
on sellaisenaan menetetty 1990-luvun kattamisen myötä. Kattamisella oli 
vaikutus rakennuksen sisäiseen tarkasti suunniteltuun liikennöintiin. Ra-
kennuksen ehdoton selkeälinjaisuus etenkin korttelin sisällä menetetiin 
sen hetkisten ja myöhempien toimenpiteiden seurauksena. 

Arkadit ovat keskeinen ja arvokas osa korttelin massoittelua ja arkki-
tehtoonista ideaa. Ne ovat aikansa ilmiöiden konkreettinen edustaja, 
muun muuassa ikkunaostosten mahdollistajana. Arkadien arvoon liittyvät 
olennaisesti niiden detaljiikka ja materiaalit, jotka muodostavat niiden 
tunnelman. Arkadien arvot on tunnistettu ja niihin kohdistuvista muutos-
paineista käydään keskustelua. Rewell Centerin kohdalla tulisi tiedostaa 
detaljien suuri merkitys näin vähäeleisen ja puhtaan modernin arkkiteh-
tuurikokonaisuuden kannalta. 

Kokonaisarviona rakennuksessa on potentiaalia palata aikaan parempaan, 
mutta kaikki muutokset eivät ole enää järkevästi palautettavissa alkupe-
räisen kaltaisiksi. Korttelin alkuperäisyys ja autenttisuus materiaaleissa 
ja tunnelmassa on detaljiikaan katoamisen osilta menetetty. Kohteen 
identiteetti on kuitenkin säilynyt pohjimmiltaan samanalaisena, vaikka sen 
arkkitehtooninen kieli on hieman rikkoitunut. Osa kohteen arvoista on 
tunnistettu liian myöhään ja kohteen täydellinen eheys on osin menetet-
ty. 

Kohteen arvo suhteessa ympäristöön ja muihin aikansa tuotoksiin 
on tunnistettu ja rakennus on suojeltu asemakaavassa. Suojelu ei estä 
muutoksia, mutta pyrkii säilyttämään kohteen arkkitehtoonisen arvon. 
Kohteen käyttötarkoituksen ja sijainnin vuoksi siihen kohdistuu paljon 
muutospaineita, jotka hankaloittavat sen säilyneisyyden säilyttämistä. 
Kohde on haastava, koska siihen on sidoksissa monia eri toimijoita, joilla 
on erilaiset näkemykset siitä mihin suuntaan rakennusta tulisi viedä. 

Rewell Centerin osalta keskeinen ongelma on muutoksen hallitsematto-
muus, ja tähän ratkaisuna olisi muutoksien reunaehtojen määritteleminen 
ja yhtenäisen kehityslinjan muodostaminen, joka huomioisi rakennuksen 
arvot ja kokonaisuuden. Tällä hetkellä korttelin suunnitelmallinen ylläpito 
ja hoito tähtää lähinnä kaupallisen käytettävyyden säilyttämiseen, muttei 
välttämättä ota huomioon arkkitehtoonisia näkökulmia. Kohteen kult-
tuurisen arvon esille tuomisen tehostaminen tukisi rakennuksen suoje-
lua.

k5_Keskuskortteli, Vaasa, 1958-1962. Kuv. Julkunen, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen museo. 

k6_Keskuskortteli, Vaasa, 1958-1962. Kuv. Julkunen, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen museo. 

k7_Keskuskortteli, Vaasa, 1958/1962. Kuv. O.Airaksinen, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen museo. 
k23_Keskuskortteli, Vaasa, 1957-:1960/1963. Kuv. M. Saanio, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen 
museo.

JONNA KALLINEN

Huomioi kuvassa: laatoituksen dimensiot, liikkeiden mainoskylttien asemointi, ovet ja näyteikkunoiden vähäeleinen detaljiikka ja valaistus. Arkadin ja liikkeiden välinen  yhteys.
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KEHITYSTOIVEET

Kauppakeskuksen toiveena oli että Rewell Centeriä kehitettäisiin vie-
hättävämmäksi huomioiden samalla suunnitelman toteutettavuus sekä 
taloudellinen näkökulma. Intresseissä oli myös palveluiden ja viihtymis-
alueiden lisääminen tarjoten samalla realistisia oheispalveluita. 

Laajentuminen oli yksi keskeisistä toiveista, koska Rewell Center us-
koo vahvasti keskustan merkityksen kasvuun tulevaisuudessa. Kauppa-
keskuksessa on meneillään energiahanke, jossa uusitaan muun muassa 
rakkusautomaatiojärjestelmä ja valaistus. Arkadin osalta suunnitteilla 
on julkisivuun veto, joka toisi 120 neliötä lisäliiketilaa. (Spak; Aukia. 
20.3.2017)

Rakennusvalvonnan kanta arkadien suhteen on että kaupunkiku-
vallisesti merkittävän julkisivun tulisi säilyä edustavana. Nykyisessä 
2000-luvulta peräisin olevasta kaavassa rakennus on suojeltu s-10 
merkinnällä. Merkintä tarkoittaa ettei korjaus tai muutostöillä saa 
pilata kohteen alkuperäisiä arvoja, lisärakentamisen on sopeuduttava 
kokonaisuuteen ja kohteen alkuperäisyys on pyrittävä palauttamaan. 
(Rakennusvalvonta; Pohjanmaan museo. 21.3.2017)

ONGELMAT

Asemakaavatasolla tahattomasti muodostunut ongelma on aiemman 
tori yhteyden katoaminen arkadiin. Tämä heikentää liikennevirtaa ja 
avoimmuutta torin suuntaan aiheuttaen omalta osaltaan ongelmia 
arkadin käytössä. Arkadin liiallinen suojaisuus rohkaisee ihmisiä ongel-
makäyttäytymiseen. Ero alkuperäiseen tilanteeseen on havainnollistet-
tu kuvavertailussa ensimmäisellä sivulla. 

Sitten on pienehköjä mutta merkittäviä yksityiskohtia, joihin puuttu-
malla voisi kohentaa arkadin ja koko edustusjulkisivun ilmettä. Näy-
teikkunoiden kopittaminen ja teipittäminen lisää arkadin suojaisuutta 
sekä estää näköyhteyttä arkadin ja liikkeen välillä. Tällaiset liikkeet 
eivät hyödynnä sijaintinsa täyttä potentiaalia eivätkä tue alkuperäisen 
arkkitehtuurin ideaa. 

Ongelma johtaa juurensa pohjimmiltaan siitä, että arkadin varrelle ei 
tulisi sijoittaa liikkeitä, jotka eivät hyödynnä arkadin tuomia mahdolli-
suuksia tai sellaisia liikkeitä jotka toiminnallaan vetävät puoleensa on-
gelmia aiheuttavaa asiakaskuntaa. Arkadin jatkuvuuden katkaiseminen 
erinäisin keinoin heikentää sen käytettävyyttä ja visuaalista ilmettä. 

Tämän hetkinen valaistus ei ole riittävä estämään ei toivottua toimintaa 
arkadeissa, eikä myöskään vastaa alkuperäisen estetiikan vaatimuksia. Ark-
kitehtoonisessa mielessä ongelma on alkuperäisten materiaalien ja detaljii-
kan häviäminen, jolla on suuri vaikutus arkadin tunnelmaan. Arkkitehtuurin 
potentiaalia ei ole hyödynnetty kunnolla. 

Keskeiseen arkkitehtooniseen elementtiin, pilariin, on kiinnitetty mainon-
taa, jolle tulisi etsiä toinen sijoituspaikka.  Ylimääräiseksi luokiteltavien 
oheisvarusteiden ilmaantuminen arkadeihin tuo myös vaikutelmaa epä-
järjestyksestä, joka koetaan epämiellyttävänä. Esimerkiksi sisäänkäyntien 
viereiset betonilaatikot ovat muodostuneet tupakkapaikoiksi, mikä on on-
gelmallista tupakansavun sisään kulkeutumisen ja siisteyden vuoksi. Edellä 
mainitut ongelmakohdat havainnollistettu kuvallisesti tekstin ohessa.

k8_ Arkadin näyteikkunoiden kopittaminen, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017. 

k9_ Arkadin edustan betonilaatikot, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017. 

k10_Arkadin liiketilat, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017.

k11_Arkadin näyteikkunoiden teippaus, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017. 

k12_ Tori yhteys, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017.

Kuvissa tämän hetkisiä ongelmia arkadin kannalta; näyteikkunoiden kopittaminen, sisäänkäynneillä tupakoiminen, liiketilat jotka lisäävät ongelmia arkadialueella, näyteikkunoiden peittäminen sekä toriyhteyden katkeaminen.

k8 k9 k10 k11 k12
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Toimenpide-ehdotuksissani lähestyn kohdetta restauroinnillisessa 
mielessä, mutta esitän myös millaisia toimenpitetä arkadille kannat-
taisi tehdä ja mitä niistä toimenpiteistä hyödyttäisiin. Olen jakanut 
toimenpiteet matalan kynnyksen ”ensiapumaisiin” toimenpiteisiin ja 
hieman suurempaa panostusta vaativiin toimenpiteisiin. Ensiaputoi-
menpiteillä pyrin tukemaan arkadin tämän hetkistä säilymistä ja myö-
hemmin toteutettavilla toimenpiteillä pitkän tähtäimen käytettävyyttä 
ja säilymistä.

Ensiapuna arkadeille ehdottaisin ohjeiden antamista liikkeille näyteik-
kunan käytöstä. Näyteikkunoiden paras mahdollinen hyöty saataisiin 
käyttöön, jos niiden kopittaminen ja teippaaminen poistettaisiin sekä 
lisättäisiin kunnollinen näyteikkunavalaistus. Liikkeet hyötyisivät näistä 
toimenpiteistä paremmalla näkyvyydellä liikkeisiin ja arkadin siisti-
näpito-ongelmat vähenisivät avoimmuuden lisääntyessä. Toimenpide 
voidaan määrätä esimerkiksi rakennusluvassa.

