
Olarin kumpuileva alue muodostuu peruskalliosta, ikimännyistä, -kuusista ja -lehtipuista. Ennen siellä on ollut harvakseltaan sekä mökkejä että oma-
kotitaloja. 
aluerakentajien, rakennustoimisto a. Puolimatka Oy:n ja rakennus  arjatsalo Oy:n  saatua Espoolta alueet rakentamiseen alkaa vilkas kerrostalojen 

teko. Olarinmäkeä alueena kyllä moni kummasteli. Olihan siinä jyrkkiä kallioita, suonsilmäkkeitä ja käärmelouhikoita. Suunnitelmien tultua julkisiksi 
ihmettelyä herätti korkeiden kerrostalojen sijoittaminen alueen korkeimmalle paikalle, mäen päälle. Ensimmäiset kerrostalot valmistuivat 1969.  Punaiset 
tiilitalot ovat arjatsalon tuotantoa, Puolimatkan materiaali oli harmaa betoni. arjatsalon talot saivat lisäilmettä ikkunoiden alle sijoitetuista erivärisistä 
julkisivulaseista, erityinen ylellisyys olivat huoneistokohtaiset saunat – sellainen saatettiin sijoittaa jopa pieneen yksiöönkin. nuoret arkkitehdit Timo 
Valjakka ja Simo Järvinen saivat työstään rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon  vuonna 1975.
Pääkaupunkiseudulle virtasi työn perästä väkeä ja siksi uusia asuntoja tarvittiin. 1972 alueella asui jo lähes 3500 asukasta. Uudella alueella oli luonnol-

lisesti monenlaisia ongelmia. Palvelut olivat surkeita, mutta asukkaiden aktiivisuus sai aikaan vähitellen tilanteen paranemisen. Perustettu Olari-Seura ry 
ja paikallislehti länsiväylä olivat tärkeitä kanavia epäkohtia esiintuotaessa – ja niitä käytettiinkin. 
Erityisen suuri näyttävä ponnistus oli Olarin syysryntäys 15.–24.9.1972. Se oli viikon mittainen tapahtuma, jonka järjestämiseen saatiin kaikki tahot 

mukaan ja päivittäisen ohjelman julkistamista varten 16-sivuinen lehti. Vastaavaa uutta ei sittemmin enää tehty. 

Tähän artikkeliin on poimittu eri aihepiireistä sekä kansalaisten itsensä kirjoittamia juttuja ja valituksia että länsiväylä-lehden toimituksen kirjoittamia 
uutisia. Poiminnat on jaettu eri alueisiin otsikoilla, värikkäimpiä  kirjoituksia löytyy arEEnan alta. ajallisesti mukaan on otettu kirjoituksia ja ilmoi-
tuksia ensisijaisesti vuodelta 1972, jonkin verran orastavaa toimintaa edeltäviltäkin vuosilta.
Olarilaisilla on alkuun ollut tyypillisesti uusien asuinalueiden tapaan kirpeitä kirjoituksia kirvoittavia monenlaisia ongelmia, mutta vähitellen epäkohta 

toisensa perään saadaan ratkaistua ja elämä tasoittuu.

Sirkku Dölle / Olari-Seura ry

Kuva yllä vasemmalla: Itäporttia ja Ylistörmää rakennetaan. Valok. Lars Lönnqvist 1970. Yllä oikealla: Näkymä Olarinmäelle. Valok. Lars Lönnqvist 1970-luvun lopulla.
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OLARI 1972

LÄNSIVÄYLÄ- JA OLARIN SYYSRYNTÄYS -LEHDISTÄ POIMITTUA

Ruomelantietä. Oikealla Olarinmäen matalia kerrostaloja 
rakenteilla.Valok. Lars Lönnqvist 1970-luvun alussa.

Päivänkehrän koulun rakennustyömaa.Koulutoiminta 
alkoi 1975. Valok. Lars Lönnqvist.

Kuitinmäkeä, As. Oy. Rovastinkotia rakennetaan. 
Valok. Lars Lönnqvist 1976.

Päiväkummuntietä. Valok. Lars Lönnqvist 1970-luvun 
alussa.

Fagerstenin kivi, 
Kaakkois-Suomen 
rapakivialueelta 
jääkauden sula-
misveden mukana 
ajelehtinutta rapaki-
vilohkaretta ei räjäy-
tetty Olaria rakennet-
taessa, vaan tielinjaa 
muutettiin kaupunki-
suunnittelupäällikkö 
Nils-Erik Fagerin 
päätöksellä. Valok. 
Lars Lönnqvist.

Kuitinmäkeä. Valok. Lars Lönnqvist 1976.

RAKENTAMINEN

Kun alueen rakentaminen alkoi, oli työmaaliikenne huomattavaa. Tunnissa saattoi 
250 raskaasti lastattua autoa ajaa alueen läpi ja tämä liikenne möyhi väylät huonoon 
kuntoon.

TYöMAA-AUTOT RIKKOVAT TIET
A R E E N A
Olariin rakennettavan suuren kerrostaloalueen rakennustöitten takia ovat rinne- ja laaksotien asukkaat joutuneet 

kokemaan oikein vanhanajan kelirikon. roudan sulaminen ja raskas kuorma-autoliikenne yhdessä ovat jauhaneet 
(kuva) tiet paikoitellen perunapelloksi. rakennuttajien taholta on teitä paranneltu, mutta toimenpiteet ovat ilmeisesti 
tarkoitettu raskaan liikenteen tarpeisiin, koska henkilöautojen pohjapellit tuppaavat pelottavasti paukkumaan.

