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Pysäköintihalli

Talvipuutarha

Asunto Oy Raijalax

Yläportti 2,

Yläportti 2,

Sammalkalliontie 5

Sammalkallionkuja 2

Ruomelanraitti 9

Yläportti 4 A–B

autotalli 1

autotalli 2

Yläportti 2

Yläportti 2

/ Mossbergsvägen 5

/ Mossbergsgränden 2

/ Romens bygata 9

02210 Espoo/Esbo

02210 Espoo/Esbo

02210 Espoo/Esbo

/ Överporten 4 A–B

/ Överporten 2

/ Överporten 2

02210 Espoo/Esbo

02210 Espoo/Esbo

02210 Espoo/Esbo

Rakennuttaja

Rakennus Oy Arjatsalo

Rakennus Oy Arjatsalo

Omistaja

Kiinteistö Oy Terhilax.

Olarin Huolto Oy

Rakennus Oy Arjatsalo

Rakennus Oy Arjatsalo

Rakennus Oy Arjatsalo

Rakennus Oy Arjatsalo

Espoon kaupunki

Asunto Oy Raijalax.

Olarin Huolto Oy

Olarin Huolto Oy

(Kiinteistö Oy Terhilax)
Osoite

Tilapalvelut-liikelaitos (Espoon

Tilapalvelut-liikelaitos (Espoon

kaupunki) omistaa nuorisotilojen

kaupunki) omistaa Olarin

osakkeet.
Suunnittelija

uimahallin osakkeet.

Arkkitehti Vesa Huolman / Vesa

Arkkitehti Vesa

Arkkitehti Vesa Huolman /

Arkkitehti Vesa Huolman /

Tapani Kukkasela /

Tapani Kukkasela /

Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit

Huolman / Vesa

Vesa Huolman – Eero Valjakka

Vesa Huolman – Eero Valjakka

Vesa Huolman – Eero

Vesa Huolman – Eero

Huolman – Eero

arkkitehdit

arkkitehdit

Valjakka arkkitehdit

Valjakka arkkitehdit

Valjakka arkkitehdit
Suunnittelu- ja

1970–1971

1970–1971

1970–1971

1970–1971

1971–1972

1970–1972

Kaksi kerrosta, lisäksi osassa rakennusta

Yksi kerros

Virallisesti nolla. Yksi

Viisi kerrosta, lisäksi

Yksi kerros

Yksi kerros

maanalainen kerros, maan päällä

maanpäällinen liikekerros ja

suojakatos seinineen

osittain maanalainen kellarikerros

rakennusaika
Kerrosluku

kellarikerros
Kerrosala

1956 k-m

Ei tiedossa

-

2754 k-m2

222 k-m2

202 k-m2

Tilavuus

13420 m

Ei tiedossa

-

11436 m

621 m

485 m3

Käyttötarkoitus

Myymälärakennus

Pysäköintitalo

Talvipuutarha

Muu kerrostalo

Kulkuneuvojen suoja-

Kulkuneuvojen suoja-

ja huoltorakennus

ja huoltorakennus

Nykyinen käyttö

Pub Olarius, Marjalaxin päiväkoti,

Autopysäköinti

Ei käytössä

30 asuntoa, ravintola ja myymälä,

Autotalli

Autotalli

49-22-43-2

49-22-43-2

2

3

3

Omavarasto Oy, Olarin seurakunnan

Olarin liikuntakeskus, jossa

Sammalkalliontien kerhotilat, Olarin

kuntosalit ja uimahalli

3

Huolto Oy:n toimitilat
Kiinteistötunnus

49-22-36-1

Rekisteriyksikkölaji

Tontti

Tila

Yleinen alue

Tontti

Tontti

Tontti

Tontin tai tilan pinta-ala

1536 m2

1734 m2

Osa suuresta katukiinteistöstä

1440 m2

1942 m2

1942 m2

Pysyvä rakennustunnus

100232572S

101680088U

1034070410

1025048834

100232574U

100232575V

Vanha rakennustunnus

49-22-36-1-1

49-415-1-1144-1

49-22-9901-0-16

49-22-43-1-1

49-22-43-2-1

49-22-43-2-2

Kortteli

22036

22036

Korttelien 22036 ja 22043 välissä

22043

22043

22043
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49-415-1-1144

49-22-9901-0 (katukiinteistö)

49-22-43-1
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Arkkitehtitoimisto Livady

Esipuhe
Olari edustaa aikansa parasta kaupunkisuunnittelua Suomessa. Sen suunnittelijat palkittiin vuonna 1975
ensimmäisellä koskaan jaetulla rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnolla. Ostoskeskus
ympäristöineen on ollut olarilaisten arkielämän keskipiste, joskin viime aikoina tilat ovat jääneet vähälle käytölle ja rakennusten ilme on ränsistynyt.
Olarin ostoskeskusta, uimahallia ja Simo Järvisen aukiolla sijaitsevaa talvipuutarhaa käsittelevä rakennushistorian selvitys tuo esille ympäristön arvoja kaupunkitilan, rakennusten arkkitehtuurin, aikalaiskeskustelun,
käytön kautta syntyneen identiteetin ja arkkitehtonisen säilyneisyyden näkökulmista. Selvitys jatkaa Arkkitehtitoimisto Livadyn työtä Espoon modernien kaupunkiympäristöjen arvojen tuomiseksi osaksi nyt käytävää
keskustelua kaupunkirakenteen tiivistämisestä ja julkisen kaupunkielämän muutoksesta.
Toivomme, että tämä kirjan muotoon taitettu selvitys on antoisa sekä suunnittelun ja kiinteistönpidon
ammattilaisille että Olarin nykyisille ja entisille asukkaille. Lämpimät kiitokset selvityksen tilaajille Olarin
Huolto Oy:lle ja Kiinteistö Oy Terhilaxille, työn ohjaamiseen osallistuneille Espoon kaupunginmuseon, asemakaava- ja tonttiyksiköiden ja tila- ja viherpalveluiden edustajille sekä kaikille haastatelluille ja aineistojaan
käyttöön antaneille. Selvityksen yhteydessä syntynyt kattava kuva-aineisto kesältä 2017 on annettu Espoon
kaupunginmuseolle. Sähköisessä muodossa teos löytyy muun muassa Livadyn nettisivuilta, www.livady.fi
Helsingissä 15.10.2017
Tekijät
Panu Lehtovuori, Pasi Kolhonen, Mia Puranen ja Anna Hakula
Arkkitehtitoimisto Livady Oy

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Olarin sijainti on merkitty vuoden 2017 peruskarttaotteeseen punaisella neliöllä.
Kartta: MML.
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Rakennushistoriaselvityksen kohteena oleva alue on rajattu keltaisella vuoden 2017 Olarin
ostoskeskuksen lähiympäristön peruskarttaotteeseen. Kartta: MML.

Arkkitehtitoimisto Livady

Selvityksen rajaus ja tavoitteet
Olarin ostoskeskuksen rakennushistoriaselvitys kattaa itse ostoskeskuksen, siihen liittyvän pohjoisen
puoleisen pysäköintikannen ja -alueen, talvipuutarhan ja siihen liittyvän uimahallin sekä hallitatason
ajo- ja huoltoväylät. Uimahallin päälle rakentunut
asuinrakennus Yläportti 4 pihoineen ja etelän puolisine pysäköintialueineen on inventoitu kevyesti ja
sen merkitys osana käytön kautta muodostuneita
arvoja on otettu päätelmissä huomioon.
Työn kuluessa on kiteytynyt jossakin määrin
uusi hahmotus ostoskeskuksen tilallisesta ja arkkitehtonisesta logiikasta. Uimahalli ja talvipuutarhan
ensimmäisen kerroksen kaupalliset, julkiset ja
yhteisölliset tilat ovat aikoinaan muodostaneet Olarin keskuksen autolla saavutettavan tason. Kävelyn
ja pyöräilyn Ruomelanraitti halkaisee keskuksen
toisen kerroksen tasolla. Raitille ovat avautuneet
tärkeimmät kaupalliset tilat. Talvipuutarhan rampin
ja lasilyhdyn tehtävä on paitsi välittää pystyliikenne
ensimmäisen ja toisen kerroksen välillä, myös luoda
Olarin kaupunkistruktuurille tärkeä identiteettipiste.
Olarin Huolto Oy:n tavoitteena on kaavamuutos, jossa ostoskeskuksen kiinteistöä kehitetään, pysäköintijärjestelyt uusitaan ja yhteydet

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

naapuritonteille tutkitaan. Ostoskeskuksen rakennushistoriaselvitys on laadittu Espoon kaupunginmuseon ohjeeseen perustuen kaavamuutoksen lähtömateriaaliksi. Espoon kaupunki teettää
myöhemmin inventoinnin laajemmalta alueelta
Olarista. Vaikka nyt käsillä oleva ostoskeskuksen
rakennushistoriallinen selvitys ja laajempi inventointi edistyvät eriaikaisesti, niiden sisältöjä pyritään
sovittamaan yhteen.
Vastaavissa töissä vakiintuneella tavalla rakennushistoriaselvityksen tavoite on dokumentoida
muutospaineen alla olevat rakennukset ja antaa
hyvä kuva kohteena olevien rakennusten ja julkisten
katutilojen suunnittelusta, rakentamisesta, muutoksista ja nykytilasta.
Selvityksen lopussa on arvio kohteen säilyneisyydestä, arvotus ja joukko suosituksia toisaalta
kiinteistön ylläpidosta ja vaalimisesta sekä toisaalta
rakennushistorian asettamista reunaehdoista ostoskeskuksen mahdollisesti korvaavan uudisrakennuksen suunnittelulle. Kiinteistön kehittämissuunnitelmia ei selvityksessä esitetä.
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Käytetyt lähteet
Olarin ostoskeskuksen rakennushistoriaselvitystä
varten on käyty läpi moninaisia arkisto-, kirjallisuusja verkkolähteitä. Lisäksi on tehty henkilöhaastatteluita. Kohde on inventoitu paikan päällä heinä–syyskuun 2017 aikana ja kenttätyön tulokset on yhdistetty muuhun tutkimustietoon.
Espoon kaupunginarkistossa on käyty tutkimassa kohteen vanhimpia rakennuslupa-asiakirjoja ja
skannautettu alkuperäinen Olarin asemakaava. Suuri osa selvityksessä käytetyistä rakennuspiirustuksista on tilattu Espoon kaupungin rakennusvalvonnan
sähköisestä palvelusta eli eCity Arskasta. Rakennuslupahakemusten ja -piirustusten perusteella on laadittu muutosten kronologia. Rakennuspiirustuksia
on saatu käyttöön myös Olarin Huollon arkistosta.
Eriaikaisia arkistovalokuvia on saatu Arkkitehtuurimuseon kuva-arkistosta, Espoon kaupunginmuseolta, Espoon kaupunginarkistosta,
Olarin seurakunnalta sekä Olaria kuvanneelta Lars
Lönnqvistiltä. Kohde on valokuvattu kenttätöiden
yhteydessä. Nykykuvat ovat Livadyn, ellei toisin
mainita. Selvityksessä käytetyt kartat ovat peräisin
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Maanmittauslaitoksen arkistosta ja Espoon kaupungin karttapalvelusta.
Selvitystyöhön on saatu arvokasta tietoa kohteen suunnitelleelta arkkitehdiltä Vesa Huolmanilta,
jota haastattelimme puhelimitse ja sähköpostitse.
Kiitämme myös Olari-Seuran puheenjohtajana ja
Olarin Huolto Oy:n hallituksen puheenjohtajana
pitkään toiminutta Matti Kuulaa, jota haastattelimme ostoskeskuksessa, sekä kenttätöiden yhteydessä
avustaneita Olarin Huollon työntekijöitä Ville Virtasta ja Risto Partasta, Olarin seurakunnan toimistoesimiestä Jussi Saloa ja Marjalaxin päiväkodin johtajaa
Jenni Aimolaa, joilta saamamme tiedot lisäsivät kohteen historian ja nykytilanteen ymmärtämistä.
Tärkeitä kirjallisia lähteitä ovat olleet
1960–1970-lukujen Arkkitehti-lehdet, ostoskeskuksia
ja niiden arkkitehtuuria käsittelevä kirjallisuus ja
selvitykset sekä diplomi-insinöörien ja arkkitehtien
matrikkelit. Olarin suunnittelusta ja rakentamisesta on saatu tietoa muun muassa Olari-Seuran
vuonna 2002 julkaisemasta teoksesta Kertomus
Olarista sekä Pertti Maisalan kirjoittamasta, Espoon

kaupunkisuunnittelukeskuksen vuonna 2008
julkaisemasta teoksesta Espoo – oma lukunsa. Taustatietoa on saatu myös Johanna Hankosen vuonna
1994 julkaistusta väitöskirjasta Lähiöt ja tehokkuuden
yhteiskunta. Livady on vuonna 2013 laatinut Oy Esso
Ab – Kuitinmäen pääkonttorin rakennushistoriaselvityksen, jonka sisällöstä on ollut hyötyä tämän selvityksen laatimisessa.
Selvitystekstin lähteet on esitetty sulkeissa.
Lähdeluettelo sijaitsee työn lopussa. Selvityksessä
käytetyt arkistolyhenteet on listattu lähdeluettelon
yhteydessä sivulla 173.

Arkkitehtitoimisto Livady

Voimassa olevat kaavat
Maakuntakaava
Uudellamaalla on voimassa useita vahvistettuja
maakuntakaavoja. Kun vallitsevaa kaavatilannetta
tulkitaan, on kaikki voimassa olevat maakuntakaavat
huomioitava samanaikaisesti. Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä Olarin asuntoalue on
merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Suunnittelumääräysten mukaan aluetta suunnitellaan asumiseen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen
alueena. Lisäksi Olarin asuntoalueella on merkintä
”maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö”.
Uudenmaan liiton julkaisemassa Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksessä Missä maat
on mainiommat – Uudenmaan kulttuuriympäristöt
vuodelta 2012 on maakunnallisesti arvokkaaksi
kulttuuriympäristöksi määriteltyä Olarin asuntoaluetta käsitelty näin: ”Olarin asuntoalue: 1960-luvun
lopun asemakaavan pohjalta rakennettu asuntoalue,
jossa lähiympäristön laatuun kiinnitettiin erityistä
huomiota. Paikoitus ja autoliikenne eristettiin jalankulkualueista. Perustelu: Kaavoitushistoriallisesti
mielenkiintoinen, laadukas lähiö.” (Uudenmaan
liitto 2012, 90.)”

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Ote oikeusvaikutteisesta Espoon eteläosien yleiskaavasta
2030 sekä ote kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä. Olarin
asuntoalue on merkitty kaavassa kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi (musta pystyviivoitus). Kuva: Espoo.fi.

Yleiskaava
Olarin asuntoalueella on voimassa oikeusvaikutteinen Espoon eteläosien yleiskaava 2030. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon eteläosien yleiskaavan
7.4.2008. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
Espoon eteläosien yleiskaavan hyväksymistä koskevista valituksista on annettu 29.1.2010, jolloin
valtuuston päätös yleiskaavan hyväksymisestä sai
lainvoiman. Kaava-alueeseen kuuluvat kuuluvat
Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden
ja Kauklahden suuralueet. Huomattava osa alueesta
on asemakaavoitettu.

Olarin asuinalue on merkitty yleiskaavassa
kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Aluetta
koskee yleiskaavan määräys: ”Kaupunkimaisema, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja
sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske
yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden vaalimiseen. Alueen kehittämisen tulee
tapahtua niiden omista lähtökohdista käsin ja alueen
erityisarvojen sanelemin ehdoin. Alueen suunnittelussa
ja rakentamisessa tulee asettaa erityinen paino alueiden
ominaisluonteen säilymiseen.”
11

Asemakaavat
Rakennushistoriaselvityksen kohdealueella on voimassa kaksi eri asemakaavaa.
Alueen pohjoisosassa, Ylismäentien, Sammalkalliontien ja Ruomelanpolun välissä olevalla
pienellä alueella on voimassa asemakaava Olariniitty 21031, jonka aluenumero on 330200. Kaava
on ensimmäinen asemakaava ja se on hyväksytty
26.9.1989. Kaavamääräyksenä on “pp” eli jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jonka eteläreunassa kulkee itä-länsisuuntainen ajoväylä. Alue on
nykyisin pysäköintialuetta.
Muulla osaa selvitysaluetta on voimassa asemakaava, jonka aluenumero on 321100. Kaava koskee
Espoon Olarin kortteleita 22030, 22032-22049,
22051–22055, 22057–22059 ja osaa korttelista
22060. Kaava on ensimmäinen asemakaava. Sen
vastuullisena suunnittelijana oli arkkitehti Simo
Järvinen ja hän laati sen Espoon kauppalan asemakaavaosaston virkamiehenä. Kaava esitettiin
Arkkitehti-lehdessä jo vuonna 1968 ja kaavanmukainen rakentaminen aloitettiin vuonna 1969, mutta
lopullinen asemakaava hyväksyttiin vasta 18.2.1972.
Alkuperäistä kaavadokumenttia säilytetään Espoon
kaupunginarkistossa.
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Selvitysalueen asemakaavamääräykset ja -merkinnät
ovat seuraavat:
- kortteli 22032:
- pp (jalankululle ja polkupyöräilylle varattu
katualue)
- AP5 (autopaikkojen korttelialue)
- II (suu rin sallittu kerrosluku)
- 3600 (rakennusoikeus)
- kortteli 22036:
- AP5 (autopaikkojen korttelialue),
II (suurin sallittu kerrosluku),
3000 (rakennusoikeus)
- ALT1 (liike- ja pienteollisuusrakennusten
korttelialue), II (suurin sallittu kerrosluku),
2000 (rakennusoikeus)
- kortteleiden 22036 ja 22043 välinen alue:
- ma (maanalainen tila),
ki 30 (kioskin rakennusala 30 m2)
- kortteli 22043:
- AK10 (asuntokerrostalojen korttelialue),
V (suurin sallittu kerrosluku),
2755 (rakennusoikeus)
- AP5 (autopaikkojen korttelialue),
II (suurin sallittu kerrosluku),
2600 (rakennusoikeus)
Ruomelanraitti, Ruomelanpolku sekä selvitysalueen itäreuna on merkitty asemakaavassa yleiselle
jalankululle, pyöräilylle ja huoltoajolle varatuiksi
katualueiksi.

Olarin ajantasa-asemakaavan ote.
Piirustus: Espoon karttapalvelu © Espoon kaupunki.

Arkkitehtitoimisto Livady

Ote Olarin ostoskeskuksen, talvipuutarhan ja Raijalaxin alueella voimassa olevasta,
18.2.1972 hyväksytystä asemakaavasta 321100. Mukaan on liitetty aluetta koskevien asemakaavamerkintöjen ja -määräysten selitykset.
Piirustus (osa): EKA.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Olarin kortteleiden 22030, 22032-22049, 22051-22055, 22057-22059 ja osassa korttelia 22055 asemakaava 321100 kokonaisuudessaan. Asemakaava on hyväksytty 18.2.1972 ja se on selvitysalueella edelleen lainvoimainen. Piirustus: EKA.
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Olarin rakennusvaiheita ja lähihistoriaa

Olarin alueen varhaiset vaiheet

Tämä luku perustuu Arkkitehtitoimisto Livadyn vuonna 2013 tekemään ”Oy Esso Ab – Kuitinmäen pääkonttori” -rakennushistoriaselvitykseen. Siinä tutkittiin itse
kohderakennuksen lisäksi myös Kuitinmäen ja Olarin
alueen rakentumista ja senhetkisiä kehitysnäkymiä.
(Arkkitehtitoimisto Livady 2013, 14–19.)

Matinkylä–Olarin alueella on kaivausten perusteella
ollut asutusta jo pronssikaudella.1 Tämän selvityksen
kannalta muinaishistoriaan perehtymisen sijasta
kuitenkin lienee otollisempaa selvittää minkälaiseen
ympäristöön nykymuotoista Olarin kaupunginosaa
alettiin suunnitella ja rakentaa.
Nykyisen Olarin alueelle oli rakennettu
1920-luvulta lähtien sekä helsinkiläisten kesämökkejä että vakituisia asuinrakennuksia. 1940- ja
1950-luvuilla alueelle lohkottiin runsaasti asuinpalstoja, jotka olivat pääasiassa sodasta palanneiden
rintamamiesten asuttamia. 1960-luvulla nykyisen
Olarin lähiön alueella oli kymmeniä omakotitaloja.
Maasto oli pääasiassa kallioista metsää; ”karpalosoita ja käärmekallioita”. Ilma oli niin raikasta,
että ”ihmisiä muutti pääkaupungista Espooseen
astmaansa parantamaan”. Alueella oli pari kauppaa
ja muutama kioski, muuten palvelut olivat vähäiset.
Muun muassa nykyisen Kuitinmäen ostoskeskuksen paikalla oli suoaukea, josta löytyi syksyisin
runsaasti mustikoita. 1960-luvun alussa Olarin alue
oli vielä vailla kunnallistekniikkaa, viemäröintiä ja
vesijohtoja ei oltu rakennettu. (Sainio toim. 2002,
7–9.)

1

Arkkitehti-lehdessä 7/1968 julkaistu havainnekuva Ruomelanraitilta. Kuvan keskellä näkyy talvipuutarha varhaisessa luonnosvaiheessaan. Piirustus: MFA / Järvinen, Valjakka, Huolman.
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Tästä esimerkkinä ovat esimerkiksi Puolarmetsän sairaalan
takana sijaitsevat hautaröykkiöt eli niin kutsutut hiidenkiukaat (Sainio toim. 2002, 6).
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Olari löytää paikkansa
Lähiö-Olarin rakentamisen perimmäiset syyt olivat
samat kuin muillakin Suomeen tuohon aikaan
nousseilla uusilla asuinalueilla; toisen maailmansodan jälkeinen taloudellinen nousukausi, väestönkasvu ja maalta kaupunkeihin suuntautunut muuttoliike loivat pääkaupunkiseudulle ennennäkemättömän
rakentamispaineen.
Espoo kilpaili Helsingin kanssa uusista asukkaista. Espoon kilpailuvalttina olivat edullisen tonttimaan ansiosta halvemmat asunnot. Rakennusyhtiöt

1960

tekivät kuntien kanssa niin sanottuja aluerakentamissopimuksia, jolla tarkoitettiin sitä, että yhtiöt
rakensivat alueille talojen lisäksi myös puuttuvan
kunnallistekniikan, esimerkiksi vesijohto- ja sähköverkot. Tämä tuli kunnille edulliseksi, sillä kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset jäivät viime
kädessä asuntojen ostajien maksettaviksi, eivätkä ne
rasittaneet kunnassa jo asuvia veronmaksajia. (Hankonen 1994, 452; Maisala 2008, 54–55, 399; Sainio
toim. 2002, 11.)
Olarin lähiön ensiaskeleet otettiin vuonna 1958
(1959), jolloin Rakennus Oy Arjatsalo osti Storsin

1979

kartanon maat nykyisen Olarin pohjoispuolelta ja
alkoi suunnitella sinne uutta asuinaluetta. Nämä
suunnitelmat eivät toteutuneet, luultavasti siksi että
maat sijaitsivat jo silloin suunnitteilla olleen keskuspuiston paikalla. Rakennusliike ryhtyi neuvottelemaan kunnan kanssa maanvaihdosta hieman
etelämpää. Mukaan otettiin kokeneempi rakennusyhtiö A. Puolimatka, jonka osuudeksi jäi kolmasosa
hankkeesta. Tämä yhteistyö johti vuonna 1968 sopimukseen Olarin ensimmäisen vaiheen rakentamisesta. (Sainio toim. 2002, 11; Maisala 2008, 234–235;
Aho 1996, 7; Hankonen 1994, 449, 452; Espoon
kaupunginmuseo, luetteloimaton.)

2017

Vuosien 1960, 1979, ja 2017 Olarin ostoskeskuksen lähialueen peruskarttaotteet. Uudisrakennukset rakennettiin aiemmin
rakentamattomaan maastoon. Kartat: MML.
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Ihanteena kompaktikaupunki
Olarin suunnitteluvaiheessa monia 1960-luvulla
rakennettuja lähiöitä, kuten Pihlajamäkeä ja Kontulaa oli alettu voimakkaasti kritisoida. Jopa aiemmin
yksinomaan kehuja kerännyt Tapiola sai osansa
arvostelusta. Esille nostettiin heikot palvelut, liikenneongelmat, paikallisten työpaikkojen puute, juurettomuuden aiheuttamat sosiaaliset ongelmat sekä
rakentamisen huono laatu. Olarin suunnittelussa
nämä muualla esiin tulleet virheet haluttiin välttää.
1960-luvun aikana nuorten kaavoittajien ihanteeksi
nousi niin kutsuttu kompaktikaupunki, joka esitettiin väljän lähiörakentamisen vaihtoehtona. Tavoitteena oli nyt luoda puitteita kaupunkimaisemmalle
elämäntavalle. Lähiöympäristöön haluttiin muun
muassa palauttaa katu ja yksityinen piha. Julkiset ja
yksityiset reviirit haluttiin selkiyttää ja kortteleiden
sisäisten toimintojen monipuolisuuteen panostettiin. (Maisala 2008, 55–56; Sainio toim. 2002, 11;
Koho 1994, 18–19.)
Eräs Olarin keskeisistä suunnittelijoista, arkkitehti Simo Järvinen kuvailee kompaktikaupunkiihannetta Suomen kunnallislehteen vuonna 1979
kirjoittamassaan artikkelissa seuraavasti: ”Ideana oli
kaupunki, jossa yhdistyisivät vanhan pikkukaupungin
hyvät puolet ja tiiviin kaupunkirakenteen edut ilman
liikennevaikeuksia. […] Kaupunkikuvaan haluttiin
palauttaa sen perinteiset elementit; pihat, kadut, aukiot,
torit, istutetut puistot, ja vastapainona kaupunkimaiselle tiiviydelle ja järjestykselle rakennetusta ympäristöstä, selkeästi rajautuva vapaa luonto. Tavoitteena oli
luoda kaupunki puutarhaan.” (Järvinen 1979, 14.)
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Matinkylä, Olari ja Kuitinmäki olivat ensimmäiset
Espoon asuinalueet joihin suunniteltiin kompakti
suurkorttelirakenne (Maisala 2008, 77).
Simo Järvinen oli ollut suunnittelemassa Olarin
yleiskaavaa ja asemakaavaa ollessaan töissä Espoon
kauppalan asemakaavaosastolla. Yhdessä arkkitehti Eero Valjakan kanssa hän sai toteuttaakseen
myös Rakennus Oy Arjatsalon Olariin toteuttamien

talojen suunnittelun. Vuoden 1968 Arkkitehti-lehdessä Olarin asemakaavaa kuvaillaan seuraavasti.
”Kerrostaloalueen ratkaisuperiaatteena on ollut kaupunkiyksikön keskiakselille johtavan jalankulkukadun
varaan ryhmittyvä kortteli- ja aktiivipuistojärjestelmä.
Tämän jalankulkureitin varteen on suunniteltu sijoitettavaksi myös alueen palvelupisteet sekä työpaikkavarauksia mahdollisimman aktiivisen jalankulkumiljöön
aikaansaamiseksi” (Järvinen 1968, 54). Tavoitteena oli

Olarin T-kauppa Ässän postikortti aikaväliltä 1975–1985. Kuva: EKM.
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Olarin alueen pienoismalli. Kuva: MFA.

alusta asti tehdä totuttua hajanaista normaalilähiötä
kaupunkimaisempaa ja laadukkaampaa ympäristöä.
Järvisen lähtökohtana oli yhdistää suomalaisen empirekaupungin ihanteet ja funktionalismin
periaatteet. Olarin suunnitelman keskeisiä piirteitä
olivat ruutukaava ja talojen muodostamat korttelipihat, niin kutsutut ”tuulimyllykorttelit”. Pääasiassa
3–6-kerroksiset tasakattoiset asuintalot rakennettiin
yhtenevän modulijärjestelmän mukaan. Kumpuileva ja kallioinen maasto tuo Olarin tiukkaan
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suorakulmaiseen sommitelmaan vaihtelevuutta.
Korttelien pihoilla ja talojen väleissä on avokallioita
ja puustoa, josta osaa suojeltiin rakennusvaiheessa.
Lähiympäristön laatuun pyrittiin Olarissa
kiinnittämään totuttua enemmän huomiota. Paikoitus ja autoliikenne erotettiin jalankulusta. Alueen
kokoavana aiheena oli jalankulkijoille varattu
Ruomelanraitti, jota käytettiin rakennusaikana myös
työmaan nosturilinjana. Pihoihin tehtiin julkista
ja yksityistä tilaa rajaavia aitoja ja vanhaa puustoa

säilytettiin. Rakennuttajat oli velvoitettu toteuttamaan kahdeksan prosenttia kerrosalasta liike-, tai
julkisen palvelun tiloiksi. Rakentajia houkuteltiin
pitämään vaatimuksesta kiinni esimerkiksi kaavamääräyksellä, jonka mukaan näitä tiloja ei laskettu
mukaan rakennusten kerrosalaan. Niihin oli aluksi
sijoitettu muun muassa koulu ja päiväkoti. (Hankonen 1994, 450; Maunula 1976, 24; Salokorpi 1990,
61–62; Lehtovuori 1999, 110.)
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Rakentaminen 1969–1975
Olarin rakentaminen aloitettiin vuonna 1969.
Taloista erottaa helposti, kumpi rakennusliike,
Arjatsalo vai Puolimatka, ne on rakentanut. Puolimatkan rakentamat talot edustavat totutumpaa,
betonielementeistä tehtyä lähiörakennustapaa1,
kun taas Arjatsalon rakentamat punatiiliset talot
ovat ne, joista Olari yleensä tunnistetaan. Arjatsalon toteuttamien asuinrakennusten suunnittelu
perustui niin sanottuun pilari–laatta -järjestelmään,
jonka kentän koko on 3600 mm x 3900 mm. Olarin
talot oli tarkoitus rakentaa teollisesti valmistetuista
betonipilareista. Käytännössä betonirunko kuitenkin
valettiin paikalla. Tähän ruudukkoon muurattiin
ulkoseinät siten, että rakennejärjestelmän mukaiset
jaot on nähtävissä myös ulkoseinissä konstruktivistisen arkkitehtuurin periaatteiden mukaan. Julkisivupinnassa näkyvät betoniosat eivät kuitenkaan
ulotu koko rakenteen läpi, vaan ne on kylmäsillan
estämiseksi eristetty varsinaisesta kantavasta rakenteesta. Rakennusten ulkoseinät ovat paikalla muurattua punatiiltä ja keveitä ikkunaelementtiseiniä.2
1

Tähän epäilemättä vaikutti muun muassa se, että Puolimatkalla oli tuohon aikaan jo omaa teollista toimintaa
muun muassa rakennuselementtien ja kylpyhuoneiden
alalla.
2 Arjatsalon rakennuttamien talojen ulkoseinärakenteessa
alkoi ilmetä ongelmia melko nopeasti. Paikallamuuratut
tiiliseinät alkoivat murentua jo 1980-luvulla. Syiksi mainittiin joidenkin tiilierien heikko laatu, suunnitteluvirheet ja
vaikeat sääolosuhteet. Rakennusyhtiö ja tiilet myynyt yhtiö
sitoutuivat korvaamaan rikkoutuneiden tiilien vaihdon.
(Sainio toim. 2002, 21; EKM luetteloimaton.)
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Olarin rakennusten betonirungot oli alun perin määrä tehdä esivalmistetuista pilareista. Käytännössä ne kuitenkin valettiin paikan päällä. Valokuvasta ei käy ilmi, mitä taloa tässä rakennetaan. Kuva: MFA / Aarne v. Boehm.
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Olari ja matinkylä
Pilari–laatta -järjestelmä teki mahdolliseksi sen,
että tulevat asukkaat pystyivät suunnitteluvaiheessa jossain määrin vaikuttamaan asuntonsa tilajakoon. Arjatsalon rakennuttamiin kerrostaloihin oli
myös tehty asuntokohtaiset saunat, joista oli kulku
suoraan parvekkeelle. Kerrostalohuoneistossa oleva
sauna oli aikanaan erikoisuus, mutta myöhemmin
siitä on tullut lähes jokaiseen uuteen asuntoon
kuuluva tavanomaisuus. (Arkkitehti-lehti 1972, 46;
Hankonen 1994, 448–451, 463; Salokorpi 1990,
61–62; Maunula 1976, 25; Sainio toim. 2002, 12;
Maisala 2008, 236.)
Espoosta tuli kauppala vuonna 1963 ja kaupunki vuonna 1972. Olarin rakentuminen sijoittuu
samoihin vuosiin, ensimmäiset talot valmistuivat
loppuvuodesta 1969 alueen itäpäähän, Itäporttiin. Rakentaminen eteni vaiheittain länteen päin.
Ensimmäiset asukkaat joutuivat elämään pitkän
aikaa työmaan keskellä, kun ympärillä rakennettiin
uusia taloja. Vuonna 1973 varsinainen Olarin alue
oli valmiiksi rakennettu ja rakentajat alkoivat siirtyä
Kuitinmäen puolelle. Vuonna 1975 koko alueen asukasluku oli noussut jo 7500:aan. Samana vuonna
Olarin suunnittelijat, arkkitehdit Simo Järvinen ja
Eero Valjakka, saivat rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon. Perusteluissa mainitaan esimerkiksi että ”elinympäristö on viihtyisä
ja alueella on ominaisilmettä ja moni-ilmeisyyttä”.
(Sainio toim. 2002, 13, 16–17; Hankonen 1994, 448,
453, 464; Maunula 1976, 25.)

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Olarista ei voi kirjoittaa mainitsematta myös samoihin aikoihin rakennettua Matinkylää. Myös Matinkylän asemakaava oli Arkkitehtuuritoimisto Järvinen–Valjakan suunnittelema. Sinne 1970-luvulla
nousseista rakennuksista vastasivat kuitenkin muut
arkkitehdit. Alueesta tulikin Olaria tavanomaisempi
lähiö. Matinkylän suunnitteluun vaikutti myös se,
että ajalle tyypilliseen tapaan alueelle sijoitettavan
rakentamisen volyymia kasvatettiin rakennusvaiheessa nelinkertaiseksi. (Sainio toim. 2002, 19–20.)
Simo Järvinen kirjoitti myöhemmin useampia
kriittisiä artikkeleita selvästi pettyneenä 1970-luvun
lähiörakentamisen huonoon yleiseen laatuun.
Esimerkiksi Suomen kunnallislehdessä julkaistussa
artikkelissa ”Kaupunkirakentamisesta olemme
vastuussa myös tulevaisuudelle” hän summaa
turhautumisensa näin: ”Uusien alueiden rakentamisessa tuotantonäkökohtia korostanut toteuttaminen ja
piittaamattomuus hyvän asuinympäristön kehittämisen
vaatimuksista ovat saaneet aikaan tympeitä ja apeita
talovarastoja, joihin on ladattu sosiaaliongelmien aikapommi.” (Järvinen 1979, 14.)

Tämän sivun rakentamisaikaiset kuvat:
MFA / Aarne v. Boehm.

21

Ruomelanraitti kauppakatuna
Vanhan Olarin läpi kulkeva jalankulkukatu, Ruomelanraitti oli 1970-luvun alussa vilkas kauppakatu.
Monet sen varrella olleet palvelut kuitenkin siirtyivät
myöhemmin muun muassa Kuitinmäen ostoskeskukseen, joka rakentui parkkipaikkana toimivan
torin ympärille, ja muodosti koko alueen uuden keskuksen. Kuitinmäen ostoskeskukseen tuli runsaasti
erilaisia liikkeitä ja ostoksille tultiin kauempaakin
Espoosta. (Sainio toim. 2002, 19.)
Nykytilanteessa myös Kuitinmäen ostoskeskus
on menettänyt kaupallista vetovoimaansa. Viimeaikaisin alueen liiketoimintaa köyhdyttänyt hanke
lienee ollut Olarin ja Matinkylän yhdistävän Piispansillan ja Iso Omena -kauppakeskuksen avaaminen vuonna 2001. Muun muassa kirjasto, pankit ja
monet ruokakaupat ovat muuttaneet yhä laajenevaan kauppakeskukseen.
Tätä selvitystä kirjoitettaessa Ruomelanraitin
lännenpuoleisessa osassa on käynnissä perusparannustyö. Talvipuutarhan itäpuoleinen osa on kunnostettu edellisenä vuonna (2016). Siinä yhteydessä
muun muassa laatoitusta uusittiin ja Simo Järvisen
aukiolle tuotiin istutusaltaat sekä oranssit renkaan
muotoiset penkit. (Espoon kaupunki 2016.)

Kesäinen Ruomelanraitti 1970-luvun alkupuolella. Kuva: MFA / Simo Rista.
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1960-luvun konstruktivismista Suomessa
Tämän luvun teksti perustuu Arkkitehtitoimisto Livadyn tekemiin ”Oy Esso Ab – Kuitinmäen pääkonttori”,
”Roihuvuoren ala-aste” -rakennushistoriaselvityksiin sekä Hyrylän varuskunta-alueen lämpökeskuksesta tehtyyn dokumentaatioon ja selvitykseen. (Arkkitehtitoimisto Livady Oy 2013, 20–23; 2014b, 26–27 ja 2017, 12.)

Rakennustyyliltään Olari edustaa 1960-luvun
konstruktivismia.
Sanalla konstruktivismi tarkoitetaan arkkitehtuurin yhteydessä useimmiten rakenteen ilmaisemista tai korostamista. Tällaisen määritelmän
mukaan rakenteensa paljastavat rakennukset, kuten
esimerkiksi suomalainen talonpoikainen hirsitalo
tai goottilaiset katedraalit, joissa kantava rakenne
on jätetty esille, ovat konstruktivistisia. Modernin
arkkitehtuurin rakennetta korostavan perinteen voi
kuitenkin sanoa saaneen alkunsa chicagolaisen koulukunnan teräsarkkitehtuurista 1800–1900-lukujen
vaihteessa ja saaneen jatkoa 1940-luvulla etenkin
Ludvig Mies van der Rohen teräsarkkitehtuurissa.
Konstruktivismista puhutaan myös venäläisen 1910ja 1920-lukujen avantgardearkkitehtuurin yhteydessä. (Mikkola, K. 1981, 6; Mikkola, J. 2003, 14.)
Suomalaista 1960-luvun konstruktivismia
kutsuttiin yleisesti miesiläisyydeksi, juuri arkkitehti Mies van der Rohen mukaan.1 Aluksi nimitystä
käyttivät lähinnä tyylin vastustajat, mutta myöhemmin sen ottivat käyttöön muutkin. Miesiläisyyden
tunnetuimmat puolestapuhujat Suomessa olivat
arkkitehdit Juhani Pallasmaa ja Kirmo Mikkola.
(Mikkola, J. 2003, 14, 16, 45, 56, 66; Mikkola K. 1981,
8; Koho 1994, 6, 27.)
1

Bengt Lundstenin ja Esko Kahrin vuosina 1964–1968 suunnittelema Jyväskylän Kortepohjan asuinalue on varhainen esimerkki suomalaisesta konstruktivismista. Julkisivujen puuosat oli maalattu vihreiksi, okrankeltaisiksi tai
punaisiksi. Kuva: MFA / Simo Rista.
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Liikkeeseen kuuluneet aikalaiset eivät 1960-luvulla puhuneet itsestään konstruktivisteina, määritelmä on syntynyt
vasta myöhemmin. Esimerkiksi Kirmo Mikkola käytti
aikanaan ilmaisua ”60-luvun vihaiset miehet”.
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Merkittävä osatekijä suomalaisen konstruktivismin synnyssä 1950-luvulla oli vallitsevan
modernismikäsityksen ja etenkin Alvar Aallon
myöhäiskauden arkkitehtuurin vastustaminen.1
Nuorten 1960-luvun konstruktivistien innoittajia
olivat etenkin arkkitehdit Aarno Ruusuvuori sekä
Aulis Blomstedt, jotka molemmat toimivat professoreina Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla.
Aktiivisia keskusteluja käytiin paitsi koululla, myös
vuonna 1956 perustetun Rakennustaiteen museon
tiloissa, niin kutsutussa ”perjantaikerhossa”. Nämä
kokoontumiset olivat vapaamuotoisia ja usein viinihuuruisia. Museolla kokoontuvasta ”Puistokadun
akatemiasta” tuli vastapaino Alvar Aallon Munkkiniemen toimiston ”akatemialle”. (Mikkola, J. 2003,
21, 24, 30; Mikkola K. 1981, 8; Koho 1994, 8–10, 20,
30, 33.)
Konstruktivistit eivät muodostaneet erityisen
tiivistä koulukuntaa, jota olisi leimannut yhtenäinen
ideologia ja suunnittelumetodi. Lähinnä ohjelmallista julistusta lienee ollut Juhani Pallasmaan vuonna
1966 kirjoittama Dipolin kritiikki ”Vastapoli” ( Pallasmaa 1967). 1960-luvun aikana konstruktivismin
puolesta puhuttiin kuitenkin poleemisesti ja yhteiskuntakriittisin argumentein.
1

Kirmo Mikkolan suunnittelema Ateljeetalo valmistui Järvenpäähän vuonna 1967.
Sivun kuvat: MFA, valokuvat: Ola Laiho.
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Aallon lisäksi konstruktivistit paheksuivat myös Raili ja
Reima Pietilän ekspressiivistä arkkitehtuurityyliä. Varsinkin
vuonna 1966 valmistunutta Dipolia arvosteltiin ankarasti.
Saman tuomion sai myös Timo ja Tuomo Suomalaisen
suunnittelema, vuonna 1969 valmistunut Temppeliaukion
kirkko ja Timo Penttilän suunnittelema Helsingin kaupunginteatteri vuodelta 1967. (Mikkola, J. 2003, 32; Koho 1994,
5, 33, 46.)

Arkkitehtitoimisto Livady

Juhani Pallasmaan suunnittelema Paritalo Enarvi valmistui vuosina 1971–1973. Julkisivun keltainen, punainen, sininen ja
vihreä sonmmitelma oli suunniteltu yhteistyössä taidemaalari Tor Arnen kanssa. Kuva: MFA / Kari Hakli.