Mainostamisen paikoittaminen arkadin pilareihin syö ympäristön har-
monisuutta ja siksi ehdottaisin mainostamisen siirtämistä kunnollisel-
le, suunnitellulle paikalle torille, missä mainostukselle saataisiin myös 

parempi näkyvyys ja sujuvuus. Pitäisin hyvänä ideana ottaa käyttöön 
alkuperäisenkaltaisia arkadin katosta riippuvia liikekylttejä, joilla liikkeet 
saisivat ikään kuin oman siivun arkadia käyttöönsä, ilman sen rakenteel-
lista tukkimista. 

Arkadeissa osaltaan tupakoimisongelmaa ovat muodostamassa betoni-
laatikot, jotka ihmiset ovat ottaneet tuhkakupikseen. Ehdottaisin niiden 
poistamista ja erillisen tupakkapaikan sijoittamista kauemmas sisään-
käynnistä ja arkadista. 

Yksi hyvä tapa vähentää arkadin siistinäpito- ja järjestysongelmia on 
valaistuksen uudelleen suunnittelu. Tämän uudistuksen yhteydessä tulisi 
huomioida sekä valaisimien visuaalinen ilme ja paikoitus, mutta myös 
niiden riittävä valoteho. Tämä ehkäisee hämärän aikaan tapahtuvaa ei 
toivottua toimintaa arkadissa. 

Suurempaa suunnittelullista ja/tai taloudellista panostusta vaativat toi-
menpiteet koskevat lähinnä arkadin arkkitehtoonisen ilmeen palautta-
mista, asemakaavatason muutoksia sekä liikkeiden uudelleen järjestelyä.  
Näistä toimenpiteistä saatava hyöty on kuitenkin linjassa niiden vaati-

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

man panostuksen kanssa. 

Liiketilojen uudelleen järjestelyllä tarkoitan sitä että arkadin varrelle 
ohjattaisiin sen tyyppisiä liikeitä, jotka pystyisivät hyödyntämään sijain-
tinsa torin ja arkadin laidalla sekä näyteikkunan tuomat mahdollisuudet 
paremmin. Tietyt liikkeet voisivat myös hyödyntää arkadia ilman raken-
teellista laajentumista. Oikeantyyppisten liikkeiden sijoittaminen arkadin 
varrelle poistaisi paitsi järjestys- ja siisteysongelmia lisäisi myös kauppa-
keskuksen kutsuvuutta ja edustavuutta. Tämä on siis imagokysymys. 

Esimerkkinä arkadiin sopivista liiketiloista esittäisin muun muassa kuk-
kakauppaa, apteekkia, konditoriota ja kahviloita. Nämä edellä mainitut 
liikkeet koetaan miellyttäviksi ja edustaviksi sekä lisäksi osa niistä voi hy-
vinkin hyödyntää arkadia toiminnassaan. Esittäisin myös mahdollisuutena 
hotellin vastaanoton siirtämistä arkadin reunalle. Se olisi paitsi edustava 
tila, lisäisi myös ympärivuorokautista valvontaa arkadin alueella. Arkadiin 
ei puolestaan kannata sijoittaa liikkeitä, joilla ei ole tarvetta näyteikku-
nalle ja jotka toiminnallaan vetävät puoleensa ongelmakäyttäytymistä, 
kuten baarit. 

1960-luvun tilanne - nykytilanne - tulevaisuuden mahdollisuudet k14_Keskuskortteli, Vaasa, 1958-1962. kuv. Julkunen, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen museo.

K15 Arkadi, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017. 

k14 k15
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Arkadi on vahva osa Revellin suunnitelmaa ja edustaa selvästi pääjulkisivua.

k13

k13_ Vaasan Keskuskorttelin julkisivu ylätorille (1:500). Viljo Revell, Helsinki 27.12.1959. Suomen rakennustaiteen museo.

Eräs mielestäni keskeinen kehityskohde arkadin käytön kannalta on to-
riyhteyden parantaminen esim. valaituksen ja muiden järjestelyjen keinoin 
(luonnosehdotus asemapiirroksessa). Etuna Rewell Centerin kannalta olisi 
että torilta olisi parempi näkyvyys liiketilojen ikkunoihin ja avoimuuden 
lisääntyminen. Arkadijulkisivu on kaupungin yksi edustusjulkisivu, joten sillä 
on tärkeä merkitys kaupunkikuvan kannalta. 

Arkkitehtoonisen ja restauroinnillisen näkökulman toimenpiteinä ehdo-
tan alkuperäisen detaljiikan, materiaalien, dimensioiden ja valaistuksen 
palauttamista. Tämän toimenpiteen hyötynä olisi alkuperäisen tunnelman 
palautuminen sekä tilan muuttaminen edustavammaksi. Tämä siis vastaa 
kauppakeskuksen toiveeseen miellyttävämmästä estetikkasta ja siten edis-
tää myös kaupallisia intressejä. Ihminen viihtyy miellyttävässä ympäristössä 
ja hakeutuu helpommin sinne. Edustava tila ei myöskään vedä niin herkästi 
puoleensa ongelmia. 

Konkreettiset toimenpiteet valaistuksen suhteen ovat alkuperäisen kal-
taisten pyöreiden valaisimien palauttaminen arkadin kattoon sekä ne-
liömäisten myöhemmin lisättyjen poistaminen. Näyteikkunavalaistuksen 

lisääminen voitaisiin toteuttaa spottivalaisimilla. Valaistuksen suhteen on 
tärkeää otta huomioon riittävä valoteho. Edellä mainitun valaisun lisäksi 
voidaan harkiten lisätä laatoitukseen upotettuja lattiavalaisimia, joita voi-
daan samalla käyttää korostamaan pilareita. 

Materiaali puolella ehdotan alkuperäisen laatoituksen dimensioiden ja 
materiaalin palautusta, eli takaisin tulisi 1x1m kokoinen betonilaatta (kts. 
taulukko). Laattakoolla on merkitys arkadin perspektiivin korostavana 
elementtinä ja materiaalin rouheudella puolestaan suuri merkitys kokonai-
sarkkitehtuurin ilmeen kannalta. Kattolaudoituksen materiaalin ja mittojen 
säilyttämisellä merkitys alkuperäisen arkkitehtuurin säilymisen kannalta. 

Alkuperäisten detaljiikan palauttamisen osalta olennainen kohde on näy-
teikkunadetaljiikan tuominen takaisin. Niiden yksityiskohdat muodostavat 
merkittävän osan arkadin tunnelmaa ja suuret näyteikkunat vahvistavat 
arkadin ja liiketilan välistä yhteyttä. Puollan vahvasti kuparidetaljien tuo-
mista takaisin näyteikkunoihin sekä kestävyyden että yleisilmeen ja ajalli-
sen detaljiikan eheyden vuoksi.

   Matalan kynnyksen toimenpiteet

   _Liikkeille ohjeet näyteikkunan  käytöstä

   _Mainostamisen uudelleen suunnittelu

   _Valaistuksen uudelleen suunnittelu

   _Betonilaatikoiden poistaminen

   Korkeamman kynnyksen toimenpiteet

   _Liiketilojen uudelleen järjestely ja sijoittaminen

   _Tori yhteyden palauttaminen

   _Arkadien alkuperäisen detaljiikan palauttaminen
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Arkadialue korostettu sinisellä. Julkisivupiirustus torin suuntaan:  Arkkitehtitoimisto Nurminen Antila & Co Oy.
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GSEducationalVersion

POHJAOTE

TORI

PUURIVI

PUURIVI

P
U

U
R

IV
I

PP

P
P

V
A

L
A

IST
U

S
/R

A
JA

U
S : P

O
L
L
A

R
IT

REWELL

CENTER

JONNA KALLINENJONNA KALLINEN



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 129JONNA KALLINEN451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  | VAASA | 2017 7

Torin puoleisen arkadin varrella olevien tilojen sijoittuminen. Piirustuksen pohjana; pohjapiirros 1krs.: Arkkitehtitoimisto Nurminen Antila & Co Oy.
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MATERIAALIT, TEKOTAVAT JA KÄSITTELYT

ALKUPERÄISET NYKYISET

ARKADIN KATTO ”verhotaan erikoispiirustuksen mukaan 25cm leveällä Apachi-laudoi-
tuksella. Laudat täyspontilla varustetut, kiinnitetään alustaan ponttilistojen avulla ja lisäksi 
laudan keskeltä. Ponttilistat 5mm mattapintaista lakkalevyä, ruuvit messinkiä. Kattoverhouk-
seen tehdään valaisinupotuksia. Valaisin syvennykset kuuluvat rakennusurakkaan.”
(Suomen rakennustaiteen museo: Rakennus- ja työselostus; 26.5 Apache-laudoitus) Apachi-kattoverhoukset 
käsitelty Ultra-Solignum sivelyllä. Sively tehty lautojen olleessa irrallisina molemmin 
puolin sekä lisäksi tehty teräsvillahionta. 
(Suomen rakennustaiteen museo: Maalausselostus; Ulkomaalaus; EII)

ARKADIN KATTO 
Materiaali alkuperäinen, mutta todennäköisesti 
uusittu. Mitoista ei tarkkaa tietoa, mutta ainakin 
lähellä alkuperäistä. Valaistus uusittu. 

PILARIT ”Kaikki 1-3 kerroksen pilarit valetaan puusepäntehtaassa tehtyyn muottiin, joka 
sisäpuolelta lisäksi vuorattu 1mm teräslevyillä, jonkasaumat on hitsattu ja hiottu. Teräslevyn 
on tiiviisti täyttettävä puumuotti painumien välttämiseksi, sillä tavoitteena on pilari, jonka 
pintaa ei maalata.” 
(Suomen rakennustaiteen museo: Rakennus- ja työselostus; 17.2 Betonimuotit)

PILARIT 
Materiaali alkuperäinen, mahdollisista myöhem-
min lisätyistä käsittelyistä ei tietoa. Mainostaulut 
lisätty jälkikäteen.