Mauritz Hellström
Länsiväylä 15/17.4.1969 s. 3.

OLARISTA RAKENNETTU YLI PUOLET
OSTOSKESKUS JA TALVIPUUTARHA VIHITTIIN

Viime perjantaina vietettiin mittavia harjannostajaisia.11 taloa harjaan. Samalla vihittiin uusi ostoskeskus ja talvipuutarha suihkulähtei-
neen. Suihkulähteen  suunnitteli Zoltan Popowitsch ja Yrjö Sotamaa. Seppo Westerlund risti kiven Koskikiveksi. MH. 
Länsiväylä 34/16.9.1971 s. 2.

KUITINMÄEN PUOLELLE OLARIN RAKENTAMISESSA

Kaikkiaan yhdeksän asuintalon harjannostajaisia vietettiin Olarissa perjantaina. Varsinaisen Olarin alueella nämä talot ovat ensimmäi-
sen rakennusvaiheen viimeisiä ja rakentaminen on siirtynyt Olarin länsipuolelle Kuitinmäkeen, jossa rakennustyöt on pantu alulle viiden 
talon osalta.  

rakennustyöt aloitettiin Olarissa vuonna 1969. Tänä syksynä Olarissa on valmistunut 40 kerrostaloa. näiden tilavuus on noin 300 000 
kuutiometriä. Kerrosala on yhteensä n. 80 000 kerrosneliömetriä. asukkaita Olarissa on noin 3500. Olarin aluetta rakentaa arjatsalo Oy.

Olarin länsipuolella olevan Kuitinmäen rakennustyöt on aloitettu. Ensimmäiseen rakennusvaiheeseen kuuluu viisi asuintaloa. asema-
kaavallisesti rakennetaan Kuitinmäki Olaria huomattavasti väljemmäksi. Kuitinmäen puolelle rakennetaan kaikkiaan n. 1000 asuntoa. 
rakennustyöt saadaan päätökseen vuonna 1975. Tällöin Olarin asukasluku kohoaa n. 8000:een.
Länsiväylä 35/21.9.1972 s. 8.

Olari kuului 1964 perustettuun Etelä-Espoon seurakuntaan, mikä 
jaettiin kahtia 1975. Muodostettiin Kivenlahden ja Olarin seurakunnat. 
Olari peri 1948 ostetun puukirkon. 

Kirkkobussi jouluaamuna Olarin kirkkoon
Toisen auton reitti alkaa Brinkinmäestä klo 6.10 – Tillinmäki 

6.15 – Kivenlahti kartanon pys. 6.20 
nöykkiön tietä Westerlundin mutkaan, jossa 6.25 – Kirkko-

tien kautta Kokoojatielle, – Espoon tie – Vapaaniemen koulu 
6.40 – Friisilän th 6.45. lisäksi liikennöitsijän lahjana Juhani-
lan päätepysäkiltä 6.30 lillhemtin ja länsipään kautta Olarin 
kirkkoon.Myös paluukuljetus.
Länsiväylä 47/18.12.1969 s. 12.

Olarin kirkkomusiikki-ilta
Etelä-Espoon seurakunnan nuorisokuoro Candomino järjestää 

4.5. klo 20.00 musiikki-illan Olarin kirkossa. Candomino on 
lyhennys sanoista Cantate Domino, laulakaa Herralle.
Länsiväylä 17/29.4.1969 s. 6.

Kirkkokonsertti
Etelä-Espoon Olarin kirkossa (niittykumpu) sunnuntaina 

13.12. klo 19.00. nuorisokerho Candomino laulaa lähinnä jou-
luaiheista a´cappella-musiikkia. Ohjelmistossa on useita hyvin 
tunnettuja joululauluja, kuten Jouluyö, juhlayö; Heinillä härki-
en kaukalon; Kautta tyynen vienon yön jne. J. S. Bachin jou-
lukantaatissa laps syntynyt on meille laulaa alttosoolon ritva 
laamanen, tenorisoolon Seppo Suihko ja bassosoolon Sampo 
Suihko. Soitinryhmässä soittaa anna-Maija Usma ja Sirpa Ju-
vonen, viulu, Juhani Kivilaakso, sello, Markku ja Matti Kilpiö, 
alttonokkahuilu  ja Hannu lahtela, urkusäestys, Tauno Satomaa 
musiikillinen johto.

Tervetuloa viettämään yhteistä iltaa kirkkomusiikin parissa 
Candomino-kuoron kanssa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Ohjelma maksaa 3 mk.
Länsiväylä 46/10.12.1970 s. 10.

KIRKKO

OLARI-SEURA  JA SYYSRYNTÄYSVIIKON OHJELMA

OLARI-SEURA PERUSTETTIIN

   Viime maanantai-iltana kokoontui Matinkylän Pirtille sata Olarin ja lähialueen asukasta perustamaan Olari-Seuraa. Kokouksen avasi 
tunnetulla tyylillään maist. Jussi Korhonen valottaen samalla perustettavan uuden seuran tärkeimpiä suuntaviivoja. Maist. Korhonen va-
littiin  myös kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteerikseen hän pyysi herra Kuulan. Samaan tahtiin jatkettiin sääntöehdotuksen käsittelyä. 
Muutama pykälä aiheutti keskustelua, mutta kaikki pykälät hyväksyttiin lähes sellaisenaan. Vuorossa oli tupakan mittainen tauko, jonka 
jalkoihin oli koko Olari-Seuran perustaminen unohtua. Tauon jälkeen se sitten perustettiin.