Tärkeimmiksi suunnitteluperiaatteiksi nousivat
säännöllinen rakennejärjestelmä, rakenteen näyttäminen ja näihin liittyen rakennusten korostunut
suorakulmaisuus. Alkuaikojen funktionalismin
tapaan myös 1960-luvun konstruktivismikin oli
aluksi varsin dogmaattista. Ehdotonta järjestelmällisyyttä pidettiin arkkitehtonista rikkautta tärkeämpänä. (Mikkola, J. 2003, 42, 45, 60; Mikkola K. 1981, 9;
Koho 1994, 30–35.)
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Vaikka konstruktivismi esitettiin aikanaan
tyypillisen poliittisen aatteellisuuden valossa, lienee
arkkitehtien perimmäinen kiinnostus sitä kohtaan ollut esteettinen. Ideologiastaan huolimatta
konstruktivismi oli tyyli muiden joukossa, vaikka
– funktionalismin tapaan – se halusikin olla lopullinen ratkaisu arkkitehtonisen muodon ongelmaan.
Tyylilajina konstruktivismille tapahtui samoin, kuin

Kirmo Mikkola, Juhani Pallasmaa – Hyrylän seurakuntatalo
1967. Kuva: MFA / Ola Laiho.

muillekin tyyleille; se alkoi suuren innostuksen
vallassa, mutta ajan kuluessa sen tarjoamat mahdollisuudet oli käytetty loppuun. Suunnitelmat alkoivat
muistuttaa toisiaan ja tyyli lakkasi kiinnostamasta.
(Mikkola, J. 2003, 54, 57, 59.)
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Konstruktivistisia piirteitä Olarissa
1960-luvun konstruktivismi ilmenee usein
konkreettisesti erilaisten mitajärjestelmien
ja -ruudukoiden käyttämisenä suunnittelun
lähtökohtana. Erilaiset säännönmukaiset ruudukot
ovat usein löydettävissä sekä tilasommittelussa,
rakennejärjestelmissä että julkisivuissa.
Pohjaratkaisujen yleispätevyys, monikäyttöisyys
ja muunneltavuus oli eräs konstruktivistisen

arkkitehtuurin keskeisiä teemoja. Olarissa Simo
Järvisen, Eero Valjakan ja Vesa Huolmanin
suunnittelemien ja Rakennusosakeyhtiö Arjatsalon
toteuttamien asuinrakennusten rakenne perustui
niin sanottuun pilari–laatta -järjestelmään,
jossa oli käytetty 3600 mm x 3900 mm
modulijakoa. Sen puitteissa tulevilla asukkailla oli
mahdollisuus vaikuttaa jossain määrin asuntojensa
pohjaratkaisuihin.

Pyrkimys vapaasti muokattaviin pohjaratkaisuihin
johti myös siihen, että konstruktivistisiksi
laskettavissa rakennuksissa on lähes poikkeuksetta
myös tasakatto, joka ei muodollaan rajoita
myöhempiä laajennuksia, eikä satula- tai lapekaton
lailla häiritse erilaisiin suorakulmioihin perustuvaa
julkisivusommittelua.

Olarin asuinrakennusten piirustuksia. MFA.
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1960- ja 1970-luvun vaihteen konstruktivistisilla rakennuksilla on usein myös nykymittapuun, ja
rakennusmääräysten mukaan huomattavan matalat
sokkelit. Julkisivuissa konstruktivistinen arkkitehtuuri ilmenee usein kantavan rakenteen korostamisena. Kantavat pilarit ja välipohjat on usein nostettu
julkisivussa esiin. Ne joko läpäisevät seinäpinnan
tai niiden paikat on artikuloitu muulla tavalla julkisivussa, mikä onkin kylmäsiltojen välttämiseksi
Suomen oloissa yleisempää. Näin on tehty myös
Olarissa.
1960-luvun konstruktivismille on myös tyypillistä, että pystyrakenteiden ja välipohjien väliin jäävät julkisivukentät täytetään erilaisilla materiaaleilla
ja sommitteluilla. Teoriassa jokainen julkisivuruudukon osa on mahdollista vaihtaa toiseen tarpeen
mukaan. Arjatsalon Olariin tekemissä rakennuksissa julkisivuissa on käytetty pääasiassa tiiltä ja lasia,
mutta myös puuta ja metallia esiintyy.
Konstruktivistiseen arkkitehtuuriin kuuluu se,
että myös rakennejärjestelmän sisäiset ikkuna- ja
rakennuslevysommitelmat ovat lähes poikkeuksetta
suorakulmaisia. 1960–1970-luvuilla julkisivuissa
käytettiin usein myös kirkkaita värejä. Konstruktivistisia julkisivuja suunniteltiin usein yhteistyössä
kuvataiteilijoiden kanssa ja ne tuovat usein mieleen
esimerkiksi Piet Mondrianin maalaukset. (Niskanen
2007, 173–174.)
Eräänä konstruktivistisen arkkitehtuurin
pääjuonteena oli pyrkimys tehdasvalmisteiseen
rakentamiseen. Myös Olarin talot oli tarkoitus
toteuttaa teollisesti valmistetuista betonipilareista.

Olarin ostoskeskuksen julkisivun väritystä vuonna 2017. Viininpunainen ikkunakenttä on teipattu lasiin. Suuri osa kirkkaankeltaisista teräsprofiileista on peitetty myöhemmin alumiinilistoilla.

Käytännössä betonirunko tehtiin kuitenkin paikalla valaen. Samoin ulkoseinien tiiliosat muurattiin
käsin. Teollisen elementtirakentamisen yleistyessä
1960-luvulla useat ammattitaitoiset muurarit olivat
jääneet vaille työtä. Tämä lienee Olarin tapauksessa
ollut siunaus, sillä myöhemmin ilmenneistä ongelmista huolimatta käsinmuuratut julkisivut ovat tärkeä osa alueen ominaisluonnetta. Täysin esivalmistetuista betonielementeistä rakennetut talot, muun
muassa Puolimatkan Olariin toteuttamat, eivät enää
vastanneet konstruktivistien esteettisiä pyrkimyksiä.
Julkisivun lämpökatkot näkyvät rakentamisenaikaisesta
valokuvasta. Kuva: MFA / Aarne v. Boehm.
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Ostoskeskusten kehityksestä
1950–1970-luvuilla
Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi ostoskeskusten kehittymistä rakennustyyppinä 1950-luvulta 1970-luvun alkupuolelle.
Tekstin pohjana on käytetty Livadyn laatimaa Louhentorin ostoskeskuksen rakennushistoriaselvitystä. (Arkkitehtitoimisto Livady
2014a, 12–13.)

Kivijalasta lähiön keskipisteeksi

1960-luvun tuotteita Helsingin Talouskaupan valikoimista.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Bengt Anderson.
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Samaan aikaan kun Suomessa rakennettiin kiivaasti esikaupunkialueita, sai myös vähittäiskaupan tarpeita palveleva
rakentaminen uusia muotoja. Vielä 1950-luvun alussa sekä
perinteisissä kaupunkiympäristöissä että lähiöissä oli tavallisinta sijoittaa liiketilat asuintalojen pohjakerroksiin. Erillisten
myymälärakennusten ja ostoskeskusten rakentaminen uusilla
asuinalueilla tuli 1950-luvun kuluessa kuitenkin vähitellen
sekä arkkitehtien, rakennuttajien että vähittäiskaupan yhteiseksi tavoitteeksi. Vähittäiskaupan jakeluverkkoon ja myymälärakennusten toteuttamiseen etsittiin uudenlaisia ratkaisuja.
(Hankonen 1994, 239, 275; Saresto & Salminen & Vierto
2004, 33.)
Rakennusliikkeet ja arkkitehdit pyrkivät 1950- ja
1960-lukujen vaihteessa rationalisoimaan rakentamista, ja
toiminnallisesti eriytetyt talotyypit merkitsivät tuotannollisen
tehokkuuden paranemista. Muun muassa arkkitehti Aarne
Ervi oli jo 1950-luvun puolivälissä nostanut yhtenä rakennusalan kehittämisen epäkohtana esille niin kutsutun ”sekatalon”
eli sekä asuntoja että myymälätiloja sisältävän rakennuksen.
(Hankonen 1994, 248, 275; Helasvuo & Vainio 2008, 15.)
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Ostoskeskusten kehittämiseen oli vaikuttamassa useita näkökohtia. Asuintalojen pohjakerroksiin
sijoitettujen liiketilojen katsottiin olevan yleensä
liian pieniä, kun taas erillisiin liikekeskuksiin voitiin
toteuttaa halutun kokoisia myymälätiloja. Asumisesta erillisiin rakennuksiin sijoitettavat liiketilat voitiin
myös toteuttaa rakenteensa puolesta helpommin ja
tarkoituksenmukaisemmin. Samaan aikaan ostoskeskukset tehostivat kaupan omaa toimintaa muun
muassa helpottamalla logistiikkaa. Ostoskeskusta
pidettiin näin ollen hyvänä ratkaisuna sekä kuluttajille, jotka pystyivät tekemään ostoksiaan keskitetysti
että kaupoille, joiden katsottiin hyötyvän sijainnista
toisten kauppojen lähellä ja usein myös alueen liikenteellisessä polttopisteessä. (Saresto & Salminen
& Vierto 2004, 26, 33–34.)
Myös vähittäiskaupan toimintaperiaatteet
kehittyivät 1950- ja 1960-luvulla. Huonosti säilyvien
elintarvikkeiden jakelukanavia uudistettiin. Vanhanmalliset pienet myymälätilat soveltuivat vaikeasti
uusiin hygieniaa ja kylmäkalusteita koskeviin määräyksiin. Uudentyyppisissä ostoskeskuksissa tilan
puute ei ollut ongelma. Samalla myös itse ostosten
tekemisen tapa uudistui. Suomessa alkoi yleistyä
uudenlainen myymälätyyppi, itsepalvelumyymälä,
joka oli kehitetty Yhdysvalloissa jo 1930-luvulla. Itsepalvelumyymälöiden idea välittyi Suomeen Ruotsin
kautta. Uutta myymälämuotoa kokeiltiin Suomessa
ensimmäisen kerran 1940-luvun lopulla. (Saresto &
Salminen & Vierto 2004, 11, 16–17.)
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Talous-Osakekaupan myymälä nro 18 1950-luvulla.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo.
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Ostoskeskusten rakennustyypit eivät kehittyneet itsestään, vaan rakennuttajat, arkkitehtikunta ja
vähittäiskaupan edustajat hahmottelivat yhteistyössä
kaupan jakeluverkon laajuutta samalla kun uusia
esikaupunkeja toteutettiin 1950- ja 1960-luvulla.
Lähiöt pyrittiin suunnittelemaan palvelujensa puolesta omavaraisiksi.
Helsingin kauppakamariin perustettiin
1950-luvun puolivälissä aluesuunnittelutoimikunta,
joka antoi lausuntoja lähiöiden myymälätarpeesta palveluomavaraisuutta painottaen. Erityisesti
sen Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle
vuonna 1958 antama lausunto tuli vaikuttamaan
merkittävästi pääkaupunkiseudun esikaupunkien
suunnitteluun.
Ihanteellisesti asumalähiöiden myymälät pyrittiin suunnittelemaan siten, että päivittäisistä tarpeista huolehtivat pienet myymälät sijoitettiin tasaisesti
koko asuinalueelle, korkeintaan 250 metrin päähän
asunnoista. Joka viikko toistuvia tarpeita palvelevat
myymälät tehtiin kaupunginosan sisäisiin liikenteellisiin painopisteisiin. Sitäkin harvemmin tapahtuvat
ostotarpeet tyydytettiin alueellisissa keskusmyymälöissä tai liikekeskuksissa. Lähiöiden ostoskeskukset
vastasivat tässä hierarkiassa lähinnä asukkaiden
viikottain toistuviin tarpeisiin. Lähikauppojen lailla
myös 1960-luvun ostoskeskukset suunniteltiin
kävelyetäisyydelle asunnoista. (Hankonen 1994,
238–239; Saresto & Salminen & Vierto 2004, 26, 33:
Helasvuo & Vainio 2008, 14, 18.)

Ostoskeskuksesta automarketiksi
Lähiöihin rakennetut ostoskeskukset kuuluivat
edellä kuvaillun hierarkiamallin keskitasolle.
Vähittäiskauppa sidottiin 1950- ja 1960 luvulla yhä
tiukemmin muutamaan maanlaajuiseen tukkukaupparyhmittymään. Palvelu- ja jakeluverkon tehostamisen jatkeena ideoitiin muun muassa Ruotsin
mallin mukaan vilkkaiden liikenneväylien varrelle ja
asutuskeskuksen ulkopuolelle rakennettavat suuret
automarketit, joita alkoi ilmestyä pääkaupunkiseudulle 1970-luvun alkupuolella. Niistä ensimmäinen
oli vuonna 1971 Leppävaarassa toimintansa aloittanut Maxi-market.
Suuret hypermarketit herättivät jo varhaisessa
vaiheessa suunnittelijakunnassa ankaraa kritiikkiä. Niitä pidettiin uhkana virikkeiselle kaupunkiympäristölle ja asuinalueiden palvelutasolle.

Aluekeskusten ja automarkettien muodostaman
palveluverkoston kytkeminen yhdyskuntarakenteen
kannalta suotuisiin uomiin tuli Seutukaavaliiton
tehtäväksi. Haaste oli suuri, sillä palvelukykyisen
aluekeskusjärjestelmän luominen ja elinkeinoelämän ajaman automarket-mallin yhteensovittaminen
olivat monin tavoin ristiriidassa keskenään. (Hankonen 1994, 254–268.)
Jälkikäteen tarkasteltuna kaupunkisuunnittelijoiden huoli lähiöiden ostoskeskusten kuihtumisesta yhä suuremmiksi kasvavien kauppakeskusten
paineessa on osoittautunut perustelluksi. Esimerkiksi Olarin Terhilaxissa ollut elintarvikekauppa
lopetti toimintansa 1990-luvulla. Olarilaiset ostavat
nykyään päivittäiset elintarvikkeensa kauempaa,
joko Kuitinmäen myöhemmin valmistuneesta ostoskeskuksesta tai Matinkylän Iso-Omena
kauppakeskuksesta.

Tukon keskusvarasto vuonna 1976.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo /
Iiro Nurminen.
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Ostoskeskusarkkitehtuurin tyypillisiä piirteitä
Ostoskeskusten toiminnallisina esikuvina Suomessa
voidaan tavallaan pitää sekä 1800-luvulta periytyvää
kauppahalliarkkitehtuuria että esimerkiksi vuonna
1937 valmistunutta Helsingin Lasipalatsia, joka
kokosi erilaisia palveluita samaan rakennukseen.
Ostoskeskusarkkitehtuuri kehittyi omaksi tunnistettavaksi rakennustyypikseen pääasiassa 1950- ja
1960-luvun aikana. Niissä on myös paljon aikakauden rakentamiselle ja rakennustaiteelle tyypillisiä
piirteitä.
1950–1970-luvulla valmistuneet ostoskeskukset on tyypillisesti suunniteltu horisontaalisiksi,
rakennusmassat ovat selkeitä ja matalia ja niissä
korostuvat vaakalinjat. Julkisivut ovat pääasiassa

lasi–teräsrakenteisia. Kantavana rakenteena käytetty naulattu kehärunko, betonirunko tai pilariliimapuurunko mahdollistivat aiempaa suuremmat
jännevälit ja myymälät voitiin toteuttaa yhtenäisinä
suurina tiloina. Arkkitehtejä ei useinkaan käytetty
myymälöiden sisätilojen suunnittelussa. Julkisivun
leveydeltä toistuvat näyteikkunat ja lasiovet tekivät
eri liikkeiden muodostamasta kokonaisuudesta
visuaalisesti yhdenmukaisen. (Helasvuo & Vainio
2008, 18.)
Suurimpiin ostoskeskuksiin saattoi liittyä myös
erillinen maamerkin kaltainen korkea osa. Käytetyt
värit olivat useimmin vaaleita. Rakenteet pyrittiin
tekemään linjakkaiksi, arkkitehtonisia tehokeinoja

Arkkitehti Erkki Karvisen suunnittelemassa, vuonna 1964 vamistuneessa Puotinharjun Puhos -ostoskeskuksessa on nähtävissä
useita suurille ostoskeskuksille tyypillisiä piirteitä, muun muassa korkea maamerkki ja vesiallas suihkulähteineen.
Kuva: –Helsingin
kaupunginmuseo.
Olarin ostoskeskus
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olivat muun muassa detaljien vähäeleisyys sekä joidenkin yksityiskohtien ja elementtien toisto. Tyypillisesti saman katon alle ryhmiteltiin erillisiä matalia
rakennusmassoja siten, että niiden väliin muodostui
katu tai aukio. Ulkotilaa jäsennettiin laatoituksen,
nurmikenttien, istutusten, vitriinien ja penkkien
avulla. Monissa tapauksissa toteutettiin myös vesiallas, jossa on suihkulähde. Arkkitehtuurilla pyrittiin
luomaan tyylikästä arjen ympäristöä. Liikenteen
erottelu – yhtäältä huoltoliikenteen ja asiakasliikenteen, toisaalta jalankulkijoiden ja autoliikenteen
erottaminen toisistaan – kuului niin ikään ostoskeskussuunnittelun periaatteisiin. (Saresto & Salminen
& Vierto 2004, 33–34.)

Myös vuonna 1962 valmistunut Maunulan ostoskeskus oli arkkitehti Erkki Karvisen
käsialaa. Tyypillinen keskikokoinen asuinalueen ostoskeskus purettiin vuonna 2015.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Jaana Maijala.
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Olarin ostoskeskuksen aikalaisia
Ostoskeskusten rakentamisen huippuvaiheet
ajoittuvat pääkaupunkiseudun eri kaupungeissa
eri tavalla. Helsingissä rakennettiin eniten 1950ja 1960-luvulla. Vantaalla valmistui määrällisesti
eniten ostoskeskuksia 1970-luvun aikana. Espoossa
taas ostoskeskuksia on rakennettu pääasiassa ennen
vuotta 1970 ja vuoden 1980 jälkeen. Vuonna 1973
valmistunut Olarin Terhilax valmistui aikana, jolloin
Espoossa rakennettiin suhteessa melko vähän ostoskeskuksia. (Laitinen 2012, 11–20; Laitinen & Huuhka
2012a, 76–77; 2012b, 58–59.)

Tyylillisesti Olarin ostoskeskus poikkeaa monella tavalla edellisessä luvussa kuvaillusta perustyypistä. Se koostuu yhdestä suorakaiteen muotoisesta
rakennuskappaleesta, joka vastaa esimerkiksi Ostari
– lähiön sydän -kirjassa esitetyn amerikkalaisen
ostoskeskusluokittelun The Strip -mallia (Saresto &
Salminen & Vierto 2004, 33–34).  Ruomelanraitin
puoleinen sivu on varattu näyteikkunoille ja sisäänkäynneille, liikkeiden huolto tapahtuu pohjoisen
pysäköintialueen puolelta. Rakennusmassa ei rajaa
ostoskeskuksissa yleensä esiintyvää katumaista

tai torimaista tilaa, vaan katettu julkinen tila löytyy Ruomelanraitin omaperäiseksi kohokohdaksi
rakennetusta talvipuutarhasta. Vuonna 1970 päivätyissä ensimmäisissä lupapiirustuksissa Raijalaxin
ja Terhilaxin välinen katutila oli esitetty katettavaksi
tekstiilikatolla. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan
koskaan toteutunut.
Rakennustyylinsä puolesta Terhilax täydentää
Olari I-alueen arkkitehtonisesti yhtenäistä konstruktivistista kaupunkikokonaisuutta. Konstruktivismin
periaatteet tilasommitelmien muunneltavuudesta,

Arkkitehti Erkki Karvisen suunnittelema Myllypuron ostoskeskus valmistui 1965. Luonteeltaan melko sulkeutunut
rakennus purettiin vuonna 2009.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Jan Alanco.

Ihmisiä Kontulan ostoskeskuksen E-käytävällä (nykyinen
Länsikäytävä). Rakennuksen ensimmäinen vaihe valmistui
vuonna 1967 ja sen suunnittelijana oli Aino TandefeltLaurila KK:n arkkitehtiosastolta.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo /Eeva Rista.

Vuonna 1968 valmistuneen Jakomäen ostoskeskuksen
suunnitteli arkkitehti Pauli Lehtinen.
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Jan Alanco.
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julkisivuelementtien vaihdettavuudesta ja teollisesta
rakentamistavasta soveltuivat mainiosti ostoskeskusten suunnitteluun (ks. s. 26–27). Useimmissa
1960–1970-luvun ostoskeskuksissa onkin nähtävissä konstruktivismin piirteitä, mutta Terhilaxissa
nämä ominaisuudet kuitenkin tulevat esiin erityisen
korostetusti.
Suurimmassa osassa pääkaupunkiseudulle
1960- ja 1970-lukujen aikana valmistuneita ostoskeskuksia on suuri, voimakkaasti artikuloitu tasakatto leveine räystäineen. Useimpien julkisivuissa
on myös laajoja umpinaisia betoni- tai tiiliosia.

Terhilaxissa ei ole räystäitä ja julkisivut koostuvat
valtaosin suurista lasiruuduista. Ainoastaan pohjoisja itäsivuilla on tiiliosia.
Ilmeisin tyylillinen vertailukohta on muutamaa
vuotta Terhilaxia myöhemmin (1973–1977) vaiheittain valmistunut Kuitinmäen ostoskeskus. Kohteiden arkkitehtuurin yhtenevyydet ovat ilmeisiä, sillä
Olarin ostoskeskuksen suunnittelija, arkkitehti Vesa
Huolman oli vuosina 1968–1972 oman toimistonsa
pitämisen lisäksi projektipäällikkönä  Kuitinmäen
ostoskeskuksen suunnitelleessa Arkkitehtuuritoimisto Järvinen–Valjakassa (TEK & TFiF 2000).

Kummassakin kohteessa on noudatettu Olari I
-suunnitelmassa määriteltyjä periaatteita.
1970-luvun aikana Espooseen valmistuivat
myös Viherkallion (1970), Soukan (1972) ja Matinkylän (1977) ostoskeskukset. Näiden ostoskeskusten
suunnittelusta vastasivat kuitenkin Kulutusosuuskuntien keskusliiton arkkitehtiosasto ja KeskusSato, eikä niillä ole Terhilaxiin tai Kuitinmäkeen
verrattavia arkkitehtonisia arvoja.

Kuitinmäen ostoskeskuksen Kuunkehrän aukiota rajaavat rakennukset ovat Arkkitehtuuritoimisto Järvinen–Valjakan käsialaa. Kuva on vuodelta marraskuulta 2012.
Sittemmin oikeassa laidassa näkyvä Oy Esso Ab:n entinen pääkonttori on purettu ja sen paikalle on rakennettu asuintaloja.
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Rakennus Oy Arjatsalo
Olarille tunnusomaiset punatiiliset rakennukset
toteutti Rakennus Oy Arjatsalo. Olarin ostoskeskuksen ja talvipuutarhan rakennuspäällikkönä toimi
Heikki Rasi (Huolman 2017, suullinen tiedonanto).
Rakennusliikkeen omistivat talousneuvos Arvi
Arjatsalo ja hänen veljensä toimitusjohtaja Leo Lyytikäinen. Johanna Hankonen kuvailee väitöskirjassaan Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta kuinka Jyväskylässä vuonna 1955 toimintansa aloittaneen Arjatsalon oli vaikea saada jalansijaa Espoon suuressa
aluerakentamissopimuspaketissa. Pääkaupunkiseudun asuntogryndausta hallitsivat 1960–1970-luvuilla
suuret rakennusliikkeet Haka ja Polar, joilla oli
läheiset suhteet kaavoitusvaltaa käyttäviin poliittisiin
puolueisiin. Silloinen Espoon yleiskaavapäällikkö
Harto Helpinen muistelee jälkikäteen, kuinka Arjatsalon ja Puolimatkan pääsemisestä  aluerakentamissopimukseen mukaan käytiin ”hirveää taistelua”,
ja kuinka ”Arjatsalo joutui kerta kaikkiaan tekemään
töitä ja tarjosi upeita juhlaillallisia koko valtuustolle
moneen otteeseen. Lopulta se pääsi rakentamaan Olaria.” Espoon kauppalan ja Rakennus Oy Arjatsalon
välinen aluerakentamissopimus solmittiin viimein
3.5.1968. (Hankonen 1994, 448–449; Mölsä 2016;
Aho 1996, 7.)
Olarin rakentamisen alkuvaiheisiin kuuluu
myös Espoon kaupungin kanssa tehty alueenvaihtosopimus. Rakennus Oy Arjatsalo oli vuonna
1958 (1959) tehnyt kaupat Storsin kartanon maista
Espoon Kockbyssä (Kokinkylä) aloittaakseen rakennustuotannon Helsingin seudulla. Alueen kaavoittamisesta käytiin yhdeksän vuoden kamppailu,
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Talousneuvos Arvi Arjatsalo (vas.) ja rakennusneuvos Leo
Lyytikäinen (oik.). Kuva: Olarin viesti 1996, 7.

kunnes seutusuunnitelmassa viheralueeksi osoitetut
maat vaihdettiin vuonna 1967 Espoon kauppalan
omistamiin Gräsan kartanon maihin nykyisen Olarin paikalla (ks. s. 17). (Hankonen 1994, 449, 453;
Sainio toim. 2002, 11.)
Ennen Olarin rakentamista Arjatsalo oli ollut
suhteellisen pieni rakennusliike, joka toimi lähinnä
Keski-Suomessa, Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Tampereella. Kun asemakaava-asia Espoossa oli tullut
selväksi, myi Arvi Arjatsalo Jyväskylän toimintansa
kokonaan pois. Koneita ei kuitenkaan myyty, vaan
ne ajettiin kahden viikon aikana Espooseen. (Hankonen 1994, 448–449.)
Aikansa hallitseviin rakennusliikkeisiin verrattuna pienen Arjatsalon toimintatavat poikkesivat
huomattavasti kilpailijoistaan. Pienellä rakennusliikkeellä ei ollut mahdollisuutta investoida omaan
betonielementtituotantolaitokseen, joten Olarin
taloja rakentamaan palkattiin muurareita. Ammattitaitoisista muurareista oli 1960–1970-luvulla ylitarjontaa, mikä johtui betonielementtirakentamisen

räjähdysmäisestä kasvusta. Persoonallisesta rakentamistavasta tuli lopulta myyntivaltti sekä Arjatsalolle
että koko Olarin alueelle. (Hankonen 1994, 450,
452.)
Toinen erityinen piirre Arjatsalon toiminnassa oli se, että rakennusliike panosti tavanomaista
kunnianhimoisempaan arkkitehtuuriin ja nuoriin
suunnittelijoihin. Olarin kaavoituksesta vastasi
Espoon kauppalan virkamiehenä arkkitehti Simo
Järvinen, rakennustyyppien suunnittelusta Arkkitehtuuritoimisto Järvinen–Valjakka ja lopullisista
rakennussuunnitelmista arkkitehti Vesa Huolman.
(Hankonen 1994, 451; Huolman 2017, suullinen
tiedonanto.)
Olarin asunnoissa oli monia aikanaan edistyksellisiä innovaatioita, joita muut rakennusliikkeet
ovat myöhemmin ottaneet käyttöön omissa kohteissaan. Näitä ovat muun muassa asuntokohtaiset
saunat ja mahdollisuus jossain määrin vaikuttaa
asunnon tilajakoon pilari–laatta-rakennusrungon
puitteissa. (Hankonen 1994, 451.)
Simo Järviselle ja Eero Valjakalle myönnettiin
Olarin suunnittelusta valtionpalkinto vuonna 1975.  
Arvi Arjatsalo muistuttaa vuonna 1982 tehdyssä
haastattelussa, että arkkitehtisuunnittelun taustalla
oli kuitenkin monivaiheinen poliittis-hallinnollinen
aluerakentamispeli. ”Arkkitehti kylläkin esitti Olarin
suunnitelman, mutta ei koskaan keskustelematta meidän tomistomme kanssa. Korrektia olisi mainita meidätkin palkittaessa ja kiitettäessä. Meidän synti se on,
että se on sellainen kun on!” (Hankonen 1994, 453.)
Haka osti Rakennus Oy Arjatsalon vuonna
1983.
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Arkkitehdit Simo Järvinen ja Eero Valjakka
Tässä luvussa luodaan lyhyt katsaus Olaria suunnitelleiden arkkitehtien työuriin ja nostetaan esiin
muutamia muita heidän suunnittelemiaan kohteita.
Teksti perustuu pääasiassa Arkkitehtitoimisto Livadyn vuonna 2013 tekemään Oy Esso Ab – Kuitinmäen
pääkonttorin rakennushistoriaselvitykseen. (Arkkitehtitoimisto Livady 2013, 6–7.)
Olarin lähiön yleissuunnitelman laativat
pääasiassa arkkitehdit Simo Järvinen (1938–1997)
ja Eero Valjakka (1937–2002). Ostoskeskuksen,
talvipuutarhan ja Asunto Oy Raijalaxin uudisrakennusvaiheen piirustukset on allekirjoittanut Vesa
Huolman (s. 1940) / Vesa Huolman – Eero Valjakka
arkkitehdit. Suunnitelmissa noudatettiin Järvisen
ja Valjakan Olarin suunnitelmissa määrittelemiä
suunnitteluperiaatteita.

Simo Järvinen ja Eero Valjakka
Olarin Ruomelanraitilla vuonna
1975.
Kuva: Timo Hämäläinen (Astikainen & Heiskanen & Kaikkonen
1997, 191).
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Arkkitehtuuritoimisto Järvinen–
Valjakka
Simo Järvinen ja Eero Valjakka kävivät koulunsa
Helsingin Normaalilyseossa eli ”Norssissa”. Molemmat myös valmistuivat samaan aikaan vuonna 1966
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolta.
Noihin aikoihin oli tyypillistä että teoria opittiin
korkeakoulussa ja käytäntö toimistoissa. Simo Järvinen oli jo opiskeluaikanaan kaupunkisuunnittelutehtävissä Olli Kivisen toimistossa. Valmistuttuaan
arkkitehdiksi Järvinen oli töissä Espoon yleiskaavaryhmässä, jossa hän suunnitteli muun muassa
Olarin asemakaavan virkatyönä.
Eero Valjakka puolestaan oli opiskelunsa ohella
töissä Ahti Korhosen toimistossa (vuosina 1965–
1966) ja valmistuttuaan Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa (vuosina 1967–1968).
Yhteistyö alkoi, kun koulu- ja opiskelutoverit
Simo Järvinen, Raimo Savolainen ja Eero Valjakka
saivat vuonna 1965 ensimmäisen palkinnon Vaasan
Suvilahden asemakaavakilpailussa. Samana vuonna
kaverukset perustivat yhteisen toimiston Järvinen &
Savolainen & Valjakka, jonka keskeistä osaamisalaa
oli asunto- ja yhdyskuntasuunnittelu.
Arkkitehtuuritoimisto Järvinen–Valjakka
perustettiin vuonna 1968. Toimistossa suunniteltiin
muun muassa  Rakennus Oy Arjatsalon toteuttamia
kerrostaloja Olariin, josta tuli toimiston tunnetuin
työ ja yksi aikakautensa onnistuneimpia lähiöitä.
Simo Järvisen Kuitinmäkeen suunnittelemassa As. Oy
Piispankodissa on Olari 1:stä tuttuja elementtejä, mutta
muotokieli on runsaampaa. Rakennus on valmistunut
1982–1984. Kuva: MFA / Jarmo Saarni.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Vuonna 1975 Simo Järvinen ja Eero Valjakka vastaanottivat rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon ennen muuta Olarin suunnittelusta. (Valjakka 1997; Nikula 1997, 6; Nikula 2002,
8; Hankonen 1994, 450; STS & TFiF 1991; TEK &
TFiF 2000.)

Eero Valjakan suunnittelemaa modulikonstruktivistista
Paritalo Jatila – Valjakkaa rakennetaan vuonna 1968.
Helsingin Pakilaan valmistuneessa rakennuksessa käytettiin hyväksi Domino-järjestelmää.
Kuva: MFA / Bengt Anderson.
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Yhdyskuntasuunnittelua, opetusta ja
poleemisia kirjoituksia
1960-luvun lopulla Suomi eli kiivasta urbanisoitumisvaihetta. Useat nuoret arkkitehdit tiedostivat
metsälähiöiden ongelmat ja uneksivat niin sanotusta kompaktikaupungista (ks. s. 18). Tämän ihanteen
innoittamana syntyivät muun muassa Olarin asemakaava ja sinne rakennetut asuinrakennukset.
Muiden 1960- ja 1970-luvun konstruktivistien
lailla Simo Järvinen ja Eero Valjakka olivat erityisen
kiinnostuneita rakennusjärjestelmien kehittämisestä. He esimerkiksi jatkoivat Olarissakin käytetyn
pilari–laatta -järjestelmän kehittämistä ja pyrkivät
soveltamaan sitä mitä erilaisimmissa ympäristöissä.
Tästä on esimerkkinä vaikka Arkkitehti -lehdessä
vuonna 1978 esitelty ”rakennusjärjestelmän sovellutus Libyaan”. (Järvinen & Valjakka 1978, 28–31.)
Simo Järvinen esiintyi myös teräväkynäisenä
kirjoittajana. Esimerkiksi vuonna 1976 a–arkkitehtiopiskelija-lehdessä julkaistussa kirjoituksessa
”Ruutukaavan itsepuolustus” hän kritisoi suorasukaisesti aikansa kaupunkisuunnittelua: ”Tiedostettu
ympäristökriisi on johtamassa kaupunkirakentamisen
kehityssuuntien, tavoitteiden ja ratkaisujen uudelleenarviointiin. On tietysti totta, ettei yhdyskuntarakentamisen nykytila hyvältä näytä. Erityisesti on epäonnistuttu
kauniin, toimivan, viihtyisän, virikerikkaan, turvallisen
ja asukkailleen tasapuolisen elämän puitteet tarjoavan
kaupunkiympäristön toteuttamisessa niin suurempien
kuin pienempien kaupunkien osalta. […] Kaupunkiympäristö on päästetty karseaan alennustilaan.” Onnistuneet esimerkit paljasjalkainen helsinkiläinen, ja
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Tiet eroavat
aito urbanisti löytää perinteisestä kaupunkiympäristöstä, jossa ”pihat, kadut, aukiot, torit, puistot ja
vapaa luonto on jatkuvasti, tosin eri ajoille ominaisin
korostuksin, muodostanut kaupunkikuvan selkärangan
[…] Rakennettu ympäristö on nähtävä kokonaisuutena,
jonka on myös samalla rakenteessaan toteutettava kaikki tarvittavat toiminnalliset vaatimukset. On muistettava, että rakentaminen on aina kulttuuritehtävä ja että
ympäristön kehittämisen keinot on perustettava sekä
uuteen tietoon että olevaan rakentamisperinteeseen.”
(Järvinen 1976, 10, 15.)
Myös Eero Valjakan kirjoituksista vuodelta 1988
on nähtävissä aito huoli asuinympäristön suunnittelun laadusta: ”Sosiaalisen asuntorakentamisen
suunnittelu on arkkitehdin eettinen velvollisuus. […]
Kaavoituksen ja talosuunnittelun yhteistyö on kaiken
perusta. Suunnittelun tässä vaiheessa määräytyvät
niin lopullinen miljöö kuin taloudellisuuskin.” (Nikula
2002, 8.)
Suunnittelutyönsä ohessa Simo Järvinen toimi
myös aktiivisesti opetustehtävissä: aluksi erikoisopettajana Teknillisessä korkeakoulussa, Taideteollisessa korkeakoulussa sekä Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, sitten rakennussuunnittelun
apulaisprofessorina TTKK:ssa (1987–1990). Hän oli
myös vierailevana professorina New Yorkin valtionyliopistossa Buffalossa (1978) ja Uuden Meksikon
yliopistossa (1985 ja 1991). Myös Eero Valjakka toimi
asuntosuunnittelun erikoisopettajana Teknillisessä
korkeakoulussa vuosina 1973–1985 . (Nikula 1997, 6;
Valjakka 1997; STS & TFiF 1991; TEK & TFiF 2000.)

Arkkitehtuuritoimisto Järvinen–Valjakka toimi
vuoteen 1986 asti, jonka jälkeen kumpikin jatkoi
toimintaansa oman toimistonsa puitteissa.
Järvinen jatkoi töitä Simo Järvinen & Co. nimellä. Tämä toimisto vei eteenpäin Espoon eteläisten
osien kaavoitusta. Töihin kuuluivat esimerkiksi
Kuitinmäen, Matinkylän keskustan ja Piispankylän
asemakaavat sekä Espoonlahden keskustan kehittämissuunnitelma. Toimisto sai pohdittavaksi myös
koko Helsingin seudun rakentamistarpeen ja liikenteen sijoittumisen.
Vuonna 1989 valmistunut Kivenlahden Amfi
(korttelisuunnitelma Kaija ja Heikki Siren) on
onnistunut esimerkki tiiviin kaupungin ideaa
noudattavasta alueesta. Simo Järvinen vastasi Amfin
asuntosuunnittelusta yhdessä Asuntosäätiön Heikki
Koskelan kanssa. Lisäksi Järvinen sai piirrettäväkseen Kivenlahteen myös kaksi korkeaa asuintornia,
Reimarintornin ja Meritornin.
Vuonna 1981 Helsingin Katajanokalle valmistui
Asunto Oy Amiraalinkatu. Liike- ja toimistorakennuksista voi mainita Uudenmaan lääninhallituksen
Helsingin Itä-Pasilassa (1985), Espoon Sähkön
ja Piispankylän liiketalot (1991) sekä Oulunkylän
kauppagallerian (1993). Toimisto suunnitteli myös
liikekortteleiden saneerauksia Helsingin keskustassa. (Valjakka 1997; Maisala 2008, 266–267.)
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Eero Valjakka pysytteli omassa praktiikassaan lähinnä asuntosuunnittelun
parissa. Hänen kädenjälkeään on löydettävissä muun muassa kerrostaloissa Helsingin Kannelmäessä, Malminkartanossa, Herttoniemessä ja Itäkeskuksessa, Vantaan
Koivukylässä ja Tikkurilassa sekä Jyväskylän Kuokkalassa. Pientaloista voi mainita
esimerkiksi Espoon Tontunmäen rinteellä sijaitsevat rivitalot. (Nikula 2002, 8–9.)
Simo Järvinen kuoli vuonna 1997 ja Eero Valjakka viisi vuotta myöhemmin,
vuonna 2002. Voidaan sanoa, että Simo Järvinen on yhä nimekäs hahmo Olarissa.
Hän ei ainoastaan ollut alusta asti mukana suunnittelemassa uutta kaupunginosaa
tyhjästä, vaan myös asui siellä 26 vuotta. Järvisen merkitystä kuvastaa esimerkiksi
se, että vuonna 2002 Olarissa sijaitsevan talvipuutarhan edusta nimettiin Simo
Järvisen aukioksi. (Espoon kaupunginmuseo, Luetteloimat lähteet; Espoon kaupunkisuunnittelukeskus & al. 2003, 5.)

Eero Valjakka – Kalliolantie 10 (1975), Helsinki.
Kuva: MFA / Timo Kauppinen.
Simo Järvinen – Asunto-osakeyhtiö Meriamfi (1980–1982), Kivenlahti, Espoo.
Kuva: MFA / Simo Rista.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Arkkitehti Vesa Huolman
Ahti Vesa Tapio Huolman syntyi 26.6.1940 Helsingissä. Hän valmistui ylioppilaaksi Helsingin toisesta
lyseosta vuonna 1960 ja arkkitehdiksi Teknillisestä
korkeakoulusta vuonna 1967. 1960-luvulla hän työskenteli suunnittelijana eri arkkitehtitoimistoissa:
vuosina 1960–1962 Einari Teräsvirran arkkitehtitoimistossa, vuosina 1962–1967 Asuntosäästö ry:llä,
vuonna 1967 Arkkitehtitoimisto Ahti Korhosella ja
vuonna 1968 Arkkitehtitoimisto Risto Mäkitalolla.
Vuosina 1968–1972 hän toimi projekti- ja toimistopäällikkönä Simo Järvisen ja Eero Valjakan arkkitehtitoimistossa. (TEK & TFiF 2000, osa 1.)

Arkkitehtitoimisto Vesa Huolman 1967–1985
Vuosina 1967–1985 Huolmanilla oli oma toimisto
Arkkitehtitoimisto Vesa Huolman. Huolman kirjoittaa
sähköpostissaan 18.9.2017: ”Oman Arkkitehtitoimisto Vesa Huolman ky:n merkeissä tein esim. Pakilan
Sairas- ja Vanhainkodin 1967–1968, Rakennus Oy
Puolimatkalle muutamia asuntonäyttelyidenen korttelisuunnitelmia ja joidenkin pientaloalueiden suunnitelmia muiden töiden ohessa.” (Huolman, sähköposti
18.9.2017.)
Arkkitehtitoimisto Kalle Vartola ja
Arkkitehtitoimisto KVA Oy 1972–1986
Vuosina 1972–1986 Vesa Huolman toimi Arkkitehtitoimisto Kalle Vartolan ja Arkkitehtitoimisto KVA
Oy:n projektipäällikkönä ja toimiston esimiehenä.
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(TEK & TFiF 2000, osa 1.) ”Minä siirryin 1972 Arkkitehtitoimisto Kalle Vartolalle (myöhemmin Arkkitehtitoimisto KVA Oy). Siellä suunnittelutehtävät käsittivät
pääosin teollisuuslaitosten, toimistotalojen ja rakennusviennin arkkitehtisuunnittelua. Esimerkiksi vastasin
Sanomalan alueen suunnittelusta Vantaalla, Mäntän
paperitehtaan laitoksista yms.” (Huolman, sähköposti
18.9.2017.)