LAATOITUS ”Päällystetään valimovaletuin noin 1m2 suuruisin teräsbetonilaatoin. Betoni 
K-300, max. Raekoko 16mm. Laatan pinnan on oltava erittäin korkealaatuinen, sileää ehyt-
nurkkaista muottia vasten valettu ja siinä tulee esiintyä ilmarakkuloiden jättämiä reikiä.” 
(Suomen rakennustaiteen museo: Rakennus- ja työselostus; 55. Piha-alueet ja jalkakäytävät)

NÄYTEIKKUNAT 
”Seinien karmirakenteet ovet terästä, joihin sekä 1-kertaiset lasit että ovet kiinnitetään. Sisä-
puoliset listat teakia (Bangkok). Alakarmiin liittyy kellarinkaton tuuletus (ks. periaateluonnos). 
Alakarmin ja pihatason välinen osa verhotaan ulkopuolelta 3mm sileällä pronssilevyllä, MS 
80, 10 kova.” (Suomen rakennustaiteen museo: Rakennus- ja työselostus; 49.2 Metallirakenteiset ikkunat) ”1- ja 
2-kerroksen näyteikkunat yksinkertaiset, konelasia laatu n:o 1, paksuus koon mukaan (RT 
384.1)”. ”Lasi ulko- ja tuulikaapinovissa konelasia, 1-2 kerroksessa laatu n:o 1, muualla n:o 
2. Paksuus ulko-ovissa 6mm, väliovissa 4mm.” (Suomen rakennustaiteen museo: Rakennus- ja työselostus; 

28.1 Lasitus)

OVET
”vuorivillalla lämpöeristetty teräsrunkoinen ulko-ovi, joka verhotaan molemmin puolin 
5mm:n vedenkestävästi liimatulla vanerilla, pintaviilut ja reunalistat (huulletut) teakia (Ban-
gkok). ” ”Porrashuoneiden ulko-ovet teräsrakenteisia lasiovia (lasit  ts. 28.1), joiden lasin 
kiinnitys kuten myymälänikkunoissa.”(Suomen rakennustaiteen museo: Rakennus- ja työselostus; 50.1 

Ulko-ovet) Materiaalina Teak-paneli, joka käsitelty Teak vernissauksella ja teräsvillahion-
nalla. Ovien näkyvät teräsosat käsitelty seuraavasti: Tornol sinkkikromaattipohjustus, 
Tornol pikatäyte tasoitus osittain ja kauttaaltaan, hionta, Tornol Surfacer maalaus ja 
Tornol synt. emalimaalaus. (Suomen rakennustaiteen museo: Maalausselostus; Ulkomaalaus; L3 ja E1)

LAATOITUS 
Laatoitus vaihdettu. Kalanruoto/parkettiladonta. 
Dimensiot muuttuneet.

NÄYTEIKKUNAT 
Näyteikkunat vaihdettu/uusittu. Ei tietoa, onko 
alkuperäisiä rakenteita säilytetty vai onko uusi 
alumiiniikkunajärjestelmä korvannut vanhan 
kokonaan. Väritys, dimensiot ja detaljiikka muut-
tuneet.

OVET 
Ovet vaihdettu näyteikkunoiden yhteydessä. 
Sama estetiikka kuin näyteikkunoissa. Väritys, 
dimensiot, materiaalit ja detaljiikka muuttuneet.

JONNA KALLINEN
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSEN MUKAISET

ARKADIN KATTO 
Tarkastetaan onko nykyinen materiaali laadultaan ja dimensioiltaan alkupe-
räistä vastaava. Kunto tarkastetaan ja edetään sen mukaan joko uusimiseen 
tai kunnostamiseen.

Apachi-laudoitus 27x250mm, täyspontti; kiinnitys alustaan ponttilistoilla ja 
laudan keskeltä; ponttilistat 5mm mattapintaista lakkalevyä, ruuvit messin-
kiä. Huom. halutuilla mitoilla ei välttämättä löydy suoraan tuotteita.

PILARIT 
Ei toimenpiteitä, jos kunto hyvä. Mainostaulut poistetaan ja mainostus 
siirretään muuhun suunniteltuun paikkaan.

LAATOITUS 
Nykyinen laatoitus poistetaan ja tilalle asennetaan alkuperäisenkaltainen 
betonilaatta. 
Teräsbetonilaatta 1000x1000mm, betoni K300, raekoko 16mm. 
Tuote tilattava erikseen tehtaalta, ei löydy valmistuotteena.

NÄYTEIKKUNAT 
Uusitaan siltä osin mitä alkuperäistä ei ole säilynyt.
Teräsputkiprofiilirunko, verhottu 3mm sileällä pronssiprofiililla ulkoa, sisällä 
teak-listoitus.
Uusi ikkunalasi, kaksikerroksinen selektiivi eristyslasi, kiinteä, kirkas, mo-
lemmin puolin 6mm turvalasi (karkaistu ja laminoitu), 9mm välilistalla.
Ikkunoita ei löydy valmiilla profiililla.

OVET
Uusitaan näyteikkunoiden yhteydessä.
Lämpöeristetty teräsrunkoinen ulko-ovi, verhottu molemmin puolin 
5mm vedenkestävästi liimatulla vanerilla, pintaviilut ja reunalistat (huul-
letut) teakia (Bangkok). Teak-paneli käsitelty vernissauksella ja teräsvilla-
hionnalla.
Porrashuoneiden ulko-ovet teräsrakenteisia lasiovia.
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300, raekoko 16mm

APACHI-LAUDOITUS

27x250mm, täyspontti; kiinnitys

alustaan ponttilistoilla ja laudan

keskeltä; ponttilistat 5mm

mattapintaista lakkalevyä, ruuvit

messinkiä

LISTA, TEAK

NURKKAKARMI

IKKUNALASI (uusi vrt. alkup.)

kaksikerroksinen selektiivi eristyslasi,

kiinteä, kirkas, molemmin puolin 6mm

turvalasi (karkaistu ja laminoitu), 9mm
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30 150 60 260

340 130

120 150 60 259

280 20

Näyteikkunadetalji 1:15; pohjalla alkuperäinen Revellin näyteikkunadetalji.

VALAISTUS

ALKUPERÄISET

NYKYISET

TOIMENPIDE-EHDOTUKSEN MUKAISET 

Toimenpide-ehdotuksen mukaiset valaisimet ovat estetiikaltaan 
alkuperäisenkaltaisia, mutta toteutettu nykyaikaisella teknologialla. 
Arkadin neliövalaisimet poistetaan ja tilalle laitetaan alkuperäistä 
suunnitelmaa kunnioittavia pyöreitä valaisimia. Valaisimien määrää 
lisätään ja valotehoon tulee kiinnittää huomiota.
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k5_Keskuskortteli, Vaasa, 1958-1962. Kuv. Julkunen, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen museo. 

k6_Keskuskortteli, Vaasa, 1958-1962. Kuv. Julkunen, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen museo. 

k14_Keskuskortteli, Vaasa, 1958-1962. kuv. Julkunen, julk. 5-6/66. Suomen rakennustaiteen museo. 

k15_Näyteikkunadetaljiikka Revellin toisessa kohteessa, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017. 

k16_Rewell Centerin nykyistä näyteikkunadetaljiikkaa, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017. 

k18_Rewell Centerin laatoitus- ja pilaridetaljiikkaa, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017.

k19_Neliövalaisin nykytilanteessa, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017. 

k20_Pyöreävalasisin nykytilanteessa, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017. 

k21_Arkadin kaksikerroksinen osa iltavaistuksessa, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017.

k22_Arkadi ja Rewell Centerin sisäänkäytinvalaistus illalla, kuv. J.Kallinen, 20.3.2017. 

MATERIAALIT, TEKOTAVAT JA KÄSITTELYT

JONNA KALLINEN



132 Kuva: Keskuskortteli, Vaasa.  U. Heinonen, 1966.  Arkkitehtuurimuseo



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 133MAIALEN RUIZ



134
MAIALEN RUIZ

MAIALEN RUIZ



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 135
MAIALEN RUIZ

MAIALEN RUIZ



136 MAIALEN RUIZMAIALEN RUIZ



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 137MAIALEN RUIZ



138 MAIALEN RUIZMAIALEN RUIZ



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 139MAIALEN RUIZ



140 MAIALEN RUIZMAIALEN RUIZ



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 141MAIALEN RUIZ



142 MAIALEN RUIZMAIALEN RUIZ



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 143MAIALEN RUIZ



144 MAIALEN RUIZMAIALEN RUIZ



451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  |  VAASA | 2017 145451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  | VAASA | 2017 1

REWELL CENTER - TULEVAISUUDEN VISIO

Kuva 1. Sisäpihan tunnelmaa sadepäivänä., Kuva: Julkunen, 1966. Arkkitehtuurimuseo.

MARISA TOFFERI JA MEERI KARJULA
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ARVOTTAMINEN
Revell Centeriä voidaan luonnehtia harvinaislaatuiseksi oman aikansa ihantei-
den edustajaksi, jolle ei ole aikalaisistaan kilpailijaa suurimittakaavaisuudessa ja 
selkeälinjaisuudessa. Revell Center on itsessään arvokas, konkreettinen ilmenty-
mä 60-luvun alun arkkitehtuuria. 60-luvun arkkitehtuuriihanteista siinä toteutuu 
ajalle tyypilliset puhdas selkeälinjaisuus, suuri mittakaava, rationaalinen ja teho-
kas pohjaratkaisu, voimakkaat horisontaalilinjat ja kokonaisvaltainen selkeä ote. 
Rakennuksen suunnitellut arkkitehtiinsinööri-työpari hyödynsi ensimmäisten 
joukossa uutta modernia rakennustekniikkaa, ja sen mukanaan tuomaa standar-
disointia, modulointia ja sarjatuotantoa. 60-lukuinen voimakas tulevaisuudenusko 
tuotti ajan arkkitehtisukupolvessa paljon suurisuuntaisia visioita, joista kuitenkin 
vai hyvin harva toteutui. Rewell Center ilmentääkin lähes yksinään toteutuneena 
kotimaisena arkkitehtuurina ajan ihannetta kaupunkien keskusalueen uudelleen-
järjestämisestä megakeskuksen avulla. Rewell Centerin ainutlaatuisesta mittakaa-
vasta todistaa muun muassa se, että se oli valmistuessaan Pohjoismaiden suurin 
ostoskeskus.

