
Omakoti Rakennus Osakeyhtiö 
perustettiin Varkauden kaup-
palassa 1940. Yhtiö tunnettiin  
olemassaoloaikanaan lyhenteellä 
Okro ja sen tarkoituksena oli 
edistää ja tukea halpojen sekä 
ajanmukaisten asuntojen raken-
tamista ennen kaikkea työväes-
tölle. 

Okron perustivat Varkauden 
kauppala ja A. Ahlström Oy sekä 
Osuusliike Työnvoima yhteisyrityk-
senään ja alkuperäisenä ajatuksena 
oli lisätä pientaloasumista työväes-
tön keskuudessa. Aloitteen tekijä 
perustamisessa oli A. Ahlström Oy 
ja  tätä varten se luovutti Okrolle 
tontteja aluksi Savonmäen kaupun-
ginosasta. 

Yhtiön lähtöidea ei toteutunut 
täysin, sillä A. Ahlström Oy:n 
ehtona luovutuksille oli, että ton-
teille rakennettavien talojen tuli 
olla Alvar Aallon suunnittelemia. 
Kauppalan järjestysoikeus eli nykyi-
nen rakennusvalvonta ei hyväksynyt 
Aallon talotyyppejä ja jatkosodan 
aikana omakotitalohanke pikku 
hiljaa hiipui. 

Havinaa Varkauden kaupunginarkiston kätköistä

Omakoti Rakennus 
Osakeyhtiö 1940–1956
Varkauden kauppala

Sodan jälkeen Okron mielenkiin-
to suuntautui muualle. Yhtiö rupesi 
organisoimaan kerrostalorakenta-
mista Taulumäelle ja Päiviönsaarelle, 
joissa sijaitsi kauppalan omistamia 
maa-alueita. Pankkien yleistyneet 
asuntosäästöohjelmat sekä 1949 
käynnistynyt valtiollinen Arava- 
asuntolainajärjestelmä takasivat, 
että Okrolla riitti asiakkaita ja sen 
kannatti rakentaa työläisasuntoja.

Okron toiminnalle muodostui 
kohtalokkaaksi kahden suuren 
kerrostalohankkeen, Hertunranta 
III:n ja Osmajoentie II:n toteutta-
minen 1951-1953. Kyseiset talot 
tunnetaan Varkaudessa ns. Piste-
taloina. Rakennusten työvoima-
kustannukset nousivat ennakoitua 
suuremmiksi, sillä työvoimasta oli 
pulaa ja leutojen talvien epäedulli-
set sääolot pitkittivät rakennuksia. 
Myös rakennustavara oli tiukassa 
ja sitä piti haalia kalliiseen hintaan 
mistä saatiin. Kustannusarvioi-
den pettäminen johti siihen, ettei 
osakeyhtiömuotoista toimintaa 
ollut mahdollista jatkaa. Kauppala 
lunasti edellä mainitut kerrostalot 
itselleen ja niistä muodostettiin 

vuokra-asuntoja. Okron toiminta 
lakkasi virallisesti 1956, mutta 
tosiasiallisesti jo paria vuotta ai-
emmin.

Okro oli Varkauden johtavan 
työnantajan ja kauppalan yhteis-
yritys. Tästä seurasi, että yrityk-
sen hallinnossa oli paikkakunnan 
merkkihenkilöitä. Sama päti myös 
Okron perustamien taloyhtiöiden 
hallintoon, esimerkiksi paitsi koko 
emoyhtiön niin myös Hertunranta 
III:n ja Osmajoentie II:n taloyhtiöi-
den puheenjohtaja oli Varkauden 
silloinen kauppalanjohtaja Hugo 
Heiskanen. Okron arkistossa onkin 
osittain paitsi sen omaa, niin myös 
sen rakentamien ja hallinnoimien 
taloyhtiöiden aineistoa. Näin on 
asianlaita erityisesti Hertunranta 
III:n ja Osmajoentie II:n kohdalla. 
Arkiston seulonta on osoittanut, 
ettei näitä aineistoja kannata erottaa 
toisistaan, sillä ne liittyvät elimelli-
sesti toisiinsa. 