Arkkitehtitoimisto Arkaari Oy Huolman&Co
1985–2008
”Vuonna 1985 perustamani Arkaari Oy:n toiminta keskittyi pääasiassa toimisto- ja liikerakentamiseen, teollisuuden kohteisiin ja peruskorjauskohteisiin. Asuntosuunnittelua emme tehneet, lukuun ottamatta professori Kiiraksen kanssa kehittelemäämme Tekesin tukemaa
peruskorjausten tarjouspyyntömenetelmän kehitystyötä
Pihlajiston peruskorjausten yhteydessä. Espoossa
kohteitamme olivat esimerkiksi Kauppakeskus Niittytori, joka juuri purettiin metron tulon mullistaessa
Niittykumpua, Oraclen toimitalo Piispankalliolla, Via
Leadersin toimitalo Westendissä, Kilossa Kiinteistö Oy
Kilon Helmi ja Timantti. Lahdessa esimerkiksi Luhta
Oy:n entinen pääkonttori tuotantolaitosten yhteydessä,
Turussa Ravattulan Askon ja Anttilan liikerakennus,
Tampereella Tamglas oy:n tuotantolaitokset ja konttori.
Nummelassa entisen Lohja Oy:n Betonilan konttori ja
tuotantolaitoksia. Pohjoisimpana Rovaniemellä Kauppakeskus Revontuli ensimmäisenä valtatietasoisen tien

Arkkitehti Vesa
Huolman.
Kuva: TEK & TFiF
2000, osa 1, 347.

päälle rakennettuna. Helsingissä esimerkiksi Kiinteistö
Oy Apollon muutostyöt ja peruskorjaus asunnoiksi
ja Keskustapuolueen toimitiloiksi. Maarianhaminassa lentoaseman laajennus ja peruskorjaus, Oulussa
lennonjohtotorni. Eli aika monipuolista ja mielenkiintoista hommaa. Ja tietysti töihin kuuluu myös ystäville
suunniteltuja asuintaloja. Liiketoiminnan myin Arkkitehtitoimisto Innovarchille (nykyisin Vahasen yhtiöihin
kuuluva) 2008.” (Huolman, sähköposti 18.9.2017.)
Vesa Huolman ei toimi enää aktiivisena suunnittelijana. Hän asuu Espoossa.
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Olarin rakennussuunnittelu
Kysyimme Huolmanilta, miten hän päätyi mukaan
Simo Järvisen kaavoittaman Olarin asuinalueen
suunnittelijaksi. ”Tutustuimme Simon kanssa, kun
hän oli teekkariaikoinaan jonkin aikaa töissä Asuntosäästäjien rakennussäätiön arkkitehtitoimistossa, jossa
minä olin silloin jo ollut useamman vuoden. Simo pyysi
minua mukaan Olarin suunnitteluun vuonna 1967.
Hän oli silloin Espoon kauppalan palveluksessa suunnittelemassa Olarin asemakaavaa. Simon ja Eero Valjakan toimisto oli saanut toimeksiannon Rakennus Oy
Arjatsalolta heille varatun alueen asuntojen suunnittelusta ja Simo pyysi minua vetämään projektia Eeron
hoitaessa muita töitä. Teimme alustavia suunnitelmia,
mutta projekti lähti tositeolla käyntiin vasta sen verran
myöhemmin, että olin välillä töissä Ahti Korhosella ja
Risto Mäkitalolla asemakaavaprojekteissa. Huolman,
sähköposti 18.9.2017.)
”Arjatsalon kanssa tehtävä suunnittelutyö oli sikäli
mielenkiintoinen, että heillä ei ollut omaa elementtituotantoa, kuten muilla asuntorakentajilla! Niinpä
rakennesuunnittelijana toimineen Ilmari Hyppösen
kanssa kehiteltiin paikallavalettava pilari–laattajärjestelmä, joka oli ihanteellinen muunneltaviin asuntopohjiin. Ainoa hankaluus rakenteellisesti oli se, että pilarin
välittömään läheisyyteen ei voinut tehdä laatastoon
reikää, joka jonkin verran rajoitti muunneltavuutta.
Rakentaminen alkoi itäpäästä ja Olarin suunnittelua
tekeville vuokrattiin toimisto ensimmäisen tornitalon
alakerrasta. Minä vastasin tämän toiminnasta. (Huolman, sähköposti 18.9.2017.)
Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Muutama asuntotyyppi oli jo tehty, ennen kuin
Huolman lähti suunnittelemaan Raijalaxin asuntopohjia, jonka rakennuslupaa haettiin vuonna 1970.
(Huolman, puhelinkeskustelu 7.9.2017.) ”Uskoisin,
että asuntopohjat ovat edelleen nykyasuntoihinkin
verrattuna hyviä; mistä muualta löytyy esim. asuntojen
saunatilat, joista on suora yhteys parvekkeelle!? Tai
uima-altaita kerrostalossa! Tuo ostari ja siihen liittyvä
taloyhtiö liikuntatiloineen valmistui varmasti ennen
minun lähtöäni, koska muistan saunoneeni sen uimaallasosastossa! Siis 71–72 vaihteessa. Ostari ja talvipuutarha olivat silloin valmiit.” (Huolman, sähköposti
18.9.2017.)
Kysyimme Huolmannilta vielä tarkennusta
suunnittelevan toimiston nimestä, sillä Olarin ostoskeskuksen, talvipuutarhan ja Raijalaxin uudisrakennusvaiheiden lupapiirustusten nimiöissä lukee
”Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit” eikä
”Arkkitehtuuritoimisto Järvinen  – Valjakka”.
”Minä olin kyllä normaali palkattu projektipäällikkö tai nykytermein pääsuunnittelija. Suunnittelusopimus oli tehty Järvinen – Valjakka toimiston kanssa.
Simo ei halunnut nimeään papereihin, koska oli silloin
vielä Espoon kaupungin palveluksessa! Oltiin myös
ehkä vähän reilumpia kuin nykyään kun haluttiin
projektipäällikön nimi leimaan ja tietysti myös ainakin
yhden osakkaan nimi mukaan. Simo kyllä vastasi sopimuksista Arjatsalon kanssa.” (Huolman, sähköposti
19.9.2017.)

Kysyimme Huolmanilta myös, olisiko hänellä
Olarin ostoskeskuksen, talvipuutarhan ja Raijalaxin
luonnospiirustuksia tai rakentamisaikaisia valokuvia. ”Olarin osalta piirustukset luonnollisesti jäivät Järvinen – Valjakalle ja itselläni on vain jokunen diakuva
taloista.” (Huolman, sähköposti 18.9.2017.)
Talvipuutarhan istutussuunnitelman laatijasta
Huolmanilla ei ole selvää muistikuvaa. Rakennus
Oy Arjatsalon puolelta kohteen rakennuspäällikkönä toimi Heikki Rasi ja Huolman pohtii, josko he
yhdessä Rasin kanssa vaikuttivat trooppisten kasvien
valintaan. (Huolman, puhelinkeskustelu 7.9.2017.)
Huolman täydensi asiaa sähköpostitse: ”Tarkistapa,
onko istutussuunnittelu ollut Rosenbröijerin toimistolla,
muistelin, että he tekivät esimerkiksi Olarin raitin istutussuunnitelmat.” (Huolman, sähköposti 18.9.2017.)
Maisema-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijerin työluettelossa (Sorsa 2010) Olarin talvipuutarhaa ei ole
mainittu.
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Rakennusvaiheet 1970–1973

Ilmakuva Olarista 14.7.1970 kohti pohjoista. Olarin ostoskeskuksen, talvipuutarhan,
Raijalaxin, autotallien ja pysäköintialueiden rakennustyömaa on rajattu kuvaan punaisella katkoviivoituksella. Oikealla näkyy jo valmistuneita Arjatsalon rakennuttamia
asuintaloja. Kuva: EKM / Kai R. Lehtonen. Kuvankäsittely: Livady.
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Suunnitteluprosessi ja rakentaminen
Rakennus Oy Arjatsalon rakennuttamat Olarin
ostoskeskus, pysäköintihalli, talvipuutarha, Raijalax
ja Yläportti 2:n autotallit suunniteltiin ja rakennettiin samanaikaisesti 1970-luvun alussa. Osa rakennuksista liittyy toisiinsa, mutta kunkin rakennuksen
rakennusluvat haettiin erillisinä.
Lähes kaikissa uudisrakennusvaiheen piirustuksissa on nimiössä merkintä ”Vesa Huolman –
Eero Valjakka arkkitehdit”, pääsuunnittelijaksi oli
merkitty arkkitehti Vesa Huolman, joka oli kiinnitetty projektiin jo vuonna 1967. Suunnittelusopimus oli
tehty Arkkitehtitoimisto Järvinen – Valjakan kanssa,
mutta Simo Järvinen ei halunnut nimeään papereihin, koska oli tuolloin vielä Espoon kauppalan
palveluksessa. Rakennusaikaisia muutospiirustuksia
laati myös rakennusarkkitehti Tapani Kukkasela,
jonka käsialaa ovat myös autotallit. Rakennesuunnittelusta vastasi Insinööritoimisto Ilmari Hyppönen,
LVI-suunnittelusta Insinööritoimisto Unto Oksanen
ja sähkösuunnittelusta Insinööritoimisto Pentti
Rautiainen. (Huolman, sähköposti 18.9.2017.)
Rakennukset toteutettiin arkkitehti Simo
Järvisen laatiman Olarin asemakaavan mukaisesti
Espoon Olarin kortteleihin 22032, 22036 ja 22043,
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Yleissommitelma
lähes pohjois-eteläsuuntaiselle, pitkän suorakulmion muotoiselle alueelle, samanaikaisesti rakennettujen Ruomelantien ja Ylismäentien väliin. Ostoskeskus, talvipuutarha ja Raijalax sijoitettiin asemakaavan mukaisesti itä-länsisuuntaisen Ruomelanraitin
jalankulkuväylän varrelle uuden asuinalueen
sydämeksi. Kohteen itäpuolinen osa Olarista oli jo
rakenteilla tai valmis vuonna 1970 ja ostoskeskusvyöhykkeen rakentamisen jälkeen toteutettiin länsipuoliset asuinkorttelit. Uudisrakennukset tehtiin
aiemmin rakentamattomaan, kallioiseen ja kumpuilevaan maastoon. Lähiympäristössä sijaitsi lähinnä
omakotitaloja. Rakennus Oy Arjatsalon toimitusjohtaja Leo Lyytikäinen on lehtiartikkelissa kuvaillut
Romensbergetin aluetta eli nykyistä Ruomelanraitin
lähiympäristöä seuraavasti: ”Komeat olivat kalliot,
mutta rakennuspaikkana ne näyttivät pelottavilta; oli
siinä kivilouhoksia, oli monen metrin jyrkänteitä, oli
pahannäköisiä rotkoja ja suonsilmäkkeitä, mutta oli
myös tasaisempia, kauniita kallion kylkiä.” (Sainio
2002, 6.)

Vuoden 1968 Arkkitehti-lehdessä julkaistussa Simo
Järvisen laatimassa Olarin illustraatiossa ostoskeskukselle on hahmoteltu sisäpihaa. Sen eteläpuoleinen osa Ruomelanraitista on merkitty katetuksi.
Alueen pohjois- ja eteläosiin on piirretty suuret
pysäköintikannet.
Arkkitehti Vesa Huolman jatkoi rakennuskohtaista suunnittelua Järvisen yleissuunnitelman
pohjalta. Rakennussuunnitelmien tarkentuessa
talvipuutarhan maanpäällinen suojakatos rakennettiin irti ostoskeskuksesta ja asuinrakennuksesta.
Ostoskeskukseen ei tehty sisäpihaa. Pohjoispuolinen pysäköinti järjestettiin ostoskeskukseen kiinni
rakennetulla, Järvisen suunnitelmaa pienemmällä
pysäköintihallilla sekä maantasoisilla paikoitusalueilla. Raijalaxin eteläpuolelle tehtiin autokannen
sijaan kaksi yksikerroksista autotallia.
Ostoskeskuksesta tehtiin kaksikerroksinen,
osittain maanalainen ja pohjaltaan leveän suorakaiteen muotoinen rakennus, jonka julkisivut tehtiin
pääosin teräksestä ja lasista sekä pieneltä osin punatiilestä. Talvipuutarhan maanpäällinen suojakatos
tehtiin teräsrakenteisena ja sen julkisivuihin tehtiin
suuret ikkunapinnat. Kuusikerroksinen Raijalax
vastaa arkkitehtuuriltaan muita Arjatsalon rakennuttamia Olarin asuinrakennuksia ja sen julkisivuissa
on punatiiltä betoniruudukon sisällä sekä värillisiä
julkisivulaseja.
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Arkkitehti-lehdessä 7/1968 julkaistu arkkitehti Simo Järvisen piirtämä illustraatio Olarista. Asuinrakennukset on sijoitettu
pääosin niin kutsuttuihin tuulimyllykortteleihin, mutta osa niistä on jalankulkuväylänä toimivan itä-länsisuuntaisen Ruomelanraitin varrella. raitin suuntaisina. Piirustuksen keskella näkyy sisäpihallinen ostoskeskus, jonka eteläpuolinen osa
Ruomelanraitista on katettu. Ostoskeskuksen pohjoispuolella ja Raijalaxin eteläpuolella on autokannet. Vastaavanlaisia
autokansia on suunniteltu myös muihin kortteleihin.
Kuva: MFA.
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Vesa Huolmanin piirtämä
Olarin ostoskeskuksen, talvipuutarhan ja Yläportti 4:n
asemapiirustus 15.10.1970,
rakennusmuutos 15.5.1971.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa
Huolman – Eero Valjakka
arkkitehdit.
P

P

Olarin asuinalueen toteutusta vastaava asemapiirustus.
Moottori- ja kevyt liikenne on
eritelty toisistaan ja alueen
läpi kulkee itä–länsisuuntainen kevyen liikenteen Ruomelanraitti (kuvassa tumma
vyöhyke), jonka varrelle myös
Olarin ostoskeskus, talvipuutarha ja Yläportti 4 A-B:n
asuinrakennus ensimmäisen kerroksen liiketiloineen
sijoitettiin.
Piirustus: MFA / Järvinen,
Huolman, Valjakka.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Aluejulkisivut 1970–1971

Yläportti 4 A–B:n, talvipuutarhan ja ostoskeskuksen julkisivut itään 15.6.1970. Piirustus liittyi Yläportti 4 A–B:n uudisrakennuksen rakennuslupaan 49-1970-720-A. Talvipuutarhaan on tässä vaiheessa piirretty Trevira-kankaasta valmistetut,
ostoskeskukseen ja asuinrakennukseen ulottuvat kattorakenteet. Ostoskeskuksen julkisivussa ei vielä ole tiiltä.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Yläportti 4 A–B:n, talvipuutarhan ja ostoskeskuksen julkisivut itään 15.10.1970. Talvipuutarhan kattorakennetta on muutettu edelliseen piirustukseen verrattuna. Ostoskeskuksen itäjulkisivuun on lisätty tiilivyöhykkeitä.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.
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Alueleikkaukset 1970–1971

Yläportti 4 A–B:n, talvipuutarhan ja ostoskeskuksen leikkaus A–A kohti länttä 15.10.1970.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Yläportti 4 A–B:n, talvipuutarhan ja ostoskeskuksen leikkaus B–B 15.10.1970.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Alueleikkauksista näkyy rakennusten sijoittuminen toisiinsa nähden sekä niiden sisäiset yhteydet.
Rakennukset ovat keskenään erikorkuisia ja niillä
on kaikilla tasakatot. Raijalax eli Yläportti 4 A–B:n
rakennuksella on Ruomelanraitin tasolla oleva
liikekerros ja sen yläpuolella viisi asuinkerrosta sekä
osittain maanalainen kellarikerros, jonka uimahallista näkyi ikkunoiden läpi talvipuutarhan maanalaiseen tilaan. Raijalaxin itäpäädyssä oli ajoväylä, jota
kautta pääsi ajamaan ostoskeskuksen autohalliin.
Autohallista pääsi puolestaan talvipuutarhaan ja sen
pohjoissivulla sijaitseviin liiketiloihin. Raijalaxin
kellarikerros vastaa ostoskeskuksen ja talvipuutarhan ensimmäistä kerrosta. Talvipuutarhan jalankulkuramppia pitkin on yhteys maantasolle Ruomelanraitille. Pääosa ostoskeskuksen liiketiloista
suuntautui Ruomelanraitille päin. Ostoskeskuksen
pohjoispuolelle rakennettiin pysäköintihalli sekä
myymälöitä palveleva lastaussilta. Ulkoporras jätettiin toteuttamatta.
Leikkauspiirustukset havainnollistavat, että
ostoskeskuksessa on käytetty sienipilareita, kun taas
talvipuutarhassa ja Raijalaxissa on tavalliset, kulmikkaat pilarit.
Terhilax sai Espoon kauppalalta vastikkeettoman käyttöoikeuden kauppalan omistamaan
Raijalaxin ja ostoskeskuksen väliseen Ruomelanraitin maanpäälliseen ja maanalaiseen vyöhykkeeseen
vuoteen 2030 asti, jonka jälkeen sitä voidaan uudella sopimuksella jatkaa. Rakennustyöt sekä kunnossa- ja puhtaanapitotyöt määriteltiin sopimuksessa
Terhilaxin vastuulle. (Espoon kauppalan ja Terhilaxin sopimukset 19.8.1970 ja 11.5.1971.)
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Raijalaxin kellarikerros / talvipuutarhan ja ostoskeskuksen ensimmäinen kerros

Väestönsuoja/
varastotila

Tekniset tilat (tilajako
toteutettiin toisin)
Itsepalvelupesula (toteutettiin varastona)

B-porras
Nuorisotila

Talvipuutarha
Uimahallin allastila, pesuhuoneet ja
saunat

Tämä osa autohallista
toteutettiin varastona

Vilpola

Posti ja
postinkäsittelytilat

A-porras

Ulkoporras (ei
toteutettu)

Varastoja
Autohalli
Toinen sisääntuloväylistä toteutettiin
autopesulana

Kauppalan omisTerhilax
tama, Terhilaxin
hallinnoima
Raijalaxin kellarikerroksen / talvipuutarhan ja ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus 20.5.1970, rakennuslupa
49-1970-893-A. Osa tiloista ja rakenteista toteutettiin toisin. Värikoodaus: Raijalax, talvipuutarha, Olarin ostoskeskus.
Piirustus: eCity Arska / Vesa Huolman, Vesa Huolman – Erkki Valjakka arkkitehdit. Kuvankäsittely: Livady.
Raijalax
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Raijalaxin ensimmäinen kerros / talvipuutarhan ja ostoskeskuksen toinen kerros

Mainosseinä
(ei toteutunut)

Liiketilaa (jaettiin
kolmeen osaan)

Ravintola
(toteutettiin
kuntosalina)

Talvipuutarhan
sisäänkäynti ja
jalankulkuramppi

B-porras
Talvipuutarhan
maanpäällinen
suojakatos

Lastaussilta
Elintarvikemyymälä

Hieroja
Parturi-kampaamo

Myymälän varasto

Uimahallin
pukuhuone
A-porras

Ulkoporras (ei
toteutettu)

Liiketila (jaettiin
kahdeksi liiketilaksi)

Liiketilaa (jaettiin
kahteen osaan)

Mainosseinä
(ei toteutunut)

Kauppalan omisTerhilax
tama, Terhilaxin
hallinnoima
Raijalaxin kellarikerroksen / talvipuutarhan ja ostoskeskuksen toisen kerroksen pohjapiirustus 20.5.1970, rakennuslupa
49-1970-893-A. Osa tiloista ja rakenteista toteutettiin toisin. Värikoodaus: Raijalax, talvipuutarha, Olarin ostoskeskus.
Piirustus: eCity Arska / Vesa Huolman, Vesa Huolman – Erkki Valjakka arkkitehdit. Kuvankäsittely: Livady.
Raijalax

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Olarin vastavalmistuneet ostoskeskus, talvipuutarha, Raijalax ja Yläportti 2:n autotallit 1970-luvun ilmakuvissa. Alue on
merkitty kuvaan punaisin katkoviivoin.
Kuvat (osa): EKA. Kuvankäsittely: Livady.
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Ensimmäinen rakennuslupa

Näkymä Ruomelanraitilta kohti ostoskeskuksen lasista eteläjulkisivua. Kuva on julkaistu Arkkitehti-lehdessä 1/1972.
Kuva (osa): MFA /Simo Rista.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

29. syyskuuta 1970 Asunto Oy Terhilax ja rakennuttajana toiminut Rakennus Oy Arjatsalo hakivat
Olarin kortteliin 22036 ostoskeskuksen rakennuslupaa. Pääsuunnittelijana oli Vesa Huolman – Eero
Valjakka arkkitehtien Vesa Huolman.
Uudisrakennusvaiheen asemapiirustukseen
on merkitty asemakaavan määräykset:  ”ALT1: Liike
ja pienteollisuusrakennusten korttelialue. Alueelle saa
sijoittaa myös toimistoja sekä viihdetarkoituksia ja
sosiaalista toimintaa palvelevia tiloja. Näitä varten
on rakennettava yksi autopaikka liike- ja työtilojen
kerrosalan 50 m2 kohti. Autopaikat on sijoitettava kortteliin.” Liikekeskuksen autopaikkatarve oli kerrosala
1956 m2/50 m2 eli 39 autopaikkaa. Parkkipaikat on
ensimmäisissä lupapiirustuksissa sijoitettu ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen autohalliin.
Asemakaavassa määritelty liikerakennuksen
sallittu kerrosala on 2000 m2. Ostoskeskuksen osittain maan alla olevan ensimmäisen kerroksen osalta
laskettiin kerrosalaan vain 437,5 neliömetrin suuruinen osa rakennuksen lounaiskulmasta. Toisen kerroksen kerrosala oli 1518,7 neliömetriä. Näin ollen
koko rakennuksen kerrosala oli 1956 neliömetriä.
Ensimmäisissä lupapiirustuksissa ostoskeskuksen pienessä kellarikerroksessa on nuorisotila. Ensimmäisen kerroksen itä- ja pohjoisosa on

varattu autohallikäyttöön. Talvipuutarhan viereisten
ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen tilojen
käyttötarkoituksiksi on merkitty itsepalvelupesula ja
posti, jonka tilat jakautuivat puolestaan yleisötilaan,
virkistystilaan, kantajien ja postinkäsittelyn tilaan
sekä pakettihuoneeseen. Postin ja pesulan tilojen
välissä oli nuorisotiloja, jotka jatkuivat kellarikerrokseen. Posti tuotiin sisään autohallin kautta. Asiakkaat pääsivät postin ja pesulan tiloihin talvipuutarhan kautta. Toiseen kerrokseen on ensimmäisissä
lupapiirustuksissa sijoitettu itäpäätyyn pankki ja
määrittelemätön liiketila, keskelle suuri elintarvikemyymälä ja länsipäätyyn määrittelemätön liiketila.
Ensimmäisissä lupapiirustuksissa rakennuksen
pohjoispuolellle on piirretty betoninen ulkoporras,
mutta tätä ei toteutettu.

Muut uudisrakennusvaiheen aikaiset
rakennusluvat
Vuosien 1970–1972 aikana ostoskeskukselle haettiin
yhteensä kahdeksan rakennuslupaa. Rakennusaikaiset muutosluvat liittyivät lähinnä yksittäisten liiketilojen sisäisiin muutostöihin, kun tilojen käyttäjät
varmistuivat.
Ostoskeskus on otettu käyttöön mahdollisesti
jo vuonna 1971, mutta vuonna 1972 tehtiin vielä
muutostöitä.
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Olarin ostoskeskuksen uudisrakennusvaihe 1970–1972

ostoskeskus

Ostoskeskuksen uudisrakennusvaiheen rakennusluvat

Rakennuslupatunnus

HakuHakijat
päivämäärä

49-1970-893-A 20.9.1970

1

49-1971-610-C

29.6.1971

49-1971-769-C

26.8.1971

Asunto Oy Terhilax1 ja Rakennus
Oy Arjatsalo
Asunto Oy Terhilax ja Rakennus
Oy Arjatsalo
Asunto Oy Terhilax ja Rakennus
Oy Arjatsalo

Arkkitehtisuunnittelu

Toimenpide

Arkkitehti Vesa Huolman
/ Vesa Huolman – Eero
Valjakka arkkitehdit
Vesa Huolman – Eero
Valjakka arkkitehdit

Ensimmäinen Olarin ostoskeskuksen uudisrakennusvaiheen rakennuslupa.

Ostoskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa tehtiin postin ja nuorisotilan
välisiä sisäisiä väliseinämuutoksia. Aiemmin postin henkilökunnan virkistystilaksi merkitystä huoneesta tehtiin myymälä. Tilaan oli käynti talvipuutarhan
puolelta.
Rakennusarkkitehti
Ensimmäisessä kerroksessa tehtiin vuonna 1971 rakennusaikaisia sisäisiä ja
Tapani Kukkasela / Vesa julkisivumuutoksia. Vuoden 1970 piirustuksiin verrattuna toisen kerroksen
Huolman – Eero Valjakka liiketiloja jaettiin toisin: länsipääty jaettiin kolmeksi liiketilaksi, keskiosa on
arkkitehdit
elintarvikemyymälän tilaa ja itäpäädyn eteläosa on Säästöpankin tiloja ja koilliskuma Olarin seurakuntakodin kokous- ja kerhotiloja. Elintarvikemyymälän
varastot sijoitettiin pohjoissivulle. Itäjulkisivun suunnitelmia muutettiin siten,
että osa itäjulkisivusta tehtiin punatiilestä eikä teräs–lasirakenteisena. Ulkoseinän uusi rakenne oli seuraava: puhtaaksi muurattu punatiili, mineraalivilla, tiivistyspaperi ja kipsonit-levy. Tiilivyöhykkeiden yläpuolelle tehtiin teräsrakenteisten yläikkunoiden nauha. Pankin tiloihin liittyvä yösäilö tehtiin eteläjulkisivun
itäosaan. Länsijulkisivuun lisättiin sisäänkäyntejä, kun pääty jaettiin kolmeen
eri liiketilaan. Pohjoisjulkisivun katolle asennettiin Säästöpankki – Sparbankin
ja Hansamarketin mainoskilvet.

Asunto Oy Terhilax -nimi oli käytössä 28.10.1971 asti. Nykyinen nimi Kiinteistö Oy Terhilax on otettu käyttöön 29.10.1971.
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HakuHakijat
päivämäärä

49-1971-806-C 20.9.1971

49-1971-890-C 11.10.1971

49-1971-944-R 11/1971
(toimenpidelupa)
49-1972-322-C

13.4.1972

49-1972-284-C 28.9.1972

Asunto Oy Terhilax ja Rakennus
Oy Arjatsalo
Asunto Oy Terhilax ja Rakennus
Oy Arjatsalo

Arkkitehtisuunnittelu

Toimenpide

Arkkitehti Vesa Huolman
/ Vesa Huolman – Eero
Valjakka arkkitehdit
Rakennusarkkitehti
Tapani Kukkasela / Vesa
Huolman – Eero Valjakka
arkkitehdit

Ostoskeskuksen kellarikerroksen nuorisotilaan tehtiin suunnitelmamuutoksia, kun tilan itäpäätyyn aiemmassa luvassa piirretyt väliseinät jätettiin
toteuttamatta.
Ensimmäisen kerroksen pohjoispäädyn tilat järjestettiin toisin kuin vuoden
1970 suunnitelmissa. Pohjoisjulkisivun itäosan postin logistiikkatilojen ovista
tehtiin suunniteltua pienemmät. Alun perin autotalliksi suunniteltu ensimmäisen kerroksen luoteiskulma tehtiinkin postin varastotiloiksi ja tilan ulkokulmaan rakennettiin kompressorikonehuone. Talvipuutarhan yhteyteen suunnitellusta itsepalvelupesulasta tehtiinkin varastotila ja sen viereen rakennettiin
lämmönjakohuone ja sähköpäätaulun tila. Pohjoisjulkisivun pohjoispuolelle
suunniteltu betoninen ulkoporras jätettiin rakentamatta.
Asunto Oy Terhi- Rakennusarkkitehti
Koilliskulman toisessa kerroksen toimineelle Olarin seurakuntakodille tehtiin
lax ja Rakennus
Tapani Kukkasela / Vesa marraskuussa 1971 akryylimuovinen valaistu nimikilpi, joka sijoitettiin itäjulkisiOy Arjatsalo
Huolman – Eero Valjakka vun yläikkunan karmiin.
arkkitehdit
Kiinteistö Oy Ter- Rakennusarkkitehti
Toisen kerroksen luoteiskulmassa tehtiin sisäisiä rakennemuutoksia, kun
hilax ja Rakennus Tapani Kukkasela / Simo tiloihin sijoitettiin sijoitettiin valokuvausliike ja kotitalousliike. Liikkeet jakoivat
Oy Arjatsalo
Järvinen – Eero Valjakka
saman sisäänkäynnin ja tuulikaapin.
arkkitehdit
Kiinteistö Oy Ter- Georg Bäckmann / Vesa Toisen kerroksen lounaiskulman ravintolan käyttöön otettiin myös sen pohjoishilax ja Rakennus Huolman – Eero Valjakka puolinen liiketila. Rakennuslupahakemuksessa rakennuksen tilavuudeksi on
Oy Arjatsalo
arkkitehdit
merkitty 13420 m3 ja yhteenlasketuksi kerrosalaksi 1956 m2.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Rakennuslupatunnus

ostoskeskus

Yleishahmo
Julkisivu etelään
Olarin ostoskeskuksen kaksikerroksinen, pohjaltaan
leveän suorakaiteen muotoinen rakennus poikkeaa
hahmoltaan muista Olarin rakennuksista. Rakennus sijoitettiin pohjoiseen päin laskevaan maastoon
ja siten sen ensimmäinen kerros on muilta paitsi
pohjoissivuiltaan maanalaista tilaa. Lisäksi tehtiin
pieni kellarikerros. Pohjoissivulle valettiin betonista
lastauslaiturina toimiva silta ensimmäisen ja toisen
kerroksen väliin. Pohjoissivun länsiosa liitettiin
kiinni samanaikaisesti rakennettuun, osittain maanalaiseen pysäköintihalliin. Ostoskeskuksen tasakatolle tehtiin kolme pyöreää ilmanvaihtokonehuonetta ja katteena oli singelipäällysteinen huopa.

Julkisivu etelään / leikkaus D–D 15.6.1970, rakennuslupa 49-1970-893-A. Toisen kerroksen sisäänkäynnit vasemmalta
oikealle: ravintola, elintarvikemyymälä ja Säästöpankki. Talvipuutarhan sivulla, maanalaisen ensimmäisen kerroksen ovet
liittyvät Olarin nuorisotilan, kukkakaupan ja postin tiloihin.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Erkki Valjakka arkkitehdit.

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivut
Alkuperäisasussaan ostoskeskuksessa korostuivat
konstruktivistinen modulimitoitus, suuret lasipinnat ja julkisivujen keltaiseksi maalattu teräskehikko.
Ostoskeskuksen toinen kerros on rakennuksen
pääkerros. Sen julkisivut perustuvat teräskehikkoon,
jonka mitat noudattavat rakennuksen pilarijärjestelmän modulimittoja siten, että pilareiden välinen
mitta jaettiin kolmeen osaan. Lisäksi julkisivut
jaettiin osiin myös korkeussuunnassa. Ensimmäisissä ostoskeskuksen lupapiirustuksissa julkisivuissa oli vain teräs–lasipintoja. Suunnittelun edetessä
itä- ja pohjoisjulkisivuihin tehtiin myös paikalla
muurattuja punatiilivyöhykkeitä, mikä yhdistää
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Julkisivu pohjoiseen, rakennusmuutos 4.10.1971. Katolla näkyvät Säästöpankin ja Hansamarketin mainoskilvet. Kuvaan on
piirretty Raijalaxin ääriviivat. Piirustus: eCity Arska / Taneli Kukkasela, Vesa Huolman – Erkki Valjakka arkkitehdit.
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Ostoskeskuksen itäjulkisivun ensimmäinen versio 15.6.1970, rakennuslupa 49-1970-893-A.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Ostoskeskuksen toteutusta vastaava itäjulkisivu 15.10.1970, rakennuslupa 49-1971-769-C (haettu 26.8.1971). Olarin seurakuntakodin osassa itäjulkisivua käytettiin tiiilimuurausta.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Julkisivu länteen

ostoskeskuksen Olarin punatiilisiin asuinrakennuksiin. Muilla paitsi tiiliosuuksilla julkisivujen
alaosaan kiinnitettiin metallilevyt. Keskivyöhykkeen
suuret ikkunat tehtiin yksilasisiksi teräsikkunoiksi.
Julkisivujen yläosaan tehtiin yläikkunoiden nauha.
Teräsikkunat valmistettiin erityistyönä kohdetta
varten. Ikkunat tehtiin kiinteiksi.
Eteläjulkisivu on pääjulkisivu, sillä se suuntautuu Ruomelanraitin jalankulkuväylälle. Pohjoisen
puoli palvelee huoltoa ja logistiikkaa. Muut paitsi
pohjoissivu sijaitsevat jalankulkuväylien varrella.
Sisäänkäyntejä sijoitettiin kaikille sivuille, mutta
liiketilojen asiakassisäänkäynnit sijoitettiin etelä-,
länsi- ja itäsivuille. Pohjoissivun sisäänkäynnit liittyivät lähinnä huoltoon. Ulko-ovet olivat keltaiseksi
maalattuja ikkunallisia teräsovia.
Pohjoisjulkisivu on muista sivuista poiketen
kahden kerroksen korkuinen. Toisen kerroksen
julkisivussa on punatiilivyöhykkeitä ja kulmissa
korkeat ikkunat. Kerrosten väliin valettiin betoninen
lastaussilta, joka on kannatettu pyöreillä betonipilareilla. Ensimmäisen kerroksen pohjoisseinä muurattiin Leca-harkoista ja ulkoseinäpinta rapattiin.
Seinän yläosaan tehtiin yläikkunat, joiden teräsosat
maalattiin keltaisiksi. Pohjoissivun länsiosa liittyy
betonirakenteiseen pysäköintihalliin.

Julkisivu länteen, rakennusmuutos 15.5.1971, rakennuslupa 49-1971-769-C. Vasemmallla on kodinkone- ja valokuvausliikkeiden sisäänkäynti, keskellä ravintolan sisäänkäynti.
Piirustus (osa): Olarin Huolto Oy:n arkisto / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.
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ostoskeskus

Julkisivu itään

ostoskeskus

Rakenteet

Lvis-järjestelmät

Sisätilat

Ostoskeskuksen kantava runko koostuu teräsbetonisista sienipilareista ja laatoista. Rakennuttajana
toimineen Rakennus Oy Arjatsalon periaatteiden
mukaisesti  teräs–betonirakenteet ja tiilimuuraukset
tehtiin paikan päällä eikä elementeistä. Rakennuksen arkkitehtuuri perustuu modulimitoitukseen.
Pilareita ei sijoitettu neliörasteriin vaan pohjois-eteläsuunnassa 587 senttimetrin ja itä-länsisuunnassa
640 senttimetrin välein. Pilari–laatta -järjestelmä
vapautti tilojen sommittelun ja mahdollisti myös
myöhemmin tehtävät väliseinämuutokset. Väliseinät
tehtiin pääosin muuraten.
Julkisivut eivät ole kantavia. Toisen kerroksen
julkisivu rakennettiin teräskehikon varaan irrallaan
betonirakenteista. Teräskehikon aukot täytettiin joko
lasilla, metallilevyillä tai punatiilimuurauksella.
Ensimmäisiin leikkauspiirustuksiin on merkitty ala-, väli- ja yläpohjarakenteet. Alapohjarakenteena on kantava teräsbetonilaatta, jonka alla on soraa
ja päällä suojabetoni. Kiinteistöä ei salaojitettu.
Välipohjissa on kantavan teräsbetonilaatan päällä
suojabetoni. Yläpohjarakenne on alhaalta ylöspäin
lueteltuna seuraava: kantava teräsbetonilaatta, tasausmassa, mineraalivilla, kovalevy ja tuuletusraot,
styrox, suojabetoni, kolminkertainen huopakate ja
singeli.
Kellarikerroksen maata vasten olevien ulkoseinien rakenne ulkoa sisälle: betoni, ilmarako ja
Leca-tiili.

Rakennus liitettiin Espoon kauppalan vesi- ja viemäriverkostoon. Ostoskeskuksen tilat varustettiin
koneellisella ilmanvaihtojärjestelmällä, johon kuului
sekä tulo- että poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtokonehuoneet sijoitettiin katolle. Julkisivulasit olivat
kiinteitä ja erillisiä tuuletusikkunoita ei tehty.
Tekniset laitteet sijoitettiin ensimmäiseen
kerrokseen, talvipuutarhan länsipuolelle. Lämmönjakohuone palvelee sekä Raijalaxin että Terhilaxin
eli ostoskeskuksen kiinteistöä. Olarin asuinalueen
kiinteistöissä oli vain käyttöveden lämmitys. Muu
lämpö saatiin aluelämpökeskuksista. Yksi näistä
sijoitettiin ostoskeskuksen lämmönjakohuoneen
yhteyteen eli se on samalla laajempaa aluetta palveleva aluelämpökeskus.
Pääsähkökeskus/muuntamo sijoitettiin lämmönjakohuoneen eteläpuolelle. Ostoskeskuksen
sähköpäätaulut sijoitettiin erilliseen tilaan, ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen länsisivulle.
Tilojen ikkunaseinille tai lattiaan asennettiin
vesikiertoiset patterit. Osa pattereista on haitarimallisia ja erivärisiä, osa pattereista levypattereita. Lämpöpattereiden lisäksi lämpöä tuodaan lämmitetyn
tuloilman avulla. Ainakin toisen kerroksen pankin
tiloissa tuloilmaventtiileitä sijoitettiin muun muassa
valaisinrakenteiden yhteyteen.

Ostoskeskuksen Ruomelanraitin tasolla oleva toinen
kerros on pääkerros, johon sijoitettiin suurin osa
liiketiloista. Alas ensimmäiseen kerrokseen oli
asiakaskäynti vain talvipuutarhan jalankulkurampin
kautta, eli kerrosten välille ei tehty yleisöä palvelevia portaita eikä hissiä. Ensimmäisen kerroksen ja
kellarin välillä on kaksi kierreporrasta, jotka palvelivat vain nuorisotiloja. Kaikkien kerrosten sisätilat
rakennettiin pilari–laatta -järjestelmän mukaan
siten, että väliseinien sijoittelu on vapaata.
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Kellarikerros

P

Kellarikerros 20.9.1970. Päädyn väliseiniä ei toteutettu.
Piirustus: eCity Arska / Vesa Huolman – Erkki Valjakka
arkkitehdit.

Rakennukseen tehtiin pieni kellarikerros, joka
toimi nuorisotilan alakertana. Ikkunattomaan tilaan
tehtiin kaksi betonista kierreporrasta. Tiiliseinät
jätettiin maalaamatta. Tilassa korostuvat vapaasti
seisovat sienipilarit.
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ostoskeskus

Ensimmäinen kerros

Ensimmäinen kerros on muilta paitsi pohjoissivultaan maan alla. Sen talvipuutarhaa vasten oleviin
tiloihin sijoitettiin tekniset tilat, muuntamo, nuorisotila Olarin klubi, kukkakauppa ja posti. Pohjoisseinää vasten rakennettiin varastohalli ja itäpääty
kerroksesta toimi autohallina, josta oli yhteys
talvipuutarhaan.
Ensimmäisen kerroksen tilat savat luonnonvaloa vain epäsuorasti talvipuutarhan suojakatoksen
ikkunoiden kautta tai ostoskeskuksen pohjoissivun
yläikkunoista, eli luonnonvalo on vähäistä.

P

P

Ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen nuorisotilan,
myymälän ja postin pohjapiirustus 28.8.1971.
Piirustus (osa): eCity Arska / Vesa Huolman – Erkki Valjakka arkkitehdit.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen itäpäädyn pohjapiirustus 4.10.1971, rakennuslupa 49-1971890-C, haettu 11.10.1971.
Piirustus: eCity Arska / Rakennusarkkitehti Tapani Kukkasela, Vesa Huolman, Vesa Huolman – Erkki
Valjakka arkkitehdit.
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ostoskeskus

Toinen kerros

Toisen kerroksen länsipäätyyn sijoitettiin lopulta
ravintola, kodinkoneliike ja valokuvausliike. Keskiosassa toimi suuri elintarvikemyymälä, jonka huolto
tapahtui pohjoissivun sillan kautta. Rakennuksen
kaakkoiskulmassa toimi Säästöpankki ja tämän vieressä, rakennuksen koilliskulmassa toimi vuodesta
1971 alkaen Olarin seurakuntakoti, joka on ainut tila,
johon liittyy kattoikkunoita. Muut tilat saivat valoa
julkisivujen suurista ikkunoista.
Ostoskeskuksen toisen kerroksen pohjapiirustus 17.8.1971,
rakennuslupa 49-1971-769-C.
Ostoskeskuksen toisen kerroksen toiminnot:
- länsipäädyssä kolme erillistä liiketilaa
- keskivyöhykkeellä elintarvikemyymälä, jonka varasto- ja
lastaussilta sijaitsevat pohjoisosassa
- itäpäädyssä Olarin seurakuntakoti ja Säästöpankki
Pohjoispuolen ulkoporrasta ei toteutettu.
P

Piirustus: eCity Arska / Rakennusarkkitehti Tapani Kukkasela, Vesa Huolman, Vesa Huolman – Erkki Valjakka
arkkitehdit.
Itäjulkisivuun kiinnitettiin Olarin seurakuntakodin valokilpi.
Piirustus: eCity Arska
/ Tapani Kukkasela
1.11.1971.
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pysäköintihalli

Pysäköintihallin
uudisrakennusvaihe 1970–1971

Pysäköintihallin leikkaus F–F 20.10.1970, rakennuslupa 49-1971-411-A. Oikealla näkyy pysäköintihallin katolle Sammalkallionkujalta johtava betoniramppi. Vasemmalla on ostoskeskuksen pohjoisosa.
Piirustus: Olarin Huolto Oy:n arkisto / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Erkki Valjakka arkkitehdit.