Vuorossa olivatkin sitten henkilökysymykset, jotka kuten tunnettua, aiheuttavat aina useita puheenvuoroja, eivätkä aktiiviset olarilaiset 
tuottaneet tässäkään suhteessa pettymystä. Vilkkaan keskustelun 
jälkeen äänestyksessä valittiin seuran johtoon 8 jäsentä: rouvat 
Kleemola ja Kukka, herrat Kaljunen, Kuula, laaksonen, lönn-
qvist, nissinen ja allekirjoittanut. Mainittakoon tässä, että nuo-
rison edustaja Krister lönnqvist sai eniten ääniä. Varalle herrat 
Forss ja Koivikko. Tilintarkistajiksi valittiin herrat Korhonen ja 
Sarres. Edellä mainituille ei kokouksen päätöksen mukaan tulla 
maksamaan minkäänlaista palkkiota. liittymismaksuksi tuli 3 
mk ja jäsenmaksun suuruus on perheenpäältä 5 mk ja muilta yli 
15-vuotiailta perheenjäseniltä 2 mk. lopuksi maist. Korhonen 
kiitti vilkkaasta osanotosta ja evästi Olari-Seuran johtokunnan 
kokouksessa virinneillä ajatuksilla.

(Kirjoittajan nimi puuttuu. Matti Uronen?)
Länsiväylä 2/14.1.1971 s. 9.

OLARI SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA TÄLLE VUODELLE

Yleistä
Olari-Seuran tärkeimpänä tehtävänä sen ensimmäisen toimin-

tavuoden aikana on pyrkiä saavuttamaan asemansa Olarin ja 
sen lähialueiden asukkaiden yhdyssiteenä. Voidakseen edustaa 
asukkaita kunnallisiin viranomaisiin, muihin yhdistyksiin ja 
aluerakentajiin nähden, tulee seuran jäsenmäärä kasvaa sellai-
seksi, että seuran ja sen kannanottoja on tarkasteltava todella 
huomioonotettavana Espoon asukasryhmää edustavana elimenä.

Ensimmäisenä toimintavuonna tulee Olari-seura informoi-
maan alueen asukkaita sääntöjensä 2, 3 ja 4 pykälien sisällöstä 
ja tällä tavoin tekemään itsensä alueella tunnetuksi. Samalla 
käynnistetään informaatioon perustuva jäsenhankinta.

Yhteistyö viranomaisiin
Olari-seura pyrkii saattamaan kauppalan ja valtion viran-

omaisten tietoon alueella vallitsevia viranomaisten toimialaan 
kuuluvia epäkohtia ja pyrkii yhteistyössä heidän kanssaan löy-
tämään ongelmille myönteiset ratkaisut. Tämän hetken ajan-
kohtaisina ongelmina on todettava koulukysymys, lasten päi-
vähoitoon liittyvät pulmat, nuorison kerho- ja askartelutilat, 
ulkoilualueiden käytön tehostaminen sekä urheilukenttäkysy-
mykset unohtamatta liikenteen ja sen jatkuvan kehittämisen 
vaatimaa jatkuvaa huomiota.

Yhteistyö aluerakentajiin
 Olari-seura pyrkii aluerakentajien kanssa myönteiseen ja ra-

kentavaan yhteistyöhön alueen kaikenpuolisen viihtyisyyden li-
säämiseksi ja arvostuksen säilyttämiseksi. alueen omakotitaloja 
ei tässä yhteydessä saa unohtaa, vaan on pyrittävä kohentamaan 
samanaikaisesti muun rakennustoiminnan yhteydessä omakoti-
alueen tiestöä ja muuta kunnallistekniikkaa.

Jäsentoiminta
Olari-seura pyrkii tarjoamaan jäsenilleen ja alueen asukkaille 

mahdollisuuksia erilaiseen harrastus- ja virkistystomintaan. Harrastustoiminnan aloit-
taminen riippuu suuresti siitä, mitä tarpeita seuralle esitetään ja saadaanko toimintoja 
johtamaan tähän soveliaita henkilöitä. Seura pyrkii kuitenkin koordinoimaan alueella 
tapahtuvan harrastustoiminnan riippumatta siitä, kuka toiminnan on aloittanut. Vain 
seuran koordinaatiotoiminnan avulla voidaan alueella saada riittävän voimakas asuk-
kaita ja asukkaiden tarpeita edustava ryhmittymä, jonka avulla Espoon kauppalan pii-
rissä kiinnitetään alueeseen sille kuuluva huomio.

Johtokunta
Olari-seuran johtokunta toimii ensimmäisenä toimintavuotenaan ideoita keräävänä 

ryhmänä, joka pyrkii herättämään alueen asukkaissa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta 
ja vaikuttamalla edellä mainitulla tavalla asukkaiden oman aktiivisuuden lisäämiseksi. 
Johtokunnan jäsenet eivät kuitenkaan pysty henkilökohtaisesti toteuttamaan kaikkien 
eri piirien toivomuksia, jolloin sen on käytettävä apunaan asukkaiden keskuudestaan 
valitsemia tai muutoin kutsuttuja toimikuntia, työryhmiä tms. toimivia elimiä, jotka 
kuitenkin käynnistävät tarkoitetun toiminnan. – (Ei allekirjoitusta.)
Länsiväylä 7/18.2.1971 s. 8.