Rewell Center on säilyttänyt alkuperäisen massoittelunsa, alkuperäiset julkisivun-
sa sekä monia alkuperäisiä materiaaleja ja tilaratkaisuja hyvin. Korkeat asuntoblo-
kit 3. kerroksesta ylimpään kerrokseen ovat säilyneet lähes muuttumattomina 
portaikkoineen ja tilaratkaisuineen. Myös etenkin torille ja Raastuvankadulle 
aukeavat julkisivut ovat säilyttäneet hienosti alkuperäisen luonteensa. Parvek-
keita ei ole lasitettu, ja suuri osa materiaaleistakin on säilynyt alkuperäisinä. Ra-
kennuksen alkuperäisyyden säilymistä lienee edesauttanut vuonna 2000 saatu 
suojelumerkintä sr-10. Suojelumerkintä vaatii, että muutokset tulee sopeuttaa 
kokonaisuuteen ja niissä on pyrittävä palauttamaan alkuperäinen ilme.

Sen sijaan Rewell Centerin sisäpiha ja kaksi ensimmäistä kerrosta ovat kokeneet 
suuria muutoksia 1990-luvulla rakennetun uuden ostoskeskuksen myötä, jonka 
tilalta alkuperäinen sisäpiha sai väistyä. 1990-luvulla lisätty ostoskeskus lasikat-
teineen tuo rakennukseen kerroksellisuutta, ja ilmentää oman aikansa ihanteita. 
Sen muotokieli poikkeaa kuitenkiin rajusti Revellille tyypillisestä virtaviivaisesta ja 
selkeästä muotokielestä. Esimerkiksi kahden alimmaisen kerroksen selkeä pohja-
jäsentely on muuttunut lähes tunnistamattomaksi. Toisaalta uuden rakennusosan 
monimuotoinen lasikattomaailma muodostaa voimakkaan kontrastin alkuperäi-
sille selkeille horisontaalilinjoille. Ostoskeskuksessa on tehty sittemmin lisää pie-
niä muutoksi ja tarpeen mukaisia lisäyksiä, jotka ovat muuttaneet rakennuksen 
ilmettä pois päin alkuperäisestä linjakkuudesta.

Rewell Centeriä pidetään Toronton kaupungintalon ohella ehkäpä Viljo Revellin 
merkittävimpänä työnä.  Revell oli Amerikan matkansa jälkeen huolestunut kau-
punkien keskustojen autioitumisesta, jota hän lähti Vaasassa kaukonäköisesti tor-
jumaan Rewell Centerin avulla. Tulokset olivat erinomaiset, sillä Rewell Center 
on edelleenkin Vaasan keskustan tärkein elävöittäjä.

Arkkitehtuurinsa puolesta Rewell Center on itsessään arvokas harvinaislaatui-
suutensa ansiosta. Se on rakenteiden rehellisyyttä ja suurta mittakaavaa ihan-
noivan brutalismin selkeimpiä kotimaisia edustajia. Samoin se on vähäeleisen, 
järkiperäisen ja rakenteita korostavan konstruktivismin puhdaslinjainen edustaja. 
1950-luvulla suunnitellun rakennuksen arkkitehtuuri oli modernistisuudessaan 
monilla sektoreilla edellä aikaansa, ja se toimikin inspiraationlähteenä monille 
myöhemmille 60- ja 70-luvun modernisteille.

Kuva 2. Voimakkaita horisontaalilinjoja korostivat pilarit ja materiaalivalinnat. Arkkitehtuurimuseo.

Kuva 3 Raastuvankadulle avautuva julkisivu on säilyttänyt alkuperäisen, linjakkaan hahmonsa erinomaisesti.. Arkkitehtuurimuseo. 

MARISA TOFFERI JA MEERI KARJULA
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ARVOTTAMINEN
Revell Centeriä voidaan luonnehtia harvinaislaatuiseksi oman aikansa ihantei-
den edustajaksi, jolle ei ole aikalaisistaan kilpailijaa suurimittakaavaisuudessa ja 
selkeälinjaisuudessa. Revell Center on itsessään arvokas, konkreettinen ilmenty-
mä 60-luvun alun arkkitehtuuria. 60-luvun arkkitehtuuriihanteista siinä toteutuu 
ajalle tyypilliset puhdas selkeälinjaisuus, suuri mittakaava, rationaalinen ja teho-
kas pohjaratkaisu, voimakkaat horisontaalilinjat ja kokonaisvaltainen selkeä ote. 
Rakennuksen suunnitellut arkkitehtiinsinööri-työpari hyödynsi ensimmäisten 
joukossa uutta modernia rakennustekniikkaa, ja sen mukanaan tuomaa standar-
disointia, modulointia ja sarjatuotantoa. 60-lukuinen voimakas tulevaisuudenusko 
tuotti ajan arkkitehtisukupolvessa paljon suurisuuntaisia visioita, joista kuitenkin 
vai hyvin harva toteutui. Rewell Center ilmentääkin lähes yksinään toteutuneena 
kotimaisena arkkitehtuurina ajan ihannetta kaupunkien keskusalueen uudelleen-
järjestämisestä megakeskuksen avulla. Rewell Centerin ainutlaatuisesta mittakaa-
vasta todistaa muun muassa se, että se oli valmistuessaan Pohjoismaiden suurin 
ostoskeskus.

Rewell Center on säilyttänyt alkuperäisen massoittelunsa, alkuperäiset julkisivun-
sa sekä monia alkuperäisiä materiaaleja ja tilaratkaisuja hyvin. Korkeat asuntoblo-
kit 3. kerroksesta ylimpään kerrokseen ovat säilyneet lähes muuttumattomina 
portaikkoineen ja tilaratkaisuineen. Myös etenkin torille ja Raastuvankadulle 
aukeavat julkisivut ovat säilyttäneet hienosti alkuperäisen luonteensa. Parvek-
keita ei ole lasitettu, ja suuri osa materiaaleistakin on säilynyt alkuperäisinä. Ra-
kennuksen alkuperäisyyden säilymistä lienee edesauttanut vuonna 2000 saatu 
suojelumerkintä sr-10. Suojelumerkintä vaatii, että muutokset tulee sopeuttaa 
kokonaisuuteen ja niissä on pyrittävä palauttamaan alkuperäinen ilme.

Sen sijaan Rewell Centerin sisäpiha ja kaksi ensimmäistä kerrosta ovat kokeneet 
suuria muutoksia 1990-luvulla rakennetun uuden ostoskeskuksen myötä, jonka 
tilalta alkuperäinen sisäpiha sai väistyä. 1990-luvulla lisätty ostoskeskus lasikat-
teineen tuo rakennukseen kerroksellisuutta, ja ilmentää oman aikansa ihanteita. 
Sen muotokieli poikkeaa kuitenkiin rajusti Revellille tyypillisestä virtaviivaisesta ja 
selkeästä muotokielestä. Esimerkiksi kahden alimmaisen kerroksen selkeä pohja-
jäsentely on muuttunut lähes tunnistamattomaksi. Toisaalta uuden rakennusosan 
monimuotoinen lasikattomaailma muodostaa voimakkaan kontrastin alkuperäi-
sille selkeille horisontaalilinjoille. Ostoskeskuksessa on tehty sittemmin lisää pie-
niä muutoksi ja tarpeen mukaisia lisäyksiä, jotka ovat muuttaneet rakennuksen 
ilmettä pois päin alkuperäisestä linjakkuudesta.

Rewell Centeriä pidetään Toronton kaupungintalon ohella ehkäpä Viljo Revellin 
merkittävimpänä työnä.  Revell oli Amerikan matkansa jälkeen huolestunut kau-
punkien keskustojen autioitumisesta, jota hän lähti Vaasassa kaukonäköisesti tor-
jumaan Rewell Centerin avulla. Tulokset olivat erinomaiset, sillä Rewell Center 
on edelleenkin Vaasan keskustan tärkein elävöittäjä.

Arkkitehtuurinsa puolesta Rewell Center on itsessään arvokas harvinaislaatui-
suutensa ansiosta. Se on rakenteiden rehellisyyttä ja suurta mittakaavaa ihan-
noivan brutalismin selkeimpiä kotimaisia edustajia. Samoin se on vähäeleisen, 
järkiperäisen ja rakenteita korostavan konstruktivismin puhdaslinjainen edustaja. 
1950-luvulla suunnitellun rakennuksen arkkitehtuuri oli modernistisuudessaan 
monilla sektoreilla edellä aikaansa, ja se toimikin inspiraationlähteenä monille 
myöhemmille 60- ja 70-luvun modernisteille.

Kuva 2. Voimakkaita horisontaalilinjoja korostivat pilarit ja materiaalivalinnat. Arkkitehtuurimuseo.

Kuva 3 Raastuvankadulle avautuva julkisivu on säilyttänyt alkuperäisen, linjakkaan hahmonsa erinomaisesti.. Arkkitehtuurimuseo. 

451515S RESTAUROINTI | REWELL CENTER & GALLERIA  | VAASA | 2017 3

Rewell Centeriin kohdistuu voimakasta kaupallista painetta: 
lukuisia erilaisia ja eri kokoisia yrityksiä ovat kiinnostuneita lii-
ketilasta aivan kaupungin keskustassa. Kysyntään on kuitenkin 
vaikeaa vastata tilanpuutteen vuoksi. Ongelmaksi on koettu 
se, että ilman suuria muutoksia tilajäsentelyissä rakennuksella 
ei ole mahdollisuutta laajentua toisin kuin kilpailevilla ”pelto-
marketeilla”, joiden laajentumismahdollisuudet ovat käytän-
nössä rajattomat. Toisen, ehkäpä vielä suuremman haasteen 
kauppakeskukselle asettaa verkkokaupan jatkuva kasvu, joka 
on pienentänyt kauppakeskusten asukasvirtoja jo vuosien ajan. 
Rewell Center on siis puun ja kuoren välissä, eikä tulevaisuu-
dessaan menestykseen enää riittäne se, että jatketaan asioiden 
tekemistä niin kuin ne on tähän asti tehty.