Ostoskeskuksen pohjoispuolelle rakennettiin
kortteleita 22035 ja 22037 palveleva pysäköintihalli. Rakennuslupatunnus oli 49-1971-411-A ja sitä
haettiin 20. lokakuuta 1970 päivätyillä piirustuksilla. Korttelin numero oli 22036 ja osoite Sammalkallionkuja 2. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi
Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehtien Vesa
Huolman.
Pysäköintihalli rakennettiin kiinni ostoskeskuksen luoteiskulmaan, mutta rakennukset saivat
kuitenkin erilliset rakennusnumeronsa ja niillä on
eri osoitteet. Pysäköintihalli jatkoi itä–länsisuunnassa ostoskeskuksen modulijärjestelmää eli 6,4

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

metrin kerrannaista. Sen sijaan pohjois-eteläsuunnassa modulimittana käytettiin kuutta metriä, joka
poikkesi hieman ostoskeskuksen vastaavasta mitasta
(5,87 m). Halli on ostoskeskusta matalampi ja sen
huonekorkeus on 2,6 metriä.
Pysäköintihallin kantavina rakenteina ovat
paikalla valetut teräsbetoniset sienipilarit, ylä- ja
alapohjien teräsbetonilaatat sekä betoniseinät.
Betonipinnat jätettiin paljaiksi eikä niitä maalattu
ja betonin pinnassa näkyy muottilautakuviointi.
Eteläseinä on ostoskeskusta vasten, länsi- ja pohjoisseinät ovat maata vasten. Pohjoissivulla rampin alle
jätettiin kivilohkareita. Itäsivu jätettiin auki, mutta

pilareiden väliin asennettiin punaiseksi maalatut
teräsverkkoseinät portteineen.
Halliin tehtiin neljä kuuden auton pysäköintiriviä eli yhteensä 24 autopaikkaa, mutta pysäköintitila
jatkui ilman katosta hallin itäpuolelle. Alatasolle
tehtiin yhteensä 55 autopaikkaa. Pysäköintihallin
katolle pääsi kahdeksan metrin pituista betonirakenteista ramppia myöten. Ylätasolla oli 21 autopaikkaa.  
Nykyisin ylätasanne on poistettu käytöstä. Tasanteen
itäreunaan rakennettiin pystypinnainen teräskaide,
joka maalattiin punaiseksi.
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talvipuutarha
1970-luvun alun valokuva Ruomelanraitilta kohti talvipuutarhan itäjulkisivua. Talvipuutarhan vasemmalla puolella
näkyy Raijalax, oikealla ostoskeskus.
Kuva: MFA / Mattiveikko Salo.
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talvipuutarha

Talvipuutarhan uudisrakennussvaihe 1970–1971
Suunnitteluvaiheet ja rakennusluvat
Ruomelanraitin ehdottomasti erikoisin piirre on sen
keskipisteeksi rakennettu talvipuutarha. Arkkitehti
Simo Järvisen piirtämissä, vuoden 1968 Arkkitehtilehden seitsemännessä numerossa julkaistuissa
Olarin illustraatioissa vastaavalle paikalle on piirretty tasakattoinen rakennus, jonka leveät räystäät
ulottuvat sekä ostoskeskuksen että eteläpuolisen
asuinkerrostalon seiniin asti. 15. toukokuuta ja 15.
kesäkuuta 1970 päivätyissä, arkkitehti Vesa Huolmanin piirtämissä Raijalaxin uudisrakennusvaiheen
lupapiirustuksissa talvipuutarhan ja Raijalaxin sekä
ostoskeskuksen väliset katutilat on piirretty katettaviksi palonsuojatulla Trevira-kankaalla.
Suunnitelmat kuitenkin kehittyivät, ja kun talvipuutarhalle haettiin omaa rakennuslupaa syksyllä
1970, oli talvipuutarhan maanpäällisen suojakatoksen kattorakennetta muutettu ja se tehtiin irti
naapureistaan.
Talvipuutarhan suunnitelmia jatkettiin ja arkkitehti Vesa Huolmanin laatimilla, 14.5.1971 päivätyillä
piirustuksilla haettiin muutoslupaa. Ensimmäisessä
rakennusluvassa talvipuutarhan aukon maanpäällisen suojakatoksen itäpäätyyn oli sijoitettu kapea
kioski sekä aukion itä- ja länsipäätyihin mainosseinät, mutta myöhemmissä suunnitelmissa nämä oli
jätetty pois.
Talvipuutarha valmistui vuonna 1971.
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Talvipuutarhan leikkaus 15.10.1970.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman,
Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Sijainti ja yleishahmo
Talvipuutarha rakennettiin ostoskeskuksen ja Raijalaxin väliin Ruomelanraitille. Itse puutarha sijoitettiin alas ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen
tasoon betonikannen alle. Kanteen tehtiin aukko,
jolle rakennettiin katutasoon yksikerroksinen,
tasakattoinen, pohjaltaan suorakaiteen muotoinen
teräs–lasirakenteinen suojakatos.

P

Talvipuutarhan suojakatoksen tason pohjapiirustus.
Piirustus: Olarin Huolto Oy:n arkisto / Vesa Huolman,
Arkkitehtuuritoimisto Järvinen – Valjakka 1971.
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talvipuutarha

Julkisivut

Sisätilat

Talvipuutarhan maanpäällisen suojakatoksen julkisivut tehtiin teräs–lasirakenteisina ja teräsosat maalattiin kirkkaan punaisiksi. Suuret teräsrakenteiset,
yksilasiset ikkunat ulotettiin noin puolen metrin
korkeudesta lähes kattoon asti. Seinien kantavina
pystyrakenteina toimivat teräksiset neliöputket eli
RHS-putket. Julkisivujen alaosaan, teräspilareiden
väliin, suurten ikkunoiden alle asennettiin eloksoidut alumiinilevyt. Levyjen yläpuolella oli kapeiden ikkunoiden nauha. Räystäspeltiin kiinnitettiin
kupariset ulkovalaisimet.
Sisäänkäynti sijoitettiin ostoskeskuksen puoleiseen pohjoisjulkisivuun, ravintolan terassin viereen.

Ostoskeskuksen ensimmäisen ja toisen kerroksen
välinen kulku järjestettiin talvipuutarhan rampin
kautta, sillä kerrosten välille ei tehty portaita. Talvipuutarhan Ruomelanraitin tason sisäänkäynti sijoitettiin suojakatoksen pohjoissivun länsiosaan, josta
pääsee betonirakenteista 2,5 metrin levyistä jalankulkuramppia pitkin alatasossa sijaitsevaan puutarhaan. Rampin kaide tehtiin teräksestä, joka maalattiin siniseksi. Kaiteessa oli alun perin lasilevyjä.
Myös alatasolla oli kaide, joka suojasi istutusaluetta.
Alatason pohjoisreuna rajautuu ostoskeskuksen
ensimmäisen kerroksen tiloihin, joissa toimivat
posti, nuorisotila ja varasto, johon tosin oltiin aluksi
suunniteltu sijoitettavan itsepalvelupesula. Puutarhan eteläpuolella sijaitsi puolestaan ikkunallinen
seinä, jonka takaa Raijalaxin kellarikerroksen uimaallastila, mikä lisäsi puutarhan trooppista ilmapiiriä.
Talvipuutarhan länsipuolelle sijoitettiin tekninen tila ja muuntamo. Itäsivun kahden parioven
kautta oli yhteys ostoskeskuksen autohalliin.
Istutukset sijoitettiin alatason keskellä olevaan
maatäytteiseen kaukaloon, jonka ympäri ramppi
kiertää. Lupapiirustuksiin ei ole yksilöity puutarhan
kasveja eikä varsinaisia istutussuunnitelmia ole
löytynyt, mutta puutarhaan istutettiin trooppisia
kasvilajeja, muun muassa palmuja ja kahvipensaita
tai -puita. Lisäksi kaukaloon pystytettiin kivipaasi,
jonka pinnalla pulppusi suihkulähteen vesi. Pohjapiirustuksiin on merkitty istutuslaatikko alatason
itäpäätyyn, mutta tätä ei toteutettu. 1970-luvun alun

Kattorakenne
Talvipuutarhalle tehtiin tasakatto, jonka kantavina
rakenteina käytettiin teräsristikkokannattimia. Ristikoiden yläpuolelle asennettiin Siporex-elementit.
Katto päällystettiin kolminkertaisella bitumihuovalla, jonka päälle tuli singeli eli kivimurskaa. Katon
keskilinjaan tehtiin 12 pohjaltaan suorakaiteen muotoista akryylikupuista kattoikkunaa. Katolle tehtiin
myös kaksi koneellisen ilmanvaihdon huippuimuria. Räystäitä ja syöksytorvia ei tehty, vaan sadevesi
keräytyi katolta räystäspeltien pieniin kouruihin,
joista se valui ikään kuin trooppisena sateena ikkunoiden päältä.
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Talvipuutarhan
rampin teräskaide on ollut alun
perin sininen
ja siinä on ollut
lasilevyt. Kuva:
Lars Lönnqvistin
yksityisarkisto.

valokuvista näkyy, että talvipuutarhan suojakatoksen
ikkunoiden edustalle, rakennuksen sisäpuolelle
sijoitettiin myös ruukkukukkia. Kattoristikoihin
kiinnitettiin kasveihin suunnatut valaisimet.
Sisätilaan puhallettiin lämmintä ilmaa ensimmäisen kerroksen lämmönjakohuoneesta. Lisäksi
tilaa lämmittivät vesikiertoiset patterit. Suojakatoksen ikkunoiden edustalla, rakennuksen sisäpuolella
on lisäksi ilmanvaihtoaukkoja, joista puhallettiin
lämmintä ilmaa.
Talvipuutarhan sisätilassa ei ole sienipilareita,
vaan betonista kansirakennetta kannattavat leikkauspinnaltaan neliön muotoiset teräsbetonipilarit,
jotka maalattiin valkoisiksi.
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talvipuutarha

Talvipuutarhan maanpäällisen suojakatoksen julkisivut 14.5.1971.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Vuoden 1970 piirustuksessa näkyy talvipuutarhan ja Raijalaxin uima-allastilan välinen seinä, jonka ikkunoiden kautta näki uima-allastilaan. Talvipuutarhan maanalainen
osa on merkitty kuvaan punaisin katkoviivoin. Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.
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raijalax

Asunto Oy Raijalaxin
uudisrakennusvaihe 1970–1973

Ruomelanraitti vuonna 1971 kohti länttä. Vasemmalla
näkyvän Yläportti 4 A–B:n itäjulkisivussa on rakennuttajana toimineen Rakennus Oy Arjatsalon huoneistomyyntikyltti. Pohjoisjulkisivun ensimmäisessä kerroksessa on vielä vanerilevyjä. Kuva: MFA / Simo Rista.
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raijalax

Suunnitteluvaiheet ja rakennusluvat
Rakennus Oy Arjatsalo ja Asunto Oy Raijalax hakivat kesällä 1970 Yläportti 4 A–B:n asuinkerrostalon
uudisrakennuslupaa. Asunto Oy Raijalax oli perustettu jo vuonna 1962. Ensimmäisen rakennusluvan
49-1970-720-A piirustukset on päivätty 15. kesäkuuta ja 3. heinäkuuta 1970. Arkkitehtisuunnittelusta
vastasi Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehtien
Vesa Huolman. Kesällä 1971 haettiin kellari- ja
ensimmäisen kerroksen muutostöihin uusi lupa.  
Syksyllä 1971 muutettiin vielä kellarikerroksen
itäpäätyä.
Rakennus valmistui jo vuonna 1971, mutta yksittäisiin liiketiloihin tehtiin käyttötarkoitusmuutoksia
vielä vuosina 1972 ja 1973.

1970-luvun alun kuva
Ruomelanraitilta kohti
talvipuutarhan ja Raijalaxin
länsijulkisivuja.
Kuva (osa): MFA / Simo
Rista.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

65

raijalax

Raijalaxin eli Yläportti 4 A–B:n
uudisrakennusvaiheen rakennusluvat
Rakennuslupatunnus

HakuHakijat
päivämäärä

49-1970-720-A Kesä 1970

Arkkitehtisuunnittelu

Toimenpide

Asunto Oy Raijalax ja Rakennus
Oy Arjatsalo
Asunto Oy Raijalax ja Rakennus
Oy Arjatsalo

Arkkitehti Vesa Huolman / Vesa Huolman –
Eero Valjakka arkkitehdit
Arkkitehti Vesa Huolman / Vesa Huolman –
Eero Valjakka arkkitehdit

Yläportti 4 A–B:n uudisrakennus. Kellarikerrokseen tehtiin kaupungin uimahalli,
ensimmäinen kerros varattiin liiketiloille ja näiden päälle viiteen kerrokseen tehtiin 30 asuntoa. Lupapiirustukset on päivätty 15.6.1970 ja 3.7.1970.
Kellarikerroksessa A-porrashuoneen yhteyteen rakennettiin sähköpääkeskus ja
B-porrashuoneen yhteyteen jäähdytyshuone ja porrashuoneen viereen tehtiin
ilmastointikonehuone. Myös ensimmäisen kerroksen tilajärjestelyissä tehtiin
muutoksia verrattuna ensimmäisiin lupapiirustuksiin. Ensimmäiseen kerrokseen
eli maantason liiketilakerrokseen ei tehtykään parvekkeita. Itäpäädyn liiketila
on merkitty pesulaksi ja sen viereen on rajattu toinen, määrittelemätön liiketila.
Parturi-kampaamon, liikuntatilojen pukuhuoneiden, hierojan ja kuntosalin tilat
jaettiin toisin kuin aiemmin.
Kellarikerroksessa tehtiin rakennusaikainen muutos, kun autohallin toinen
sisäänajo muutettiin läpiajettavaksi autonpesupaikaksi. Rakennuslupahakemuksessa lukee, että rakennuksen tilavuus oli 11436 m3, kerrosala 2754 m2 ja kerrosten lukumäärä 5, eli kellarikerrosta ja maanpäällistä liiketilakerrosta ei laskettu
kerroslukumäärään mukaan.
Ensimmäisessä kerroksen A-portaan viereiseen liiketilaan tehtiin baari.

49-1971-505-C

Kesä 1971

49-1971-873-C

29.9.1971

Asunto Oy Raijalax ja Rakennus
Oy Arjatsalo

Rakennusarkkitehti
Tapani Kukkasela / Vesa
Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit

49-1972-412-C

4.5.1972

Rakennus Oy
Arjatsalo

49-1973-503-C

26.4.1973

Rakennus Oy
Arjatsalo

Rakennusarkkitehti
Tapani Kukkasela, Arkkitehtuuritoimisto Simo
Järvinen – Eero Valjakka
Kalev Koski (?) / Arkkitehtuuritoimisto Simo
Järvinen – Eero Valjakka
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Ensimmäisen kerroksen länsipäädyn liiketilaan sijoitettiin ravintolan sijaan kaupungin kuntosali Jumppis.
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Asemakaavamääräykset ja laajuustiedot

Julkisivut

Raijalax rakennettiin Ruomelanraitin ja sille samanaikaisesti rakennettavan talvipuutarhan eteläpuolelle, Olarin kortteliin numero 22043, Asunto Oy
Raijalaxin omistamalle 1440 neliömetrin kokoiselle
tontille. Rakennus sijoitettiin Ruomelanpolun jalankulkuväylän ja Yläportin väliin. Kerrostalon eteläpuolelle tehtiin asukkaita palveleva pysäköintialue.

Asemakaavassa määrätty rakennusoikeus on 2755
neliömetriä. Raijalaxin kerrosala on 2754 neliömetriä ja tilavuus 11436 kuutiometriä. Kerrosten
virallinen lukumäärä on viisi eli kellarikerrosta ja
maanpäällistä liiketilakerrosta ei laskettu kerroslukumäärään mukaan.
Vuoden 1970 asemapiirustukseen on merkitty
asemakaavan määräykset:  ”AK10 on asuntokerrostalojen korttelialue: Kaavassa osoitetun kerrosalan ja
kerrosluvun lisäksi saa rakennusten ensimmäiseen kerrokseen rakentaa myymälä-, toimisto- ja sosiaalitiloja
kuitenkin enintään 5/6 rakennuksen pohjapinta-alasta.
Rakennusten vesikatto ei saa nousta vaakasuoraan
yhtenäisen räystäslinjan yläpuolelle. Räystäslinjan
yläpuolelle saa nousta vain piippuja yms. vähäisempiä
rakennelmia. Korttelialueelle on rakennettava lasten
leikkitilaa 5 m2 asuntoa kohti. Leikkitila on osoitettava asemapiirroksen yhteydessä maastontasauksineen,
istutuksineen ja laitteineen. Autopaikat on sijoitettava
Ap-kortteleihin. Kortteliin ei saa sijoittaa autopaikkoja.
Autopaikkoja on varattava yksi kutakin kerrosalan 80
m2:ä kohti, kuitenkin vähintään yksi autopaikka kutakin asuntoa kohti.” Piirustuksessa lukee myös, että
korttelille 22043 osoitetut autopaikat rakennettaisiin
kahdessa vaiheessa.”Autopaikkatarve = yhteenlaskettu
kerrosala 2754 m2/80 m2= 35 autopaikkaa.” Ensimmäisessä rakennusvaiheessa rakennettiin 60 % eli 21
autopaikkaa.

Raijalaxin julkisivuille ominaisia piirteitä ovat
pilareiden ja laattojen betoniristikko, joiden aukot
on täytetty paikalla muuratuilla punatiilillä, keltaisilla julkisivulaseilla tai kirkaslasisilla ikkunoilla.
Liiketilakerros erottuu selkeästi asuinkerroksista.
Liikekerrokseen tehtiin suuret, ruskeaksi maalatut
teräsikkunat. Asuinkerrosten ikkunat ovat liiketilojen ikkunoita pienempiä ja ne tehtiin puusta. Osaan
asuntojen ikkunoista tehtiin erilliset tuuletusikkunat. Osaan asunnoista tehtiin betoniset parvekkeet,
jotka suunnattiin etelään ja länteen ja ne työntyvät
hieman ulos muusta seinäpinnasta.
Pohjoisjulkisivu on Raijalaxin pääjulkisivu,
sillä se on Ruomelanraitin varrella. Sisäänkäynnit
liiketiloihin, porrashuoneisiin ja liikuntakeskukseen
sijaitsevat tällä puolella. Länsisivun sisäänvedetty
sisäänkäynti liittyy naisten pukuhuoneisiin. Eteläjulkisivun kellarikerrokseen tehtiin paitsi asukasvarastojen sisäänkäynnit niin myös uimahallin pesuhuonetilojen vilpolat sekä Yläportin päätteenä autohallin
ja autonpesupaikan sisäänkäynnit.

Yleishahmo
Raijalax on kuusikerroksinen ja tasakattoinen.
Rakennukseen tehtiin osittain maanalainen kellarikerros, maanpäällinen liikekerros sekä viisi asuinkerrosta. Pohjaltaan pitkän suorakaiteen muotoinen
rakennus sijoitettiin etelään päin laskevan rinteen
laelle itä–länsisuuntaisesti. Eteläsivulla kellarikerros
on pääosin maan päällä, vain sen länsiosan väestönsuojatilaan liittyvä osa ja ulkovarasto ovat osittain
maanalaisia. Katolle antavat ilmettä kaksi pohjaltaan
pyöreää hissikonehuonetta.
Raijalax tehtiin 3,6 m x 3,8 m moduleissa.
Asuinrakennuksen kapean sivun modulit on nimetty A–D ja pitkän sivun modulit 1–14. Liikekerroksen
kerroskorkeus on 320 cm, asuinkerrosten 280 cm.
Eteläpuolelle rakennettiin puuaidoin ja muurein rajattu asukaspiha. Eteläsivultaan piha rajautuu samanaikaisesti rakennettavaan Yläportti 2:n
puiseen autotalliin. Pihalle rakennettiin puiset
uimahallin vilvoituskopit, ulkovarasto, leikkipaikka
ja matontamppausteline.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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raijalax
68

Julkisivu itään

Julkisivu pohjoiseen

Julkisivu itään 15.10.1970.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman,
Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Julkisivu pohjoiseen 15.6.1970, rakennusmuutos 15.5.1971, rakennuslupa 491971-505-C. Ensimmäisen kerran sisäänkäynnit on tarkennettu.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Julkisivu länteen

Julkisivu etelään

Julkisivu länteen 15.5.1971, rakennuslupa 49-1971-505-C.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman,
Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Julkisivu etelään 15.6.1970, rakennusmuutos 15.5.1971, rakennuslupa 49-1971505-C. Ensimmäisen kerroksen parvekkeet on poistettu. Piirustus: eCity Arska
/ Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Arkkitehtitoimisto Livady

Sisätilat

Raijalaxin kantavana rakenteena on paikalla valettu
pilari–laatta -järjestelmä, joka soveltui muunneltaviin asuntopohjiin. Konstruktivististen periaatteiden
mukaisesti betonipilarit ja -laatat haluttiin näyttää
julkisivuissa, mutta betoniosiin tehtiin lämpökatko, joten varsinaiset kantavat rakenteet eivät näy
julkisivuissa.
Tiilirakenteisten ulkoseinien rakenne on ulkoa
sisälle seuraava: puhtaaksi muurattu tiili, mineraalivilla (10 cm) ja kevytbetoni (7 cm). Asuntojen väliin
tehtiin palokatkaisut. Parvekkeiden seinät paneloitiin ja paneloinnin takana on ilmarako, lujalevy (4
mm), mineraalivilla (8 cm), alumit-paperi ja minerit-levy (12 mm). Kellarikerroksen saunojen ulkoseinät muurattiin Leca-tiilistä.

Raijalaxista tekee Olarin asuinrakennusten joukossa
erityisen se, että taloon sijoitettiin uimahalli, kuntosali ja pieniä liiketiloja sekä asuntokohtaiset saunat.
Lisäksi kellarikerroksen kautta on yhteys ostoskeskuksen ja talvipuutarhan puolelle.
Rakennukseen tehtiin kaksi porrashuonetta,
jotka palvelevat asukkaita kellarikerroksen ja kuudennen kerroksen välillä. Porrashuoneisiin asennettiin Koneen henkilöhissit. Uimahallissa on erilliset
naisten ja miesten kierreportaat ensimmäisen ja
kellarikerroksen välillä. Muita sisäisiä portaita ei
rakennettu.

Katto
Rakennuksen tasakatto päällystettiin bitumihuovalla, jonka päälle levitettiin kivimurskaa. Katon
pohjaltaan pyöreät kevytbetonirakenteiset hissien
konehuoneet verhoiltiin profiilipellillä. Katolla on
myös takkojen savupiippuja ja ilmanvaihtolaitteistoa. Sadevesi johdetaan katolta rakennuksen sisäpuolisten sadevesikaivojen kautta, räystäskouruja ja
syöksytorvia ei asennettu.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Kellarikerros
Kellarikerros on maan alla muilta sivuiltaan paitsi
etelän puolella. Väestönsuoja sijoitettiin kellarin länsipäätyyn sekä osittain eteläpihan puolelle. Kaupungin ylläpitämä uima-allas sijoitettiin kellarikerrokseen. Sen erityispiirteenä oli pohjoissivun ikkunat,
joiden kautta näkyi talvipuutarhaan. Naisten ja
miesten erilliset sauna- ja pesuhuonetilat sijoitettiin
kellaritasoon. Pesuhuoneista pääsi vilvottelemaan
eteläpihan vilpoloihin. Kellariin sijoitettiin myös
asukkaiden urheiluvälinevarastot ja jäähdytetyt
talouskellarit.

Kellarikerroksen itäpäätyyn tehtiin asukkaiden
käyttöön läpiajettava autonpesupaikka, josta pääsi
ostoskeskuksen autohalliin ja talvipuutarhaan.

Ensimmäinen kerros
Olarin asuinkerrostaloille tyypillisesti myös Raijalaxin ensimmäiseen kerrokseen tehtiin liike- ja
toimitiloja. Ensimmäisissä piirustuksissa länsipääty
on varattu ravintolakäyttöön, mutta paikalle rakennettiin lopulta kaupungin ylläpitämä kuntosali, joka
tunnetaan nimellä Jumppis. Itäpäädyn liiketilassa
toimi itsepalvelupesula ja sen kanssa saman sisäänkäynnin jakoi baari. Ensimmäisessä kerroksessa
sijaitsivat myös hierojan työtila, parturi-kampaamo
sekä uimahallin pukuhuonetilat ja vastaanotto.

Ravintolatilojen sijaan ensimmäisen kerroksen itäpäätyyn
tehtiin kuntosali.
Piirustus (osa): eCity Arska
/ Arkkitehtuuritoimisto
Järvinen – Valjakka. Muutospiirustus 10.6.1973, rakennuslupa 49-1973-503-C.
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Rakenteet

raijalax

Kellarikerros

Uimahallista
näkyi ikkunaseinän läpi
talvipuutarhaan

Portaan
kylkeen
tehtiin
jäähdytyshuone

P

Paikalle
sijoitettiin
ilmastointikonehuone

Toinen
sisäänajo
muutettiin
1971 läpiajettavaksi
autonpesupaikaksi

Kellarikerros 15.5.1970, rakennuslupa 49-1970-720-A.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman,
Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.
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Asuinkerrokset

Ensimmäinen kerros

Päätyyn
toteutettiin
ravintolan sijaan
kaupungin
kuntosali
eli Jumppis
1973

Henkilökunnan wc:t
sijoitettiin
tähän

B-porras

A-porras

Ensimmäisen
kerroksen
parvekkeita ei
toteutettu
Liiketila tehtiin itsepalvelupesula ja
baari
Ensimmäinen kerros 15.5.1970, rakennuslupa
49-1970-720-A.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman,
Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

P

Asuinkerrosten pohjapiirustus 15.5.1970. Asuinhuoneistojen rajat on merkitty piirustukseen keltaisin katkoviivoin.
Piirustus: eCity Arska / Vesa Huolman, Vesa Huolman –
Eero Valjakka arkkitehdit. Kuvankäsittely: Livady.
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Huoneisto-

Huoneiden

numero

lukumäärä

A

1

4

116 m2

A

2

1

21 m2

A

3

4

95 m2

A

4

4

116 m2

A

5

1

21 m2

A

6

4

95 m2

A

7

4

116 m2

A

8

1

21 m2

A

9

4

95 m2

A

10

4

116 m2

A

11

1

21 m2

A

12

4

116 m2

A

13

4

95 m2

A

14

1

35 m2

A

15

4

96 m2

B

16

4

95 m2

B

17

1

35 m2

B

18

4

96 m2

B

19

4

95 m2

B

20

1

35 m2

B

21

4

96 m2

B

22

4

95 m2

B

23

1

35 m2

B

24

4

96 m2

B

25

4

95 m2

B

26

1

35 m2

B

27

4

96 m2

B

28

4

95 m2

B

29

1

35 m2

B

30

4

96 m2

raijalax

Porrashuone

Pinta-ala
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Asuinkerrokset

Lvis-järjestelmät

Asunnot sijoitettiin toisesta kuudenteen kerrokseen,
mutta niistä käytetään nimiä 1.-5. asuinkerrokset.
Asuinhuoneistoja tehtiin kaiken kaikkiaan 30,
pinta-alaltaan 21–116 m2 ja huonemäärältään yhdestä neljään huoneeseen. Rakennuksessa on kaksi
porrasta ja porrashuoneiden yhteydessä on kerroksittain kolme asuntoa eli yhteensä kuusi asuntoa per
kerros.
Yksiöitä lukuun ottamatta asunnot ulottuvat
läpi talon ja niihin tehtiin omat saunatilat, joista on
yhteys parvekkeille. Parvekkeet sijaitsevat etelän ja
lännen puolella. Raijalax on ensimmäinen asuinrakennus Olarissa, johon tehtiin asuntokohtaisia
saunoja (Huolman 2017). Suurempiin asuntoihin
tehtiin myös avotakat.

Raijalaxiin tehtiin koneellinen ilmanvaihtojärjestelmällä kattopuhaltimin. Ensimmäinen kerros ja kellarikerros väestönsuojaa lukuun ottamatta varustettiin automaattisilla palolaitoksen hälytyskeskukseen
liitetyillä sähköhälytyslaitteilla. Kellarikerroksen
A-portaan viereen sijoitettiin varaston jäähdytyshuone ja ilmastointikonehuone. Sähköpääkeskus ja
uima-altaan puhdistuslaitteisto sijoitettiin B-portaan
viereen.
Rakennus liitettiin Espoon kauppalan vesi- ja
viemäriverkostoon. Lämmönsaanti järjestettiin
Terhilaxin kiinteistöön kuuluvan, talvipuutarhan
länsipuolisen aluelämpökeskuksen ja lämmönjakohuoneen kautta. Raijalaxin tiloihin asennettiin
vesikiertoiset lämpöpatterit, jotka ovat tyypiltään
joko haitarimallisia ja kirkkaanvärisiä tai valkoisia
levypattereita.

Asunto Oy Raijalaxissa on yhteensä 30 asuinhuoneistoa,
joiden huoneiden lukumäärät ja pinta-alat on koostettu
taulukkoon. Lähde: Yläportti A–B:n rakennus- ja huoneistorekisteriote. eCity Arska.
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Yläportti 2:n autotallien uudisrakennusvaihe 1971–1972
Raijalaxin eteläpuoliseen kortteliin 22043 rakennettiin 1970-luvun alussa kaksi arkkitehtuuriltaan vaatimatonta autotallia, jotka palvelevat Raijalaxin ja Päivilaxin asuinkerrostalojen asukkaita. Toinen talleista
rakennettiin puusta Raijalaxin eteläpihaa vasten ja
toinen tiilestä Ruomelantien varrelle. Tallien väliin
tehtiin asfaltoitu pysäköintialue, jota rajaavat idässä
Yläportti ja lännessä Ruomelanpolku.

Yläportti 2:n kaksi autotallia,
Raijalax ja ostoskeskus on
rajattu punaisella 16.6.1975
otettuun Olarin ilmakuvaan.
Kuvan poikki kulkeva katu on
Ruomelantie.
Kuva (osa): EKM / Kai R.
Lehtonen. Kuvankäsittely:
Livady.
Yläportti 2:n puurakenteinen
autotalli
Yläportti 2:n tiilirakenteinen
autotalli

Suunnitteluvaiheet
Syksyllä 1971 haettiin Yläportti 2:n kahdelle autotallille ensimmäistä rakennuslupaa (49-1972-348-A).
Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Simo Järvinen –
Eero Valjakka arkkitehtitoimisto ja piirustukset on
allekirjoittanut Tapani Kukkasela. Ensimmäisessä
luvassa tiilirakenteisen tallin paikaksi on merkitty
pysäköintialueen keskiosa.
27. heinäkuuta 1972 Olarin Huolto ja Rakennus
Oy Arjatsalo hakivat uutta lupaa (49-1972-724-A),
jossa tiilisen tallin paikka siirrettiin pysäköintialueen keskeltä Ruomelantien varteen. Kaksi paikalla
ollutta mäntyä haluttiin säilyttää ja jättää ne osaksi
autotallin itäosaa.
3. elokuuta 1972 haettiin puisen tallin muutoslupaa (49-1972-818-C). Tallin itäpäätyyn lisättiin
huoltokonetalli ja seinärakennetta tarkennettiin.
Väliseinärakenteeksi on merkitty minerit-levy, runko
ja kipsonit.
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5. lokakuuta 1972 tiilirakenteiselle tallille haettiin uutta rakennuslupaa (49-1972-897-A). Olemassa olevien puiden sijaintia suhteessa autotalliin
tarkennettiin.

Valmiit autotallit
Molemmat autotallit valmistuivat todennäköisesti
vuonna 1972. Autotallit ovat yksikerroksisia, pohjaltaan suorakaiteen muotoisia itä-länsisuuntaisia
rakennuksia. Maasto viettää hieman itään päin,
joten rakennusten itäpäädyt ovat länsipäätyjä
korkeampia. Sokkelit valettiin betonista. Väliseinät

rakennettiin kahden tallipaikan välein. Talleihin
tehtiin puiset nosto-ovet. Katot ovat loivia pulpettikattoja, joilla on profiilipeltikate ja lyhyet räystäät.
Puurakenteiseen talliin tehtiin 14 autopaikkaa ja
sen julkisivujen vaakapanelointi maalattiin ruskeaksi. Pysäköintialueen eteläreunan tiilisessä autotallissa on 13 autopaikkaa. Tallin pääty-, etelä- ja väliseinät
muurattiin punatiilestä harmain saumoin. Pohjoissivun yläosa paneloitiin ja maalattiin ruskeaksi.
Autotallin itäosaan jätettiin tila kahdelle vanhalle
männylle.

Arkkitehtitoimisto Livady

yläportti 2:n autotallit

Yläportti 2:n puurakenteisen autotallin pohjapiirustus ja julkisivut 25.7.1972, rakennuslupa 49-1972-818-C.
Piirustus (osa): eCity Arska / Rakennusarkkitehti Tapani Kukkasela, Simo Järvinen Eero – Valjakka arkkitehtitoimisto.

Tiilirakenteisen autotallin julkisivut ja leikkaus 10.6.1972, rakennuslupa 49-1972-897-A. Autotallin itäosaan jätettiin kaksi vanhaa mäntyä. Piirustus: eCity Arska / Rakennusarkkitehti
Tapani Kukkasela, Arkkitehtuuritoimisto Järvinen – Valjakka.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Yläportti 2:n autotallien asemapiirustus
18.9.1972, rakennuslupa 49-1972-897-A.
Piirustus: eCity Arska / Rakennusarkkitehti
Tapani Kukkasela, Simo Järvinen – Eero
Valjakka arkkitehtitoimisto.

Yläportti 2:n tiilirakenteisen autotallin pohjapiirustus 18.9.1972, rakennuslupa 49-1972897-A. Piirustus: eCity Arska / Rakennusarkkitehti Tapani Kukkasela, Arkkitehtuuritoimisto
Järvinen – Valjakka.
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Tärkeimmät muutosvaiheet 1975–2017

Tähän lukuun on kerätty Olarin ostoskeskuksen, talvipuutarhan ja Raijalaxin muutosvaiheet. Lähteinä on
käytetty Espoon kaupunginarkiston ja Espoon kaupungin rakennusvalvonnan arkiston sähköisen palvelun,
eCity Arskan, eriaikaisia rakennuslupahakemuksia ja
lupapiirustuksia. Rakennusluvista laadittiin muutostöiden kronologia, jota on täydennetty haastatteluiden,
sähköpostien, korjausraporttien sekä lehtileikkeiden
avulla. Raijalaxin yksittäisiin asuntoihin liittyviä
rakennuslupia ei ole liitetty mukaan.
Väliotsikoissa on käytetty värikoodeja: siniset otsikot liittyvät ostoskeskukseen, punaiset talvipuutarhaan
ja keltaiset Raijalaxiin kohdistuneisiin muutoksiin.
Ulkotilamuutokset on väritetty harmaalla.
Ote Olarin T-kauppa Ässän postikortista, joka on painettu aikavälillä 1975–1985. Selvityksen kohteena oleva alue on rajattu
punaisilla viivoilla. Kuvan keskellä näkyy Olarin ostoskeskus, sen vasemmalla puolella talvipuutarha, Raijalax ja kaksi
autotallia. Kuva (osa): EKM.
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Ostoskeskuksen ravintolan laajennus
1975
Vuonna 1975 ostoskeskuksen toisen kerroksen
lounaiskulmassa toiminut ravintola Olariusta laajennettiin alas ensimmäiseen kerrokseen, entisiin
varastotiloihin nuorisotilan viereen. Kerrosten väliin
rakennettiin suora porras. Ravintolan alakertaan
pääsi myös talvipuutarhan pohjoissivun sisäänkäynnin kautta. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Järvinen – Valjakka ja piirustukset
on allekirjoittanut rakennusarkkitehti Tapani Kukkasela. (Rakennuslupa 49-1975-223-C, haettu 11.3.1975.)

P

Ravintolan ulkoterassi 1970-luvulla.
Kuva: Lars Lönnqvistin yksityisarkisto / Lars Lönnqvist.
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Ostoskeskuksen ensimmäinen kerros 10.4.1975. Lounaiskulman toisen kerroksen ravintolaa laajennettiin alakertaan vuonna 1975. Muutosalue on merkitty punaisella
katkoviivoituksella.
Piirustus(osa): eCity Arska / Tapani Kukkasela, Arkkitehtuuritoimisto Järvinen – Valjakka. Kuvankäsittely: Livady.

Ostoskeskuksen toisen kerroksen ravintolan muutospiirustus 10.4.1975. Ravintolaa laajennettiin alakertaan ja kerrosten välille rakennettiin porras. Muutosalue on merkitty
punaisin katkoviivoin.
Piirustus (osa): eCity Arska / Tapani Kukkasela, Arkkitehtuuritoimisto Järvinen – Valjakka.
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Ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen
postista tv-korjaamo 1975
Keväällä 1975 ostoskeskuksen ensimmäisessä
kerroksessa, talvipuutarhan sivulla toiminut posti
muutettiin väliaikaisesti tv-korjaamon liiketilaksi
ja varastoksi. Lupaa haettiin yhdeksi vuodeksi 5.
kesäkuuta 1976 asti. Tv-korjaamon ja itäpuolisen
autohallin väliin lisättiin pariovi. Suunnittelijana
toimi Akkitehtuuritoimisto Järvinen – Valjakan
rakennusarkkitehti Tapani Kukkasela. (Rakennuslupa 49-1975-383-C, haettu 15.5.1975.)

P

Ostoskeskuksen ensimmäinen
kerros 8.5.1976. Alun perin
postina toiminut liiketila muutettiin kahvilaksi, joka ulottui
myös talvipuutarhan puolelle.
Muutosalue on merkitty kuvaan
punaisella katkoviivoituksella.
Piirustus: eCity Arska / Rakennusarkkitehti Tapani Kukkasela.
Kuvankäsittely: Livady.
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Ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen
tv-korjaamosta kahvila 1976
Kesällä 1976 ostoskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa väliaikaisesti toimineen, talvipuutarhan
yhteydessä olevan tv-korjaamon liiketila muutettiin
kahvilaksi. Kahvilaan tehtiin 20 hengen sisäkahvila
ja 80 hengen ulkokahvilaksi kutsuttu osuus, joka
sijoitettiin Raijalaxin kellarikerroksen uima-altaan
ikkunaseinän sivustalle, talvipuutarhan puolelle.
Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Tapani Kukkasela.
(Rakennuslupa 49- 1976-484-C, haettu 8.6.1976.)

Arkkitehtitoimisto Livady

Ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen
kahvilasta grillikahvio 1978
Syksyllä 1978 ravintoloitsija Mohammed Bahgat
ja Kiinteistö Oy Terhilax hakivat rakennuslupaa
ravintolamuutoksia varten. Ostoskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa ja talvipuutarhassa toiminut
kahvila muutettiin grillikahvioksi. Liiketilassa
tehtiin sisärakennemuutoksia ja tiloja laajennettiin
rakentamalla ravintolan kabinetti entisiin varastotiloihin. Piirustukset laati Arkkitehtuuritoimisto
Järvinen – Valjakka. (Rakennuslupa 49-1978-767-B,
haettu syksyllä 1978.)

P

Talvipuutarhan työntekijä kerää oksia. Kuva: EKA.
Ensimmäinen kerros 1.9.1978. Alun perin postina, sitten
tv-korjaamona ja kahvilana toiminut liiketila muutettiin
grillikahvioksi. Muutosalue on merkitty punaisella katkoviivoituksella. Piirustus: eCity Arska / Arkkitehtuuritoimisto
Järvinen – Valjakka. Kuvankäsittely: Livady.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Terhilax

Raijalax
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Ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen
muutoksia 1981
Ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen itäosan
autohalli jaettiin uudella tiilirakenteisella väliseinällä
kahteen osaan, joista toinen muutettiin varastotilaksi. Seinän länsipuolelle, grillikahviota vasten, rakennettiin uusi tiiliseinäinen käytävä. Lisäksi ensimmäisen kerroksen pohjoisseinää vasten sijaitseviin
varastotiloihin rakennettiin pienvarastoja sekä wc- ja
henkilökunnan sosiaalitilat. Suunnittelusta vastasi
Arkkitehtuuritoimisto Tapani Kukkasela. (Rakennuslupa 49-1979-1035-C, vahvistetttu 15.1.1981.)

Ostoskeskuksen toisen kerroksen
ravintolan laajentaminen 1981
Ostoskeskuksen toisen kerroksen suuresta elintarvikemyymälästä erotettiin 46 neliömetrin suuruinen
osa lounaiskulman ravintolan kabinettikäyttöön.
Arkkitehtina toimi Joel Kyyrö. (Rakennuslupa
49-1980-1182-C, vahvistettu 7.2.1981.)
P

Raijalaxin ikkunoiden kunnostus 1981
Vuonna 1981 Raijalaxin kaikkien ikkunoiden puuosat maalattiin ja tiivistykset uusittiin. (As. Oy Raijalaxin hallitus 2017, 2.)
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Ostoskeskuksen toisen kerroksen muutospiirustus 26.5.1980. Suuresta elintarvikemyymälästä erotettiin osa lounaiskulman ravintolan kabinettikäyttöön. Muutosalue on merkitty punaisin
katkoviivoin.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehti Joel Kyyrö. Kuvankäsittely: Livady.

Arkkitehtitoimisto Livady

Ostoskeskuksen toisen kerroksen
elintarvikemyymälän länsiosasta
ravintola 1985
Keväällä 1985 ostoskeskuksen toisen kerroksen
elintarvikemyymälän länsiosa muutettiin 39 hengen ravintolatilaksi ja siihen yhteydessä olevaksi
pelitilaksi ja varastoksi. Myymälän ja ravintolan
välinen uusi väliseinä rakennettiin puurunkoisena
ja se levytettiin molemmin puolin kaksinkertaisilla
kipsilevyillä. Eteläjulkisivulla olevan sisäänkäynnin
yhteyteen rakennettiin uusi tuulikaappi. Muutossuunnitelmat laati Tukkukauppojen Oy:n arkkitehtiosaston arkkitehti Reino Anderson. (Rakennuslupa
49-1985-476-C, vahvistettu 23.5.1985.)