PALVELUT

OLARIN ESSO ON HUOLTOASEMA
TÄYDELLÄ TEHOLLA

Länsiväylä 38/15.10.1970 s. 10

OLARIN PALVELUT PARANEVAT
10.9. avataan Olarin liikekeskus monitahoisin palveluin. nyt 

iii-vaiheessa Olari pystyy tarjoamaan lähes täydellisen nyky-
aikaisen palvelun. lisää viihtyisyyttä tuo nyt avattava talvi-
puutarha ikivihreine istutuksineen, jonka kruunaa suihkulähde, 
painoltaan noin 30 tonnia. nuoriso saa käyttöönsä yli 100m2:n 
tilan. liikkeitä ovat Hansa itsepalvelu, pesula, parturi, kampaa-
mo, neuvola, posti, pankki.
Länsiväylä 33/9.9.1971 s. 5.

UUDEN OLARIN ASUKKAAT JA NAAPURIT
Kivaa täydennystä viihtyisään asumiseen tuo Jumppiksen ui-

mahalli sekä saunat naisille ja miehille 13.9.1971 klo 7 alkaen 
Yläportti 4. Palvelemme arkisin klo 7–21, la klo 7–18, su klo 
13–18

Kassa ja ovet suljetaan ark. klo 20 ja viikonvaihteessa klo 17.

KUNTOPALVELUT valmistumassa. lääkintävoimistelu ja 
hieronta tulossa.Virkistymistänne varten Olarin Jumppis.
Länsiväylä 33/2.9.1971 s. 2. 

HELSINGIN SÄÄSTöPANKKI
avaamme 27.9.1971. noutakaa oma Disneyland-levynne 

uudesta Olarin konttoristamme Olarin Ostoskeskuksesta 
ruomelan aukiolla.
Länsiväylä 35/23.9.1971 s. 11.

HAMMASLÄÄKÄRI leena-Maija Uotilan vastaanotto osoitteessa Ylä-
portti 1 a 1. aikavaraukset puh. 883971.

Länsiväylä 34/16.9.1971 s. 6.

LIBITO
Tänään, 4.5. avataan Olarin OSTOSKESKUKSESSa 

libito.
Stereot, TV:t, äänilevyt, sähköalan tarvikkeet, kenneltuotteet, magnetofoninauhat, kasetit, vaihtoäänilevyt ja 
-kasetit. Tervetuloa tutustumaan Olarin ostoskeskukseen.

Länsiväylä 18/4.5.1972 s. 8.

LIIKENNE 

OLARIN BUSSIPULMAT
A R E E N A
Espoon auto Oy ota korviisi tämä Olarissa asuvien vakaa toi-

vomus ja jatka kauniin vihreän linjasi liikennettä Olariin saakka. 
linja iB olisi kuin luotu meitä varten, sillä pääsisimme Tapiolaan 
ja Munkkiniemeen ja moniin muihin linjan varrella oleviin paik-
koihin. Tällä hetkellä tilanne on toivoton e.m. suuntaan. Toivon-
kin, että olarilaiset nostaisivat esiin kysymyksen mitä pikimmin 
siitä, että tie- sekä liikenneolot järjestettäisiin Olarissa kuntoon 
hetimmiten. – ”Linjurin käyttäjä”
Länsiväylä 29/13.8.1970 s. 3.

OLARIN LIIKENNöITSIJÄLLE
A R E E N A
Kiitos erittäin kehnosta palvelusta. Kiitos rämisevistä, likaisista, 

haisevista busseista, jotka ovat liian täynnä aamuin illoin.
Kiitos siitä, että matkustajien keskuudessa ovat hyvät tavat ka-

donneet. Kukaan ei ole enää kohtelias kenellekään, koska meitä 
palveleva liikennöitsijäkään ei ole. Kiitos myös teippirullasta, 
jonka varmaankin annatte kaikille sarjalipun ostajille, jotta he 
voivat korjata säännöllisesti repeilevät lippunne.Kiitos sille, joka 
pakottaa Olariin liikennöivän joko parantamaan palveluaan tai 
hankkii tilalle parempaan asiakaspalveluun pystyvän yrittäjän. 
– ”Henkilöauton omistava toimitusjohtaja”
Länsiväylä 48/20.12.1972 s. 3.

SAKKOSUMA TAKSEILLE OLARISSA
Jos taksimies haluaa palvella asiakastaan ”ovelta ovelle” Ola-

rin kerrostaloalueella, odottaa autoa ajavaa omistajaa 60 markan 
sakko. Toisen palveluksessa oleva ajomies pääsee 30-40 markal-
la. Vain sairaskuljetusta tekevä taksi voi selvitä sakoitta. Miten 
paljon asiakaspalvelu heikkenee, siitä on osoituksena rouva, joka 
tilasi taksin ruomelanaukiolle erään liikkeen eteen välttyäkseen 
useiden raskaiden laatikoiden kantamukselta. Hän odotti puoli 
tuntia, taksia ei tullut. rouva tilasi ulasta uuden, eikä sekään tul-

lut. Tunnin kuluttua ensim-
mäisestä soitosta rouva tilasi 
jo neljättä taksia ihmetellen 
mihin aikaisemmat olivat ka-
donneet. Tällöin keskus il-
moitti, ettei ainoakaan taksi 
suostu ajamaan ruomelanau-
kiolle, koska siellä on ilmian-
taja. Tämä ilmoittaa poliisille 
heti, jos joku uskaltaa auki-
olle. Sakkolappu on varma. 
Taksimiehet ovat vahvistaneet ulakeskuksen antaman ilmoituksen 
todeksi ja sanoneet, ettei kukaan asiasta tietoinen aja suoraan sakko-
rysään.
Länsiväylä 36/28.9.1972 s. 8.