 Tuomo Suokas
Arkistoharjoittelija
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Ruotsinkielisellä koululla oli 
tiistaina 30.1. 2007 erään tunnin 
alussa odotusta ilmassa. Kaikki 
oppilaat istuivat jännittyneinä 
penkeillä tai tuoleilla. He odot-
tivat vieraita. Paikalla olivat reh-
torin lisäksi koulun opettajat, 
kouluavustaja ja terveydenhoitaja. 

Vieras, If-Vahinkovakuutusyhtiö 
Oy:n aluejohtaja Jaana Onnela-
Turunen saapui luokkaan pahvi-
laatikon kera. If perusti v. 2005 
Turvallisuusrahaston, josta jaetaan 
hakemuksien perusteella avustuk-
sia turvallisuuden edistämiseen. 
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on 
yhteinen turvallisuudenedistämis-
ohjelma. Rahastosta jaetaan kuu-
kausittain tukea turvallisuutta edis-
täviin projekteihin tai hankintoihin, 
joille ei ole muuta rahoitusta. Tukea 
tai avustusta voidaan hakea myös 
osarahoitukseksi turvallisuusprojek-
teihin. If:n viestiä ‘Ole huoletta. Me 
autamme’, toteutetaan käytännössä 
mm. Turvallisuusrahaston tuella. 
Rahastosta on jaettu esim. heijasti-
mia, heijastinliivejä, ensiapulauk-
kuja ja ilotulitejuhlien suojalaseja. 

Ensiapu-
laukkuja 
koululaisille

Ruotsinkielisen koulun oppilaat 
olivat valmistautuneet erilaiseen 
koulutuntiin. He esittivät lauluja 
ruotsiksi, suomeksi ja hepreaksi 
sekä lukivat ruotsiksi kirjoittamiaan 
tuntemuksia ja kokemuksia uudessa 
koulurakennuksessa Päiviönsaarel-
la, jossa heidän lisäkseen on vain 
yläkoululaisia. Rehtori Asta Olli 
kertoi  huomanneensa internetistä 
tuensaantimahdollisuuden, ja hän 
oli ottanut yhteyttä If:iin. Sitten hän 
oli täyttänyt tukihakukaavakkeen. 
Joulukuussa koululle oli myönnet-
ty pyydetty tuki, ensiapulaukut. 
Jokaiselle oppilaalle myyntijohtaja 
Jaana Onnela-Turunen luovutti 
reppuun mahtuvan pienen ensiapu-
laukun. Se kuitenkin jätettiin vielä 
koululle. Samanlaiset laukut saivat 
myös kaikki mukana olleet aikuiset. 

Oppilaat tulevat tutustumaan 
omaan ensiapulaukkuunsa ja sen 
sisältöön käytännössä, kun kou-
luterveydenhoitaja Aino Kello-
niitty-Nyyssönen pitää heille op-
pitunnin. Hän tulee neuvomaan 
myös sisällön käytöstä ensiapua 
käsittelevän oppitunnin aikana. 

Pienimpien oppilaiden ilmeet 
vaikuttivat pettyneiltä. He olisivat 
tietysti halunneet viedä saaman-
sa lahjan kotiin äidille ja isälle 
näytettäväksi. Rehtori sai heidät 
ihailtavasti rauhoitetuiksi. Mutta 
pienelle ihmiselle odottavan aika 
on vielä pidempi kuin isolle! Opet-
tajat saavat todennäköisesti monta 

kertaa ennen kyseistä oppituntia 
käsitellä asiaa ‘ensiapulaukku’.

Tunti jäi varmasti mukana ol-
leiden oppilaiden mieleen kou-
luvuoden eräänä helmenä. Hyvä! 
Ruotsinkielinen koulu haluaa 
vielä lehden välityksellä kiittää 
ensiapulaukkujen lahjoittajaa.

Edellisen kerran Varkaus sai If:ltä 
tukea syksyllä 2006. Silloin Repo-
kankaan päiväkoti sai ensiapulauk-
kujen lisäksi  heijastinliivejä lapsille.

                                
Sirpa Ollikainen

Jaana Onnela-Turunen luovuttamassa ensiapulaukkuja oppilaille.
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