Raijalaxin huopakatteen uusiminen 1987
Raijalaxin katon bitumihuopakate uusittiin vuonna
1987. (As. Oy Raijalaxin hallitus 2017, 2.)

Talvipuutarhan seinämaalaukset 1987
Jo pitkään surkeassa kunnossa ollutta talvipuutarhaa
siistittiin vuonna 1987 nuorison voimin. Epämääräiset töherrykset vaihtuivat kirkkaisiin kuvioihin ja
talvipuutarha sai uuden ilmeen. (4.10.1987 päivätty
lehtileike. Lehden nimi ei ole tiedossa.) Talvipuutarhan ja Raijalaxin kellarikerroksessa sijaitsevan
uimahallin välisen seinän ikkunat oli tässä vaiheessa jo poistettu ja aukot muurattu tiilillä umpeen.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

P

Ostoskeskuksen toinen kerros ja julkisivu etelään 21.3.1985. Elintarvikemyymälän länsiosa muutettiin ravintolatilaksi,
pelitilaksi ja varastoksi. Muutosalue on merkitty punaisin katkoviivoin.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehti Reino Anderson, Tukkukauppojen Oy:n arkkitehtitoimisto. Kuvankäsittely: Livady.
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Ostoskeskuksen nuorisotilojen
peruskorjaus 1988–1989
Ostoskeskuksen kellari- ja ensimmäisessä kerroksessa toiminut Olarin nuorisotila peruskorjattiin
vuosina 1988–1989. Kellarin suuren tilan luoteiskulmaan rakennettiin uusi tiiliseinäinen siivousvaunukomero. Ensimmäisen kerroksen tiloihin rakennettiin uusia väliseiniä ja muodostettiin nuorisotilan
valvojan työhuone, siivouskomero, keittiö sekä
henkilökunnan pukuhuone ja wc. Loppukatselmus pidettiin vasta 15.3.2004, mutta korjatut tilat
olivat käytössä jo vuodesta 1989 alkaen. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Espoon kaupungin teknisen
viraston talonsuunnitteluosasto ja piirustukset
on allekirjoittanut R. Räisänen. (Rakennuslupa
49-1987-1669-C, vahvistettu 7.1.1988.)

P

Ostoskeskuksessa toimineen Olarin nuorisotilan perusparannukseen liittyvä ensimmäisen
kerroksen muutospiirustus 29.9.1987. Muutosalueen ja Raijalaxin rajat on merkitty piirustukseen punaisilla katkoviivoilla.
Piirustus: eCity Arska / R. Räisänen, Espoon
kaupungin tekninen virasto, talonsuunnitteluosasto. Kuvankäsittely: Livady.

80

Raijalax

Arkkitehtitoimisto Livady

Raijalax
Raijalaxin kellarikerroksen itäpäädyn pohjapiirustus 19.10.1988. Itäpäädyn autohalli muutettiin Olarin
Huolto Oy:n huolto- ja sosiaalitiloiksi. Raijalaxin rajapintaan tehtiin uusi teräsovi.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehtitoimisto Tuomisto & Tapanainen Oy.

Ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen
itäpäädyn tilat Olari Huolto Oy:n
käyttöön 1988
Vuonna 1988 ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen itäpäädyn autohallin osa muutettiin Olarin
Huolto Oy:n huolto- ja sosiaalitiloiksi. Osa uusista
väliseinistä tehtiin teräsrankaisina, osa kalkkihiekkatiilestä muuraten. Muutostöistä vastasi Arkkitehtitoimisto Tuomisto & Tapanainen Oy, piirustukset
allekirjoitti arkkitehti Tero Tuomisto. (Rakennuslupa
49-1988-1837-C, vahvistettu 7.9.1988.)

P

Raijalaxin ja huoltohallin väliin uusi
ovi 1988
Raijalaxin kellarikerroksen itäpäädyn huoltohalliin
tehtiin uusi teräsovi. Arkkitehtina toimi Tero Tuomisto/Arkkitehtitoimisto Tuomisto & Tapanainen
Oy. (Rakennuslupas 49-1988-1839-C, vahvistettu
3.11.1988.)

Ote postikortista 1980-luvulta. Kuvissa näkyvät Olari Center eli ostoskeskus ja talvipuutarha.
Kuva: EKM.

Raijalaxin eteläjulkisivuun etuikkunat
1989
Vuonna 1989 Raijalaxin eteläjulkisivun ikkunoihin
asennettiin alumiiniset etuikkunat. (As. Oy Raijalaxin hallitus 2017, 2.)

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Ostoskeskuksen toisen kerroksen
seurakuntakodista kappeli 1991–1992
Ostoskeskuksen toisen kerroksen koilliskulmassa
toiminut Olarin seurakuntakoti muutettiin Olarin kappeliksi vuosina 1991–1992. Tällöin tilojen
huonejakoa muutettiin: vanhasta seurakuntasalista
tehtiin kerhosali, keittiö purettiin ja entisen kerhotilan paikalle rakennettiin uusi keittiö. Pohjoisseinää
vasten oleva kerhotila muutettiin puolestaan seurakuntasaliksi. Myös wc-tilat uusittiin. Itäjulkisivun
sisäänkäynnin yhteyteen rakennettiin luiska ja kaareva katos. Itäsivun tiiliseinään tehtiin kolme uutta
ikkuna-aukkoa. Vanha seurakuntakodin valokyltti
poistettiin. Ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen
kattoon asennettiin lisälämmöneriste. Välipohjaan
tehtiin uusi pintalaatta. LVIS-järjestelmissä tehtiin
muutoksia, sähköt uusittiin ja katolle asennettiin
uusi huippuimuri. Arkkitehtina toimi Arkkitehtiryhmä Kråkströmin arkkitehti Pirkko Jokinen. Loppukatselmus pidettiin 10.1.1992. Tilat otettiin uudelleen käyttöön maaliskuussa 1992 ja samana vuonna
tilojen nimi muutettiin Olarin kappeliksi. (Salo,
sähköposti 15.8.2017; rakennuslupa 49-1991-453-C,
vahvistettu 30.5.1991.)

Olarin kappelin sijaintikaavio 28.2.1991
Piirustus: eCity Arska /
Pirkko Jokinen, Arkkitehtiryhmä Kråkström Oy.
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Ostoskeskuksen leikkaus A–A Olarin kappelin kohdalta
28.2.1991. Välipohjaan lisättiin lämmöneristystä.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehti Pirkko Jokinen, Arkkitehtiryhmä Kråkström Oy.

Piirakkatalkoot Olarin seurakuntakodin keittiössä 1980-luvulla. 1990-luvun alussa vanha keittiö purettiin ja sen
paikalle tehtiin kerhotila.
Kuva: Olarin seurakunnan arkisto.

P

Ostoskeskuksen toisen kerroksen seurakunnan tilojen muutospiirustus 28.2.1991.
Piirustus: eCity Arska /Arkkitehti Pirkko Jokinen, Arkkitehtiryhmä Kråkström Oy.

Arkkitehtitoimisto Livady

Raijalaxin parvekkeiden ja sokkelin
kunnostus 1993
Vuonna 1993 Raijalaxin parvekkeiden betoniosat
ja  metallikaiteet maalattiin. Sokkelien betoniosat
korjattiin ja maalattiin. (As. Oy Raijalaxin hallitus
2017, 2.)
Olarin kappelin sisäänkäynti ostoskeskuksen itäsivulla.
Sisääkäynnin yhteyteen rakennettiin 1990-luvun alussa
luiska ja katos, joka on sittemmin purettu. Kuva: Espoon
perinneseuran arkisto / Kari Pohjakallio.

Raijalaxin itä- ja länsijulkisivuihin
etuikkunat 1991
Raijalaxin itä- ja länsijulkisivujen ikkunoihin asennettiin alumiiniset etuikkunat vuonna 1991. (As. Oy
Raijalaxin hallitus 2017, 2.)

Raijalax parvekkeiden korjaus 1992
Vuonna 1992 Raijalaxin parvekkeet varustettiin
sivuun siirrettävillä lasiseinillä ja säleiköillä. Ylimmille parvekkeille rakennettiin katos. Toimenpiteet
toteutettiin asukkaiden omina hankintoina parveke
kerrallaan. Arkkitehtisuunnitelmat laati Tapani Virkkala. (Rakennuslupa 49-1992-1008-C, vahvistettu
8.10.1992.)
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Raijalaxin kattopinnoitteen uusiminen
1995
Vuonna 1995 Raijalaxin kattopinnoite uusittiin ja
B-portaan kylmähuone korjattiin. (As. Oy Raijalaxin
hallitus 2017, 2.)

Raijalaxin pohjoisjulkisivuun
etuikkunat 1997
Vuonna 1997 Raijalaxin pohjoisjulkisivun ikkunoihin asennettiin alumiiniset etuikkunat. (As. Oy
Raijalaxin hallitus 2017, 2.) Samana vuonna Insinööritoimisto M. Vahanen Oy laati Raijalaxin julkisivujen kuntotutkimuksen. (As. Oy Raijalaxin hallitus
2017, 3.)

Raijalaxin asuinkerrosten puisten ikkunoiden eteen on
asennettu vaiheittain alumiiniset etuikkunat.

Raijalaxin etelä- ja länsijulkisivujen
korjaus 1999
Vuonna 1999 Raijalaxin etelä- ja länsijulkisivut korjattiin. (As. Oy Raijalaxin hallitus 2017, 2.)
83

Ostoskeskuksen toisen kerroksen
elintarvikemyymälän sulkeminen
1990-luvulla
Ostoskeskuksen toisessa kerroksessa toiminut
elintarvikemyymälä suljettiin todennäköisesti
1990-luvulla. Lähiympäristöön oli valmistunut kilpailevia kauppakeskuksia.

Ostoskeskuksen toisen kerroksen
kaakkoiskulman käytön muutokset
1990-luvulla
Ostoskeskuksen toisen kerroksen kaakkoiskulmassa
on alun perin toiminut Säästöpankki, joka suljettiin
1990-luvulla. Kaitaan Rakennus Oy osti liiketilan
1990-luvulla ja piti siinä toimistoaan sekä vuokrasi
tiloja lyhytaikaisesti eri toimijoille.

1990-luvun kuva Ruomelanpolulta. Vasemmalla näkyy ravintola Olariuksen markiisi ostoskeskuksen itäjulkisivulla.
Kuva: Lars Lönnqvistin yksityisarkisto / Lars Lönnqvist.
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Kappelin risti rakennuksen kulmassa.

Ostoskeskuksen koilliskulmaan
kappelin risti 1999
Ostoskeskuksen koilliskulmaan asennettiin syksyllä
1999 Olarin kappelin uusi teräksinen risti. Ristin
suunnitteli arkkitehti Pirkko Jokinen/Arkkitehtitoimisto Pirkko Jokinen Oy. (Toimenpidelupa 49-19991503-R, vahvistettu 16.9.1999.)

Olarilaisia Ruomelanraitilla vuosituhannen alussa. Takana näkyy talvipuutarhan länsijulkisivua ja ostoskeskuksen punaiset
markiisit.
Kuva: Lars Lönnqvistin yksityisarkisto / Lars Lönnqvist.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Ostoskeskukseen Omavarasto Oy:n tilat
2000
Ostoskeskuksen toisen kerroksen keskivyöhykkeessä tehtiin vuonna 2000 muutostöitä, kun kerroksen entinen elintarvikemyymälä, varasto sekä osa
ravintolan tiloista  muutettiin Omavarasto Oy:n
vuokravarastotiloiksi. Muutosalue oli pinta-alaltaan
833 neliömetriä. Kevyitä väliseiniä purettiin ja
ylimääräiset wc-tilat poistettiin. Pohjoisjulkisivuun
rakennettiin uusi sähköinen, kolme metriä leveä
nosto-ovi ja yksilehtinen henkilöovi sekä näiden
edustalle ajoramppi. Pienvarastotiloihin tehtiin
koneellinen savunpoisto. Arkkitehtisuunnittelusta
vastasi arkkitehti Matti Piirainen/ Arkkitehtuuritoimisto Matti Piirainen Oy. Loppukatselmus pidettiin
2. marraskuuta 2000. (Rakennuslupa 49-2000-401C, vahvistettu 11.5.2000.) Omavarasto otti käyttöönsä
myös osan ensimmäisen kerroksen varastotiloista.

Raijalaxin Jumppiksen lattiakorjaus 2001
Raijalaxin liikuntatilan eli Jumppiksen lattian
kosteusvaurio korjattiin vuonna 2001.

Ostoskeskuksen toinen kerros ja julkisivu etelään 15.12.1999. Entinen elintarvikemyymälä, varasto sekä osa ravintolan
tiloista muutettiin Omavarasto Oy:n vuokravarastotiloiksi vuonna 2000. Muutosalue on merkitty punaisin katkoviivoin.
Piirustus: eCity Arska / Matti Piirainen, Arkkitehtuuritoimisto Matti Piirainen Oy. Kuvankäsittely: Livady.
86

Arkkitehtitoimisto Livady

Raijalaxin itäjulkisivun kunnostus 2002
Raijalaxin itäjulkisivun tiiliseinä kunnostettiin vuonna 2002. (As. Oy Raijalaxin hallitus 2017, 2.)

Ostoskeskuksen toisen kerroksen
kappelista Sammalkallion kerhotila
2003
Vuonna 2003 Olarin kappeli muutti Kuunkehrään
Kuitinmäkeen. Entisestä Olarin kappelista tuli
Sammalkallion kerhotila ja jumalanpalvelukset
lopetettiin. Tästä lähtien tilat eivät ole olleet enää
Olarin seurakunnan toiminnallisessa käytössä,
vaan niitä käytetään erilaisten harraste- ja muiden
pienryhmien kokoontumispaikkana. Tiloja käyttävät
nuorisokuoro Candomino, partiolippukunta Olarin
Eräkotkat, Kansalliset seniorit, Olarin hölkkä, AAkerho ja Mannerheimin lastensuojeluliiton musiikkileikkikoulu. Lisäksi tiloissa pidetään kamarikuoro
Wähäpaimenen toimintaan liittyviä laulutunteja ja
käydään sielunhoitokeskusteluja. Espoon seurakuntayhtymä omistaa huoneiston, mutta seurakuntaneuvosto on tehnyt aloitteen tilasta luopumiseksi.
Tilojen huoneala on 282 neliömetriä. (Salo, sähköposti 15.8.2017.)

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

8.10.2007 päivätty ostoskeskuksen ja talvipuutarhan ensimmäisen kerroksen/Raijalaxin kellarikerroksen
itäosan pohjapiirustus, joka liittyi Olarin Huolto Oy:n työkonehallin muutostöihin.
Piirustus: Olarin Huolto Oy:n arkisto / Arkkitehti Jaana Moberg, ARK-suunnittelu Moberg.
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Raijalaxin pohjoisjulkisivun kunnostus
2005

Ostoskeskuksen nuorisotilojen
sulkeminen noin vuonna 2007

Vuonna 2005 Raijalaxin pohjoisjulkisivua kunnostettiin. (As. Oy Raijalaxin hallitus 2017, 3.)

Noin vuonna 2007 ostoskeskuksen ensimmäisessä
ja kellarikerroksessa toimineen Olarin nuorisotila eli Läävä suljettiin, sillä poistumistiet todettiin
riittämättömiksi.

Ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen
Olarin Huollon tilamuutokset ja katon
singelihiekan poisto 2007
Vuonna 2007 ostoskeskuksen ensimmäisessä
kerroksessa sijaitsevien Olarin Huollon työkonehallissa ja sosiaalitiloissa tehtiin muutostöitä. Vanhoja
väliseiniä purettiin ja rakennettiin uusia. Arkkitehtina toimi Jaana Moberg/ARK-suunnittelu Moberg.
Mahdollisesti samana vuonna poistettiin ostoskeskuksen katolta singelihiekka.
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Ostoskeskuksen toisen kerroksen
ravintolaan tupakkahuone 2007
Ostoskeskusrakennuksen toisen kerroksen lounaiskulmassa sijaitsevaan Ravintola Olariukseen rakennettiin tupakkahuone. Suunnitelmat laati Arkkitehtitoimisto Lilja Oy. (Rakennuslupa 49-2007-2122-C,
vahvistettu 20.12.2007.) Ravintola oli jo tällöin
laajentunut ostoskeskuksen länsipäädyn keskimmäisen liiketilan puolelle.

Raijalaxin parvekkeiden korjaus 2008
Vuonna 2008 Raijalaxin parvekkeet korjattiin. Ne
eristettiin ja pintalaudoitus, ovet ja ikkunat uusittiin.
Kahta parveketta lukuun ottamatta parvekkeet on
lasitettu vuosien mittaan. (As. Oy Raijalaxin hallitus
2017, 3; Lindholm O., sähköposti 24.8.2017.)

Raijalaxin eteläjulkisivun
ikkunakunnostus 2010
Vuonna 2010 Raijalaxin eteläjulkisivun ikkunat kunnostettiin ja maalattiin. (As. Oy Raijalaxin hallitus
2017, 3.)
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Ravintola Olariuksen tupakkahuoneen
rakentamiseen liittyvä pohjapiirustus
20.11.2007. Rakennuslupa 49-20072122-C vahvistettiin 10.10.2007.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehtitoimisto Lilja Oy.

Raijalaxin pohjois-, itä- ja
länsijulkisivujen kunnostus 2011
Vuonna 2011 Raijalaxin pohjois-, itä- ja länsijulkisivujen ikkunat kunnostettiin ja maalattiin. Myös
porrashuoneiden hissikorit maalattiin. (As. Oy
Raijalaxin hallitus 2017, 3.)

Talvipuutarhassa pieni tulipalo 2012
Helmikuussa 2012 talvipuutarhan ensimmäisen
kerroksen sähkökeskuksessa syttyi pieni tulipalo.
Liekit olivat pieniä ja ne sijaitsivat sähkökeskuksen
ympärillä. Palo aiheutti lähinnä savuhaittoja. (IltaSanomat 2012.)

Talvikuva Ruomelanraitilta kohti talvipuutarhan länsipäätyä. Kuva on otettu noin vuonna 2010.
Kuva: Lars Lönnqvistin yksityisarkisto / Lars Lönnqvist.

Arkkitehtitoimisto Livady

Talvipuutarhan palmujen poisto 2015
Noin vuonna 2015 talvipuutarhan vanhat palmut
poistettiin. Vanha kasvillisuus ulottui kattoon asti.
(Virtanen 10.7.2017).

Ruomelanraitin ja Simo Järvisen aukion
kunnostus 2016–2017

P

Raijalaxin kellarikerros 5.12.2013. Rakennuksessa tehtiin putkiremontti, kun talo liitettiin Fortumin kaukolämpöverkkoon
vuonna 2014. Muutostöiden yhteydessä uusittiin alakattoja ja pintoja.
Piirustus: eCity Arska / LVI-insinööri Veljo Maripuu, Teknoplan LVIS-suunnittelu.

Raijalaxin liittyminen Fortumin
kaukolämpöverkkoon ja putkiremontti
2014

Ostoskeskuksen toiseen kerroksen
kaakkoiskulman liiketilasta päiväkoti
2014–2015

Vuonna 2014 Raijalax liitettiin Fortumin kaukolämpöverkkoon.  Rakennuksessa  tehtiin putkiremontti
ja koneellisen ilmanvaihdon muutostöitä, joiden
yhteydessä alakattoja uusittiin. Uimahallin pintoja
uusittiin. Ikkunoihin asennettiin raitisilmaventtiilit.
(As. Oy Raijalaxin hallitus 2017, 3.) Suunnittelusta
vastasi Teknoplan LVIS-suunnittelun LVI-insinööri
Veljo Meripuu. (Rakennuslupa 49-2014-115-C, vahvistettu 30.1.2014.)

Ostoskeskuksen toisen kerroksen kaakkoiskulman
alun perin pankkina toiminut liiketila muutettiin
vuosina 2014–2015  päiväkodin käyttöön. Huoneistoon rakennettiin uudet wc-tilat ja ryhmähuoneet.
Keittiö uusittiin. Marjalaxin päiväkoti muutti tiloihin
kesäkuussa 2014.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Marjalaxin päiväkodin pohjapiirustus 25.6.2012.
Piirustus: Marjalaxin päiväkodin arkisto / Tarja Suutala,
Arkkitehtisuunnittelu Oy. Kuvankäsittely: Livady.

Ruomelanraitin itäosa kunnostettiin vuonna 2016.
Länsiosan kunnostustyöt ovat tätä selvitystä tehtäessä osittain vielä käynnissä. Kesäkuussa 2017 Simo
Järvisen aukiolle, talvipuutarhan itäpuolelle tuotiin uudet, pyöreät kukkaistutusaltaat ja muoviset
istuimet.

Raijalaxin hissien peruskorjaus 2017
Vuonna 2017 Raijalaxin A- ja B-portaiden henkilöhissit peruskorjattiin. (As. Oy Raijalaxin hallitus
2017, 3.)

P
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talvipuutarha
raijalax/yläportti 4

Olarin ostoskeskuksen lähiympäristön kantakarttaote
7.3.2007. Piirustus: Olarin Huolto Oy:n arkisto. Kuvankäsittely: Livady.
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Inventointialue ja teiden nimet merkittyinä
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pysäköintihalli

Nykytila ja säilyneisyys -luku sisältää ensin selvityksen
kohteena olevan alueen reunojen nykytilakuvat. Alue
rajautuu pohjoisessa Ylismäentiehen, lännessä Ruomelanpolkuun, etelässä Ruomelantiehen ja idässä Yläportin ja Sammakalliontien väliseen kevyen liikenteen
raittiin. Tämän jälkeen esitellään Simo Järvisen aukio,
Ruomelanraitti ja ostoskeskuksen pohjoisen puoleinen
pysäköintialue.
Alueintron jälkeen käsitellään rakennukset yksitellen ensin ulkotiloiltaan, sitten sisätiloiltaan. Kohteet
esitellään seuraavassa järjestyksessä: Olarin ostoskeskus
eli Kiinteistö Oy Terhilax, pysäköintihalli, talvipuutarha, Asunto Oy Raijalax eli Yläportti 4 sekä Yläportti
2:n kaksi autotallia.
Inventointi on tehty vaiheittain heinä-, elo- ja
syyskuun 2017 aikana. Kohteet on valokuvattu. Tutkimustulokset perustuvat paikalla tehtyjen havaintojen,
arkistotutkimuksen ja henkilöhaastatteluista saatujen
tietojen yhdistämiseen.
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Ruomela
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Ulkotilat
Alueen itäreuna: Yläportti/Sammalkalliontie
RAIJALAX

RUOMELANTIE

YLÄPORTTI 2:N AUTOTALLIT

TALVIPUUTARHA

OSTOSKESKUS

Alueen itäreunan kuvayhdistelmä. Vasemmalta oikealle: Yläportti 2:n autotallit 2 ja 1, Asunto Oy Raijalax eli Yläportti 4, talvipuutarha, ostoskeskus ja pohjoinen pysäköintialue.

Yläportti alkaa Ruomelantieltä. Kuva on otettu kohti
pohjoista.
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Yläportin kevyen liikenteen väylällä on portaat, jotka johtavat Simo Järvisen aukiolle. Vasemmalla on Raijalax.

Saapuminen Simo Järvisen aukiolle. Vasemmalla Raijalax,
sen takana ostoskeskus.
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alueen itäreuna

Ostoskeskuksen panorama.

POHJOINEN PYSÄKÖINTIALUE

Näkymä kevyen liikenteen reitiltä kohti ostoskeskuksen
pysäköintihallia.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Näkymä pohjoiseen. Oikealla Sammalkalliontie 6:n
asuinrakennus.

YLISMÄENTIE

Kuva etelään, oikealla ostoskeskuksen pohjoinen
pysäköintialue.
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Alueen länsireuna: Ruomelanpolku

Alueen länsireuna: Ruomelanpolku

YLISMÄENTIE

POHJOINEN PYSÄKÖINTIALUE

Alueen länsireunan kuvayhdistelmä. Näkymät Ruomelanpolulta kohti itää.
Vasemmalta oikealle: pohjoinen pysäköintialue, ostoskeskus, talvipuutarha, Raijalax sekä Yläportti 2:n autotallit 1 ja 2.

Näkymä Ylismäentieltä pohjoiseen kohti Ruomelanpolkua.
Vasemmalla on ostoskeskuksen pohjoinen pysäköintialue.
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Ruomelanpolulta kohti ostoskeskuksen luoteiskulmaa.

Ruomelanpolku kohti etelää. Vasemmalla ostoskeskuksen
itäjulkisivua.

Arkkitehtitoimisto Livady

OLARIN OSTOSKESKUS

TALVIPUUTARHA

Näkymä Ruomelanpolulta länteen Ruomelanraitille.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Oikealla Yläportti 2:n autotallien välinen pysäköintialue.

YLÄPORTTI 2:N AUTOTALLIT

Näkymä Ruomelantieltä kohti pohjoista Ruomelanpolulle.
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RAIJALAX

alueen pohjoisreuna

Alueen pohjoisreuna: Ylismäentie

Ylismäentie kohti itää. Oikealla ostoskeskuksen pohjoisen
pysäköintialueen reuna.

Näkymä Ylismäentieltä etelään Sammalkalliontielle.

Näkymä Ylismäentieltä etelään kohti pysäköintialuetta
ja sen takana olevaa Olarin ostoskeskusta.
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Alueen eteläreuna: Ruomelantie

Ruomelantie kohti itää, vasemmalla näkyy Yläportti 2:n
tiilinen autotalli.

Ruomelantien ja Yläportin risteys ja Yläportti 2:n autotalli.

Aluenäkymä Ruomelantieltä pohjoiseen. Etualalla
tiilirakenteisen autotallin eteläseinä, taustalla puiden takana näkyy Raijalaxin eteläjulkisivua.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Simo Järvisen aukio
Ostoskeskuksen ja Raijalaxin välinen aukio, jolla sijaitsee myös talvipuutarha, on vuonna 2002
nimetty Olarin pääsuunnittelijan, arkkitehti Simo
Järvisen mukaan. Aukio sijaitsee Ruomelanraitilla.
Aukion itäsivun tiilimuuriin on kiinnitetty Olari-Seura ry:n ja Olarin Huolto Oy:n laatima muistolaatta, jossa lukee: ”Simo Järvinen 21.9.1938–5.8.1997.
Arkkitehti Simo Järvinen laati Olarin yleiskaavan ja
asemakaavan. Talojen suunnittelun toteuttivat arkkitehdit Simo Järvinen ja Eero Valjakka. Rakentaminen
aloitettiin 1969. Olarin asuntoalue toi arkkitehdeille
Järvinen – Valjakka rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon vuonna 1975.” Laatassa
on sama teksti myös ruotsiksi.
Vanhoista 1970-luvun valokuvista näkyy, että
talvipuutarhan itäpuolella on alun perin ollut kiinteä
penkki ja suorakulmainen istutuslaatikko. Aukion
itälaidalla on ollut myös puhelinkoppi. Penkki,
istutuslaatikko ja puhelinkoppi on sittemmin poistettu. Aukiota on kunnostettu kesällä 2017. Nykyiset
pyöreät istutusaltaat ja muoviset istuinrenkaat sekä
aukion kaakkoiskulmaan asennettu erivärisiä valoja
aukiolle heijastava valotolppa on asennettu kesäkuussa 2017. Talvipuutarhan länsipuoliset puiset
Pub Olariuksen terassikalusteet ovat myös uusia.
Terassialue on rajattu köysiaidalla.

1980luku

Olarin ostoskeskuksen eteläsivu ja talvipuutarhan länsipääty 1980-luvun Olarin postikortissa (ote). Kuva: EKM.

2017

Simo Järvisen aukio kesällä 2017, jolloin Ruomelanraitin korjaustyöt olivat
käynnissä.
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Aukiolle on kesällä 2017 tuotu uudet istuinrenkaat.

Simo Järvisen muistolaatta on kiinnitetty aukion
reunamuuriin vuonna 2002.

Lähestyminen etelästä kohti Simo Järvisen
aukiota.

simo
simo järvisen
järvisen aukio
aukio

Aukion kaakkoiskulmassa on uusi, kesäkuussa
2017 asennettu valonheitin, jonka valot vaihtelevat
sateenkaaren väreissä.

Näkymä Ruomelanraitilta kohti Simo Järvisen aukiota. Keskellä näkyy talvipuutarhan itäjulkisivu, sen vasemmalla puolella Raijalax ja oikealla ostoskeskus.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Ruomelanraitti

Ruomelanraitti heinäkuussa 2017.
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ruomelanraitti

Ruomelanraitin
vuosina 2016–2017
suoritettavan
perusparannuksen
urakkarajat.
Piirustus: Espoon
kaupunki, Tekninen keskus, katuja viherpalvelut,
espoo.fi / WSP
Finland Oy.
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Ruomelanraitti on Olarin asuinalueen selkäranka,
jonka kautta jalankulkijat ja polkupyöräilijät voivat
liikkua alueen halki. Olarin ostoskeskus, talvipuutarha ja Raijalax sijaitsevat raitin sydämessä. Itä–länsisuuntainen Ruomelanraitti sijaitsee Törmäpolun ja
Olarinkadun välissä.
Ruomelanraitilla on käynnissä Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksen perusparannusurakka, jonka aikana raitin laatoitetun alueen lisäksi
kunnostetaan puistikoita sekä Länsi-, Ala-, Ylä- ja
Itäportin sekä Ruomelanpolu kasvillisuutta kaupungin omistamilla kaistaleilla. Urakka on jaettu kahteen osaan. Vuonna 2016 on kunnostettu talvipuutarhan itäpuoleinen osa ja parhaillaan on käynnissä
talvipuutarhan länsipuoleisen jakson kunnostustyö.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Ruomelanraitti länteen päin kuvattuna. Raitin kunnostustyöt olivat käynnissä heinäkuussa 2017.

Ruomelanraitin itäosan kunnostustyöt valmistuivat vuonna 2016. Laatoitus on uusittu. Vasemmalla muurin takana
näkyy Raijalax.
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Pohjoinen pysäköintialue
Ostoskeskuksen pohjoispuolella on suuri pysäköintialue, joka on jaettu reunakivetyillä istutusalueilla
eri pysäköintitaskuihin. Pysäköintialue rajautuu
pohjoisessa Ylismäentiehen.

Pysäköintialueen maasto on kalteva. Alueella on reunakivin
reunustettuja istutusvyöhykkeitä.

Pysäköintialueelta on loivat portaat kevyen liikenteen
väylälle.

Pysäköintialueen infotaulu.

Panoraman keskellä näkyy ostoskeskuksen pohjoisjulkisivua sekä sienipilareiden kannattama pysäköintihalli.
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Olarin ostoskeskus

1970-luvun alussa valmistunut Olarin ostoskeskus
Ruomelanreitin varrella on aikanaan ollut tärkeä
olarilaisille lähipalveluita tarjoava keskus, josta on
saanut muun muassa ruoka- ja kulutustarvikkeita sekä
posti- ja pankkipalveluita. Sittemmin myymälätoiminta
on keskittynyt lähiympäristöön valmistuneisiin muihin
keskuksiin. Nykyisin Olarin vanhassa ostoskeskuksessa
sijaitsevat päiväkoti, baari, kerhotila, vuokravarastotiloja sekä Olarin Huollon työtilat.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Ostoskeskus poikkeaa kooltaan, muodoltaan ja
toiminnoiltaan lähiympäristönsä rakennuksista. Se on
kaksikerroksinen rakennus, jonka ensimmäinen kerros
on muilta osin paitsi pohjoissivultaan maanalainen.
Lisäksi ostoskeskuksella on pieni kellarikerros. Ympäröivät asuinkerrostalot ovat pääosin kuusikerroksisia.
Ostoskeskuksessa on enemmän ikkunapintoja kuin
asuinrakennuksissa, mutta sen punatiilivyöhykkeet ja
modulimittojen käyttö ovat yhdistäviä piirteitä.

Ostoskeskuksen yleishahmo on säilynyt pitkälti
alkuperäisen kaltaisena. Julkisivujen väritys ei vastaa
alkuperäistä, lisäksi ikkunoiden teräksiset karmit ja
puitteet on suurelta osin peitetty alumiinilistoilla. Sisätiloja on uudistettu vaiheittain käyttäjien vaihtumisen
myötä. Sisätilojen voimakkain yhtenäinen piirre on
sienipilareiden rasteri.
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Ostoskeskuksen ulkotilat
Sijainti ja tontti
Olarin vanha ostoskeskus eli Kiinteistö Oy Terhilax
sijaitsee Ruomelanraitin kevyen liikenteen väylän
pohjoispuolella Espoon Olarin korttelissa 22036,
tontilla numero 1. Rakennus rajautuu etelässä
Ruomelanraitilla sijaitsevaan Simo Järvisen aukioon, lännessä kevyen liikenteen Ruomelanpolkuun,
pohjoisessa Sammalkallionkujan viereiseen pysäköintialueeseen sekä rakennuksessa kiinni olevaan
pysäköintihalliin ja idässä Sammalkalliontien ja
Yläportin välissä olevaan kevyen liikenteen väylään.
Rakennus sijaitsee lähiympäristöönsä verrattuna korkealla, mutta etäämpänä on korkeampia
kallionkukkuloita. Ostoskeskus ei näy Ruomelantielle asti, mutta Ylismäentieltä on nähtävissä rakennuksen pohjoissivu. Ostoskeskus sijaitsee kallioisen
maaperän päällä ja tontin maasto laskee sekä kohti
pohjoista että etelää.

Yleishahmo
Ostoskeskuksen pohjamuotona on leveä, itä-länsisuuntainen suorakaide. Rakennus on kaksikerroksinen, joista vain toinen kerros on kokonaan
maan päällä. Entisiin nuorisotiloihin liittyy pieni
kellarikerros. Pohjoissivulla, ensimmäisen ja toisen kerroksen välissä rakennuksen sivulla kulkee
lastaussilta. Ostoskeskuksen luoteiskulmaan liittyy
osittain maanalainen pysäköintihalli. Rakennuksella on tasakatto, jolla on kolme pohjaltaan pyöreää
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ilmanvaihtokonehuonetta. Vastaavanlaisia on myös
naapuritalojen katoilla. Kerrosten välillä on portaat
ainoastaan ravintolan ja nuorisotilan sisällä. Hissiä
ei ole.

Rakenteet
Ostoskeskuksen kantava runko koostuu paikalla
valetuista teräsbetonisista sienipilareista ja laatoista.
Pilarit on sijoitettu pohjois–eteläsuunnassa 6,4 metrin välein, itä–länsisuunnassa 5,87 metrin välein.
Ala-, väli- ja yläpohjissa on teräsbetonilaatat. Kantaviin rakenteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia.
Toisen kerroksen julkisivu on rakennettu teräskehikon varaan ja se on irrallaan betonirakenteista.
Teräskehikon aukoissa on suuria ikkunapintoja sekä
itä- ja pohjoissivuilla puhtaaksi muurattuja tiilivyöhykkeitä, jotka eivät ole kantavia rakenteita.
Vanhat väliseinät ovat pääosin tiilirakenteisia.
Osa jälkeenpäin pystytetyistä väliseinistä on levy- tai
teräsrakenteisia tai muurattu kalkkihiekkatiilestä.
Ostoskeskuksen leikkaus B–B 15.12.1989. Rakennuksessa
on teräsbetoniset sienipilarit ja laatat.
Piirustus: Olarin Huolto Oy:n arkisto / Arkkitehti Tero Tapanainen, Arkkitehtitoimisto Tuomisto & Tapanainen Oy.
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Julkisivut
Rakennuksen toisen kerroksen julkisivu perustuu
teräskehikkoon, jonka mitat noudattavat leveyssuunnassa rakennuksen pilarijärjestelmän modulimittoja
siten, että pilarin keskipisteestä toiseen ulottuva
mitta on jaettu kolmeen osaan. Teräsosat ovat alun
perin olleet keltaisia ja näkyneet kauttaaltaan julkisivupinnoissa. Eriaikaisten korjaus- ja muutostöiden
myötä teräsrakenne näkyy nykyisin vain paikoin.
Julkisivuissa on sekä suurten ikkunoiden
vyöhykkeitä että punatiilestä puhtaaksi muurattuja
vyöhykkeitä. Lasiset julkisivuosuudet on jaettu pystysuunnassa kolmeen osaan: alaosan kapeaan levytettyyn osaan, korkeaan keskiosaan, jossa on suuret
ikkunat, sekä näiden yläpuoliseen osaan, jossa on
joko pellit, ikkunat tai teipatut ikkunat. Alun perin
ylin vyöhyke on ollut kirkasta lasia.
Rakennuksen ikkunat ovat kiinteitä. Toisen
kerroksen suurissa ikkunoissa on alun perin ollut
yksinkertaiset lasit. Ikkunalasit on lämpövuotojen
myötä vaihdettu umpiolaseiksi. Vanhat teräksiset
karmit ja puitteet on säilytetty, mutta niiden päälle
on ulkopuolella asennettu leveät, maalaamattomat alumiinilistat, joten julkisivujen alkuperäinen
keltainen teräskehikko on näkyvissä enää paikoitellen. Osa ikkunoiden puitteista on maalattu muulla
kuin keltaisella värillä. Myös yläikkunoiden teräsrakenteiden päälle on paikoin lisätty alumiinilistoja.
Suuri osa yläikkunoiden aukoista on jossain vaiheessa levytetty värillisillä pelleillä tai niiden lasien

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

sisäpuolelle on lisätty värilliset teipit. Vain osassa
yläikkunoita on kirkkaat lasit.
Suurten ikkunoiden alapuolisen vyöhykkeen
metallilevyt on uusittu. Nykyiset levyt ovat maalaamatonta alumiinia. Julkisivujen teräskehikon pystyrakenteet näkyvät levyjen välisistä raoista.
Itä- ja pohjoissivuilla on tiiliseinäosia. Tiilimuurauksen yläpinnassa on keltaiseksi maalattu,
alkuperäinen vesipelti. Muovipinnoitetut räystäspellit vaikuttavat uusituilta.
Pohjoisjulkisivu on muista sivuista poiketen
kahden kerroksen korkuinen ja kerrosten välissä on
betoninen siltamainen kansirakenne.
Rakennuksen kaikilla sivuilla on sisäänkäyntejä, joista suurimman osan ovet ovat alkuperäisiä,
tavallista korkeampia teräs–lasiovia. Ovet ovat olleet
alun perin keltaisia. Osa ovista on sittemmin maalattu toisella värillä. Rakennuksessa on myös uusia
ovia.
Ostoskeskuksen toisen kerroksen tasolla on
joko matala sokkeli tai ei lainkaan sokkelia. Sokkelin päälle on vuonna 2005 lisätty oranssin väristä
synteettistä vesieristysmassaa, joka taittuu sekä
katupinnan asfaltti- tai betonipinnoille että ylös
julkisivun alareunaan. Eristysmassaa on lisätty
myös tätä myöhemmin ja se on väriltään harmaata.
Pohjoisjulkisivun ensimmäisessä kerroksessa ei ole
erillistä sokkelia vaan ylös rapattu Leca-harkkoseinä
toimii korkeana sokkelina.

Ostoskeskuksen julkisivu länteen 1971.
Piirustus (osa): Olarin Huolto Oy:n arkisto / Arkkitehti
Vesa Huolman.

Julkisivun alkuperäinen, keltaiseksi maalattu teräskehikko
näkyy tiilivyöhykkeiden välissä. Sokkelia on myöhemmin
tiivistetty.
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Julkisivu etelään
PUB OLARIUS

OMAVARASTO OY

MARJALAXIN PÄIVÄKOTI

Ostoskeskuksen eteläjulkisivu on rakennuksen pääjulkisivu.

Rakennusten julkisivujen välillä on hierarkiaa.
Jalankululle ja pyöräilylle varatun Ruomelanraitin ja
Simo Järvisen aukion varrella oleva eteläjulkisivu on
ostoskeskuksen pääjulkisivu. Alun perin pääosaan
liiketiloista pääsi nimenomaan tätä kautta ja sen
edusta oli vilkas kokoontumispiste. Elintarvikemyymälän ja pankin poistuttua ostoskeskuksesta on
toiminta hiljentynyt.
Nykyisin eteläjulkisivun länsiosassa on Pub
Olariuksen toinen sisäänkäynti, jonka kautta on kulku ulkoterassille. Alkuperäisen teräs–lasiparioven
keltaisen värin päälle on lisätty harmaa maalikerros.
Sisäänkäynnin yläpuolella on uusi sininen markiisi
ja katolla on uusi Public House -valomainoskyltti.
Eteläjulkisivun keskellä on vierekkäin yksilehtinen ovi ja sen vieressä pariovi. Tämä on ollut alun
perin elintarvikemyymälän sisäänkäynti, mutta
nykyisin sitä ei käytetä ja tiloissa sijaitsee Omavaraston vuokravarastotiloja. Teräs–lasiovet ovat
alkuperäisiä, mutta niiden ikkunapinnat on teipattu
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tummanpunaisella teipillä. Keltaiset maalaukset
on uusittu ja potkulevyt vaihdettu. Yhdessä ovessa
on säilynyt alkuperäinen, neliönmuotoinen musta,
muovinen ovenkahva.
Eteläjulkisivun itäosa liittyy Marjalaxin päiväkodin tiloihin. Sisäänkäynnissä on alkuperäinen
teräs–lasipariovi, joka on alun perin ollut pankin
sisäänkäynti. Keltainen maalaus on uusittu. Vedin
on alkuperäinen. Päiväkodin suurten ikkunoiden
yläpuolella on uusi markiisi.
Eteläjulkisivu on materiaaleiltaan terästä ja lasia
sekä myöhemmin lisättyä alumiinia. Tiilimuurausta
ei ole. Ikkunoiden alapuolinen vyöhyke on kokonaisuudessaan levytetty jossain vaiheessa maalaamattomilla alumiinilevyillä. Kaikissa ikkunoissa
on alun perin ollut kirkkaat lasit. Suurten ikkunoiden keltaisten teräsrakenteiden päälle on lisätty
leveät alumiinilistat, kun alkuperäiset yksilasiset
ikkunat on vaihdettu lämpölaseiksi. Pub Olariuksen ikkunoissa on mustaa teippiä. Omavaraston

ikkunoissa on viininpunaiset teippaukset. Päiväkodin suurten ikkunoiden alaosassa on läpikuultavat
näkösuojateippaukset.
Eteläjulkisivun yläikkunoiden värilliset pellit
ja sisäpuoliset teippaukset eivät ole alkuperäisiä.
Ravintolan yläikkunoissa on mustaa peltiä, Omavaraston yläikkunoissa on viininpunaista peltiä ja
päiväkodin yläikkunoissa sininen teippaus. Yläikkunoiden alkuperäiset karmit ja puitteet ovat säilyneet
näkyvissä muutoin paitsi päiväkodin yläikkunoissa,
jossa näiden päälle on lisätty alumiinilistat.
Eteläjulkisivun sokkeliosan ja aukion betonikannan yhtymäpisteeseen on vuonna 2005 lisätty
synteettinen vesieristemassa.
Eteläjulkisivun molemmissa päädyissä, rakennuksen kulmissa, on lipputankojen pitimet, mutta
itse tankoja ei ole. Julkisivuun ei ole kiinnitetty
valaisimia.
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Yläikkunoiden alkuperäiset keltaiset teräskarmit ja -puitteet näkyvät peltilevyjen välissä.