OLARIN LIIKENTEESTÄ
Kun Olarin asuntoalueen rakentaminen lähitulevaisuudessa päät-

tyy, on mielestäni sopiva aika herättää keskustelu työmaakuljetusten 
varassa (kaupungin viranomaisia lainatakseni) olevan Olarin asunto-
alueen julkisen liikenteen saattamiseksi ajanvaatimuksia ja tarpeita 
vastaavalle tasolle. Osoitan sanani samanaikaisesti usealle taholle: 
liikenneministeriölle, Espoon kaupungille, liikennöitsijöille ja Olari-
Seuralle. Me olarilaiset, autottomat ja muista syistä linja-autoa käyt-
tävät kansalaiset, koululaiset, vanhukset ja eläkeläiset tarvitsemme:

1. siistejä ja tilavia linja-autoja myös pitkille pojille
2. riittävää kalustoa myös ruuhka-aikoina
3. ajanmukaista ja matkustajahakuista tiedotustoimintaa.
4. liikenneystävällistä aikataulusuunnittelua ja palvelua matkojen 

siirto-oikeuksineen ja sadekatoksineen myös meille Olarilaisille.
5. palvelumielistä liikennöitsijää, joka uskaltaa yrittää ja joka toi-

mii meidän olarilaisten parhaaksi. – ”Yksi kaikkien puolesta”
Länsiväylä 46/7.12.1972 s. 3.

   Juhanilan Linja Oy:n bussi numero 5.

LEIKKIKOULU OLARIIN
Olarin ensimmäinen leikkikoulu avattiin lokakuun alussa. Ky-

seessä on yksityinen kolmituntinen aamupäiväkoulu. Sisustuk-
sesta on pyritty tekemään tavanomaisesta poikkeava. Värejä on 
käytetty runsaasti. Sisustuksen on suunnitellut taiteilija Zoltan 
Popovits apunaan Sara Siren.
Länsiväylä 39/22.10.1970 s. 5.

OLARIN SEIMI YKSITYISVAROIN
Olarin 16-paikkainen lastenseimi avattaneen lähiaikoina. Espoon 

kaupungin viranomaiset ovat suhtautuneet hankkeeseen myötämie-
lisesti ja huoneistotilat on hyväksytty. Seimi on suunniteltu kokopäi-
väiseksi. Seimi-ikäisten lasten päivähoitopaikoista on ollut Olarissa 
huutava puute.
Länsiväylä 35/21.9.1972 s. 5.

LAPSET

NUORET
KIITOS!
Kiitos teille kaikille, jotka autoitte myyjäistemme onnistumista. 

(Tämän jälkeen 23 nimeä käsittävä luettelo tukeneista liikkeistä.) 
Olarin Eräkotkat ry.
Länsiväylä 17/29.4.1971 s. 3.

OLARIN ERÄKOTKAT 10 VUOTTA
Juhla Hvittorpissa 31.10. klo 13 ja 15.

Länsiväylä 39/21.10.1971 s. 2.

FEMMAN BUNCCERI AVATTIIN OLARISSA
”Femman buncceriksi” kastoivat nuoret oman kerhohuoneistonsa Ylistörmä 5 C:ssä Olarissa. Bunccerin kerhoemäntänä toimii Helena 

Bergenström. nuoriso, jonka alaikäraja on 14 vuotta, kokoontuu sunnuntai-, tiistai- ja torstai-iltaisin. Muina aikoina on tarkoitus luovut-
taa tilat aktiivisten olarilaisten käyttöön kokous- ja neuvottelutiloiksi. Päivisin sitä voidaan käyttää erilaisten kurssien pitopaikkana, onpa 
sinne kaavailtu jo keittokurssiakin. Tällaista kokoontumispaikkaa ovat olarilaiset ja etenkin nuoriso kaivanneet, nyt sekin haitta saatiin 
poistetuksi. Huoneiston pinta-ala on hieman yli sata neliötä käsittäen varsinaisen salin, joka voidaan jakaa kolmeksi haitariovin, pienen 
pelihuoneen, jonne flipperi, korona ym. pelit on jo sijoitettu, keittiön ja varastohuoneen sekä 2 wc:tä. Huoneisto on maalattu erittäin kirk-
kain värein ja katto on eristetty ääniä vaimentavalla vuorivillakerroksella.

Vasta toimintansa aloittaneella nuorisokerholla ei ole vielä varsinaista toimintarunkoa selvillä, mainitsi Helena Bergenström, lisäten 
kerholaisten oman toimikunnan vastaavan toiminnasta. Kerhon kehittelemisestä ja jäsenten aktivoimisesta. Toistaiseksi on tyydytty kes-
kustelemaan, kuuntelemaan levysoittimen ääntä ja joskus katsellaan elokuvia. P.S. huoneistoa voi varata kauppalan vapaa-aikatoimistosta 
kokouksia varten puh. 862 721/ahlgren.
Länsiväylä 2/14.1.1971 s. 8.