Menestyäkseen Rewell Centerin on siis välttämätöntä uudistua. 
Suurien haasteiden takana ja pakossa uudistua piilee toisaalta 
loistavia mahdollisuuksia. Tosiasia on se, että kuluttaminen on 
voimakkaassa murroksessa. Ekologisen kriisin myötä jopa suu-
ret kuluttajamassat ovat muuttamassa kulutuskäyttäytymistään 
kriittisemmäksi ja tiedostavammaksi. Laatua, kestävyyttä, eet-
tisyyttä ja ekologisuutta vaaditaan enemmän paitsi tuotteelta 
niin myös yrityksiltä ja myös itse kauppakeskukselta. Yhä tär-
keämpää ovat erilaiset sijaispalvelut, esimerkiksi mahdollisuus 
viettää aikaa laadukkaassa ja monipuolisessa ympäristössä. 
Kulutus tulee tulevaisuudessa entistä enemmän painottumaan 
aineettomiin hyödykkeisiin, mm. laadukkaaseen ruokaan tai 
elämyksiin. Niimpä kauppakeskuksen menestyksen puntarissa 
painaa tulevaisuudessa sen kyky luoda hyvä ja vetovoimainen 
imago sekä voimakas, omaleimainen identiteetti ja brändi.

Rewell Centerillä olisi tässä loistava markkinarako iskeä, sillä 
60-luvun arkkitehtuuri on tällä hetkellä voimakkaassa nostees-
sa. Puhdaslinjaista 60-luvun arkkitehtuuria edustava ja laaduk-
kaaksi pro  loitunut kauppakeskus monipuolisella tarjonnalla ja
keskeisellä sijainnilla on juuri sellainen kauppakeskus, jolle tu-
levaisuudessa tulisi kaupan murroksen myötä riittämään paljon
tiedostavia, laatua vaativia asiakkaita. Jos taas uudistumista ei
tapahdu, ei tulevaisuudessa Rewell Centerillä ole montaa avua, 
joilla erottautua ”peltomarketeista”.

Ollakseen tehokas ja uskottava, uudistuksen suureen kaup-
pakeskukseen tulee kattaa paitsi uudistuneen arkkitehtuurin 
materiaaleineen ja tilaratkaisuineen, niin koko kauppakeskuk-
sen brändin. Samalla kannattaa panostaa liiketilojen monipuo-
lisuuteen, kokoon ja laatuun sekä tarjonnan monipuolisuuteen. 
Rakennuksella on mahdollisuus parantaa myös ympärivuoro-
kautista viihtyvyyttään esimerkiksi kirjastopalveluiden, eloku-
vateatterin tai liikuntapalveluiden avulla.

ANALYYSI

Kuva 4. Rewell Centerin sisäpiha 1960-luvulla. Arkkitehtuurimuseo.

Kuva 5. Rewell Centerin ostoskeskuksen keskusaukion muotokieli poikkeaa alkuperäisestä. Marisa Tofferi, 2017.
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KOKONAISKONSEPTI
Kokonaiskonseptimme ideana on palauttaa Rewell Centeriin sen sel-
keälinjainen, tyylikäs ja laadukas modernismi. Koska Rewell Center on 
harvinaislaatuinen ja omaleimainen rakennus, haluamme korostaa sen 
alkuperäistä arvokkuutta tekemällä radikaaleja ratkaisuja tila- ja mas-
soitteluratkaisuihin.  Tarkastelemme Rewell Centeriä ensisijaisesti ai-
nutlaatuisena 1960-luvun mullistavaa kaupunkirakentamista edistäneenä 
kohteena, jolle myöhemmät muutokset ovat alisteisia. Sen vuoksi suun-
nitelmamme ponnistaa rakennuksen alkuperäisestä modernismista ja 
teemme muutoksia tarkoituksena palauttaa kunnioittavasti rakennuksen 
alkuperäistä, omaleimaista henkeä. 

Osa Rewell Centerin luonteenomaisimmista piirteistä, kuten vahvat 
horisontaalilinjat sekä selkeät, pelkistetyt tilaratkaisut ovat osittain ka-
donneet myöhempien muutoksien myötä. Näemme merkityksellisenä 
palauttaa juuri nämä olennaisimmat ominaisuudet rakennukseen saadak-
semme sille alkuperäistä kunnioittavan, mutta uuden, raikkaan, laaduk-
kaan ja omaleimaisen ilmeen. Ohjenuoranamme toimii kaavamerkintä 
sr-10, joka mukaan muutosten tulee sopeuttaak kokonaisuuteen ja niissä 
on pyrittävä palauttamaan alkuperäinen ilme. Olemme palanneet Viljo 
Revellin alkuperäisten suunnitelmien ja ideoiden äärelle etsimään selkeä-
linjaista ratkaisua koko sisäpihan uudelleenjärjestämiseksi. 

1990-luvulla rakennettu lasikate paitsi poikkeaa rajusti Revellin muoto-
kielestä, niin sen toteutus on raskasilmeinen. Kattomaailmaa hallitsee 
pääasiassa ilmastoinnin järjestäminen. Koska lasikate myös tulee väistä-
mättä aikansa päähän, päätimme tulevaisuuden visiossamme esittää koko 
ostoskeskuksen ja lasikatteen järjestämistä uudella, selkeämmällä tavalla. 
Lasikate on nykytekniikalla myös mahdollista järjestää aiempaa energia-
tehokkaammin ja kevyempirakenteisena. 

Ideamme perustuu selkeään ja ilmavaan keskusaukioon, josta on mah-
dollista hahmottaa nopeasti koko liikekeskuksen tarjonnan ja kulkureitit. 
Keskusaukiota kattaa uusi lasikate. Muotokielessä paitsi tehostetaan ja 
selkiytetään jokaisen kerroksen tilankäyttöä, niin palataan kohti alkupe-
räistä sisäpihan muotoa. Tarkoituksena on myös korostaa tilahierarkiaa 
sekä luoda houkuttelevia tilasarjoja. Keskusaukiota leimaavat Revellin 
henkeä kunnioittavasti voimakkaat horisontaalilinjat, pilarilinjat, selkeästi 
erottuvat kerrokset sekä voimakaspiirteinen, tilaa hallitseva portaikko. 
Järjestämällä uudelleen tilat sekä luomalla näyttävän keskusportaikon 
pystyimme ottamaan tehokkaasti uusia liiketiloja käyttöön paitsi kel-
larista, niin 3. ja 4. kerroksesta. Muutoksessa pyrimme luomaan paitsi 
laadukasta, ilmavaa sisätilaa niin suuria, selkeitä liiketiloja sekä kaupalli-
suutta tukevia julkisia tiloja, kuten lukusali ja 4. kerroksen viherpihat. Kun 
yhtenäinen kokonaisuus sidotaan näyttävällä portaikolla ja lasikatteella, 
ja se ulottuu aina kellarikerroksesta neljänteen kerrokseen saakka, 
on lopputulos huomattavasti nykyistä näyttävämpi. Näyttävä 
arkkitehtuuri rakentaa omaleimainen, 
uskottava ja kiinnostava, kaupallisuutta tukeva brändi. 

Kaaviokuvat havainnollistavat sitä, kuinka pohjaratkaisun alkuperäinen selkeälinjaisuus on korvautunut 
sirpaleisella muotokielellä. Tulevaisuudenvisiossa selkeät ja suuret linjat palautetaan ja samalla tilankäyt-
tööä tehostetaan kuitenkin kunnioittaen rakennuksen alkuperäisiä tilaratkaisuja. 

LIIKETILAN
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uusi porras säilyte ävä porras

säilyte ävä hissi
asuntoja ( & varasto laa)

liike la ilmanvaihto

huolto
uusi hissi

yksityinen piha-alue

julkinen piha-alue

julkinen la

hotelli

Suunnitelman tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kehittää kauppakeskuksen konseptia raik-
kaampaan suuntaan, parantaa rakennuksen imagoa, palauttaa rakennuksen alkuperäisen ark-
kitehtuurin ominaispiirteitä sen suunnittelijaa kunnioittaen, tuoda sinne elämyksellisyyttä 
sekä parantaa kauppakeskuksen taloudellista kilpailykykyä. 

Suunnitelmani perustuu uuden liiketilan käyttöönottoon mm. kellarikerroksesta, kolman-
nesta kerroksesta ja neljännestä kerroksesta. Tilat sitoo yhteen kaiken keskellä oleva aukio, 
joka tekee kauppakeskuksen helpommin orientoitavaksi sekä voimistaa tilallista kokemusta. 
Neljäs kerros toimii houkuttimena: kadulta voi nähdä ihmisten istuskelevan kattoterassilla, 
ja aukiolta voi nähdä neljännen kerroksen kattopuutarhat, jotka kutsuvat viettämään aikaa 
kahviloihin, ravintoloihin ja kattoterassille.

Kauppakeskuksen fyysinen ympäristö koostuu monista elementeistä, kuten äänimaailmas-
ta,valaistuksesta, layoutista, opasteista, tuoksuista, väreistä ja muista ihmisistä. Monet näistä 
vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttamalla tunteisiin, psykologiseen tilaan sekä mu-
kavuuden tunteeseen. Kauppakeskuksen sijainnilla on suuri merkitys, mutta kulutusympäris-
tö (Shopping Environment) vaikuttaa erityisesti kun shoppaillaan huviksi.

Sijoittajien kannalta ihmisen kauppakeskuksessaviettämän ajan pituudella on merkitys, sillä 
mitä paremmin ja pitempään hän viihtyy, sitä enemmän hän kuluttaa.2 Julkisten tilojen tulisi 
kuitenkin olla muutakin kuin kulutuslähtöisiä virikkeitä.