Päiväkodin eteläsivun
sisäänkäynti on alun
perin johtanut pankin
tiloihin.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Eteläjulkisivun väritys ei ole alkuperäinen. Julkisivussa ovat alun perin korostuneet ikkunoiden keltaiseksi maalatut teräksiset karmit ja puitteet.
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Julkisivu itään
MARJALAXIN PÄIVÄKOTI

SAMMALKALLION KERHOTILA

Itäjulkisivun kuvayhdistelmä. Vasemmanpuoleinen sisäänkäynti on Marjalaxin päiväkodin, oikealla on Olarin seurakunnan Sammalkallion kerhotilan sisäänkäynti.

Itäjulkisivu sijaitsee Yläportin ja Sammalkalliontien
välisellä kevyen liikenteen raitilla, Sammalkalliontie
6:n asuinkerrostaloa vasten. Julkisivun eteläinen
puoli liittyy Marjalaxin päiväkodin tiloihin, joissa
on alun perin ollut pankki. Päiväkoti on toiminut
tiloissa vuodesta 2015 alkaen. Itäjulkisivun pohjoinen osa liittyy Olarin seurakunnan Sammalkallion
kerhotilaan.
Marjalaxin päiväkodin ja Sammalkallion kerhotilan sisäänkäyntien korkeat teräs-lasipariovet
ovat alkuperäisiä. Ovet on kunnostettu, teräsosat
on maalattu uudelleen keltaisiksi ja potkulevyt on
uusittu. Mustat neliömäiset vetimet ovat alkuperäisiä. Kerhotilojen edustalle on lisätty muutostöiden
yhteydessä 1991–1992 betonikivinen ramppi, kun
Olarin seurakuntakoti muutettiin Olarin kappeliksi. Tältä ajalta on myöskin seurakunnan sisäänkäynnin viereinen tiiliseinään kiinnitetty valaisin.
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1990-luvun alussa lisätty kaareva sisäänkäyntikatos
on purettu 2000-luvulla.
Itäjulkisivun päiväkodin osassa on suuret
ikkunat, joiden lasit on vaihdettu lämpölaseiksi.
Ikkunoihin on tällöin lisätty leveät maalaamattomat
alumiinilistat. Päiväkodin ikkunoiden alaosissa on
läpikuultavat teippaukset. Yläikkunoiden sisäpuolelle on lisätty siniset teippaukset. Vain sisäänkäynnin yhteydessä ovat yläikkunoiden alkuperäiset,
keltaisiksi maalatut ikkunoiden karmit ja puitteet
näkyvissä. Muilta kohdin teräsrakenteiden päälle on
asennettu alumiinilistat.
Itäjulkisivun kerhotilan osassa on puhtaaksimuurattu punatiiliseinä, jonka yläpinnassa on alkuperäinen vesipelti. Seinäpinnassa on murtumajälkiä, jotka ovat syntyneet, kun kappelin ilmoitustaulu
on poistettu seinästä. Vuosien 1991–1992 muutostöiden yhteydessä tiiliseinään on puhkaistu aukot

kolmelle uudelle neliömäiselle ikkunalle, jotka
poikkeavat tyyliltään kaikista rakennuksen muista
ikkunoista eivätkä ne vastaa rakennuksen konstruktivistista henkeä. Muista ikkunoista poiketen nämä
ikkunat ovat avattavia.
Kerhotilan yläikkunoissa on kirkkaat lasit.
Teräskarmien ja puitteiden päällä on uudet alumiinilistat muualla paitsi sisäänkäynnin yläpuolella.
Myös koilliskulman korkean ikkunan teräsrakenteiden päälle on lisätty alumiinilistat. Yläikkunarivin nurkkatolppaan on vuonna 1999 kiinnitetty
ruostumattomasta neliöteräsputkestä valmistettu
Olarin kappelin risti.
Itäjulkisivun sokkelin ja kadun asfaltin yhtymäkohtaan on vuonna 2005 lisätty oranssi synteettinen
vesieristemassa.
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Ostoskeskuksen koilliskulma. Risti on lisätty julkisivuun
vuonna 1999, kun seurakunnan tiloissa toimi Olarin
kappeli.
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Julkisivu pohjoiseen

Ostoskeskuksen pohjoisjulkisivu on kahden kerroksen korkuinen. Pohjoissivulla on betonirakenteinen lastaussilta, joka on alkuperäisessä asussaan.
Maalattu teräsputkikaide on pystypinnainen. Siltaa
tukevat ensimmäisen kerroksen tasolla pyöreät
betonipilarit.
Pohjoisjulkisivun ensimmäinen ja toinen kerros poikkeavat toisistaan. Pohjoissivun ensimmäisen kerroksen itäosaan, varsinaisen julkisivun eteen
on lisätty rakolaudoitettu jätehuone. Tämän vieressä
sijaitsee Olarin Huollon tilojen sisäänkäynti. Ovi on
alkuperäinen, keltaiseksi maalattu teräs–lasipariovi.
Sisäänkäynnin länsipuolella oleva suuri teräsikkuna
on alkuperäinen. Muilta osin ensimmäisen kerroksen seinä on rapattua Leca-harkkoseinää. Seinän
yläosassa on ikkunoiden nauha. Keltaiseksi maalatut
teräsikkunat ovat alkuperäisiä. Niiden sisäpuolella
on teräsverkot. Pohjoisjulkisivun ensimmäisen
kerroksen keskelle on lisätty uusi sisäänkäynti,
joka liittyy Omavaraston tiloihin. Punainen teräsovi
on ikkunaton. Länsipäädyssä rakennus liittyy
pysäköintihalliin.
Pohjoisjulkisivun toinen kerros jakautuu erilaisiin vyöhykkeisiin. Itä- ja länsipäissä on suuret ikkunat, keskiosassa on muurattuja pintoja. Julkisivun
itäosassa on seurakunnan tilojen korkea kulmaikkuna, johon on vaihdettu lämpölasi. Vanhojen teräsrakenteiden päälle on lisätty alumiinilistat. Julkisivun
länsiosan suuret ikkunat on teipattu umpeen ja
ikkunoiden alaosaan on lisätty alumiinilevyt.
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Kuva Sammalkalliontien kevyen liikenteen raitilta kohti
ostoskeskuksen pohjoisjulkisivua.

Pohjoisjulkisivun yläosassa on yläikkunoiden
nauha. Seurakunnan tilojen yläikkunoiden päälle on
lisätty alumiinilistat, kun lasit on vaihdettu lämpölaseiksi. Muilta osin yläikkunoiden alkuperäiset,
keltaiseksi maalatut teräsosat ovat näkyvissä, mutta
ikkunat on peitetty jossain vaiheessa tummanpunaisella pellillä.
Pohjoisjulkisivun toisessa kerroksessa on kolme alkuperäistä mutta käytöstä poistettua, keltaista
teräs–lasipariovea. Ovien sisäpuolella on pystykalterit. Kaksi näistä pariovesta on alun perin toiminut
elintarvikemyymälän lastausovina.
Kun elintarvikemyymälän tilat muutettiin vuonna 2000 Omavaraston pienvarastotiloiksi, rakennettiin pohjoisjulkisivun toiseen kerrokseen uusi
leveä lastausovi sekä yksilehtinen henkilöovi. Uuden
sisäänkäynnin eteen lisättiin teräsrakenteinen autokannelle johtava ramppi.

Pohjoisjulkisivun kuution muotoiset valaisimet lienevät
alkuperäisiä.

Pohjoissivulla on siltamainen betonikansi.

Pohjoisjulkisivun toisen kerroksen tiiliseinässä
on kuution muotoisia muovivalaisimia, jotka vaikuttavat alkuperäisiltä. Omavaraston toisen kerroksen
sisäänkäynnin vieressä on katolle johtavat teräsputkitikkaat, jotka ovat uudet.
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Ostoskeskuksen julkisivu pohjoiseen 15. joulukuuta 1999.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehtuuritoimisto Matti Piirainen Oy.
SAMMALKALLION KERHOTILA

OMAVARASTO

PYSÄKÖINTIHALLIN
YLÄTASANNE
OLARIN HUOLTO
Pohjoisjulkisivun kuvayhdistelmä. Ensimmäisessä kerroksessa, kuvassa vasemmalla, on Olarin Huollon tilojen sisäänkäynti. Toisen kerroksen muut paitsi Omavaraston sisäänkäynnit on
poistettu käytöstä. Oikealla näkyy sienipilareiden kannattama pysäköintihalli.
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Julkisivu länteen

OMAVARASTO OY

PUB OLARIUS

Länsijulkisivun kuvayhdistelmä. Omavaraston tilojen sisäänkäynti ei ole käytössä. Pub Olariuksen pääsisäänkäynti katoksineen on uusittu.

Ostoskeskuksen länsijulkisivu sijaitsee kevyelle
liikenteelle varatun Ruomelanpolun varrella. Seinän
takana on sekä Omavaraston että Pub Olariuksen
tiloja. Länsijulkisivu on kokonaisuudessaan ikkunaseinää. Suurten ikkunoiden teräksiset karmit ja
puitteet ovat alkuperäisiä, mutta lasit on vaihdettu lämpölaseiksi ja ulkopuolelle on lisätty leveät
alumiinilistat. Lisäksi suuri osa lasipinnoista on
teipattu umpeen mustalla teipillä. Yläikkunoiden
alkuperäiset teräsosat on maalattu mustiksi. Yläikkunoiden aukot on levytetty mustalla pellillä.
Julkisivun alaosan alumiinilevyt on mahdollisesti
asennettu samanaikaisesti ikkunakorjausten yhteydessä. Ikkunakarmeihin kiinnitetty valaisimet ovat
1990- tai 2000-luvulta.
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Länsijulkisivulla on kaksi sisäänkäyntiä. Näistä
pohjoisen puoleinen on alkuperäinen teräs–lasiovi,
jonka teräsosat on maalattu sittemmin harmaiksi.
Pariovi liittyy Omavaraston tiloihin, mutta se ei ole
käytössä. Julkisivun keskellä sijaitseva Pub Olariuksen pääovi on uusi, alkuperäistä ovea matalampi,
teräs–lasiovi, jonka teräsosat ovat vihreitä. Sisäänkäynnin edessä on lautarakenteinen pieni terassi.
Sisäänkäynnin kohdalla on uusi musta markiisi.
Myös länsijulkisivun sokkelia on tiivistetty
vuonna 2005 synteettisellä eristysmassalla.
Länsijulkisivun ikkunoissa on levytyksiä ja teippipintoja.
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Ostoskeskuksen katto

Ostoskeskuksen katolla on kolme pohjaltaan pyöreää ilmanvaihtokonehuonetta. Vastaavanlaisia rakennelmia näkyy myös naapuritalojen katoilla.

Ostoskeskuksen räystäättömällä tasakatolla on
kolminkertainen bitumihuopa, jossa näkyy paikkauskohtia. Katon singelihiekka on poistettu
vuonna 2007. Katolla on sadevedenpoistokaivoja,
joista vesi johdetaan rakennuksen läpi pystyviemäreissä. Sadevedenpoistokaivot eivät tosin sijaitse
katon alimmilla kohdilla, vaan osa kattopinnasta on
matalammalla ja katolle muodostuu lammikoita.
Katon ulkopuolisia syöksytorvia ja räystäskouruja ei

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Katon itäosassa on kahdeksan kattoikkunaa, jotka valaisevat seurakunnan tiloja.

ole. Räystäspellit on uusittu. Rakenteen tuuletus on
hoidettu alipainetuulettimilla.
Katolla on kolme suurta, pohjaltaan pyöreää
ilmanvaihtokonehuonetta. Ne ovat alkuperäisiä,
mutta niiden muovipinnoitettu profiilipeltiverhoilu
on uusi. Vanhoista valokuvista näkyy, että alkuperäinen peltiverhoilu on ollut kiiltävää ja sen profiili
on ollut erilainen. Myös ilmanvaihtokonehuoneilla
on huopakatepäällysteinen tasakatto. Huopakate

on uusittu. Ilmanvaihtokonehuoneiden katoilla on
hormeja, joista osa on uusia.
Katolla on kahdeksan akryylikupuista, pohjaltaan suorakaiteen muotoista kattoikkunaa, jotka
liittyvät Olarin seurakunnan tiloihin. Ikkunat ovat
alkuperäisiä. Ikkunoiden vieressä on seurakunnan tilojen ilmanvaihtolaitteistoa, joka on lisätty
1990-luvun alussa, kun seurakunnalle tehtiin erillinen ilmanvaihto.
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Ostoskeskuksen sisätilat
Ostoskeskuksen toinen kerros

SAMMALKALLION
KERHOTILA

OMAVARASTO OY

PUB
OLARIUS

Marjalaxin päiväkoti

MARJALAXIN
PÄIVÄKOTI

Ostoskeskuksen toinen kerros on rakennuksen pääkerros ja se sijaitsee kokonaan maan päällä.
Toisessa kerroksessa on alun perin sijainnut
keskellä suuri elintarvikemyymälä, koilliskulmassa
Olarin seurakuntakoti, kaakkoiskulmassa Säästöpankki ja länsipäädyssä ravintola, kodinkoneliike
ja valokuvausliike. Nykyisin toisessa kerroksessa
toimivat Omavarasto, seurakunnan omistuksessa
oleva Sammalkallion kerhotila, Marjalaxin päiväkoti
ja Pub Olarius.
Toisessa kerroksessa on tehty paljon eriaikaisia
tilojen uudelleenjärjestelyitä ja pintoja on uusittu.
Julkisivulinjat, sienipilarit ja osa alkuperäisistä väliseinistä ovat säilyneet.

P

Omavarasto Oy:n vuokravarastotilat
Sammalkallion kerhotila
Pub Olariuksen yläkerta
Ostoskeskuksen toisen kerroksen pohjapiirustus. Kuva on yhdistelty päiväkodin, seurakunnan tilojen, ravintolan ja Omavaraston uusimmista piirustuksista.
Alkuperäispiirustukset: eCity Arska. Kuvankäsittely: Livady.
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Ostoskeskuksen ensimmäinen kerros
Ostoskeskuksen ensimmäinen kerros sijaitsee muilta paitsi pohjoisjulkisivua vasten olevilta osiltaan
maan alla. Vastaavaa tasoa kutsutaankin Raijalaxin
kiinteistössä kellarikerrokseksi.
Ensimmäisessä kerroksessa on alun perin
sijainnut pohjoissivua vasten pysäköinti- ja varastotiloja ja talvipuutarhaa vasten Posti, Postipankki,
myymälä ja nuorisotila. Sittemmin talvipuutarhan
pohjoispuolen liiketiloissa on ollut muun muassa
kukkakauppa, tv-korjaamo, kahvila ja grillikahvio.
Tällä hetkellä ostoskeskuksen ensimmäisessä
kerroksessa on itäosassa Olarin Huolto Oy:n tiloja ja
keski- ja pohjoisosassa Omavaraston vuokravarastotiloja. Länsisivua vasten sijaitsevat kompressorikonehuone, sähköpäätauluhuone ja Pub Olariuksen
alakerta, joka aiotaan ottaa takaisin ravintolakäyttöön syksyllä 2017. Talvipuutarhan pohjoispuolella
oleva nuorisotila ja myymälätila eivät ole käytössä.

OMAVARASTO OY

PUB OLARIUKSEN ALAKERTA

ostoskeskus

Ostoskeskuksen ja talvipuutarhan ensimmäisen
kerroksen ja Raijalaxin
kellarikerroksen pohjapiirustus 8.10.2007.
Olarin Huollon tilojen
osalta kuva ei aivan vastaa
nykytilannetta.
Piirustus: Olarin Huolto
Oy:n arkisto / ARK-suunnittelu Moberg. Kuvankäsittely: Livady.

OLARIN
NUORISOTILA
Terhilax

TEKNISIÄ
TILOJA
OLARIN HUOLTO OY

Kaupungin omistama,
Terhilaxin hallinnoima Ruomelanraitin alapuolinen vyöhyke

TALVIPUUTARHA
Olarin Huolto Oy:n käytössä olevat tilat
Raijalax
Omavarasto Oy:n vuokravarastotilat
Olarin nuorisotilat - ei käytössä

P

Tekniset tilat
Pub Olariuksen alakerta
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Olarin seurakunnan Sammalkallion kerhotila,
toinen kerros

Ostoskeskuksen toisen kerroksen koilliskulmassa toimii Olarin seurakunnan Sammalkallion
kerhotila.
Vuosina 1971–1991 tiloissa toimi Olarin seurakuntakoti. Vuosina 1991–1992 tiloissa suoritettiin muutostöitä. Tilat otettiin uudelleen käyttöön
maaliskuussa 1992 ja samana vuonna tilojen nimi
muutettiin Olarin kappeliksi. Vuonna 2003 Olarin
kappeli muutti Kuunkehrään Kuitinmäkeen. Entisestä Olarin kappelista tuli Sammalkallion kerhotila
ja jumalanpalvelukset lopetettiin. (Salo, sähköposti
15.8.2017.)
Tilat eivät ole enää Olarin seurakunnan toiminnallisessa käytössä, vaan niitä käytetään erilaisten
harraste- ja muiden pienryhmien kokoontumispaikkana. Tiloja käyttävät nuorisokuoro Candomino, partiolippukunta Olarin Eräkotkat, Kansalliset
seniorit, Olarin hölkkä, AA-kerho ja Mannerheimin
lastensuojeluliiton musiikkileikkikoulu. Lisäksi
tiloissa pidetään kamarikuoro Wähäpaimenen toimintaan liittyviä laulutunteja ja käydään sielunhoitokeskusteluja. Espoon seurakuntayhtymä omistaa
huoneiston, mutta seurakuntaneuvosto on tehnyt
aloitteen tilasta luopumiseksi. Tilojen huoneala on
282 neliömetriä. (Salo, sähköposti 15.8.2017.)
Tilojen yleisilme, kuten kalusteet, väliovet,
lattiat, alaslasketut katot, valaisimet, sekä osa tilajärjestelyistä ja väliseinistä ovat peräisin 1990-luvun
alusta. 1991–1992 tehtiin myös LVIS-järjestelmien
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1971

P

1991

Ostoskeskuksen uudisrakennusvaiheen toisen kerroksen
koilliskulman pohjapiirustus 17.8.1971. Tilat tehtiin Olarin
seurakuntakodin käyttöön. Tiloihin kuuluivat seurakuntasali, kerhotiloja, aula, keittiö ja kaksi wc-ryhmää. Sisäänkäyntejä oli kaksi.
Piirustus (osa): eCity Arska / Rakennusarkkitehti Tapani
Kukkasela, Vesa Huolman, Vesa Huolman – Erkki Valjakka
arkkitehdit.

Ostoskeskuksen toisen kerroksen koilliskulman pohjapiirustus 28.2.1991, jolloin seurakuntakoti muutettiin Olarin
kappeliksi. Pohja vastaa nykytilannetta.
Piirustus: eCity Arska /Arkkitehti Pirkko Jokinen, Arkkitehtiryhmä Kråkström Oy.

muutoksia, jolloin muun muassa sähköt ja patterit uusittiin. Nykyiset patterit ovat valkoisia
levypattereita.
Kerhotilojen lattiat on uusittu. Eteishallin ja
salin lattiat on päällystetty sinisillä, valkiosilla ja harmailla keraamisilla laatoilla. Keittiössä, kerhohuoneessa ja seurakunnan varastossa on siniharmaa
muovimatto. Wc-tiloissa on keraamiset laattalattiat.
Jalkalistat ovat puisia.

Osa seinistä on alkuperäisiä tiiliseiniä, jotka
on tasoitettu ja maalattu valkoiseksi. 1980-luvun
valokuvasta näkyy, että ainakin osa salin seinistä on
aiemmin ollut tummansinisiä. Lisäksi tiloissa on
uusia levyseiniä, jotka on rakennettu 1990-luvun
alun korjaustöiden yhteydessä.
Lähes kaikissa tiloissa on alaslaskettu katto, joka on tehty 1991–1992. Katossa on akustisia
paneeleita, joissa on upotettuja valaisimia sekä
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Entistä seurakuntasalia käyttää nykyisin muun muassa
nuorten aikuisten kamarikuoro Candomino. Osassa tilaa
on alaslaskettu katto, mutta sienipilareiden lakit on jätetty
näkyviin.
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ilmanvaihtokanavien venttiileitä. Aulassa, keittiössä, Olarien Eräkotkien huoneessa ja seurakunnan
varastohuoneessa on alkuperäiset akryylikupuiset
kattoikkunat, joissa on myös valaisimet. Valaisimet
ovat joko keskellä, kuten aulassa, tai ikkunoiden
sivuilla.
Kerhotilan sisäänkäynti sijaitsee itäsivulla. Tuulikaappia on laajennettu vuosina 1991–1992, jolloin
alkuperäiset sisäovet siirrettiin sisemmäs. Ovet on
tällöin maalattu harmaiksi, mutta alkuperäinen
keltainen väritys pilkottaa alta. Tuulikaappi johtaa
eteishalliin, jossa on kattoikkunoita. Hallin perälle
on vuosina 1991–1992 rakennettu keittiö, joka saa
luonnonvaloa vain kattoikkunasta. Keittiössä on
omat kaapit eri toimijoille.
Eteishallin eteläpuolella on kaksi kerhotilaa.
Olarin Eräkotkien huoneen ainoat ikkunat sijaitsevat katossa. Tilan eteläsivulla on kiinteät liukuovikaapistot, länsiseinällä puinen kaapisto ja pöydät.
Seinät ovat tasoitettuja ja valkoiseksi maalattuja.
Seinäpinnoissa näkyy sienipilareita, jotka on maalattu valkoisiksi. Huoneen ovi on uusi vasikallinen
laakaovi.
Eteishallin eteläpuolella oleva toinen kerhotila
rajautuu itäjulkisivuun. Olarin seurakunta käyttää tilaa varastonaan. Huoneessa on samankaltaiset kiinteät kaapit kuin Eräkotkien huoneessa.

Ulkoseinällä on varastohyllyjä, joiden taakse jää
kolme vuonna 1992 lisättyä neliönmuotoista ikkunaa. Myös tässä tilassa on kattoikkunoita. Ovessa ja
sen sivulla ja yläpuolella on ikkunat.
Päätila on pohjoissivua vasten oleva suuri sali.
Eteishallin ja salin välillä on ikkunallinen puupariovi. Osassa salia on alaslaskettu katto, mutta
sienipilarit on jätetty kokonaisuudessaan näkyviin.
Pilareiden alaosaan on 1992 lisätty harva puupanelointi. Salin eteläseinällä on kiintokomerot suurten
liukuovien takana. Muut seinäpinnat ovat tasoitettuja ja valkoiseksi maalattuja. Salin pohjoissivulla
sijaitseva vanha sisäänkäynti on otettu vuonna 1992
pois käytöstä.
Kerhotilojen naulakkotila ja sen viereiset wctilat ovat valmistuneen vuonna 1992. Rakennuksen
koilliskulmassa on toimisto, jota käyttää nykyisin
nuorten aikuisten kamarikuoro Candomino. Toimisto on valoisa, sillä kulmassa on korkea ikkuna.
Lisäksi molemmissa ulkoseinissä on yläikkunat.
Tilassa on vapaasti seisova sienipilari. Kiintokaapit
ovat vuodelta 1992.

1983

Olarin seurakunnan lähetyspiiriläiset apulaisineen seurakuntakodissa 3. joulukuuta 1983. Kuva on otettu suuresta
salista, jonka tiiliseinät ovat olleet tummansinisiä.
Kuva: Olarin seurakunnan arkisto.

2017

Sali vuonna 2017. Seinät on tasoitettu ja maalattu
valkoisiksi.
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Kerhotilojen aula saa luonnonvaloa kattoikkunoista. Perällä näkyy keittiö.

Keittiö on rakennettu 1990-luvun alussa kerhotilojen länsiosaan. Tilassa on kattoikkunoita.

Sisäänkäyntiaulan kattoikkunoiden keskellä on valaisimet,
jotka ovat 1990-luvulta.

Seurakunnan varastossa on alkuperäiset yläikkunat.
1990-luvulla lisätyt kolme ikkunaa jäävät hyllyjen taakse
piiloon. Alun perin paikalla on sijainnut keittiö.

Myös Eräkotkien käytössä olevassa kerhotilassa on
kattoikkunoita.

Koilliskulman toimistohuone on Candomino-kuoron käytössä. Huoneessa on yläikkunoiden lisäksi kulmaikkunat.
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Omavarasto Oy, ensimmäinen ja toinen kerros

Omavarasto Oy:llä on vuokravarastotiloja ostoskeskuksen ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa.
Omavarasto aloitti toimintansa vuonna 2000. Omavarasto on myynyt toimintansa Pelican-yritykselle,
jolla on aikomus lopettaa toiminta Terhilaxissa.
(Oesch, suullinen tiedonanto 3.10.2017.)
Toisen kerroksen vuokravarastotilat sijaitsevat
rakennuksen keskivyöhykkeellä, pohjois- ja eteläjulkisivujen välissä sekä rakennuksen luoteiskulmassa.
Tiloissa on alun perin toiminut elintarvikemyymälä,
jossa on ollut vain vähän väliseiniä. Korostuvina
piirteinä ovat olleet sienipilarit ja paljas betonikatto. Asiakkaat ovat päässeet myymälään eteläsivun
sisäänkäynneistä, huolto on tapahtunut pohjoissivun kautta. Vuonna 1981 elintarvikemyymälän
lounaiskulmasta erotettiin 46 neliömetrin suuruinen osa ravintolan kabinettikäyttöön. Vuonna 1985
elintarvikemyymälän länsiosa muutettiin ravintolatilaksi ja siihen yhteydessä olevaksi pelitilaksi ja
varastoksi. Elintarvikemyymälä lopetti toimintansa
todennäköisesti 1990-luvulla.
Vuonna 2000 toisen kerroksen myymälätila,
varasto sekä osa ravintolan tiloista muutettiin Omavarasto Oy:n vuokravarastotiloiksi. Tila purettiin
raakatilaksi. Myymäläsisustus ja erityisesti tilan pohjoisosasta purettiin kevyitä väliseiniä. Ylimääräiset
wc-tilat poistettiin. Tilaan tehtiin koneellinen savunpoisto ja rakennettiin teräsrakenteiset varastokopit.
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Ostoskeskuksen uudisrakennusvaiheen toinen kerros
12.9.1970.
Piirustus: Olarin Huolto Oy:n arkisto / Arkkitehti Vesa
Huolman.

Ostoskeskuksen toisen kerroksen yhdistelmäpiirustus.
Omavarasto Oy:n vuokravarastotilat on merkitty punaisella. Tilojen paikalla ovat aiemmin sijainneet elintarvikemyymälä ja varasto.
Piirustus: eCity Arska. Kuvankäsittely: Livady.

Arkkitehtitoimisto Livady
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Pohjoisjulkisivun toiseen kerrokseen rakennettiin
uusi sähköinen, kolme metriä leveä nosto-ovi ja sen
edustalle tehtiin ajoramppi.
Ensimmäisen kerroksen vuokravarastotilat
sijaitsevat rakennuksen luoteiskulmassa, jossa on
alun perin ollut varastotilaa, sekä talvipuutarhan
pohjoispuolella tilassa, jossa on toiminut alun perin
Posti ja Postipankki ja myöhemmin kahvila. Tilat
muutettiin vuonna 2000 Omavaraston vuokravarastotiloiksi, jolloin rakennettiin varastokopit käytävineen, wc-tila ja uudet sisäänkäynnit pohjoissivulle.
Omavaraston ensimmäisen ja toisen kerroksen
tilat ovat edelleen vuoden 2000 asussa. Tiloissa
on betonilattiat. Ensimmäisen kerroksen entisen
liiketilan ja muun osan välillä on lattiassa tasoeroa.
Molempien kerrosten maalattu betonikatto on näkyvissä ja senipilarit on maalattu valkoisiksi. Varastokoppien väliin jää kapeat käytävätilat. Kopit ovat joko
valkoisia punaisin kulmalistoin tai maalaamatonta
teräsprofiilipeltiä. Koppien seinät eivät ulotu kattoon
asti. Ovet ovat kirkkaanpunaisia teräsovia. Katossa
on savunpoistolaitteiston kanavia ja muita LVI-putkia, johtohyllyjä ja loisteputkivalaisimet. Ensimmäisen kerroksen pohjoisseinä on muurattu pystysuuntaisista Leca-harkoista. Seinässä on alkuperäiset,
teräsrakenteiset yläikkunat, joissa on teräsverkko.
Toisen kerroksen varastotilojen yläikkunat on levytetty umpeen ja tilat eivät saa luonnonvaloa.

Omavaraston toisen kerroksen sisääntuloaula.

Toisen keroksen varastotilojen katossa näkyy
savunpoistokanavia.

Varastokopit ovat teräsrakenteisia koppeja.
Putket on kiinnitetty betonikattoon. Kuva on
ensimmäisestä kerroksesta.
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Pub Olarius, ensimmäinen ja toinen kerros

Pub Olariuksen biljardipöydän alla on levy, jonka alapuolella on alakertaan johtava suora porras.

Ostoskeskuksen toisen kerroksen länsipääty oli
alun perin jaettu kolmen eri liiketilan käyttöön.
Lounaiskulmassa on vuodesta 1972 lähtien toiminut
ravintola Pub Olarius. Sen pohjoispuolella sijaitsivat
1970-luvulla kotitalouskoneliike ja valokuvausliike,
jotka sittemmin yhdistettiin ja tilassa toimi kangastai vaatekauppa. Vuonna 1975 ravintola laajeni alas
alakertaan, jolloin ensimmäisen ja toisen kerroksen
välille rakennettiin suora porras. Alakerran tiloihin
pääsi myös talvipuutarhan kautta. Vuonna 2007
ravintolaa laajennettiin länsipäädyn keskimmäiseen liiketilaan ja ravintolaan rakennettiin erillinen
tupakkahuone. Ostoskeskuksen luoteiskulma on
Omavaraston käytössä.
Ravintolan alakerta on 2000-luvun aikana
otettu pois käytöstä ja porrasaukko on peitetty petsatulla vanerilevyllä, jonka päällä on nykyisin biljardipöytä. Ravintola suunnittelee ottavansa alakerran
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ravintolan karaokekäyttöön syksyllä 2017, mutta
talvipuutarhan pohjoissivun sisäänkäynti pidetään
suljettuna. Inventoitaessa ravintolan alakertaan ei
ollut pääsyä.
Pub Olariuksen pääsisäänkäynti sijaitsee Ruomelanpolun puolella eli ostoskeskuksen länsisivulla.
Eteläsivun parioven kautta pääsee ulkoterassille.
Sisustus on pääosin vuodelta 2007. Alun perin
Olariuksen keittiö sijaitsi liiketilan pohjoisosassa.
Ravintolassa myytiin myös ruoka-annoksia. Nykyisin vanhan keittiön paikalla on ravintolan varasto
sekä henkilökunnan wc-tilat. Keittiö sijaitsee tiilirakenteisen baaritiskin takana, liiketilan itäsivulla,
mutta pubista ei saa ruokaa.
Tilassa on lautalattia, tanssilattialla on parketti.
Ravintolassa on suuret ikkunat, mutta osa ikkunapinnoista on teipattu mustalla teipillä umpeen.
Ikkunalasit on vaihdettu lämpölaseiksi, mutta

karmit ovat alkuperäiset. Sisäpuolella karmien
päälle on lisätty kelopuiden puolikkaita. Ikkunoiden
alapuolella on alkuperäiset patterit, joista osa on
vihreitä, osa ruskeita.
Sisäseinien alaosissa on pystysuuntaiset puolitetut kelopuut. Alaslasketun katon puuristikon
takana näkyvät ilmanvaihtokanavisto ja maalattu
betonikatto. Sienipilareiden varret on maalattu
vaaleankeltaisiksi, pilareiden lakkiosat pilkottavat
puuristikon lävitse.
Ravintolatilan koilliskulmassa on vuonna 2007
rakennetut yleisö-wc:t ja henkilökunnan tilat, joissa
on mäntyovet. Wc-tilojen seinillä ja lattialla on
keraamiset laatat.
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Pub Olarius sijaitsee ostoskeskuksen toisen kerroksen
lounaiskulmassa.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehtitoimisto Lilja Oy
20.12.2007.

Ostoskeskuksen toisen kerroksen lravintolatilan pohjapiirustus 10.2.1972.
Piirustus (osa): eCity Arska / Georg Bäckmann, Arkkitehtuuritoimisto Järvinen
– Valjakka arkkitehdit.
P

2007

Pub Olariuksen pohjapiirustus 20.11.2007.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehtitoimisto Lilja Oy.
Baaritiski on muurattu tiilestä. Ravintolan katto on alaslaskettu.
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Marjalaxin päiväkoti, toinen kerros
Ostoskeskuksen toisen kerroksen kaakkoiskulman
liiketilassa on alun perin toiminut Säästöpankki,
mutta se muutti tiloista pois 1990-luvulla. Tämän
jälkeen siinä toimi jonkin aikaa rakentamiseen liittyvä määrälaskentatoimisto. Kaitaan Rakennus Oy eli
KaiRa osti tilan noin vuonna 1998 ja piti siinä omaa
toimistoaan vuoteen 2002 asti. Liiketila on edelleen
KaiRan omistuksessa. 2000-luvun vuokralaisina
ovat olleet kalusteliike, siivousyritys Kotipalvelu
Ykköset Oy, salibandy- ja muita urheiluvälineitä
myyvä tukkuliike sekä koirien kasvattamiseen liittyvä yritys. (Siekkinen, puhelinkeskustelu 6.9.2017.)
Vuosina 2014–2015 liiketila remontoitiin päiväkodin käyttöön. Marjalaxin päiväkoti on kannatusyhdistyksen ylläpitämä ostopalvelupäiväkoti, joka on
toiminut vuodesta 1970 alkaen läheisessä asuinkerrostalossa. Päiväkoti muutti nykyisiin tiloihin
ostoskeskuksen kaakkoiskulmaan kesäkuussa 2015.
Päiväkodissa on 18 hoitopaikkaa ja neljä työntekijää.
Tilojen pinta-ala on 134 neliömetriä. Päiväkoti käyttää ulkotilana lähiympäristön leikkikenttää. Olarissa
on useita muitakin pienikokoisia korttelipäiväkoteja.
Päiväkodin tiloihin kuuluvat suuri sali, toimistohuone, valmistuskeittiö, kaksi ryhmähuonetta,
aula, wc-tiloja, henkilökunnan sosiaalitiloja ja
varasto. Tiloissa on kantavat sienipilarit, jotka on
maalattu valkoisiksi. Ulkoseinät eivät ole kantavia.
Tilat saavat valoa etelä- ja itäsivujen suurten teräsrakenteisten ikkunoiden kautta.
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1971

2012

Ostoskeskuksen uudisrakennusvaiheen toisen kerroksen
kaakkoiskulman pohjapiirustus 17.8.1971. Tilat tehtiin
Säästöpankin käyttöön.
Piirustus (osa): eCity Arska / Rakennusarkkitehti Tapani
Kukkasela, Vesa Huolman, Vesa Huolman – Erkki Valjakka
arkkitehdit.

Marjalaxin päiväkodin pohjapiirustus 25.6.2012.
Piirustus: Marjalaxin päiväkodin arkisto / Tarja
Suutala, Arkkitehtisuunnittelu Oy. Kuvankäsittely: Livady.

Pääsisäänkäynti sijaitsee itäsivulla. Tuulikaappi
on alkuperäinen. Teräs–lasipariovi on maalattu sisäpuolelta valkoiseksi. Tuulikaapissa on lankalasikatto.
Tuulikaappi johtaa päiväkodin eteisaulaan,
jonka valkoiseksi maalattu pohjoisseinä on alkuperäinen, mutta eteläseinä on myöhemmin lisätty.
Aulan sivuilla on puiset naulakot. Aulan länsiosassa
on vinoon koordinaatistoon vuonna 2015 rakennettu seinä, jonka takana on kaksi lasten wc-tilaa.

Wc-tiloissa on harmaat keraamiset lattialaatat ja
alaslasketut levykatot.
Aulasta jatkuvan käytävän varrella on kaksi
lasten ryhmätilaa, joita käytetään myös nukkumistiloina. Pohjoisen puoleisen ryhmätilan kulmassa
on osa pääsisäänkäynnin tuulikaapista, jonka toinen
sisäovi on poistettu käytöstä ja sen lasit on teipattu
umpeen. Lattialla on monivärinen muovimatto. Etelän puoleisessa ryhmätilassa on uusi, monivärinen

P
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Sali kuvattuna kohti itää.

Päiväkodissa on oma valmistuskeittiö, joka on uusittu
vuonna 2015.

Päiväkodin toimistohuone sijaitsee entisessä pankin
neuvotteluhuoneessa.

kokolattiamatto. Molemmissa ryhmähuoneissa on
puiset kerrossängyt ja yläikkunoissa siniset teipit.
Päiväkodin päätila on suuri sali, joka toimii
sekä oleskelutilana että ruokailutilana. Salin paikalla
on alun perin sijainnut pankkisali, jossa on ollut
asiakastila ja henkilökunnan tiski. Pankin alkuperäinen sisäänkäynti tuulikaappeineen on säilynyt salin
eteläsivulla, mutta sisäänkäynti ei ole enää päivittäisessä käytössä. Salissa on 1990-luvun muovimattolattia, jossa on harmaasta, sinisestä ja punaisesta
pallosta tehty KaiRan logo muistona ajalta, kun
rakennusliike piti tässä toimistoaan. Salin ikkunoiden alapuolella on alkuperäiset patterit, jotka ovat
sinisiä.

Päiväkodin toimistohuone sijaitsee eteläjulkisivua vasten ja se on ollut alun perin pankin neuvotteluhuone. Huoneen lattia on 1990-luvulta. Toimistohuoneen pohjoisseinän yläosassa on sisäikkuna
viereiseen keittiötilaan.
Päiväkodin valmistuskeittiön paikalla on jo alun
perin sijainnut pankin kahvio. Keittiötilat ja henkilökunnan wc on kunnostettu vuonna 2015. Entiseen
pankkiholvitilaan on tehty henkilökunnan pukuhuone-, varasto- ja suihkutilat. Pankkiholvin oven
paksut teräskarmit ovat säilyneet. Vanhat seinät ovat
rapattuja ja maalattuja betoniseiniä.
Eteisaulan, ryhmähuoneiden, salin ja toimistohuoneen sisäkatoissa on kauttaaltaan

metallilevykasettirakenteinen alaslasku, joka saattaa
olla alkuperäinen. Sienipilareiden lakkiosat jäävät
alaslasketun katon sisään piiloon. Katossa on myös
valkoiset kotelot, joissa on alkuperäiset loisteputkivalaisimet. Valaisinrakenteisiin on integroitu tuloilmakoneiden venttiilit, joiden kautta tuloilmakoneet
puhaltavat tilaan lämmintä ilmaa. Lisäksi tiloissa on
vesikiertoiset patterit. Katossa kulkee valaisinkoteloihin nähden kohtisuorasti johtohyllyjä. Katossa on
myös paloilmoitusjärjestelmän laitteistoa, joka on
uusittu vuonna 2015.
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Toisen ryhmätilan kulmassa sijaitsee tuulikaapin toinen
ovi, jota ei käytetä.

Päiväkodin sali toimii ruokailu- ja leikkitilana. Tila on alun perin toiminut pankkisalina.

Pankkiholvin paksut rakenteet näkyvät
sosiaalitilojen oviaukossa.
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Olarin Huolto Oy, ensimmäinen kerros

Työkone- ja huoltohallin panorama.