OLARIN KIPINÄ ry
Olarin Kipinä ry:n vuosikokous helmikuussa 1972. Seuran puheenjohtaja lauri Mäkelä, muut hallituksen jäsenet Juhani Jakama, Eero 

loukola, Pirjo nisula, risto nisula, rurik Peura, Tapio Pääkkönen ja Pekka Troberg. Seuran ohjelmassa ohjattu nuorten yleisurheilu, 
kuntourheilu, voimistelu, nappulajalkapallo. Talviurheilussa ollut tarjolla luistelu- ja hiihtokilpailut. Sisätilojen puute on ongelma. Ola-
rilaisten toivotaan hoitavan sen itse.
Länsiväylä 8/2.3.1972 s. 16.

NAPPULOIDEN PALLOILU
Olarissa palloilee lähes 200 nappulaa. Parkkipaikasta tehdään kaukalo. Pikkumimmit ovat myös pelaamassa.

Länsiväylä 17/27.4.1972 s. 12

KITINÄÄ, MOITTEITA, PORUA
OLARIN TALVIPUUTARHA JA LAPSET

A R E E N A

nimimerkki  ”Olari on kotini”  on kauhuissaan lasten mellastuksesta. lapset roikkuvat kaiteilla, juoksevat ja ajavat polkupyörälläkin  
kasvien seassa, katkovat kasveja. Kävelysilta ei ole leikkipaikka.
Länsiväylä 35/23.9.1971 s. 3. 

TALVIPUUTARHA
Voisivatko vanhemmat opettaa lapsilleen sen verran, että yhteinen talvipuutarhamme ei ole tarkoitettu kortinpeluupaikaksi? Ja toisek-

seen penkit eivät ole piirtämiseen tarkoitetut ja vielä vähemmin kuraisilla jaloilla kävelemiseen. Eikö itse puutarhaan voisi jälleen saada 
kukkasia, jotka kukkivat, ne tekevät siitä niin ihanan. – ”Vanhempi olarilainen”
Olari/Olarin syysryntäys 15.–24.9.1972 s. 16. 

OLARIN OSOITTEET
Olisiko mahdollista saada Olarin sisääntuloväylälle osoitetoimiston Olarin konttori sekä sen hoitajaksi alueen katu- ja numerointiasiain 

isä ja äiti? lisäksi opastuskioskille muutama kappale oppaita, jotka saattavat tulijan hakemaansa osoitteeseen. – ”Vieraitakin kävisi”
Olari/Olarin syysryntäys 15.–24.9.1972 s. 16.

OLARIN IHANUUS JA KURJUUS
Olari on uusi asuma-alue, joka on rakennettu liian ahtaasti ja jonka käytännön suunnittelussa ovat ilmeisesti olleet päätekijöinä nuoret 

poikamiehet – ajatelkaahan vaan sitäkin että kahden korkean kivitalon väliin on pystytetty yhden aarin alueelle sellaiset toisiinsa sopimat-
tomat laitteet, siis vieri viereen, kuten tamppausteline ja pyykinkuivausteline ja puhtaisiin pyykkeihin ulottuvat myös viereisessä hiekka-
laatikossa leikkivät lapset, mutta tälle alueelle mahtuu vielä aamusta myöhään iltaan kitisevä keinu, jonka alustana on teräviä kiviä. Tä-
män kaiken lisäksi siinä vielä potkivat palloa isommat pojat tallaten pensasistutukset, ajatelkaa nekin mahtuvat vielä tälle alueelle. Onko 
muualla Espoossa käytetty tilat näin ”suunnitelmallisesti” kuin Olarissa. Saimme ilmoituksen, että saamme postitoimiston – ruomela 
nimeltään ja hyvät ihmiset, miten kauan postitoimisto on avoinna päivässä – 5,5 tuntia, suljetaan klo 17.00 – siis kuinka moni työssäkäy-
vä ennättää tähän postiin, joka suljetaan jo ennen kuin ennättää Hakaniemestä Olariin. ruomelan aukio on ja ilmeisesti pysyykin kaato-
paikkana. Sen voisi  siistiä jo nyt jos hyvää tahtoa olisi, siihen voisi laittaa keinut ja hiekkalaatikot sekä penkkejä istuimiksi vanhemmille 
ihmisille, sillä niitäkin on Olarissa. –”Kotirouva”
Länsiväylä 26/1.7.1971 s. 3.

OLARIKO ONNELLISTEN MAA?
Onhan Olari mukava paikka. On kivasti luotu keskusalue, jossa istutukset kukoistavat ja nättiä on. On jopa yritetty saada autoton kes-

kus, mikä sinänsä on erittäin kiitettävä ajatus, sillä säilyisiväthän lapset siten paremmin autojen jalkoihin jäämiseltä. Mutta ah ja voih, py-
syvätkö autot poissa näiltä kaduilta, eivät suinkaan. Heihin ei mikään liikennemerkki voi tehdä vaikutusta, vain mahdolliset liikennesulut 
voisivat rauhoittaa Olarin keskusalueen jalankulkijoille.