Siispä, arkkitehtuurin ja sisustuksen laatu ei suinkaan ole ristiriidassa taloudellisen kannat-
tavuuden kanssa, vaan oikeastaan päinvastoin. Suunnitelmani tavoitteena on luoda Rewell 
Centeirn ostoskeskuksesta laadukas puolijulkinen tila monipuolisella tarjonnalla, jotta asiak-
kaat viihtyisivät siellä mahdollisimman pitkään. Suunnitelmani on siis myös pitkän tähtäimen 
suunnitelma parantaa kauppakeskuksen taloudellista tuottavuutta jatkossa. Tavoite saavute-
taan nimenomaan parantamalla arkkitehtuuria ja tilallisuutta.

Kauppakeskuksen ilmeen tulisi olla yhtenevä ja tukea kauppakeskuksen konseptia. Ilme 
koostuu kauppakeskuksen arkkitehtuurista, sisustuksesta, graa  sesta ilmeestä sekä aistimaa-
ilmasta.

Syitä, miksi kauppakeskukseen tullaan, on monia. Suunnitelman tavoitteena on tarjota mah-
dollisimman monta syytä, miksi tulla kauppakeskukseen, vastata tulevaisuuden trendeihin. 
Näitä ovat esimerkiksi elämyksellisyys, joita saadaan yhteisistä tiloista, mm. lukusaleista ja 
kattoterasseista,  ilistely  ja haaveilu mm. laadukkaissa liikkeissä, sosiaalisuus ja ajanvietto 
yhdessä, joka onnistuu yhteistiloissa ja loungeissa. 

P

POHJAPIIRUSTUS 1. krs 1:1000

Liiketilan määrä suunnitelmassa 1. krs: n. 8020 m2  (tällä hetkellä n. 8050 m2)

POHJARATKAISU & PYSTYLIIKENNE

syventymisalue: keskusaukio & portaikko
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Liiketilan määrä suunnitelmassa 2. krs: n. 8150 m2  (tällä hetkellä n. 6250 m2) Liiketilan määrä suunnitelmassa 3. krs: n. 3160 m2  + julkista tilaa (lukusali, lounge) 

2920 m2 (tällä hetkellä liiketilaa n. 1350 m2)
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POHJAPIIRUSTUS 4. krs 1:1000 POHJAPIIRUSTUS 0. krs 1:1000
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Liiketilan määrä suunnitelmassa 4. krs: n. 1330 m2  + julkista tilaa 

(kattoterassit) 1430 m2 (tällä hetkellä liiketilaa 0 m2)

Liiketilan määrä suunnitelmassa 0. krs: n. 4000 m2    (tällä hetkellä liiketilaa 0 m2)
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Kuva 1. Kuvateksti. Kuva: 
Etunimi Sukunimi 2014.

PERSPEKTIIVIKUVA KESKUSAUKIOLTA
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Liukuportaat, välipohjat, pylväät

Puhtaaksi valettu valkobetoni
Alkuperäinen: Sokoksen porras: puhtaaksi valettu 
valkobetoni

Alakatot

Puupaneeli, tiikki, vaalea, leveät saumat                                                   
Alkuperäinen: Apache-lankku, leveät saumat

Lattiat

Betonilaatta, vaalea harmaa, 50 x 50, puolihimmeä                                      
Alkuperäinen: Betonilaatta, harmaa 25 x 25

Keskusaukion lattia

Betonilaatta, vaalea harmaa, messinkisau-
mat 50 x 50 

Detaljit

Kiillotettu erikoismessinki
Ovien pielet, näyteikkunoiden pielet, alakaton 
reunat

Käsijohteet

Tammi, vaalea imeytyvä puunsuoja

Porraskaiteet

Näyteikkunat, kaiteet

Pystytolpaton turvalasikaide, kirkas

Karkaistu, laminoitu, 8 mm (esim. Steelpro LK63)

SISUSTUS- JA VÄRITYSSUUNNITELMA

MATERIAALITKALUSTUSRewell Centerin alkuperäinen muoto-
kieli ja materiaalit ovat toimineet läh-
tökohtana suunnitelman materiaalien ja 
kalusteiden valitsemisessa. Tavoitteena 
on ollut suunnitella tila, joka kunnioittaa 
ja tuo esille alkuperäisen suunnitelman 
ominaispiirteitä, mutta on kuitenkin 
oman aikansa tuote. 

Revellille tyypillistä oli ulko- ja sisätilo-
jen miellyttävä lomittaminen. Ulkoti-
lamainen sisätila on myös tavoitteena 
keskusaulan suunnitelmassa. Ulkotila-
maista  ilistä tilaan ollaan saatu valitse-
malla mahdollisimman alkuperäisen kal-
taisia materiaaleja, kuitenkin niin, että 
ne toimivat sisätiloissa. Alkuperäisen 
apache-lankun sijaan valittiin valoisampi 
ja ekologisempi 60-luvulla suosittu tiikki. 
Lattia materiaaliksi valitsin alkuperäisen 
kaltaisen suuren betonilaatan, kuitenkin 
vaaleamman sävyisenä ja puolikiiltävänä. 
Detaljeissa on käytetty niin ikään puuta 
ja messinkiä. Materiaalivalikoimasta ha-
luttiin alkuperäistä kunnioittava, moder-
ni, valoisa ja harmoninen kokonaisuus. 

Keskusaukio kattaa noin 1000 neliön 
kokoisen alueen, jota voi käyttää moni-
puolisesti. Keskusaukiolla on erilainen, 
räväkämpi messinkisaumainen laatta-
lattia, joka korostaa sen asemaa raken-
nuksen merkittävimpänä tilana. Aukiolla 
voidaan järjestää erilaisia pop-up-tapah-
tumia tai musiikkiesityksiä, tanssiesityk-
siä jne. Portaiden eteen on mahdollista 
asentaa kevyt, siirrettävä puinen lava. 
Silloin kun keskusalueella ei ole tapah-
tumia, se on mahdollista kalustaa siirret-
tävin kalustein. Kalusteissa on suosittu 
samaa harmonista värimaailmaa ja linja-
kasta muotoilua. Lisäksi aukiolle voidaan 
siirtää paljon 60-luvulle tyypillisiä viher-
kasveja, kuten peikonlehtiä, tuomaan 
elämyksellisyyttä ja ulkotilamaisuutta ti-
laan. Tärkein elementti keskuaukiolla on 
kuitenkin valo, joka tulvii sen yläpuolella 
olevansta lasikatteesta. 

Esiintymislava

Siirrettävä esiintymislava moduuleista 
Pintamateriaali: vaneri Rakenne: teräs

Taklaman -penkki, Nurus

Stone -moduulisohva, Nurus,

Puiset siirrettävät tilanjakajat

Siirrettävät viherkasvit ruukuissa
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Syventymisalueessani halusin keskittyä liikenteen 
solmukohtaan, eli portaikkoon, ja luoda siitä 
kauppakeskuksen merkittävämmän detaljin. 
Revellille oli tyypillistä detaljoinnin vähäisyys, 
mutta niukat detaljinsa hän suunnitteli tarkasti. 
Etenkin portaat olivat merkittävä detalji 
Revellille. Inspiraationlähteenäni portaikon 
suunnitelmassa toimikin Revellin suunnittelema 
Sokoksen portaikko, joka oli hyvin kaunis ja 
linjakas. Halusin palauttaa muotokielen takaisin 
rakennuksen keskeisimmäksi detaljista, mutta 
kuitenkin uudella, raikkaalla tavalla. Portaikko 
toimii paitsi keskeisimpänä pystyliikenteen 
kulkuväylänä hissien ohella niin toisaalta se tuo 
näyttävyyttä tilaan sekä tekee sen näkyvänä 
elementtinä helpommin orientoitavaksi. 
Liikenteen sujuvuuden vuoksi oli järkevää 
suunnitella keskeisin portaikko liukuportaaksi, 
mutta sen muodonanto ei minua miellyttänyt. 
Ratkaisin ongelman sijoittamalla liukuportaan 
kantavine teräskehikkoineen betonikuoren sisään, 
joka varsinaisesti antaa portaikolle sen linjakkaan 
muodon.  Portaan näkyvin materiaali on siis 
yhtenäinen puhtaaksivalettu valkobetoni. Valitsin 
materiaalin, koska Sokoksen portaikko oli sama 
materiaali sekä sen vuoksi, että se on tällaiseen 
linjakkaaseen portaaseen tarkoituksenmukainen 
sekä hyvin yhetensopiva rakennuksen muiden 
materiaalien kanssa. 

PORTAIKKO

PERSPEKTIIVIKUVA PORTAIKOSTA

PORTAAN PERUSTIEDOT:

Kulma: 30

Etenemä: 400 mm

Nousu: 200 mm

Kaide: puhtaaksivalettu valkobetoni          
100 mm h:1200 mm

Käsijohde:tammi
leveys: 100 mm
paksuus: 30 mm

Kiinnikkeet: messinki 
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PORTAIKON POHJAPIIRUSTUS 1. krs 1:100 PORTAIKON LEIKKAUS C 1:100
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T U L E V A I S U U D E N  V I S I O

SOKOKSEN TAVARATALON UUSI ELÄMÄ

ARVOT JA RESTAUROINTIPERIAATE

Keskuskorttelin rakennuskokonaisuus on vuosikymmenten kuluessa 
kokenut lukuisia pieniä muutoksia etenkin sisätilojensa osalta.  Avoi-
muus, läpinäkyvyys ja valon virtaus on muutosten seurauksena vaih-
tunut sulkeutuneeksi ja sokkeloiseksi tilojen verkostoksi, jossa on 
vaikea hahmottaa itseään. Kauppakeskuksen osalta ei vanhoja pinta-
materiaaleja juuri löydy.  Suurimmat rakenteelliset muutokset liitty-
vät sisäpihan kattamiseen ja sitä kautta muodostetun kauppakeskuk-
sen liikennejärjestelyihin hisseineen ja portaineen. Entinen Sokoksen 
tavaratalon osio on kuitenkin säilynyt melko hyvin rakenteiltaan 
alkuperäisen kaltaisena. Niin Sokoksen osiossa kuin koko rakennuk-
sessa pidän erityisen arvokkaana alkuperäisen pilariverkoston säilyt-
tämistä.