Ensimmäisen kerroksen itäpääty on Olarin Huolto
Oy:n käytössä. Tilat ovat alun perin olleet autohallina. Ajo tiloihin tapahtui ostoskeskuksen pohjoissivulta sekä Raijalaxin eteläjulkisivun kellaritasosta,
joka vastaa ostoskeskuksen ensimmäistä kerrosta.
Autohallista pääsi kävellen talvipuutarhaan sen itäsivun kahden parioven kautta.
Vuonna 1975 Raijalaxin ja autohallin välinen
yhteys suljettiin väliseinällä. Vuonna 1981 autohalli
jaettiin uudella tiiliseinällä kahteen osaan, joista etelänpuoleinen muutettiin varastotilaksi. Väliseinään
tehtiin palo-ovi. Vuonna 1989 autohalli muutettiin
Olarin huollon työ- ja sosiaalitiloiksi. Osa uusista
väliseinistä tehtiin teräsrankaisina, osa kalkkihiekkatiilestä muuraten. Vuonna 2007 Olarin Huolto Oy:n
työkonehallin väliseiniä purettiin ja rakennettiin
uusia, kun taukotiloja muutettiin. Uusi henkilökunnan kahviotila valmistui vuonna 2016.
Nykyisin Olarin Huollon käytössä on työkonesuoja, toimisto- ja varastotiloja, tauko- ja sosiaalitilat
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ja työkone- ja huoltohalli. Lisäksi Olarin Huolto
vuokraa Raijalaxin kellaritason tiloja, joissa sijaitsevat puusepänverstas ja autonpesutila. Pääsisäänkäynti sijaitsee pohjoissivulla, jossa on vanha teräslasipariovi. Toinen sisäänkäynti sijaitsee Raijalaxin
eteläsivulla.
Pääosassa Olarin Huollon tiloja on maalattu
betonilattia, jossa on lattiakaivoja. Sosiaalitiloissa
on laattalattia. Tiloissa on sekä maalaamattomia
sienipilareita että kulmikkaita betonipilareita. Osa
seinistä on maalattuja tiiliseiniä. Taukotiloissa on
teräsrankaiset ja pellillä verhoillut seinät. Osa hallitilojen ovista on alkuperäisiä, punaiseksi maalattuja
teräsovia, osa uusia laakaovia. Tilojen keskellä on
metallinen liukuovi, joka sulkeutuu automaattisesti
tulipalotilanteessa.
Tilojen koillisosan sisäkatossa on eristelevyt,
jotka on lisätty 1990-luvulla, kun ensimmäisen ja
toisen kerroksen välistä välipohjaa on lisäeristetty
seurakunnan tilojen kohdalla.

P

Olarin Huolto Oy:n työtilat sijaitsevat ostoskeskuksen
ensimmäisen kerroksen itäosassa. Lisäksi Olari Huolto
vuokraa Raijalaxin kellarikerroksen itäpäädyn tiloja.
Piirustus: Olarin Huolto Oy:n arkisto / Arkkitehti Jaana
Moberg, ARK-suunnittelu Moberg 27.3.2007.
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Olarin nuorisotila, kellari ja ensimmäinen kerros

Nuorisotilan kellarikerros 29.9.1987.
Piirustus: eCity Arska / R. Räisänen, Espoon kaupungin tekninen virasto, talonsuunnitteluosasto.

P

Olarin nuorisotila eli Läävä toimi ostoskeskuksen kellarissa ja ensimmäisessä kerroksessa rakennuksen valmistumisesta
noin vuoteen 2007 asti. Kerrosten välillä on kaksi kierreporrasta. Kuva on ensimmäisen kerroksen aulasta.
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Nuorisotilan ensimmäinen kerros 8.10.2007.
Piirustus (osa): Olarin Huolto Oy:n arkisto / Arkkitehti
Jaana Moberg, ARK-suunnittelu Moberg.
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Talvipuutarhasta on yhteys Olarin kaksikerroksiseen
nuorisotilaan, joka ei enää noin 10 vuoteen ole ollut
käytössä. Nuorisotilaa on kutsuttu Olarin klubiksi
tai Lääväksi. Tilat on peruskorjattu 1988–1989. Tällöin ensimmäisen kerroksen tiloja jaettiin uudelleen
väliseinillä ja muodostettiin nuorisotilan valvojan
työhuone, siivouskomero, keittiö sekä henkilökunnan pukuhuone ja wc. Tilat ovat pitkälti peruskorjauksen aikaisessa asussaan.
Nuorisotilojen sisäänkäynti sijaitsee talvipuutarhan pohjoissivulla. Talvipuutarhan ja nuorisotilan
välinen teräs–lasiseinä ja ovet ovat alkuperäisiä.
Lasiseinän kautta tiloihin pääsee talvipuutarhan
kautta hieman luonnonvaloa. Ikkunaseinän alapuolella on alkuperäiset punaiset levypatterit.
Ensimmäisen kerroksen sienipilarit on maalattu
valkoisiksi. Seinät ovat pääosin maalattuja tiiliseiniä.
Osassa uusia väliseiniä on sisäikkunoita. Aulatilan
seinillä on myös suuria graffitimaalauksia. Aulassa
on harmaa laattalattia. Keittiön sinikeltaiset laatat
ovat peräisin 1980-luvun peruskorjauksesta. Tiloissa
on puiset jalkalistat. Siniseksi maalattuun kattoon
on kiinnitetty pitkiä loisteputkivalaisimia, jotka
ovat mahdollisesti 1980-luvulta. Kattoon kiinnitetyt
punapeltiset ilmanvaihtokanavat vaikuttavat alkuperäisiltä. Nuorisotilassa on punainen teräksinen
liukuovi, joka toimii tulipalotilanteessa automaattisesti sulkeutuvana palo-ovena.
Ostoskeskuksella on pieni kellarikerros, joka
sijaitsee ensimmäisen kerroksen nuorisotilojen
alapuolella. Tila tehtiin jo alun perin nuorisotilaksi.
Kellarissa on järjestetty tapahtumia ja juhlia sekä
pelattu pelejä. Ensimmäisen ja kellarikerroksen

Ensimmäisen kerroksen keittiötilat on uusittu.

Kellarikerroksen nuorisotila.

välillä on kahdet erikokoiset kierreportaat. Nuorisotilat poistettiin käytöstä noin vuonna 2007, sillä
kaksi porrasta ei riitä poistumisteinä. Kellaritila on
muutoin pohjaltaan suorakaide, mutta suurempi
kierreporras työntyy länsisivun keskeltä kaarevana ulos. Tältä kohdin punatiilet on muurattu
kaareen. Toinen porras on pienempi ja se sijaitsee
irti seinistä. Portaat ovat säilyneet alkuperäisessä
asussaan. Ne ovat betonirakenteisia, askellankuissa
on mosaiikkibetonipäällystys. Suuremman portaan
askelllankut tukeutuvat portaan alapinnan kiertävään betonipalkkiin, pienemmän portaan lankut
nojaavaet viuhkamaisesti toisiinsa ja muodostavat
keskipilarin. Portaissa on punaiseksi maalatut teräksiset pystypinnakaiteet.
Kellarin luoteiskulmassa on vuonna 1987 lisätty
tiiliseinäinen varastohuone. Kantavat sienipilarit
ovat tilassa näkyvillä. Niiden varsiin on tehty maalauksia. Lakkiosat on maalattu valkoisiksi. Seinät
ovat puhtaaksimuurattua punatiiltä. Seinien alaosiin

kiinnitetyt, vesikiertoiset, punaiseksi maalatut
pitkät levypatterit ovat alkuperäisiä. Kellarissa ei ole
ikkunoita. Lattia on harmaata laattaa ja jalkalistat
puuta. Kellarin katto on valkoiseksi maalattua betonia, johon on kiinnitetty akustiikkalevyjä. Kattoon
kiinnitetyt kulmistaan pyöristetyt loisteputkivalaisimet vaikuttavat alkuperäisiltä. Ilmanvaihtokanavat
on ripustettu kattoon ja ne on maalattu turkoosilla
värillä.

Suuremman kierreportaan seinä on muurattu kaarevaksi.
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LVIS-järjestelmät

Ostoskeskus liitettiin jo uudisrakennusvaiheessa
Espoon kauppalan vesi- ja viemäriverkostoon. Alueen kiinteistöissä on ollut alun perin vain käyttöveden lämmitys. Muu lämpö on saatu aluelämpökeskuksista. Kiinteistöt on sittemmin liitetty Fortumin
kaukolämpöverkkoon. Talvipuutarhan länsipuolella
on teknisten laitteiden tila, joka on paitsi Sammalkalliontie 5:n eli Terhilaxin ja Yläportti 4:n eli Raijalaxin lämmönjakohuone, myös laajempaa aluetta
palveleva aluelämpökeskus. Keskuksen laitteisto
on eri-ikäistä. Pääsähkökeskus/muuntamo sijaitsee
lämmönjakohuoneen eteläpuolella. Kiinteistöjen
sähköturvallisuus on jaettu eri osiin. Ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen sähköpäätaulut sijaitsevat ensimmäisen kerroksen länsipäädyssä, nuorisotilojen pohjoispuolella.
Ostoskeskuksessa on vesikiertoiset patterit,
joista osa on alkuperäisiä, kirkkain värein maalattuja, ikkunoiden alapuolelle ulkoseiniin tai lattiaan
kiinnitettyjä niin kutsuttuja haitaripattereita. Lisäksi
rakennuksessa on alkuperäisiä valkoisia levypattereita sekä uusia erimallisia pattereita.
Ostoskeskuksessa on jo alun perin ollut
koneellinen keskusilmanvaihtojärjestelmä tulo- ja
poistoilmanvaihtoineen. Ilmanvaihtokonehuoneet
on sijoitettu katolle. Vesikiertoisten pattereiden
lisäksi lämpöä tuodaan lämmitetyn tuloilman avulla.
Tuloilmaventtiileitä on alun perin sijoitettu muun
muassa valaisinrakenteiden yhteyteen. Tällaisia
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rakenteita on säilynyt muun muassa toisen kerroksen kaakkoiskulmassa toimivan Marjalaxin päiväkodin tiloissa. Toisen kerroksen koilliskulmassa sijaitsevilla Olarin seurakunnan kerhotiloilla on oma,
vuonna 1991 asennettu erillinen ilmanvaihto, joka
on erikseen säädettävissä. Laitteisto on uudehko ja
poistoilmalaite eli huippuimuri on katolla erillisenä
laitteenaan.
Kun vuonna 2000 ostoskeskuksen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen tehtiin Omavarastojen
vuokravarastotilat, tehtiin näihin tiloihin uusi
savunpoistojärjestelmä. Marjalaxin päiväkodin
paloilmoitinjärjestelmä on uusittu vuonna 2015.

Ostoskeskuksen toisen kerroksen päiväkotitilan ilmanvaihtokanavia on integroitu loisteputkivalaisinten koteloihin.
Kyljessä näkyy ilmanvaihtoventtiili.

Sammalkalliontie 5:n ja Yläportti 4:n lämmönjakohuone
sijaitsee talvipuutarhan länsipuolella ensimmäisessä
kerroksessa.

Sähköpäätaulut ostoskeskuksen ensimmäisessä
kerroksessa.
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pysäköintihalli

Pysäköintihalli
Korttelin 22036 luoteiskulmassa osoitteessa Sammalkallionkuja 2 on pysäköintihalli, jonka eteläsivu
on kiinni ostoskeskuksen pohjoissivussa. Pysäköintihallin maan omistaa Olarin Huolto Oy ja pysäköintihallin omistaa Olarin Autotallit Oy. Tilat ovat
kolmen taloyhtiön osakkeenomistajien käytössä.
Pysäköintihallia käyttävät ainakin Siljalaxin ja Sorjalaxin talojen asukkaat.
Pysäköintihalli on valmistunut mahdollisesti
vuonna 1971. Alatasolla on 55 autopaikkaa. Tila on
lähes alkuperäisessä asussaan. Kantavina rakenteina ovat paikalla valetut teräsbetoniset sienipilarit,
ylä- ja alapohjien teräsbetonilaatat sekä betoniseinät.
Betonipinnat ovat maalaamattomia ja niissä näkyy
muottilautojen kuviointi. Länsi- ja pohjoisseinät
ovat maata vasten ja pohjoissivun rampin alapuolisessa osassa on kivilohkareita. Itäsivun pilareiden
väliin asennetut punaiseksi maalatut teräsverkkoseinät ovat alkuperäisiä. Seinässä on kaksi liukuovea.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Pysäköintihallin katolle johtaa betonirakenteinen ramppi. Ylätasanteella on ollut 21 autopaikkaa
ja sitä käytettiin alun perin myös elintarvikemyymälän tarvikkeita kuljettavien rekkojen lastauspaikkana. Ylätasanne jouduttiin turvallisuussyistä sulkemaan muutama vuosi sitten, sillä betonirakenteista
putosi kappaleita halliin pysäköityjen autojen päälle.
Raudat näkyvät paikoin betonin pinnassa. Tasanteen itäreunaan pystypinnainen teräsputkikaide on
alkuperäinen.
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Talvipuutarha

1970-luvun alun valokuvassa ikkunoissa näkyy
talvipuutarhassa toimineiden tv-korjaamon
ja kukkakauppa Kukka-Pihan mainosteippaukset. Seinän edustalla oli kiinteä penkki ja
kukkaistutuskaukalo.
Kuva (osa): MFA / Mattiveikko Salo.
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Talvipuutarha on Olarille tunnusomainen, erityinen
paikka. Se sijaitsee Ruomelanraitin varrella ja sen
ympäristö on 1970- ja 1980-luvuilla ollut vilkas, sillä
sekä talvipuutarhan alatasolla että Ruomelanraitin
tasolla Raijalaxissa ja ostoskeskuksessa sijaitsi monipuolisia lähipalveluita. Talvipuutarhalla on ollut
ympäristöä elävöittävä vaikutus ja sen trooppiset kasvit
ovat näkyneet suojakatoksen suurten ikkunoiden läpi
katutasolle. Se on ollut olarilaisten trooppinen keidas,
jonka alatasolta on ikkunoiden läpi näkynyt myös
Raijalaxin uima-allastilaan. Talvipuutarhalla on ollut
suuri merkitys myös olarilaisnuorille, sillä puutarhan
kautta on ollut käynti Olarin nuorisotiloihin ja puutarhassa on ollut myös skeittiramppi.

1990-luvullta lähtien ostoskeskuksen ja talvipuutarhan toiminta ovat vähitellen hiipuneet ja tilojen
käyttötarkoitukset ovat vaihtuneet. Nykyisin talvipuutarha on yleisöltä suljettu ja viimeiset palmut on poistettu vuonna 2015. Tilassa kasvaa vain yksi hoitamatta
kasvava köynnöskasvi.
Rakennusosiltaan talvipuutarha on säilynyt pitkälti alkuperäisessä asussaan. Maanpäällisen suojakatoksen seinien alaosaan on lisätty korkeat alumiinilevyt ja
ikkunapinta on pienentynyt. Sisätilojen suuri muutos
on ollut uima-allastilan viereisen seinän muuraaminen
umpeen.

Talvipuutarha kesällä 2017. Julkisivun alaosaan on lisätty alkuperäistä korkeammat
alumiinilevyt. Kukkaistutusaltaat ja pyöreät penkit ovat uusia.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys

Sijainti, omistus ja hallinnointi
Talvipuutarha sijaitsee Ruomelanraitilla, Simo Järvisen aukiolla, ostoskeskuksen ja Raijalaxin välissä
olevalla yleisellä alueella, jonka sekä maanpäällinen
että maanalainen vyöhyke on Espoon kaupungin
omistuksessa. Terhilax hallinnoi tätä vyöhykettä
ja sillä on käyttöoikeus vuoteen 2030 asti (aikaa
voidaan sopimuksella jatkaa). Terhilax huolehtii
kunnossa- ja puhtaanapidosta. (Espoon kauppalan ja
Terhilaxin sopimukset 19.8.1970 ja 11.5.1971.)
Yleishahmo
Talvipuutarhan aukon maanpäällinen suojakatos
on pitkä ja kapea. Tasakatolla on kattoikkunoiden
kuvut. Julkisivut ovat teräsrakenteisia ja ikkunapinnat suuria. Varsinainen talvipuutarha sijaitsee maan
alla ja se rajautuu etelässä Raijalaxin seinään ja
pohjoisessa ostoskeskuksen seinään.
Katto
Suojakatoksella on bitumihuopakatteinen tasakatto,
jolla aiemmin ollut kivimurska on poistettu noin
vuonna 2007. Keskilinjassa on yhdeksän alkuperäistä akryylikupuista kattoikkunaa. Katolla on myös
kaksi ilmanvaihtolaitetta. Erillisiä sadevesikaivoja tai
viemäreitä ei ole. Sadeveden on tarkoitus kulkeutua
huopakatteelta räystäspelleille, joiden alaosissa on
pienet kourut. Tästä veden on ollut tarkoitus pudota
tasaisena virtana ikkunoiden edustalta, jolloin ilmiö
on trooppista sadetta muistuttava. Nykyisin katto on
kuitenkin painunut ja sateen sattuessa efekti ei toimi alun perin tarkoitetulla tavalla. (Partanen 2017.)
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Talvipuutarhan ulkotilat

talvipuutarha

Julkisivut

Talvipuutarhan yksikerroksinen maanpäällinen suojakatos on säilynyt pitkälti alkuperäisessä asussaan.
Julkisivujen alareunaan on jossain vaiheessa lisätty
maalaamattomat alumiinilevyt, jolloin alin ikkunanauha on poistettu. Alun perin levyt ovat olleet
puolet matalampia. Ikkunat ovat alkuperäisiä yksinkertaisia teräsikkunoita, joiden teräsosien punainen
maalaus on uusittu. Ikkunoita ei voi avata. Itäjulkisivuun on jossain vaiheessa teipattu palmun kuva.
Itäsivun edessä alun perin ollut penkki on poistettu.
Suojakatoksessa ei ole räystäitä. Räystäspelti on vaaleaa teräspeltiä. Siihen kiinnitetyt pyöreät kupariset
valaisimet ovat alkuperäisiä. Itä- ja länsijulkisivujen
pelleissä on kyltit, joissa lukee ”Simo Järvisen aukio
– Simo Järvinens plats”. Talvipuutarhan länsipuolella on maantasolla ravintola Olariuksen puiset
terassikalusteet.
Talvipuutarhan sisäänkäynti sijaitsee pohjoisjulkisivun länsipäädyssä. Säilyneen alkuperäisen ikkunallisen teräsrakenteisen parioven toinen ovilehti
on leveä. Potkupellit on uusittu. Oven sivulla on
postilaatikon aukko. Sisäänkäyntiä pidetään lukittuna, sillä talvipuutarha ei ole enää käytössä.

Länsijulkisivun edustalla on baarin ulkoterassi.

Julkisivu itään.
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Julkisivu pohjoiseen 1971.
Piirustus: eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Pohjoisjulkisivun kuvakooste. Talvipuutarhan sisäänkäynti sijaitsee pohjoissivun reunassa.
Maantasolta näkee
sekä talvipuutarhan
alatasolle että koko
rakennuksen läpi.

Räystäspeltiin kiinnitetyt kuparivalaisimet
ovat alkuperäisiä.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Talvipuutarhan sisätilat
P

1970

P

2007

1980-luku
Talvipuutarha 1980-luvun Olarin postikortissa (ote).
Kuva (osa): EKM.

Talvipuutarhan uudisrakentamisvaiheen pohjapiirustus
15.10.1970. Talvipuutarha on merkitty kuvaan punaisella
katkoviivoituksella.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman,
Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.
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Talvipuutarhan pohjapiirustus 8.10.2007.
Piirustus (osa): Olarin Huolto Oy:n arkisto
/ Arkkitehti Jaana Moberg, ARK-suunnittelu
Moberg.

2017
Talvipuutarha eteläseinän ikkunan läpi katsottuna heinäkuussa 2017.
Ikkunoiden alaosan uusi levypinta peittää kapeat alaikkunat.
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Vuonna 1971 otettu kuva talvipuutarhan kävelyrampilta
kohti itäpäätyä.
Kuva: MFA / Simo Rista.

2017

Talvipuutarha kesällä 2017.

Kantavat rakenteet
Talvipuutarhan suojakatoksen kantavat rakenteet
ovat terästä. Suojakatosta ympäröi betonikansi, jossa
on selvitystyön ohjausryhmältä saatujen tietojen
mukaan vuotokohtia. Ensimmäisessä kerroksessa
on kulmikkaat teräsbetonipilarit ja teräsbetoninen
alapohjalaatta. Kantaviin rakenteisiin ei ole tehty
muutoksia.
Suojakatoksen sisäseinät
Talvipuutarhan suojakatoksen sisäseinät ovat
muutoin alkuperäisiä, mutta suurten ikkunoiden
alapuolelle on lisätty maalaamattomat alumiinilevyt.
Alun perin seinien alaosien levyt ovat olleet puolta
matalampia ja väriltään punaisia.
Jalankulkuramppi
Sisäänkäynniltä alatasolle johtaa paikalla valettu 2,5
metrin levyinen jalankulkuramppi, joka on alkuperäinen rakennusosa. Ramppi kiertää talvipuutarhan
laidoilla. Kaiteen teräsosat ovat alun perin olleet
sinisiä, mutta ne on jossain vaiheessa maalattu valkoisiksi. Kaiteen lasilevyt on jouduttu poistamaan,
sillä ramppia on käytetty myös skeittaamiseen.
Lasit on korvattu valkoiseksi maalatuilla vaakalankuilla. Rampin alapuolella on sitä kannattavat
teräsbetonipilarit.

Katto muodostuu teräsristikoista ja Siporex-elementtilankuista. Katon keskellä on akryylikupuikkunoiden rivi.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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1971

talvipuutarha

1971

Vuonna 1971 otettu kuva juuri valmistuneen talvipuutarhan kävelyrampin alaosasta. Kuva: MFA / Simo Rista.
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2017

Talvipuutarha kesällä 2017.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Istutuskaukalo
Talvipuutarhan keskellä sijaitsee suorakaiteen
muotoinen istutuskaukalo, jossa on aiemmin ollut
runsaasti trooppisia kasveja, kuten palmuja ja
mahdollisesti myös kahvipuita. Suuriksi kasvaneet
palmut ulottuivat aina kattoon asti. Niiden rungoissa oli nuorten kirjoittamia tekstejä. Palmut poistettiin vuonna 2015. Nykyisin talvipuutarhassa kasvaa
kattoristikkoon ulottuva trooppinen köynnöskasvi.
Köynnös kasvaa itsestään, sillä kaukalon maa on
kosteaa. Köynnöksen ympärillä olevan maan päällä
on pulterikiviä ja hiekkaa.
Kaukalon sivulla on alun perin ollut suojakaide,
mutta se on poistettu. Kaukalon länsiosassa on korkea graniittipaasi, joka sijaitsee omassa betonilaatikossaan.Paasin pinnalla on aiemmin virrannut
vettä, mutta suihkulähde ei ole enää toiminnassa.
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Sisäkatot
Talvipuutarhan suojakatoksen katto on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Punaisten teräsristikkokannattimien yläpuolella on Siporex-elementit. Myös katon
keskilinjan akryylikupuiset ikkunat ovat alkuperäisiä. Ristikoihin on kiinnitetty valonheittimiä, jotka
ovat aikanaan valaisseet puutarhakasveja ja saaneet
nämä näkymään ulkotilaan myös ilta-aikaan. Valaisimet vaikuttavat alkuperäisiltä.
Suojakatosta ympäröivän betonikannen alapinnassa näkyy valumuottilautojen kuviointi, pinta on
maalattu. Sisäkattoon kiinnitetyt loisteputkivalaisimet vaikuttavat alkuperäisiltä, mutta osa siihen
kiinnitetyistä LVI-putkista on uusia. Aukon reunaan
sijoitetut ilmanvaihtokanavat ovat alkuperäisiä.

Lattiat
Talvipuutarhan istutuskaukaloa reunustavien osien
lattia on pääosin betonia, mutta rampin alaosan
itäpuolella on betonilaattaa.
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Eteläseinä
Talvipuutarhan eteläseinä on muuttunut alkuperäisestä asustaan. Seinän takana sijaitsee Raijalaxin
kellarikerroksen uima-allastila ja seinässä on alun
perin ollut suuret ikkunat, mikä lisäsi sekä puutarhan että uima-allastilan viihtyisyyttä ja trooppista
tunnelmaa. Ikkunat jouduttiin poistamaan kuitenkin jo 1980-luvulla, sillä nuorisotilojen käyttäjät
olivat saaneet ikkunat rikki ja ikkuna-aukot päätettiin muurata umpeen. (Kuula 5.9.2017.) Seinään on
1980-luvulla tehty graffitimaalauksia.
Seinän edustalla on aiemmin sijainnut Espoon
kaupungin rakennuttama skeittiramppi, mutta se
on sittemmin purettu.

Vuoden 1970 piirustuksessa näkyy talvipuutarhan ja Raijalaxin uima-allastilan välinen seinä, jossa on alun perin ollut
ikkunoita.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Eero Valjakka arkkitehdit.

Talvipuutarhan eteläseinän takana on uimahalli. Alun perin seinässä on ollut suuria ikkunoita ja altaasta on nähnyt talvipuutarhan kasvillisuutta. Nykyisin ikkunoiden paikalla on muuratut tiiliseinät, jotka on 1980-luvulla peitetty maalauksilla.

Olarin ostoskeskus – rakennushistoriaselvitys
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Talvipuutarhan alatason pohjoisseinä. Keskellä olevien ovien takana on sijainnut Olarin nuorisotila, mutta tilat on poistettu käytöstä. Myös nuorisotilan viereinen myymälätila on tyhjä. Oikean puoleinen ovi on johtanut alun perin Postin ja
Postipankin tiloihin, mutta nykyisin tilat ovat Omavaraston käytössä.

Pohjoisseinä
Talvipuutarhan pohjoisen puoleinen seinä jatkaa
ostoskeskuksen toisen kerroksen julkisivun tyyliä.
Seinässä on suuria ikkunapintoja ja teräsrakenteiset
karmit ja puitteet. Teräsosien alkuperäinen keltainen väri pilkottaa paikoin nykyisen mintunvihreän
maalikerroksen alta. Myös ikkunoiden alapuoliset
metallilevyt on maalattu mintunvihreiksi. Seinän
edustalla on alkuperäiset matalat patterit. Niiden
väritys ei välttämättä ole alkuperäinen. Ovilinjan
yläpuolella on yläikkunat. Ikkunat ovat alun perin
olleet kirkkaita, mutta nykyisin pohjoissivun itäosan
isoissa laseissa on vaaleat teippaukset ja yläikkunoissa punaiset teipit. Muiden tilojen ikkunoissa ja
ovissa on takana teräsverkot. Pohjoisseinän länsiosan teräs- ja lasipintojen päälle on 1980-luvulla
maalattu värikäs graffiti.
Pohjoissivulla on kolme pariovellista sisäänkäyntiä ja yksi yksilehtinen ovi. Sisäänkäynnit eivät
tällä hetkellä ole käytössä. Niistä itäisin on alun
perin kuulunut Postin ja Postipankin tiloihin. Sen
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jälkeen liiketilassa on toiminut tv-korjaamo vuosina 1975–1976 ja vuodesta 1976 alkaen kahvila, joka
levittäytyi myös talvipuutarhan eteläsivulle. Vuonna
1978 se muutettiin grillikahvioksi. Nykyisin tiloissa
sijaitsee Omavaraston tiloja. Ikkunallinen teräspariovi on alkuperäinen mutta uudelleen maalattu.
Seuraava sisäänkäynti on yksilehtinen teräslasiovi, jonka keskellä on avattava myyntiluukku.
Ovea ei ole merkitty 1970-luvun pohjapiirustuksiin,
joten se on mahdollisesti lisätty myöhemmin. Oven
takana oleva liiketila ei tällä hetkellä ole käytössä,
mutta siellä on aiemmin sijainnut antiikkikauppa ja
kukkakauppa.
Pohjoissivun keskellä sijaitseva sisäänkäynti
liittyi jo talvipuutarhan valmistumisesta asti Olarin
klubiin eli Läävän nuorisotiloihin, jotka sijaitsivat
sekä ensimmäisessä että kellarikerroksessa. Nuorisotilan käyttö päättyi noin vuonna 2007, jolloin
tilojen poistumistiet todettiin puutteellisiksi. Sisäänkäynnin teräs–lasipariovi on alkuperäinen, mutta

Yksityiskohta entisen myymälän oven myyntiluukusta.

uudelleen maalattu. Myös seuraava sisäänkäynti
on liittynyt nuorisotiloihin. Tämäkin pariovi on
alkuperäinen.
Pohjoissivun lännenpuoleisin sisäänkäynti on
alun perin liittynyt varastotilaan, joka on vuonna
1975 otettu ravintolakäyttöön. Ikkunaton teräspariovi
on maalattu graffiteilla. Viime aikoina tila on ollut
suljettuna, mutta se aukaistaan taas syksyllä 2017
Pub Olariuksen käyttöön. Sisäänkäynti on mahdollista kuitenkin vain ravintolan sisäportaan kautta.
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Käytöstä poistettu vanha lämmönjakohuoneen ovi.
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Lämmönjakohuoneesta on alun perin puhallettu lämmintä
ilmaa talvipuutarhaan ritilöidyn aukon kautta.

Länsiseinä
Talvipuutarhan lännenpuoleinen seinä on tiilirakenteinen. Alun perin valkoinen seinä on 1980-luvulla
maalattu graffitein. Länsisivulla on kolme ovea,
joista pohjoisen puoleinen on alkuperäinen lämmönjakohuoneen teräsovi, mutta se on poistettu
käytöstä. Nykyisin käytössä oleva lämmönjakohuoneen pariovi on teräsrakenteinen ja se sijaitsee
länsiseinän keskellä. Alun perin talvipuutarhaan
on johdettu lämmintä ilmaa lämmönjakohuoneen
seinässä olevan ritilän kautta. Järjestelmä on sittemmin poistettu käytöstä (Partanen 2017).
Länsiseinän etelänpuoleinen yksilehtinen teräsovi on alkuperäinen ja sen takana on
muuntamo.
Talvipuutarhan länsiseinän alaosan edessä on
2014 lisätty kotelointi, jonka sisällä kulkee putkikanava lämmönjakohuoneesta Raijalaxin kiinteistöön.

talvipuutarha

Lämmönjakohuoneen uusi pariovi länsiseinällä.

Talvipuutarhan
itäseinällä syttyi
vuonna 2012 sähkötaulun tulipalo,
joka aiheutti lähinnä savuhaittoja. Savujäljet ovat
yhä nähtävissä.

Itäseinä
Talvipuutarhan ensimmäisen kerroksen itäpuolen
tiiliseinä on ollut alun perin valkoiseksi maalattu.
Seinään on 1980-luvulla tehty graffitimaalauksia.
Vuonna 2012 talvipuutarhassa tapahtui pieni onnettomuus, kun itäseinän sähkötaulu syttyi palamaan.
Savujälkiä on edelleen näkyvissä seinäpinnassa.
Seinän alaosassa on alkuperäiset patterit.
Itäseinän kaksi teräspariovea ovat alun perin
olleet punaisia, mutta ne on jossain vaiheessa maalattu valkoisiksi. Ovien kautta on alun perin päässyt
Raijalaxin ja Terhilaxin ensimmäisen kerroksen
autopysäköintitiloihin. Nykyisin ovien takana on
Olarin Huollon tiloja.

143

raijalax

Asunto Oy Raijalax
1975
Kesäkuussa 1975 otetussa kuvassa näkyy Raijalaxin eteläjulkisivu. Liiketiloissa on ollut kirkkaankeltaiset markiisit ja
katolla singelihiekkaa.
Kuva (osa): EKM / Kai R. Lehtonen.

2017
Eteläjulkisivun itäosa. Ensimmäisen kerroksen liiketilassa ei ole enää markiiseja. Parvekkeet on kunnostettu ja niihin on
lisätty parvekelasit. Asuntojen puuikkunoihin on asennettu alumiiniset etuikkunat. Muutoin julkisivu on hyvin säilynyt.
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Raijalax on tyypillinen esimerkki Rakennus Oy Arjatsalon Olariin 1960- ja 1970-luvun taitteessa rakennuttamista asuinkerrostaloista, jonka ensimmäinen kerros ja
kellari on varattu Simo Järvisen laatimassa asemakaavassa liike- ja myymälätiloille.
Rakennuksen erityispiirteitä ovat paikalla valettu
pilari–laatta -järjestelmä, modulimittojen käyttö sekä
asuntokohtaiset saunat. Julkisivuissa punatiilivyöhykkeet vaihtelevat lasipintojen kanssa betonirasterin
sisällä.
Raijalax on hyvin säilynyt. Parvekkeita ja ikkunoita on korjattu vaiheittain. Uimahallin suurin muutos
on tehty 1980-luvulla, kun allastilan talvipuutarhaan
suunnatut ikkunat muurattiin umpeen.
Liiketilakerroksen itäpäädyn toiminnot ovat
vaihtuneet, mutta liikuntakeskus on toiminut talossa
vuodesta 1972 asti.
Inventointi on kohdistettu muihin paitsi Raijalaxin asuintiloihin.
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Raijalaxin ulkotilat
Sijainti ja ulkohahmo
Asunto Oy Raijalax sijaitsee Ruomelanraitin eteläpuolella. Länsisivu rajautuu Ruomelanpolkuun
ja idässä Yläportin ja Sammalkalliontien väliseen
kevyen liikenteen väylään. Rakennuksella on etelänpuoleinen piha. Talon osoite on Yläportti 4. Rakennuksessa on kaksi rappua.
Rakennuksella on suorakaiteen muotoinen
pohja. Kellarikerroksen länsipäädyn väestönsuojien
hätäpoistumisosa ja pihavarasto ulottuvat rakennusrungosta kohtisuorasti eteläpihalle. Raijalax on
rakennettu etelään päin laskevaan rinteeseen. Kellarikerros sijaitsee muilta paitsi eteläsivuiltaan maan
alla. Ruomelanraitin tasossa oleva ensimmäinen
kerros on varattu liiketiloille, joita ovat myymälä,
ravintola ja liikuntatilat. Liikekerroksen yläpuolella
on viisi asuinkerrosta. Raijalaxissa on yhteensä 30
asuinhuoneistoa. Osassa asuntoja on oma sauna
ja avotakka. Talossa on tasakatto ja ilmettä antavat
pyöreät hissikonehuoneet.

Modulijärjestelmä ja kantavat rakenteet
Raijalaxin julkisivut noudattavat modulimitoitusta.
Rakennuksessa on paikalla valetut teräsbetonipilarit, jotka sijaitsevat itä–länsisuunnassa 3,6 metrin
ja pohjois–eteläsuunnassa 3,8 metrin etäisyydellä
toisistaan. Myös ala-, väli ja yläpohjat ovat paikalla valettua teräsbetonia. Pilari–laatta -järjestelmä vapauttaa väliseinien sijoittelun. Kantavina
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rakenteina toimivat myös porrashuoneiden betoniseinät. Kantaviin rakenteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia.

Julkisivut
Pilareiden ja välipohjien sijainti on tuotu julkisivuissa esiin. Kylmäsillan estämiseksi näissä betonirakenteissa on lämpökatkot. Betonipinnat on maalattu
vaaleanharmaiksi jo alun perin, mutta maalaus on
uusittu. Pilareiden ja laattojen väliset vyöhykkeet
on joko täytetty puhtaaksi muuratuilla harmaasaumaisilla juoksulimitetyillä punatiilillä tai ikkunoilla.
Tiilipinnat on kunnostettu.
Ensimmäisessä kerroksessa on suuret ikkunapinnat, yläkerroksissa ikkunat ovat pienempiä
ja huonetiloista riippuen erikokoisia. Ikkunavyöhykkeet sijaitsevat päällekkäisissä akseleissa.
Ikkuna-aukotus on säilynyt alkuperäisenä. Ikkunat
on kunnostettu ja asuntojen ikkunoiden eteen on
asennettu alumiiniset etuikkunat.
Julkisivuissa esiintyvien välipohjien yläpintaan
on asennettu pitkä vesipelti. Alun perin pellit ovat
olleet vain ikkunoiden kohdilla. Julkisivujen yläosan
räystäspellit on mahdollisesti uusittu.
Pohjoissivu on Raijalaxin pääjulkisivu. Liike- ja
liikuntatilojen sisäänkäynnit sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa, pohjoispuolella. Pohjoisjulkisivua
on korjattu vuosina 1999 ja 2005. (As. Oy Raijalaxin

hallitus 2017, 2–3.) Liikekerroksen ikkunoiden alapuoliset alkuperäiset levyt on korjaustöiden yhteydessä korvattu nykyisillä alumiinilevyillä.
Osa itäjulkisivun ensimmäisen kerroksen
Asian Market –liiketilan ikkunapinnoista on peitetty punaisilla teipeillä. Ikkunoiden alapuoliset
vyöhykkeet on peitetty metallilevyillä, joiden päällä
on harmaat teipit. Levyt vaikuttavat alkuperäisiltä.
Itäjulkisivu on kunnostettu vuonna 2002. (As. Oy
Raijalaxin hallitus 2017, 2–3.)
Eteläjulkisivun kellarikerroksessa on kevytbetoniseinät. Uimahallin pesuhuoneisiin liittyvien
vilpoloiden kohdalla on puupanelointia, mutta suojaseinät on jossain vaiheessa purettu. Eteläjulkisivu
on korjattu vuonna 1999 (As. Oy Raijalaxin hallitus
2017, 2). Eteläsivun asuinkerroksissa on betoniparvekkeita, jotka työntyvät hieman ulos muusta
julkisivupinnasta. Parvekkeet on kunnostettu ja
lasitettu. Eteläjulkisivussa on enemmän ikkunapintaa kuin muilla sivuilla. Liikekerroksen teräsikkunat
ovat alkuperäisiä, mutta osa laseista on vaihdettu
lämpölaseiksi.
Länsijulkisivun ensimmäisessä kerroksessa on
sisäänvedetty naisten pukuhuoneen sisäänkäynti,
jonka teräslasiovi on alkuperäinen. Syvennyksen
ikkunoissa on eri keltaisen sävyisiä julkisivulaseja.
Lasit on vaihdettu lämpölasiin, mutta alkuperäiset
teräksiset karmit ja puitteet ovat säilyteneet. Länsisivun parvekkeet on kunnostettu ja lasitettu.
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raijalax

Yksityiskohta teräsikkunasta.

Asuinkerrosten ikkunoiden ulkopuolelle on lisätty alumiiniset etuikkunat.

Ikkunat

Pohjoissivun ensimmäisen kerroksen teräsrakenteinen
ikkuna.
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Raijalaxin liiketiloille varatussa kerroksessa on
suuret ikkunat, joissa on alkuperäiset, ruskeiksi
maalatut teräskarmit ja -puitteet. Osa ikkunalaseista
on vaihdettu lämpölaseiksi. Ikkunoita ei voi avata.
Liiketilojen suurten ikkunoiden ala- ja yläpuolella
sekä asuntojen ikkunoiden alapuolella on julkisivulasivyöhykkeitä, joissa lasin takapinta on maalattu
keltaiseksi. Ensimmäisen kerroksen koilliskulmassa
sijaitsevan Asian Market -liikkeen sisäänkäynnin
oven päällä yläikkunoissa on punaista ja valkoista
teippausta. Yksi yläikkuna on peitetty vanerilla. Kuntosaliosassa julkisivulaseissa on käytetty erilaisia
keltaisia, jotka sävyttävät päivänvalon sisätiloissa.
Asuinkerrosten ikkunat ovat alkuperäisiä
kaksipuitteisia puuikkunoita. Niiden ulkopuolelle
on vaiheittain asennettu omaperäiset alumiiniset
etuikkunat. Eteläjulkisivuun ne asennettiin vuonna

1989, itä- ja länsijulkisivuihin vuonna 1991 ja pohjoissivuun vuonna 1997 (As. Oy Raijalaxin hallitus
2017, 2). Asuintilojen ikkunat aukeavat sisään päin.
Niissä on myös erilliset avattavat yläikkunat. Uusien
etuikkunoiden puitteet ovat hieman alkuperäisiä
leveämmät. Olarin alueella on kuitenkin paljon
tätäkin leveämmillä puitteilla korvattuja ikkunoita,
jolloin myös alkuperäistä keveyden tunnetta on
menetetty.
Porrashuoneiden ikkunat sijaitsevat pohjoissivulla. Ensimmäisen kerroksen ikkunat ovat teräsrakenteisia. Ylemmissä kerroksissa on matalat puiset
yläikkunat, joiden ulkopuolelle on vuonna 1997
lisätty alumiiniset etuikkunat.
Eteläjulkisivun ikkunat on kunnostettu ja maalattu vuonna 2010, pohjois-, itä- ja länsisivujen ikkunat vuonna 2011. (As. Oy Raijalaxin hallitus 2017, 3.)
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Sisäänkäynnit

Yksityiskohta länsipäädyn betonisokkelista.

Sokkelit
Raijalaxin sokkelit ovat paikalla valettua betonia.
Pohjoisjulkisivun sokkeli on matala, vain muutaman senttimetrin korkuinen kellari- ja ensimmäisen
kerroksen välisen välipohjan näennäinen jatke. Itäja länsisivuilla betonisokkelin korkeus kasvaa kohti
etelää rinteen myötä. Eteläjulkisivussa kellarikerroksen kevytbetoniseinä toimii sokkelina. Rakennuksen
sokkelien betoniosat on korjattu ja maalattu vuonna
1993. (As. Oy Raijalaxin hallitus 2017, 2.) Pohjoisjulkisivun sokkeliin on lisätty synteettinen vesieriste.
Varsinaisen sokkelin yläpuolella, liikekerroksen
pohjois-, itä- ja länsisivujen suurten ikkunoiden
alapuolella, on alumiinilevyt.
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Pohjoisjulkisivun ensimmäisessä kerroksessa on
idästä länteen seuraavat sisäänkäynnit: Asian Market -niminen myymälä ja pitseria Opera Yläportti,
joilla on yhteinen sisäänkäynti, A-porras, Olarin
liikuntakeskus, B-porras ja kuntosalin miesten
pukuhuoneen sisäänkäynti. Ovet ovat alkuperäisiä
teräs–lasiovia, jotka on maalattu ruskeiksi. Potkupellit on paikoin uusittu. Pitserian kioskitiski on
alkuperäinen, mutta se ei ole enää käytössä. Porrashuoneiden ovien yläpuolella on tasakattoiset teräsrakenteistet katokset, jotka on ripustettu vinotuilla
seinän pilareista. Alkuperäiset katokset ovat olleet
nykyisiä lyhyempiä.
Itäjulkisivulla ei ole sisäänkäyntejä, mutta
eteläjulkisivun kellarikerroksessa on niitä on useita.
Eteläjulkisivun itäpäädyn kellarikerroksessa on
suuret puuverstaan ja autohallin teräs–lasiovet, jotka
ovat 1970-luvulta. Vuoden 1975 valokuvan perusteella ovet ovat olleet siniset. Uimahallin pesutiloihin
liittyvät kaksi puurakenteista vilpolaa on purettu,
mutta alkuperäiset, ruskeiksi maalatut puupaneeliovet ovat säilyneet. Eteläjulkisivun kellarikerroksen
kaksi urheiluvälinevaraston teräs-lasiovea on uusittu
vuonna 1999.
Länsijulkisivun ensimmäisessä kerroksessa on
sisäänvedetty naisten pukuhuoneen sisäänkäynti,
jonka teräs-lasiovi on alkuperäinen.