Kaikki siis näyttää ulospäin hyvältä, mutta kun mennään hieman pintaa syvemmälle tätä hienoa kakkua niin mitä löydämmekään. las-
ten hoitopaikoista suorastaan huutava pula – tosin tämä ei ole ainoastaan Olarin erikoispiirre. Olarin ainoa isompi kauppa Hansa melkoi-
sen surkea esitys mukamas halpoine hintoineen. Eipä löydy Hansastamme tavaraa, joka ei olisi hinnaltaan jossakin muualla halvempi. 
Tavaroiden laatuun en puutu lainkaan. Toivottavasti Kuitinmäkeen tulee Hansaa parempi valintaliike. Ja sitten se kaikkein suurin karhun-
palvelus, jonka Olarin alueensuunnittelijat ovat tehneet. 
K a m a l a  r a v i n t o l a  Olaus, josta ei ole muuta kuin haittaa. Se on niitä pahimpia olutkapakoita, joita Espoosta löytyy ja yleisö sen 
mukaista. Eikä siinä kaikki, vaan johtuneeko ravintolasta vai muusta, niin ihmettelenpä, mistä ne kaikki lukuisat ”puliukot” ovat lähtöi-
sin, joita löytää jätelaatikoistamme ja nukkumasta kauniilla kallioillamme. ihanahan tämä Olari on. – ”Pettynyt olarilainen”      
Olari/Olarin syysryntäys 15.–24.9.1972 s. 16.

SANAHIRVIö
a. Kuinka kauan kestää ennen kuin postin ovesta lähtee sanahirviö ruomela? Kauanko kestää ennen kuin moottoritien tauluun saadaan 

sana Olari? Jos näinä vuosina on pystytty rakentamaan tämän kokoinen asuntoalue, eiköhän TVH olisi jo saanut maalit kilvistään kui-
vumaan ja toisi ne paikalleen.

B. Eikö ole mitään tehtävissä Olarin katujen nimiin? Kun sama suora katu voi vaihtaa nimeään useampaan kertaan. Miten te luulette 
kenenkään osaavan tulla tänne? – ”Tuskastunut”  
Olari/Olarin syysryntäys 15.–24.9.1972 s. 16.

Viestijoukkue Turun nap-
pulakisoista viime kesältä. 
Olari, Olarin syysryntäys 
15.–24.9.1972 s. 5.

OLARILAISTEN TOIVELISTA SISÄLTÄÄ PARANNUSESITYKSET
Peruskoulurakennuksen kiirehtiminen on ensimmäisenä listassa, johon on koottu syyskuussa järjestetyn Olarin syysryntäyksen yhtey-

dessä pidetyssä suuressa kansalaiskokouksessa esiintulleet olarilaisten mielipiteet ja toivomukset. näitä asioita on jo käsitelty kaupungin-
hallituksessa.

niiden ohella tuovat olarilaiset julki joukon parannusesityksiään. Olari-Seura ry. velvoitettiin asukkaita edesauttavana järjestönä saatta-
maan ne valtuutettujen tietoon. Kirjelmä jätettiin vaalien jälkeen pidetyssä ensimmäisessä valtuuston istunnossa  kaupunginvaltuutetuille 
Olari-Seura ry:n puheenjohtajan Matti Kuulan ja varapuheenjohtaja Martti Urosen toimesta. Kirjelmässä huomautetaan, että kaupungin 
eri viranomaisten taholta on toistuvasti luvattu aloittaa Olarin peruskoulun rakentaminen jo viime vuoden lopussa, mutta tilanne tämän 
vuoden lopussa tuntuu edellisvuoden kaltaiselta. Olarilaiset toivovat, että valtuusto vaikuttaisi virkamiehiin, jotta turhaa viivyttelyä ei 
esiintyisi Olarin peruskoulun rakentamisen yhteydessä.

Koulukiire perustellaan
Olarin peruskoulun,  työnimi ”länsipään koulu”, rakentaminen on välttämätöntä mm. seuraavista syistä:
Olarin lapset voivat käydä koko peruskoulun Olarissa – nyt on Olarissa korttelikouluissa 2 ensimmäistä ja 2 toista luokkaa, mutta van-

hemmat oppilaat joutuvat käymään muualla.
– koulurakennus tarjoaa mahdollisuuksia erilaiseen muuhun harrastustoimintaan mm. voimistelu- ja palloilusaleineen.
– Olariin saataneen koulun myötä tilat sekä työväenopiston että kirjaston tarpeisiin.
– Olarin väkiluku kasvaa jatkuvasti ja rakentamisen siirtyessä Kuitinmäen osakaavan alueelle on syytä saada  koulu valmiiksi ennen 

kuin rakentajat ovat edenneet Kuitinmäessä kovinkaan pitkälle, koska Olaria koskevassa aluerakennussopimuksessa on kaupunki sitoutu-
nut hoitamaan oman osuutensa rakentajien myötä.

Sosiaalirakennuksen aikataulua kiirehditään
Koulurakennustontin viereinen tontti on kaavoituksessa varattu lastentarha- yms. tarkoituksiin. Huolimatta siitä, että kyseinen rakennus-

suunnitelma kuuluu sosiaalilautakunnan toimipiiriin ja koulurakennus suomenkielisten koulujen johtokunnan alaisuuteen, toivovat ola-
rilaiset, että sosiaalilautakuntaa kiirehdittäisiin kyseisen lastentarharakennuksen suunnittelu- ja rakennustyön nopeuttamiseksi. Perustelui-
na esitetään, että peruskoulun ohella tulee muistaa, että Olarissa on erittäin paljon perheitä, joissa molemmat vanhemmat käyvät työssä ja 
lapsille 0:sta ikävuodesta ylöspäin kouluikään saakka tarvitaan seimi- ja lastentarhapaikkoja.

Sosiaalitalon yhteydessä saadaan mahdollisuus myös muiden sosiaalitoimiston toimialaan kuuluvien palvelujen keskittäminen yksiin 
suojiin mahdollisimman tehokkaasti.