Sokos oli aikanaan Keskuskorttelin kaupallinen vetonaula ja se on 
selvästikin ollut alkuperäisen suunnitelman kohokohta. Erityisiä So-
koksen osion arkkitehtonisia helmiä ovat kahden kerroksen korkui-
nen sisäänkäyntiarkadi suurine ikkunoineen jotka jatkuvat kulman 
ympäri Vaasanpuistikon viertä, kahden kerroksen korkuinen aukko 
jota halkoo toisen kerroksen sisääntulokäytävä sekä kolmannen ker-
roksen pyöreät valoaukot ja lasitiili-ikkuna. Sittemmin tavaratalo on 
nivoutunut osaksi Rewell Galleriaa erottumatta mitenkään merkittä-
västi muusta kauppakeskuksesta. Myös tilojen avaruus, liikenteellinen 
selkeys, hienostuneet materiaalivalinnat sekä detaljit ovat mielestäni 
olennainen osa rakennuksen alkuperäistä ideaa ja tunnelmaa, joihin 
muutoksissa tulisi pyrkiä.

Viljo Revellin alkuperäiset piirrokset sekä Vaasan Sydän -kirjasta löy-
tyneet vanhat sisäkuvat olivat inspiroimassa harjoitustyömme koko-
naiskonseptin kehittelyä kuten myös syventymisalueiden tutkimista. 
Pyrin suunnitelmassani palauttamaan eleganttia tunnelmaa, joka ku-
vista henkii. Sokoksen osion suunnitelmani olisi toteutettavissa lähes 
sellaisenaan itsenäisestikin lukuun ottamatta kolmannen kerroksen 
yhteyttä laajenevaan keskustilaan. Suunnitelmani on sopusoinnussa 
tämän hetken suojelutilanteen kanssa, jonka mukaan muutokset tu-
lee sopeuttaa kokonaisuuteen ja pyrittävä palauttamaan alkuperäinen 
ilme (sr-10).

Suunnitelmani on osa laajempaa konseptuaalista restaurointivisiota, 
jossa pyritään palauttamaan rakennukselle sen ominaisluonne kui-
tenkaan konservoimatta vanhaa, sillä esimerkiksi alkuperäisiä pinta-
materiaaleja on säilynyt sisätiloissa hyvin vähän.

Kuva:
Komea kaksikerroksinen arkadi suurine ikkunoineen tarjoaa liikkeille hienon 
mahdollisuuden näkyä kaupunkitilassa kutsuvana. Kuvassa on myös havainnol-
listettu sitä, kuinka alkuperäisen idean mukaiset valkoiset mainostekstit sopeutui-
sivat rakennuksen arkkitehtoniseen ilmaisuun ja tukisivat hienostuneen imagon 
rakentamista.
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Valoaukot alkuperäispiirroksissa. Kuva: Arkkitehtuurimuseo.

Ote alkuperäisestä alakattopiirroksesta. Kuva: Arkkitehtuurimuseo.

Sokoksen liukuporras ja valon virtaus. Kuva: Kirjasta Vaasan Sydän, kuv. Matti Saanio

Alkuperäinen interiööri ja tunnelma. Kuva: Kirjasta Vaasan Sydän, kuv. Matti Saanio

RESTAUROINTISUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT

Suunnitelmani perustuu konseptuaaliseen visioon uuden keskusau-
kon kautta hoidetusta keskitetystä sisäisestä liikenteestä ja talotek-
niikan uudelleenjärjestelystä sekä huoltotilojen järjestämisestä kella-
rikerrokseen.  Toriparkin laajennus Vaasanpuistikon alle sujuvoittaisi 
oleellisesti huoltojärjestelyjä nimenomaan Vaasanpuistikon puoleis-
ten tilojen osalta. 

Restaurointisuunnitelmassani tavoitteenani on osoittaa Sokoksen 
osioon uusia käyttömuotoja, jotka ovat linjassa arkkitehtuurin kanssa 
ja siten tukevat tilan palauttamista alkuperäiseen suuntaan olemassa 
olevia alkuperäisiä rakenteita säilyttäen. Uskon myös vahvasti, että 
palauttamalla tilalle sen alkuperäinen tilajäsentely ja korostamalla sen 
arkkitehtonista laatua, paranee myös liiketilojen houkuttelevuus ja 
viihtyisyys. Kaupallinen toiminta ja arkkitehtuuri voivat näin tukea 
toinen toisiaan.

Uudessa käyttösuunnitelmassani käsittelen Sokoksen osiota yhte-
näisenä joustavien toimintojen kokonaisuutena, jossa liiketiloja sekä 
käyttötarkoituksen muotoa ja sisältöä ei rajata kovin tarkasti. Lähtö-
kohtaisesti kantava pilariverkosto mahdollistaa rakennuksen muun-
tojoustavuuden. Kuten konseptissamme, myös Sokoksen osiossa 
tilan ja liikenteen hahmotettavuuteen pyritään vahvistamalla pystys-
uuntaisia yhteyksiä ja näkyvyyttä.

Vaasan SOK mainosti pian avajaisten jälkeen:  
”UUSIN, SUURIN, NYKYAIKAISIN VAASASSA. Sokoksessa voitte nauttia 
kaiken kauniin katselemisesta ja tutustua näin vapaasti esillä oleviin tava-
roihin, ostaa vasta - kypsän harkinnan jälkeen. SOKOKSELTA ON HAUSKA 
VALITA.” 
Kaiken kauniin katselu ja kypsän harkinnan jälkeen tehty ostopäätös 
ovat yhä kaupanteossa asioita, jotka eivät ole muuttuneet, vaikka tut-
kimukset muuten osoittavatkin, että ihmisten kulutuskäyttäytyminen 
on muuttumassa. Kauppakeskuksista haetaan elämyksiä ja viihtyvyyt-
tä, siellä halutaan viettää aikaa laadukkaasti erilaisista palveluista naut-
tien. Ravintoloiden ja kahviloiden tarjonta tulee monipuolistumaan ja 
personoitumaan esimerkiksi lähiruokaa, luomua ja vegaanivaihtoeh-
toja suosivien trendien mukaisesti. Uudet kaupankäynnin muodot, 
kuten ShowRoom –tyyppiset mallikappaleiden esittelytilat ovat te-
kemässä tuloaan Suomeenkin. Kuluttamisen kriittisyys ja internetissä 
tehty pohjatyö tuovat lisänsä harkittuun päätöksentekoon. Fyysiseltä 
kaupankäynnin tilalta vaaditaan moniaistisuutta ja houkuttelevuutta 
entistä enemmän. On siis ajanmukaista luoda puitteet tulevaisuuden 
kaupankäynnille, jossa keskiöön nousee tila ja sen viihtyisyys.

SYVENTYMISALUE

VAASANPUISTIKKO

HOVIOIKEUDENPUISTIKKO
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”Korttelin kannalta tavaratalo oli piste 
iin päälle. Viljo korosti kuulleensa, että 
paras osasto Sokoksella oli Cafeteria. 
Tavaratalon edustajat sanoivat, että 
siellä oli suhteellisesti paras myynti pin-
ta-alaan verrattuna.” (T.Revell  Veli Rauhalan
haastattelussa)
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LEIKKAUS 1:400

lukusali hotellin tiloja

ShowRoom -tila

työskentelytila

ShowRoom -tila

ShowRoom -tila

korotettu huoltokellari

sos.tilat

sos.tilat

SUUNNITTELURATKAISUT

Suunnitelmani perustuu tilan kaupallisen potentiaalin vahvistamiseen 
sen arkkitehtuurista nousevilla luontaisilla vahvuuksilla. Samalla luo-
daan edellytykset alkuperäisten rakenteiden säilymiselle ja alkupe-
räisen tunnelman palauttamiselle. Rakennuksen pilarikannatuksen 
ansiosta liiketiloja erottavien seinien paikat ovat muunneltavissa ja 
tiloja on mahdollista avartaa alkuperäisen tilaratkaisun mukaiseksi 
ja siten päästä kohti alkuperäistä ideaa selkeälinjaisuudesta ja tilan 
helposti hahmotettavuudesta. Ensimmäisen kerroksen korkean tilan 
muunneltavuutta vahvistetaan vielä entisestään asennuslattialla. En-
simmäiseen ja toiseen kerrokseen esitän sijoitettavan ShowRoom 
–tyyppisiä liiketiloja. Toimijoita ei välttämättä tarvitse rajata toisistaan 
erilleen, vaan tila voi toimia esimerkiksi sisätilaan tuodun torin tavoin, 
jossa asiakkaat kiertelevät katselemassa kojujen väliin syntyviä kujia 
kävellen. Olen havainnollistanut myös toisen tyyppistä ShowRoom 
–tilaa galleriamaisella esillepanolla Raastuvankadun puoleiseen osaan.

Korkea sisäänkäyntiarkadi ja liiketila suurine ikkunoineen vilkkaasti 
liikennöidyn Vaasanpuistikon varrella tarjoaa liikkeeille hienon mah-
dollisuuden näkyä kaupunkitilassa tarjoten kutsuvan näkymän ul-
koa sisätiloihin. Tällä hetkellä ikkunat on kopitettu näyteikkunoiksi 
ja tämä mahdollisuus jää käyttämättä. Kahden kerroksen korkuinen 
aukko on aiemmissa muutostoimenpiteissä jätetty rakentamatta um-
peen, mutta toisen kerroksen seinät ovat umpinaiset, ja siten kor-
kean tilan tarjoama potentiaali jää vaillinaiseksi. Avaamalla lasiseinillä 
ja –kaiteilla ensimmäisen ja toisen kerroksen välisen pystysuuntaisen 
yhteyden ja vahvistamalla sitä vielä alkuperäisten liukuportaiden pai-
kalle sijoitetulla portaalla, saadaan kaksikerroksisesta tilasta juhlava 
ja kiinnostava – kuten alkuperäisessä suunnitelmassa. Alkuperäisen 
liukuportaan imitointiin en kuitenkaan näe syytä, sillä alkuperäisestä 
ei ole mitään jäljellä.