Parvekkeet on kunnostettu ja lasitettu.

Parvekkeet
Rakennuksen etelä- ja länsijulkisivuissa on betonirakenteisia parvekkeita, jotka työntyvät hieman ulos
muusta seinäpinnasta. Parvekkeita on kunnostettu
useassa eri vaiheessa. Vuonna 1992 ne varustettiin sivuun siirrettävillä lasiseinillä ja säleiköillä ja
ylimmille tasoille rakennettiin katos. Vuonna 1993
parvekkeiden betoniosat ja metallikaiteet maalattiin. Vuonna 2008 parvekkeet eristettiin ja niiden
pintalaudoitus sekä ovet ja ikkunat uusittiin. Kahta
lukuun ottamatta kaikki parvekkeet on lasitettu vuosien mittaan. (As. Oy Raijalaxin hallitus 2017, 2–3;
Lindholm O., sähköposti 24.8.2017.)
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Julkisivu pohjoiseen

Raijalax kuvattuna ostoskeskuksen katolta heinäkuussa 2017. Pohjoisjulkisivu on säilynyt muutoin alkuperäisessä asussaan, mutta asuinkerrosten puuikkunoiden eteen on vuonna 1997
asennettu alumiiniset etuikkunat. Julkisivua on kunnostettu vuosina 1999 ja 2005. Ikkunoita on kunnostettu ja maalattu vuonna 2011.

Kuvakooste pohjoisjulkisivun ensimmäisestä kerroksesta. Osaan liikekerroksen ikkunoista on vaihdettu lämpölasit mutta alkuperäiset teräskarmit ja puitteet ovat säilyneet. Sisäänkäynnit vasemmalta oikealle: Asian Market ja pizzeria Opera Yläportti, A-porras, Olarin liikuntakeskus, B-porras ja kuntosalin miesten pukuhuone. Sisäänkäynnit ovat säilyneet alkuperäisessä
asussaan, mutta katokset eivät ole alkuperäisiä.
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Asian Marketin liiketila talon koilliskulmassa.

Entisen kioskin luukku ja A-porras.

A-portaan teräsrakenteinen katos ei ole alkuperäinen.

Olarin liikuntakeskuksen sisäänkäynti.

B-portaan sisäänkäyntikatos on alkuperäistä leveämpi.

B-porrashuoneen ikkuna.

Kuntosalin miesten pukuhuoneen sisäänkäynti.

Kantavat betonirakenteet näkyvät julkisivussa.

Välipohjan päälle on lisätty vesipelti.
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Julkisivu itään

Julkisivu länteen

Länsijulkisivun ensimmäisessä kerroksessa on kuntosalin naisten pukuhuoneiden sisäänkäynti, joka on säilynyt
alkuperäisessä asussaan.

Itäjulkisivu heinäkuussa 2017. Ensimmäisessä kerroksessa
on Asian Market -liike. Liiketilan ikkunalasit on vaihdettu
lämpölaseiksi, mutta teräksiset karmit ja puitteet ovat
alkuperäisiä. Osa lasipinnoista on teipattu umpeen.
Asuntojen puuikkunoiden eteen on asennettu alumiiniset etuikkunat vuonna 1991. Itäjulkisivu on kunnostettu
viimeksi vuonna 2002.
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Länsijulkisivu heinäkuussa 2017. Parvekkeet on kunnostettu ja lasitettu. Betonisokkelia on kunnostettu ja maalattu.
Asuinkerrosten puuikkunoiden ulkopuolelle on asennettu
vuonna 1991 ruskeat alumiiniset etuikkunat.
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Julkisivu etelään

Eteläjulkisivun itäosan suuret teräs-lasipariovet johtavat
Olarin Huollon käytössä oleviin tiloihin.

Raijalaxin eteläjulkisivu Ruomelanpolulta katsottuna.

Uimahallin pesuhuoneisiin liittyvä vilvoittelualue Raijalaxin
eteläsivulla. Vilpolan koppiseinät on purettu.
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Väestönsuojan hätäuloskäynti ja ulkovarasto.

1971
Raijalaxin eteläpiha noin vuonna 1971. Kuva on otettu kohti
itää, vasemmalla näkyy Raijalaxin eteläjulkisivua.
Kuva: MV / Teuvo Kanerva.

2017
Raijalaxin eteläpiha kesällä 2017. Asukkaat hoitavat itse
pihaansa.

Raijalaxin eteläpiha
Raijalaxin asukkaiden käytössä oleva eteläpiha on
rajattu itä- ja länsisivuiltaan puuaidalla ja muurilla. Puuaita on uusittu noin 10 vuotta sitten. Sekä
itä- että länsisivujen aidoissa on portit. Etelässä
piha rajautuu Yläportti 2:n autotallirakennukseen.
Pihassa on korkeuseroja. Kulkuväylät on laatoitettu
betonilaatoilla mahdollisesti 1990-luvulla. Alun
perin pihalla on ollut hiekkakäytävät.
Pihan länsiosassa on väestönsuojan hätäpoistumisosan ja ulkovaraston katolle johtavat puiset
ulkoportaat, jotka on uusittu.
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Pihan varustuksiin kuuluvat teräsputkirakenteinen mattoteline, eriaikaisia lasten leikkivälineitä ja
hiekkalaatikko sekä uimahallin pesutilojen vilvoitteluterassin ulkokalusteet. Ulkovalaisimet on uusittu.
Pihalla on nurmivyöhykkeitä, puita, pensaita ja
kukkaistutuksia. Asukkaat hoitavat itse pihaa.
Aitauksen ulkopuolella oleva Raijalaxin eteläjulkisivun itäosan edusta on asfaltoitu ja sen sivulla on
ylätasanteelle johtava betonirakenteinen ulkoporras.

Pihalla on leikkivälineitä ja penkkejä. Laatoitus ei ole
alkuperäinen.
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Katto
Raijalaxissa on tasakatto. Huopakate on uusittu
vuonna 1995 (As. Oy Raijalaxin hallitus 2017, 2).
Katolla on alun perin ollut kivimurskaa eli singeliä,
mutta se on poistettu. Katolla on poistoilmahormeja, asuintilojen takkojen piippuja sekä kaksi pohjamuodoltaan pyöreää hissikonehuonetta, jotka on
verhoiltu alkuperäiseltä vaikuttavalla profiilipellillä.

Raijalaxin katto kuvattuna A-portaan kattoikkunan läpi kohti länttä.
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1970

Raijalaxin sisätilat

P

Kellarikerros

Kellarikerroksen keskiosassa on Espoon kaupungin omistama Olarin uimahalli. Naisten ja miesten
pesuhuone- ja saunatilat ovat toistensa peilikuvia.
Saunoissa on pystypaneloidut seinät. Myös katoissa on puupanelointi. Naisten saunassa on kapea
yläikkuna, miesten sauna on ikkunaton. Pesuhuoneet on uusittu vuonna 2014. Pesuhuoneissa on
kierreportaat, jotka johtavat ensimmäisen kerroksen
pukuhuoneisiin. Suihkutiloista pääsee myös ulos
Raijalaxin eteläpihalle, mutta vilpoloiden koppimaiset näkösuojarakenteet on purettu.
Pesuhuoneiden ja uima-allastilan välillä on
muutaman porrasaskelman verran korkeuseroa.
Uima-allas on 16 metriä pitkä. Tila ei saa luonnonvaloa. Altaan pohjoisen puoleisessa seinässä on alun
perin ollut suuret teräsikkunat, joista on avautunut
näkymä talvipuutarhaan. Ikkunat jouduttiin poistamaan ilkivallan vuoksi jo 1980-luvulla, jolloin
betonipilareiden väliset ikkuna-aukot muurattiin
tiilillä umpeen.
Uimahallin tilat on korjattu ja pintoja uusittu
vuonna 2014, jolloin tehtiin myös koko rakennuksen putkiremontti. Uimahallin lattia on punaoranssia laattaa, joka on mahdollisesti alkuperäinen.
Altaan keraamiset laatat on uusittu vuonna 2014.
Päätyseinissä on puuritilät. Osa allashuoneen
katosta on alaslaskettu, joka on tehty vuonna 2014.
Ilmanvaihtokanavointi sijaitsee katossa harvan
154

1970

Uudisrakennusvaiheen kellarikerroksen pohjapiirustus 15.5.1970.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman
– Eero Valjakka arkkitehdit.

2013

P

Kellarikerros 5.12.2013.
Piirustus: eCity Arska / LVI-insinööri Veljo Maripuu, Teknoplan
LVIS-suunnittelu.

puuritilän takana. Alaslaskun reuna on kaareva.
Altaan yläpuolella ei ole alaslaskua. Uima-altaassa
käytetään rikkihappokloorisuodatusta. Altaan laitteistohuone sijaitsee saunatilojen länsipuolella.
Kellarikerroksen länsipäädyssä sijaitsevat B-portaan alatasanne, asukkaiden urheiluvälinevarasto
sekä väestönsuojatilat, jotka toimivat rauhanaikaan
asukkaiden verkkokomeroina. Lattia ja seinät ovat
maalattua betonia. Väestönsuojatilan teräsovi on
alkuperäinen ja punaiseksi maalattu. Tiloista on
hätäuloskäynti luukun kautta eteläpihalle.

Raijalaxin kellarikerroksen itäpäädyssä on
Olarin Huolto Oy:n vuokraama puusepänverstas ja
autonpesupaikka, joka on ollut alun perin asukkaiden käytössä. Verstaan paikalla on puolestaan ollut
ajoväylä ostoskeskuksen ensimmäisen kerroksen
autohalliin. Puusepänverstaan länsipuolella on
varastotiloja sekä A-portaan alin tasanne.
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Olarin uimahalli oli heinäkuussa 2017 suljettu ja
altaassa ei ollut vettä. Kuva on otettu kohti itäpäätyä.
Vasemmanpuoleisessa seinässä on alun perin ollut suuret
ikkunat talvipuutarhaan, mutta ne on jouduttu poistamaan
ilkivallan vuoksi. Osassa sisäkattoa on alaslasku.
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Pesuhuoneesta uima-allastilaan johtava käytävä.
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Uima-allas on 16 metriä pitkä. Kuva on otettu kohti
länsipäätyä.

Naisten saunassa on ikkuna etelään.

Pesuhuoneiden ja allastilan välinen porras.

Pesuhuonetilat on uusittu vuonna 2014. Kuvassa on naisten pesuhuone.
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Ensimmäinen kerros

1970

Uudisrakennusvaiheen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus 20.5.1970.
Piirustus (osa): eCity Arska / Arkkitehti Vesa Huolman, Vesa Huolman – Erkki Valjakka arkkitehdit.

2013

P

Ensimmäinen kerros 5.12.2013.
Piirustus: eCity Arska / LVI-insinööri Veljo Maripuu, Teknoplan LVIS-suunnittelu.
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Asian Market sijaitsee Raijalaxin itäpäädyn liiketilassa, jossa toimi alun perin
itsepalvelupesula.

Raijalaxin ensimmäinen kerros on varattu liiketiloille. Itäpäädyssä on alun perin toiminut rakennusliike
Arjatsalon omistama itsepalvelupesula. Nyt paikalla
on aasialaistuotteita myyvä Asian Market. Liiketilaan
on tehty vuonna 2014 alaslaskettu puuritiläkatto.
Osa liiketilan ikkunoista on teipattu punaisella
teipillä umpeen.
Asian Market jakaa sisäänkäynnin yhdessä
viereisen pizzeria Opera Yläportin kanssa. Liikkeillä
on sama omistaja. Pizzerian paikalla on alun perin
sijainnut pieni baari ja kioski, jonka myyntiluukku
on säilynyt julkisivulla. Asian Marketin ja pizzerian
sisäkatossa on säilynyt vanhaa ilmanvaihtokoneistoa, joka on poistettu käytöstä.
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Pizzeria Opera Yläportin paikalla on alun
perin sijainnut pieni baari.

Vuoden 1970 lupapiirustuksissa Raijalaxin
ensimmäisen kerroksen länsipääty on piirretty
ravintolaksi, mutta sinne tehtiin kuitenkin liikuntatilat. Olarin liikuntakeskuksen tilat ovat Espoon
kaupungin omistuksessa. Niin kutsuttu Olarin
Jumppis otettiin käyttöön vuonna 1972. (Kuula
5.9.2017.) Palvelujen käyttäjien joukossa on paljon
paikallisia senioreita, mutta muutkin ovat tervetulleita liikuntakeskukseen.
Uimahallin ja kuntosalien sisäänkäynti sijaitsee
ensimmäisen kerroksen pohjoissivulla. Alkuperäisessä teräs-lasiovessa on sivuovi. Teräs-lasirakenteinen tuulikaappi on säilynyt alkuperäisessä asussaan.
Liikuntakeskuksen sisääntuloaula on valoisa.

Sisäovet ovat sinisiä, punaisia ja keltaisia alkuperäisiä laakaovia, joiden yläpuolella on ikkunat.
Punaisten ovien takana on uimahallin pukuhuoneet. Sinisen oven takana on wc-tila, jossa on siniset
kaakeliseinät. Wc-kalusteet on uusittu. Keltaisen
oven takana on suureen kuntosaliin johtava käytävä.
Aulan seinät ovat valkoiseksi maalattua tiiltä.
Liikuntakeskuksen tiloissa on tehty vuonna
2014 LVI-remontti samalla, kun koko rakennus
liitettiin Fortumin kaukolämpöverkkoon. Putket
näkyvät katon puuritiläisen alaslaskun raoista.
Aulan perällä on keltainen vastaanottotiski, josta voi ostaa uimahallin ja kuntosalien lipun. Myyntitiskin takana on henkilökunnan taukotila, jossa on
alkuperäiset patterit eteläseinän suurten ikkunoiden
edustalla.
Uimahallin naisten pukuhuoneessa on punaoranssit peltikaapit, miesten pukuhuoneessa siniset.
Kattoihin on tehty vuonna 2014 osittainen alaslasku.
Pukuhuoneissa on kierreportaat alakerran uimaallas- ja pesutiloihin. Portaat ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan. Portaiden kaarevasti muuratut
tiiliseinät on maalattu valkoisiksi.
Naisten pukuhuoneen itäpuoleinen huone
on toiminut alun perin jalkahoitolana, mutta se
on 2000-luvulla muutettu kuntosaliksi. Salissa on myös keittokomero ja wc. Sisääntuloaulan vieressä on toinen kuntosali, joka rajautuu
pohjoisjulkisivuun.
Aulan länsipuolella sijaitsee käytävän pohjoispuolella toimistohuone ja eteläpuolella siivouskomero. Käytävä johtaa kuntosaliin, jossa on
alkuperäiset yksilasiset teräsikkunat etelään ja
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raijalax

Olarin uimahallin ja kuntosalitilojen sisäänkäyntiaula on värikäs. Ovissa on käytetty päävärejä. Katon alaslasku on vuodelta 2014.

länteen. Kuntosalin seinät ovat pääosin maalattua
tiiltä. Lattian kosteusvaurion vuoksi Jumppiksen
lattia on korjattu vuonna 2001. Kuntosalissa on
puukuvioitu muovimatto. Patterit ja ilmanvaihto on
uusittu vuonna 2014. Kuntosalin pohjoispuolella on
pukuhuoneet. Naisten pukuhuoneessa on suuret
ikkunat, joiden lasit on maalattu tai teipattu keltaisella. Naisten pukuhuoneessa on punaiset, miehillä
siniset peltikaapit.
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Tuulikaapin alkuperäinen
patteri.
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raijalax
Eteläseinää vasten oleva pienempi kuntosali, jossa on vielä
1990-luvulla sijainnut jalkahoitola.

Pohjoissivua vasten oleva henkilökunnan toimistotila.

Uimahallitilojen miesten pukuhuoneessa on siniset kaapit.

Naisten pukuhuoneesta pääsee kellarikerroksen pesuhuoneeseen kierreportaan kautta.

Naisten pesuhuonetiloihin johtava kierreporras.

Suureen kuntosaliin johtava käytävä. Oikealla henkilökunnan toimistohuone.
160
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raijalax
Kuntosalin miesten pukuhuoneessa on siniset kaapit ja
yläikkunat.

Kuntosalissa on suuret etelään ja länteen avautuvat ikkunat. Lattia on uusittu vuonna 2001, kun lattiarakenteen kosteusvaurioita korjattiin. Katossa näkyy ilmanvaihtolaitteistoa ja muita LVI-putkia, jotka on uusittu 2014. Salissa on alkuperäisiä
teräsbetonipilareita.
Kuntosalin ikkunat ovat alkuperäisiä, kiinteitä
teräsikkunoita.
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raijalax
Kuntosalin naisten pukuhuoneessa on keltainen valo, sillä ikkunoissa on värikalvot.
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raijalax

Raijalaxin porrashuoneet A ja B

Raijalaxin porrashuoneiden B ja A ensimmäisen kerroksen
pohjat.
Piirustukset (osat): eCity Arska / LVI-insinööri Veljo Maripuu, Teknoplan LVIS-suunnittelu 5.12.2013.

Yläportti 4A:n porras on kaksisyöksyinen, lepotasanteellinen U-porras, jonka keskellä on hissi. Pohjoissivun
ensimmäisen kerroksen suuret ikkunat valaisevat porrashuonetta. Ylempien kerrosten ikkunaet ovat pieniä.
A-portaan kuudes kerros. Lattialla on uusittu kokolattiamatto.

Raijalaxissa on kaksi porrashuonetta, jotka johtavat kellarikerroksesta ja kuudenteen kerrokseen.
Porrashuoneet ovat ainoastaan asukkaiden käytössä.
Porrashuoneiden sisäänkäynnit sijaitsee ensimmäisen kerroksen pohjoissivulla. Sisäänkäynnit ovat
säilyneet alkuperäisinä.
Molempien porrashuoneiden seinät ovat
osittain tasoitettuja ja valkoiseksi maalattuja betoniseiniä, osittain rapattuja ja maalattuja tiiliseiniä.
A- ja B-portaat ovat muutoin samanlaisia, mutta
porrassyöksyjen suunnat ovat keskenään toisin
päin. Portaat ovat leveitä U-portaita, joilla on täysi lepotasanne ja keskellä hissikuilu. Porras on
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betonirakenteinen. Askelmat ovat mosaiikkibetonilankkuja. Hissikuilujen oransseiksi maalatut
teräsverkkoseinät ja siihen kiinnitetyt puiset käsijohteet ovat alkuperäisiä. Kuiluseinien maalaus on
uusittu vuonna 2011. Hissien konehuoneet sijaitsevat katolla. Alkuperäiset hissit ovat olleet Koneen
hissejä vuodelta 1971, mutta hissit on uusittu vuonna 2017 ja nykyiset hissit ovat Onelift-merkkisiä kolmen hengen (max 240 kg) hissejä, jotka käyttävät
hyväkseen vanhojen hissien kuilujen kiskoja.
Porrashuoneiden ensimmäisen kerroksen lattialla on vanha linolaatoitus. Ylemmissä kerroksissa
sekä välitasanteilla on uusittu kokolattiamatto.

Porrashuoneiden kussakin kerroksessa on
kolme asuntoa. Asuntojen ovet ovat alkuperäisiä
viilutettuja laakaovia, joita kehystävät samansävyiset
listat.
Porrashuoneiden ensimmäisen kerroksen
ikkunat ovat suuria teräsikkunoita, mutta ylemmillä
tasoilla on kapeat kaksipuitteiset puiset yläikkunat,
joiden ulkopuolelle on vuonna 1997 lisätty alumiiniset etuikkunat. Porrashuoneet saavat valoa myös
kuudennen kerroksen katolla olevasta kattoikkunasta, jonne johtavat punaoranssit terästikkaat. Kattoikkunan kautta pääsee myös katolle.
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yläportti 2:n autotallit

Yläportti 2:n autotallit
Korttelin 22043 pohjois- ja eteläreunoilla sijaitsee
kaksi Yläportti 2:n autotallia. Toinen talli on Raijalaxin eteläpihaa vasten ja toinen Ruomelantien
varrella. Nämä Olarin Autotallit Oy:n omistamat
tallit sijaitsevat Olarin Huolto Oy:n maalla. Tallit
ovat osakkeiden omistajien käytössä.
Autotallit ovat pitkiä ja kapeita, itä-länsisuuntaisia autotalleja, jotka on rakennettu 1970-luvun
alussa. Maasto viettää hieman itään päin, joten
rakennusten itäpäädyt ovat on länsipäätyä korkeampia. Sokkelit ovat maalaamatonta betonia. Väliseinät
sijaitsevat kahden tallipaikan välein. Kaukosäätimillä toimivat tallinovet, joissa on puupanelointia
imitoiva ruskea profiiliverhoilu, ovat 2010-luvulta.
Vanhat ovet olivat käsikäyttöisiä kippiovia. Katot
ovat loivia pulpettikattoja, joilla on profiilipeltikate.
Räystäskouruja ja syöksytorvia ei ole.
Raijalaxin viereinen talli on puurakenteinen
ja siinä on 14 autopaikkaa. Seinissä on ruskeaksi
maalattu vaakapanelointi. Tallinovien yläpuolelle
on lisätty valaisimet, joiden edessä on uudet metallilevyt heijastinsuojina. Itäpäädyssä on Raijalaxin
asukkaiden käytössä oleva jätehuone, jonka eteläsivulla on puulevyovi.
Ruomelantien varrella oleva autotalli on tiilirakenteinen ja siinä on 13 autopaikkaa. Päätyseinät ja
eteläsivu ovat puhtaaksi muurattua punatiiltä harmain saumoin. Eteläjulkisivun alaosassa ei ole tiiliä
vaan tiililaattaa ja osa niistä on putoillut (Partanen
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Yläportti 2:n puisen tallin eteläjulkisivu. Ovet on uusittu 2010-luvulla. Itäpäädyssä on Raijalaxin asukkaiden käytössä oleva
jätehuone. Taustalla näkyy Raijalaxin asuinrakennus.

2017). Pohjoissivun yläosassa on vaakapanelointia.
Itäosassa on Asunto Oy Päivilaxin asukkaiden käytössä oleva jätehuone. Jätehuoneen paikalla on alun
perin sijainnut kaksi mäntyä ja tällä kohtaa autotallilla ei ole ollut kattoa eikä pohjoisseinää. Jossain
vaiheessa toinen mänty on poistettu ja tilaan on tehty rakolaudoitettu ovi ja katto, johon on jätetty reikä

jäljelle jätetetyn männyn rungolle. Jätehuoneessa on
rakolaudoitettu ovi.
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yläportti 2:n autotallit

Yläportti 2:n tiilirakenteisen autotallin pohjoisjulkisivu. Tallinovet on uusittu 2010-luvulla.
Tiilirakenteisen autotallin jätehuoneen läpi
kasvaa vanha mänty.

Ruomelantien varren tiilirakenteisen autotallin eteläjulkisivu. Muurin alaosassa on tiililaattoja. Itäpäädyn jätehuoneen
katon läpi kasvaa vanha mänty, joka jätettiin rakentamisaikana paikalleen.
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johtopäätökset
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Rakennushistoriallisesta arvosta ja merkityksestä
Selvitystyössä saadun tiedon varassa Olarin ostoskeskuksen, talvipuutarhan ja Raijalaxin arkkitehtuurista, materiaaleista, rakennustekniikasta, säilyneisyydestä sekä niiden roolista kaupunkimaisemassa
ja asukkaiden arjessa voidaan löytää seuraavia
arvottamisen lähtökohtia:

I Kaupunkisuunnitelma, kaupunkitila
Olari rakentuu kevyelle liikenteelle varatun Ruomelanraitin varrelle. Alueella on panostettu asuntojen
lisäksi myös kerrostalojen kivijalkoihin sijoitettuihin
liike- ja palvelutiloihin. Ostoskeskus ja talvipuutarha
on suunniteltu palvelemaan lähialueen asukkaita,
eivätkä ne näy aluetta kiertäville autoteille. Ostoskeskuksen, talvipuutarhan ja Raijalaxin alimpien
kerrosten muodostama tilakokonaisuus sijaitsee
kaupunkisommitelman keskiössä.
Olarin asemakaava esittää luonteeltaan urbaanille lähiölle selkeän toiminnallisen ja tilallisen
rakenteen, jota leimaavat toisaalta autottoman
kävelymiljöön turvaava liikenneratkaisu ja toisaalta raittiin nähden poikkisuuntaisten, luonteeltaan
erilaisten korttelivyöhykkeiden vuorottelu. Ostoskeskuksen lähiympäristössä nämä kaksi teemaa
leikkaavat kiinnostavalla tavalla.
1) Ostoskeskus sijoittuu luonteeltaan melko
avoimeen korttelivyöhykkeeseen, jota reunustavat alueelle tyypilliset asuinkortteleiden, niin
kutsuttujen tuulimyllykortteleiden vyöhykkeet.
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Ruomelanraitin rikas katutila selittyy paljolti näiden vyöhykkeiden keskenään erilaisesta suhteesta
raittiin: tuulimyllykortteli on raitin pohjoispuolella
kiinni väylässä, kun taas eteläpuolelle jää kalliomaisia puistoja kortteleiden eteen. Luonteeltaan
avoimissa vyöhykkeissä yksittäinen lamelli, kuten
Raijalax, on kiinni raitin eteläsivussa, ja pohjoiseen
jää kahdessa tapauksessa avoin puisto ja raitin keskikohdassa matala ostoskeskus pysäköintialueineen.
Tätä vuorottelevaa tilallista rakennetta voi pitää
Olarin kaupunkisuunnitelmalle luonteenomaisena
ja arvokkaana.
2) Jotta Ruomelanraitti voi olla autoton, huolto
ja pysäköinti on järjestetty ulkosyöttöisinä. Ostoskeskuksen ja Raijalaxin kohdalla on lisäksi esillä
1960-luvulla muodikas kaksitasoinen liikenneratkaisu, jossa autojen ja huollon risteävä väylä kulkee
kannen alla. Talvipuutarha saa merkityksensä autojen tason ja kävelytason yhdistäjänä, mikä ehkä selittää myös rakennuksen kiinteistöteknisesti erikoisen
sijainnin katualueella, kuitenkin osana Terhilaxia.
Alkutilanteessa alatasolta lienee ollut lähes tasaarvoinen käynti uimahalliin ja ostoskeskukseen
autolla tuleville käyttäjille.

tilallisesti rikas suhde kallioiseen maastoon sekä
modulikonstruktivistinen rakennejärjestelmä, joka
näkyy julkisivuissa esitettyinä kantavina rakenteina,
yhtenevinä julkisivumateriaaleina ja kirkkaiden
tehostevärien käyttönä sekä rakennusten alimpien kerrosten varaamisena julkisiksi tiloiksi ja
liiketiloiksi.
Talvipuutarha edustaa Suomessa erityislaatuista
rakennustyyppiä. Se oli alun perin julkinen läpikulku- ja oleskelukeidas, joka yhdisti ostoskeskuksen
ensimmäisen kerroksen liiketilat ja Raijalaxin julkiset tilat. Talvipuutarhaan oli koottu useita kunnianhimoisia arkkitehtonisia ideoita: suuri suihkulähteenä toiminut kivipaasi, palmuja, suuri ikkuna uimaallastasolle sekä vesiputouksen tavoin suojakatoksen
ikkunoita pitkin valuva sadevesi. Öiseen aikaan
sisältä valaistu lasipaviljonki on näkynyt Ruomelanraitille lyhtymäisenä. Tällä hetkellä talvipuutarha on
kärsinyt ilkivallasta, eksoottiset kasvit on poistettu ja
rakennus on suljettu yleisöltä.

II Rakennusten arkkitehtuuri

Pääasiassa punatiilisistä, 1960-luvun konstruktivistista tyyliä edustavista rakennuksista koostuva Olari
I -alue on arkkitehtuurinsa puolesta yhdenmukainen kokonaisuus. Arkkitehti Simo Järvisen ja Eero
Valjakan suunnittelema ja Rakennus Oy Arjatsalon

Tarkasteltavissa rakennuksissa kiteytyvät koko
alueen keskeiset suunnitteluperiaatteet, joita ovat
muun muassa tiivis kompaktikaupunki-ihanne,

III Olarin suunnitelman merkitys oman
aikansa arkkitehtuurikeskustelussa ja
osana suunnittelijoidensa uraa
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toteuttama asuinalue edustaa aikansa korkeatasoisinta lähiörakentamista Suomessa. Sen suunnittelijat palkittiin vuonna 1975 rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnolla.
Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksessä Missä maat on mainiommat Olarin asuntoalue on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi
kulttuuriympäristöksi.
Tässä selvityksessä tarkasteltavien rakennusten
suunnittelusta vastasi arkkitehti Vesa Huolman.
Suunnitelmissa noudatettiin Järvisen ja Valjakan
Olarin suunnitelmissa määrittelemiä suunnitteluperiaatteita. Rakennusliike Arjatsalo osoitti erityisen
suurta luottamusta tuolloin uransa alkupuolella oleviin arkkitehteihin. Olari on myöhemmin noussut
suunnittelijoidensa tunnetuimmaksi työksi. Simo
Järvinen myös asui Olarissa 26 vuotta. Vuonna
2002 talvipuutarhan edusta nimettiin Olari-Seuran
esityksestä Simo Järvisen aukioksi.

IV Käyttö ja käytön kautta syntyneet
identiteetit
Olarilaisia haastatellessa ja erilaisia muistelmatekstejä lukiessa käy selväksi, kuinka keskeisessä asemassa ostoskeskus, talvipuutarha ja Raijalaxin uimahalli sekä ”Jumppis” ovat olleet 1970–1980-luvun
asukkaiden elämässä. Alun perin rakennuskokonaisuus vastasi melko kattavasti olarilaisten päivittäisiin tarpeisiin. 1970-luvulla Olarin ostoskeskuksessa
eli Terhilaxissa oli elintarvikekauppa, ravintola,
seurakuntakoti, pankki, valokuvaus- ja kodinkoneliike, posti, nuorisotila ja kukkakauppa. Raijalaxissa
toimi kuntosali, uimahalli, itsepalvelupesula ja
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kioskimyymälä. Olaria kuvaavat postikortit antavat
osaltaan vihjeitä alueen merkityksestä ja arvostuksesta 1970-luvun Espoossa ja myös kansallisesti.
Nuorisolle talvipuutarhan nuorisotila Olarin
Klubi eli ”Läävä” on ollut hyvin tärkeä etenkin
1990-luvulla. Merkityksestä kertovat komeat graffitiseinät ja uimahallin seinää vasten tehty, myöhemmin purettu skeittiramppi.
Nykyään palvelutarjonta on huomattavasti
yksipuolistunut eikä alue enää toimi alun perin tarkoitetulla tavalla. Pankki, posti ja kauppa lopettivat
toimintansa 1990-luvun laman myötä. Ostoskeskuksen pääasiallinen käyttäjä on tätä selvitystä laadittaessa pienvarastoja vuokraava Omavarasto-yritys,
joka sekin on lopettamassa toimintaansa Olarissa.
Talvipuutarha on suljettu yleisöltä ja tilallisesti
vaikuttava ikkunayhteys uimahallin ja puutarhan
väliltä on muurattu umpeen ilkivallan takia. Raijalaxin asunnot, uimahalli ja kuntoilutilat ovat säilyneet
alkuperäisessä käytössään.
Vuonna 2003 Kuitinmäki–Olarin ostoskeskuksen kehittämissuunnitelmassa hiljentyneen liikekeskuksen kehittämiseksi pohdittiin sekä säilyttäviä
että purkavia vaihtoehtoja. Talvipuutarhan osalta
tuolloin esitettiin kolme vaihtoehtoa: yhdistäminen
uima-allastilaan, muutos kokoustilaksi tai muutos
paikallismuseoksi. (Stenroos & Fogelholm 2003,
30.)

V Säilyneisyys
Jos rakennusten käytön julkisen luonteen hiipumista ja kaupunkitilallisen merkittävyyden muuttumista ei oteta huomioon, voidaan sanoa, että

rakenteidensa puolesta Olarin ostoskeskus, talvipuutarha ja Raijalax ovat säilyttäneet olennaisimmat
tunnistettavat arkkitehtoniset piirteensä.
Eräs konstruktivistisen arkkitehtuurin keskeisiä periaatteita on tehdä tilojen muuntelu helpoksi
annetun rakennusrungon rajaamissa puitteissa.
Tarkastelun kohteena olevia rakennuksia ei ole
missään vaiheessa laajennettu. Talvipuutarhaa ja
Raijalaxia koskevat muutokset ovat keskittyneet
lähinnä julkisivuihin ja pintoihin, eivät niinkään
tilasommitteluun. Ostoskeskuksen perusrakenne
perustuu teollisesta rakentamisesta omaksuttuun
sienipilariverkostoon, joka on tehnyt mahdolliseksi
sisätilojen vapaan ryhmittelyn kevyitä väliseiniä purkamalla ja uusia rakentamalla. Terhilaxin sisätilat
ovat kokeneet lukuisia muutosvaiheita, joissa niitä
on muokattu vastaamaan uusien käyttäjien tarpeita.
Selvitystä varten tehdyissä haastatteluissa ja
Olari-Seuran asiakirjoista kävi ilmi, kuinka olarilaiset toimivat varsinkin alkuvuosina erittäin aktiivisesti saadakseen palveluja ja toimintaa uudelle
asuinalueelleen. Tiivis yhteisöllisyys näkyy yhä
muun muassa Raijalaxissa siinä, kuinka asuinrakennuksesta ja piha-alueista on pidetty hyvää huolta.
Samaa ei voi sanoa Olarin ostoskeskuksesta tai
talvipuutarhasta, jotka ovat vähäisen käytön vuoksi
jääneet vaille huolellista ylläpitoa ja päässeet huonoon kuntoon. Rakennuksille eri aikoina tehdyt
korjaus- ja muutosvaiheet ovat vastanneet lähinnä
hetkelliseen tarpeeseen, ne eivät ole olleet luonteeltaan korostetun säilyttäviä tai entistäviä. Alkuperäisiä rakennusosia on kuitenkin säilynyt rakennusten
ikään nähden tavanomainen määrä.

Arkkitehtitoimisto Livady

Mahdollisia suuntaviivoja tulevalle suunnittelulle
Olarin asemakaava ja sen toteutus edustavat 1960ja 1970-lukujen taitteen parasta kaupunkisuunnittelua Suomessa. Taustalla on kansainvälinen
suunnitteluihanteiden muutos viherympäristöjä
ja tehokasta liikennettä painottavasta teollisesta
modernismista kohti ihmiskasvoista ja urbaania
kaupunkisuunnitteluihannetta, jossa myös paikallinen ja kansallinen perinne – Olarin kohdalla
suomalaisen puukaupungin tilarakenne – otetaan
vakavasti uuden suunnittelun yhtenä lähtökohtana.
Olarin rakentumisen ajanjaksoa leimasivat
kiihtynyt maaltamuutto ja nopea esikaupunkirakentaminen. Rakennusliikkeet tuottivat betonielementtilähiöitä lähes liukuhihnalta. Laadukkaaseen suunnitteluun ei panostettu, rakentamisen laatu laski ja
uusia asuinympäristöjä alettiin kritisoida rankasti.
Poikkeuksen vallitsevasta mallista teki Rakennus
Oy Arjatsalo, joka monien vaiheiden kautta päätyi
rakennuttamaan Olarin kerrostalot paikalla punatiilistä muuraten. Totutusta poiketen alueella panostettiin myös jalankulkualueisiin, julkisiin tiloihin ja
kaupunkimaiseen ympäristöön.
Kokonaisuutena Olari on erittäin hyvin säilynyt
lähiökokonaisuus. Ostoskeskus, Raijalax ja talvipuutarha ovat kiinteä osa arvokasta ja hyvin säilynyttä
Olarin kaupunginosaa. Ensisijainen suositus on
pyrkiä säilyttämään rakennukset ja vahvistamaan
niiden julkisia ja kaupallisia käyttöjä, joiden kautta
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ne ovat löytäneet paikkansa Olarin pienen kaupunkiyhteisön ytimenä.
Tätä kirjoitettaessa on tiedossa, että ostoskeskuksen ylläpito ja hyvien vuokralaisten löytäminen
on vaikeaa. Mikäli ostoskeskus päädytään korvaamaan uudella rakennuksella, on huomattava että
ympäristöön nyt mahdollisesti tehtävät muutokset
ovat ensimmäinen merkittävä muutos tai täydennys
alueen rakennuskantaan, ja siksi niiden hyvään
suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Myös Espoon eteläosien yleiskaava ohjaa kaupunkikuvan suojeluun ja ”alueen ominaispiirteiden
vaalimiseen” (ks. selvityksen s. 11).
Olarin konstruktivistiseen arkkitehtuuri-ihanteeseen liittyy paitsi rakennusten muunneltavuus,
myös koko kaupunginosan ajattelu struktuurina tai
järjestelmänä. Tästä näkökulmasta julkisten tilojen,
puistojen ja raittien muodostama runko on ensisijainen, ja yksittäisten rakennusten muutoksia tai
jopa korvautumista uusilla voi pitää mahdollisena.
Alueen ominaispiirteiden näkökulmasta tärkeä
on Ruomelanraitin tilallinen rytmi. Se johtaa ajattelemaan, että ostoskeskuksen paikalle olisi syytä
suunnitella raitin varressa matala, esimerkiksi portaittain nouseva rakennusmassa. Julkista tai kaupallista toimintaa on tarpeen saada avautumaan raitille.
Talvipuutarhan säilyminen olisi Olarin rakennushistorian näkökulmasta suotavaa. Sen uuden

käytön suunnittelussa tulisi pyrkiä löytämään
käyttöjä, jotka palauttavat alatason aktiiviseksi.
Eduksi olisi löytää käyttö, joka voi suoraan liittyä
uimahalliin (tai hallin jatkossa korvaavaan uuteen
käyttöön) ja ehkä myös nyt huolto- ja työkonehallina
toimivaan tilaan, ja siten palauttaa alatason tilallista
ja toiminnallista periaatetta osana julkisten ja kaupallisten tilojen kokonaisuutta.
Arkkitehtuurin (värit, materiaalit) osalta uuden
rakentamisen ei tarvitse kopioida olemassa olevaa,
mutta jos modulaarisuudelle löytyy luontevia, rakennusten käytöstä nousevia perusteluja, se voisi olla
yksi hyvä arkkitehtuurin lähtökohta.
Kaikissa vaihtoehdoissa on tärkeää, että mahdollinen uusi rakennus parantaa tai jalostaa Olarin
ytimen tilallista ja toiminnallista laatua, ja saa sitä
kautta olarilaisten hyväksynnän.
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Olarin ostoskeskus, talvipuutarha ja Raijalax
lyhyesti
Espoon Olarin ensimmäinen rakennusvaihe edustaa korkeatasoisinta 1960–1970-lukujen vaihteen
lähiörakentamista Suomessa. Asuinaluetta leimaavat oman aikansa kompaktikaupunki-ihanteista
kumpuavat kaavoitusratkaisut ja harvinaisen yhdenmukainen konstruktivistinen rakennustyyli. Alueen keskiössä on ostoskeskuksen, talvipuutarhan ja Raijalaxin muodostama rakennuskokonaisuus.
Simo Järvisen, Eero Valjakan ja Vesa Huolmanin suunnittelemissa ja Rakennus Oy Arjatsalon
toteuttamissa rakennuksissa kiteytyvät koko alueen keskeiset teemat. Ostoskeskuksen pääjulkisivu
aukeaa koko alueen selkärankana toimivalle jalankulkukadulle, Ruomelanraitille. Autoliikenne ja
pysäköinti on sijoitettu rakennuksen toiselle puolelle ja kellarikerrokseen. Raijalax on pääasiassa
asuinkerrostalo, jonka alimmat kerrokset on Olarin kaavoitusperiaatteiden mukaisesti varattu julkiseen käyttöön ja liiketiloiksi. Rakennuksia yhdistää Suomen mittakaavassa erityislaatuinen paviljonkirakennus, talvipuutarha, johon on koottu useita arkkitehtonisesti mielenkiintoisia aiheita.
Taajamiin nousevat lähiöt pyrittiin 1960-luvulla suunnittelemaan palveluiltaan omavaraisiksi
siten, että asukkaiden päivittäiset tarpeet pystyttiin täyttämään oman asuinalueen sisällä. Olarin
ostoskeskus vastasi ainakin osittain tähän tavoitteeseen aina 1990-luvulle asti. Olarin keskustassa
toimivat aktiivisimpina aikoina keskikokoinen elintarvikekauppa, ravintola, pankki, posti, nuorisotila,
seurakuntakoti, kuntosali, uimahalli ja useita erikoisliikkeitä. Nykyään palvelutarjonta on huomattavasti yksipuolistunut eikä alue enää toimi alun perin tarkoitetulla tavalla arkielämän keskuksena.
Muun muassa talvipuutarha on kärsinyt ilkivallasta, eksoottiset kasvit on poistettu ja rakennus on
suljettu yleisöltä.
Rakennukset ovat vuosien varrella kokeneet melko tavanomaisen määrän muutos- ja korjausvaiheita. Suurin osa muutoksista on koskenut ostoskeskuksen sisätiloja, joita on muokattu vastaamaan
uusien käyttäjien tarpeita. Arkkitehtonista perusideaa hämärtäviä laajennuksia ei ole tehty ja rakennukset ovat kyenneet säilyttämään olennaisimmat tunnistettavat piirteensä.
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