Sosiaalirakennuksen oikean ajoittamisen ohella voidaan osoittaa myös kaupungille koituvan huomattavia kustannussäästöjä, koska las-
tentarhojen vaatimat ruokailujärjestelyt voidaan hoitaa yhteisen koulukeittiön kautta ilman omia koneistohankintoja.

Olarilaiset toivovat nimenomaan tässä yhteydessä, että eri hallintovirastojen kesken voitaisiin sopia hyvästä yhteistyöstä siten, että 
suunnittelutyössä ei koulurakennus saa hidastua yhteistyön tullessa kysymykseen, mutta että sosiaalirakennus saataisiin kaavailtua nope-
ammin.

Kivilouhimo irtisanottava
Olarin asuntoalueen pohjoispuolella sijaitsee maarakennusliikkeen K. M. Pekkinen & Kni Ky:n kivenmurskaamo, joka aiheuttaa vaka-

vaa haittaa asukkaille. Olari-Seura ry kääntyi kaupungin terveydenhoitolautakunnan puoleen mm. 21.4.71 päivätyllä kirjeellä, mutta tois-
taiseksi tuloksetta. Kirjelmässä todettiin, että ”erityisen vakavaa on hienon kivipölyn tunkeutuminen sisätiloihin ja saattaa aiheuttaa ter-
veydellisiä haittatekijöitä”. nykyisin käytetään kivimurskaamolla säännöllisesti tiivistyneen kiviaineksen irrottamisessa suojaamattomia 
kantopommeja tai vastaavia, joiden aiheuttama meluhaitta on erittäin tuntuva. On korostettava sitä, että kiviaseman ja asutusalueen välillä 
ei ole mitään suojaavaa metsää, koska murskaamo sijaitsee korkealla mäellä samoin kuin Olarin asuntoaluekin, jolloin sekä pöly että me-
teli pääsevät häiritsemään suoran näkö- ja ääniyhteyden kautta ilman luonnon antamaa suojaa. Olarilaiset vaativat, että kivimurskaamolle 
osoitetaan välittömästi uusi toimipaikka esimerkiksi Olarin ja Kuitinmäen luoteispuolelta, jossa on vanhoja hiekkakuoppia ja tiheän met-
sän muodostama suoja kaikkiin suuntiin, jotta pöly ja ääni eivät häiritse asukkaita.

Koska valtavan kivivuoren purkaminen on erittäin hidasta, on irtisanominen tapahduttava ensitilassa ja uuden kiven ajaminen on alueel-
le lopetettava, jotta viimeistään 30.6.1972 alue voidaan palauttaa kaupungin hallintaan ensisijaisesti virkistyskäyttöön varattuna ulkoilu-
alueena.

Jumppis kaupungille, käyttö rationalisoitava
Olarin asukkaat odottavat jännityksellä, milloin Olarin Jumppiksen tilojen sekä niiden vieressä sijaitsevien tyhjien tilojen kauppa pääte-

tään, sanotaan Olarilaisten kirjelmässä. Espoon viranomaiset ovat antaneet ymmärtää, että koska eri virastot ja lautakunnat eivät ole yksi-
mielisiä siitä kenen haltuun tilat hallinnollisesti tulevat kuulumaan, ei kauppaa ole lopullisesti vahvistettu. Jos jokin yleishyödyllinen tila  
jätetään ottamatta käyttöön virastojen keskinäisen toimivaltakiistan vuoksi, kärsii tämänkaltaisesta toiminnasta kuitenkin ensisijaisesti ti-
lojen todennäköinen käyttäjäkunta. Olari-Seura r.y. ja Olarin Kipinä r.y. ovat 29.2.72 esittäneet kaupunginvaltuustolle, että tilat otettaisiin 
välittömästi kaupungin hallintaan.

Olarin knsalaiskokouksessa toistettiin tämä toivomus ja esitettiin käytön rationalisoimiseksi eräitä uusiakin näkökohtia. Jumppiksen 
tilat luovutetaan joko sosiaali- tai sivistystoimen hallintojohtajan valvonta-alueeseen – olarilaisten  mielestä kiista alistuksesta on nauret-
tava. Jumppiksen tilat ovat aamu- ja iltapäivisin sosiaalitoimiston ensisijaisessa käytössä, jolloin siellä voidaan harjoittaa mm. vanhusten 
kuntoutustoimintaa lääkintävoimisteluineen ja hieromisineen sekä saunomisineen. iltaisin tilat kuntosaleineen ovat vapaa-aikatoimiston 
käytössä, koska vapaa-ajan kuntourheilua harrastetaan etupäässä iltaisin. Vapaa-aikatoimistolle tulee mahdollisuus myös päivisin varata 
tiloja käyttöönsä, koska Olarissa on aikuisille tarkoitettuja toimintatiloja aivan liian vähän ja kuntosaliin liittyviä tiloja kuten itse saliakin 
voidaan käyttää päivisin mm. vanhemmille koululaisille ja perheenäideille tarkoitettuun harrastus- ja kuntotoimintaan. Kaupan lukkoon-
lyömistä kiirehtii yleisestikin se, että kunnollisia harrastustiloja on Olarissa riittämättömästi, etenkin kun 
Olarin klubin tila on varattu ensisijaisesti nuorison käyttöön.
Länsiväylä  41-42/9.11.1972 s. 13.

Olari, Olarin syysryntäys 15.–24.9.1972 s. 8–9.
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