Hotelli on tärkeä toimija korttelissa, ja uskon että tämä käyttötar-
koitus tulee säilymään vielä vuosikymmeniä eteenpäin. Tällä het-
kellä hotellin puolijulkiset tilat – sisäänkäyntiaula ja ravintola, jäävät 
kuitenkin auttamatta kömpelöiksi ja rakennuksen sokkeloisuuteen 
piiloutuviksi. Hotellin ravintola on sijoitettu suunnitelmassani toi-
seen kerrokseen avautuvan aukon viereen läpinäkyvine seinineen 
ja kaiteineen. Houkuttelevalla paikalla ravintolalle tarjoutuu mah-
dollisuus olla myös osa kauppakeskuksen muuta ravintolatarjontaa. 
Ensimmäisen kerroksen vastaanottoaula on muutettu siten, että se 
on helpommin havaittavissa torilta päin tultaessa ja luonnonvalossa 
kylpevät lounge-tilat avautuvat kaupunkinäkymään.  Rauhallisempaan 
kolmanteen kerrokseen olen sijoittanut vuokrattavaa etätyöskente-
ly- ja kokoustilaa, joka myös tukisi ajanviettopaikkana sekä kauppa-
keskuksen että hotellin vetovoimaa. Lisäksi kolmanteen kerrokseen 
on sijoitettu lukusali sekä yleisö WC:t. Ideana on, että avoimet tilat 
olisivat helposti muunneltavissa ajassa muuttuvien kaupallisten ideoi-
den mukaisesti.
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VAASALAINEN SHOWROOM

Puhuttaessa kaupan murroksesta esille nostetaan usein Sho-
wRoom-tyyppinen liiketila, jossa ideana on, että asiakas tutustuu 
esillä olevaan näytekappaleeseen tilatakseen tuotteen suoraan ko-
tiinsa. Tämän hetken ShowRoom -tiloja yhdistää laadukkuuden tuntu 
ja lähes taideteosmainen esillepano kohdevalaisimineen. ShowRoom 
-liiketilat mielletäänkin tällä hetkellä enemmän varakkaan kansanosan
ostospaikaksi. Suunnitelmassani olen halunnut havainnollistaa vaasa-
laista ShowRoom -liiketilaa, jossa idea on tuoda eräänlainen brändi-
tori kauppakeskukseen. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi pienemmille
paikallisille käsityöläis- ja designtoimijoille mahdollisuuden verkos-
toitua ja koota saman henkisiä asiakkaita yhteen yhteistä kaupallista
tilaa hyödyntäen. Viereinen paviljonki on esitys siitä, minkä tyyppisenä
”brändikoju” voitaisiin toteuttaa.

5m x 5m x 3m -kokoinen modulaarinen asennuslattialla varustet-
tu ”brändikoju” on sijoitettavissa vapaasti ensimmäisen kerroksen 
korkeaan tilaan. Matalampaan osaan sijoitettavien kojujen tulisi olla 
pienempiä, jotta tila ei tuntuisi liian ahtaalta. Tämän hetken materiaa-
leilla koju voisi olla esimerkiksi vaaleaa ja harmaantunutta puupintaa 
yhdistävä lasiseinin aukotettava kokonaisuus. Tulevaisuuden muoti-
virtaukset tulevat kuitenkin hautaamaan tämänkin materiaalitrendin 
alleen, joten olen esittänyt materiaalit viitteellisesti.
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Pylväät: pinnoite
Puhtaaksi valettu valkobetoni 
Käsittelyn alkuperä: Sokoksen portaasta:  
puhtaaksi valettu valkobetoni

Alakatot 
Puupaneeli, tiikki, vaalea, leveät saumat 
Alkuperäinen: Apache-lankku, leveät saumat

Lattiat: työtilat, lukusali
Ege tekstiilimatto, harmaan eri sävyjä 25 x 25 
Alkuperäinen: Betonilaatta, harmaa 25 x 25

Lattiat 
Betonilaatta, vaalea harmaa, 50 x 50, puolikiiltävä 
Alkuperäinen: Betonilaatta, harmaa 25 x 25

Detaljit 
Kiillotettu erikoismessinki
Ovien pielet, lasiseinän kiinnikedetaljit, välipohjan 
aukkojen ja valoaukkojen reunat

Lasikaiteet 
Pystytolpaton turvalasikaide, kirkas 
Karkaistu, laminoitu, 8 mm  
(esim. Steelpro LK63)

MATERIAALIVALINNAT

Yhteisen konseptisuunnitelmamme mukaisesti pyritään ma-
teriaalivalinnoilla tavoittamaan alkuperäinen tunnelma hie-
nostunein materiaalein ja detaljein, kuitenkin alkuperäistä 
täysin kopioimatta. Puiset horisontaalisuutta vahvistavat 
alakatot pistemäisine valonlähteineen, betoniset laattalattiat 
sekä betonipintainen pilariverkosto ovat keskeinen tekijä 
rakennuksen tunnelmassa. Tiloissa, joihin halutaan tuoda 
pehmeämpää äänimaailmaa, lattiamateriaaliksi on valittu al-
kuperäisen laattalattian kokoista harmaata tekstiilimattoa.
Messinkisillä yksityiskohdilla kuten käsijohteilla ja lasiseinien 
helotuksilla luodaan viime silaus harkittuun ilmeeseen.
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ATRIUM - MARISA TOFFERI16

Syventymisalueessani halusin keskittyä liikenteen 
solmukohtaan, eli portaikkoon, ja luoda siitä 
kauppakeskuksen merkittävämmän detaljin.
Revellille oli tyypillistä detaljoinnin vähäisyys,
mutta niukat detaljinsa hän suunnitteli tarkasti.
Etenkin portaat olivat merkittävä detalji 
Revellille. Inspiraationlähteenäni portaikon 
suunnitelmassa toimikin Revellin suunnittelema 
Sokoksen portaikko, joka oli hyvin kaunis ja 
linjakas. Halusin palauttaa muotokielen takaisin 
rakennuksen keskeisimmäksi detaljista, mutta 
kuitenkin uudella, raikkaalla tavalla. Portaikko 
toimii paitsi keskeisimpänä pystyliikenteen 
kulkuväylänä hissien ohella niin toisaalta se tuo 
näyttävyyttä tilaan sekä tekee sen näkyvänä 
elementtinä helpommin orientoitavaksi.
Liikenteen sujuvuuden vuoksi oli järkevää 
suunnitella keskeisin portaikko liukuportaaksi,
mutta sen muodonanto ei minua miellyttänyt.
Ratkaisin ongelman sijoittamalla liukuportaan 
kantavine teräskehikkoineen betonikuoren sisään,
joka varsinaisesti antaa portaikolle sen linjakkaan 
muodon.  Portaan näkyvin materiaali on siis 
yhtenäinen puhtaaksivalettu valkobetoni. Valitsin 
materiaalin, koska Sokoksen portaikko oli sama 
materiaali sekä sen vuoksi, että se on tällaiseen 
linjakkaaseen portaaseen tarkoituksenmukainen 
sekä hyvin yhetensopiva rakennuksen muiden 
materiaalien kanssa.

PORTAIKKO

PERSPEKTIIVIKUVA PORTAIKOSTA

PORTAAN PERUSTIEDOT:

Kulma: 30

Etenemä: 400 mm

Nousu: 200 mm

Kaide: puhtaaksivalettu valkobetoni          
100 mm h:1200 mm

Käsijohde:tammi
leveys: 100 mm
paksuus: 30 mm

Kiinnikkeet: messinki 
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MAIALEN RUIZ

NICOLO’ BERTON12

Exterior view

TEKIJÄT
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Giuseppe Dipasquale

Jonna Kallinen

Meeri Karjula

Maialen Ruiz Lobato

Anssi Luodemäki

Marisa Tofferi

Topias Yli-Vakkuri

OPETTAJAT

Anna-Maija Ylimaula 
Helena Hirviniemi
Özlem Özer-Kemppainen 
Juho Teppo 
Veli-Pekka Huhmo
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VAASALAINEN SHOWROOM

Puhuttaessa kaupan murroksesta esille nostetaan usein Sho-
wRoom-tyyppinen liiketila, jossa ideana on, että asiakas tutustuu 
esillä olevaan näytekappaleeseen tilatakseen tuotteen suoraan ko-
tiinsa.Tämän hetken ShowRoom -tiloja yhdistää laadukkuuden tuntu 
ja lähes taideteosmainen esillepano kohdevalaisimineen. ShowRoom 
-liiketilat mielletäänkin tällä hetkellä enemmän varakkaan kansanosan
ostospaikaksi. Suunnitelmassani olen halunnut havainnollistaa vaasa-
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tori kauppakeskukseen.Tämä mahdollistaisi esimerkiksi pienemmille
paikallisille käsityöläis- ja designtoimijoille mahdollisuuden verkos-
toitua ja koota saman henkisiä asiakkaita yhteen yhteistä kaupallista
tilaa hyödyntäen.Viereinen paviljonki on esitys siitä,minkä tyyppisenä
”brändikoju” voitaisiin toteuttaa.

5m x 5m x 3m -kokoinen modulaarinen asennuslattialla varustet-
tu ”brändikoju” on sijoitettavissa vapaasti ensimmäisen kerroksen 
korkeaan tilaan. Matalampaan osaan sijoitettavien kojujen tulisi olla 
pienempiä, jotta tila ei tuntuisi liian ahtaalta.Tämän hetken materiaa-
leilla koju voisi olla esimerkiksi vaaleaa ja harmaantunutta puupintaa 
yhdistävä lasiseinin aukotettava kokonaisuus. Tulevaisuuden muoti-
virtaukset tulevat kuitenkin hautaamaan tämänkin materiaalitrendin 
alleen, joten olen esittänyt materiaalit viitteellisesti.
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