
l:ANSSAftIOVILN KD USSA . 
===~====~============== 

Saavuimme Sortavalaan juuri sopiva'n aikaan osal

listuaksemme aamuteen juontiin, mikä virkisti erinomaisesti 

valvotun yön jälkeen . Selitin nyt asiamme komendantille ja 

p~Jsin , etta joku upseeri tulisi valvom~an töitämme . Zohta 

ilmoittautui tahän vänri~~:i Nyman, jonka erikoistehtäviin t~m

möist valvomiset kuuluivat , ja herra Hammar sa ttoi ryhty~ 

töihin . 
Tiedustelin samalla komendantilta oliko minulle 0-

soi tettu paketti saapunut Pi tkE:rannasta ja sain l,,:äsiini vän

rild~i Terämaan lähetyksen , joka sisälsi ei ainoastaan varsi

naiset, vaan myös vara-avaimet . 

Edellisellä kerralla olin yrittänyt varsinaisilla 

~vaimilla , mutta nyt p':"tin yri t ~:o;.E: vara-avaimilla, ~ os niil

lä olisi parempi tulos . äsikassaholvi otettiin ensin työn 
alle j annoin toisen siihen kuuluvist~ vara-avai~ista herra 

Hammarille . 
lku ei näytt&nyt lupaavalta, mutta ~uinkå olikin 

niin toimi lul.:ko vai1dca kankeasti ja ovi aukesi . Sen sisäpuo

lella oleva ristii~overäjä ei ollut lcl~ossa, joten pä~simme 
heti sisJlle . Vänri1':ki Nyman tutki ensin holvin kanssani ja 

molerunat huomasimme, että holvi oli tyhjä muutamaa pd~vilaL 
pUe. huillun ottamatta, ja että pi:1äholvinpuoleisen väliseinän 
kautta ol i yritetty murtoa käsiholvista pä~~holviin . Tämä vii t -
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tasi siihen, että toisen holvin ovi olisi jollain lailla epä

~Ulllossa ja pääsy sinne niin ollen tulisi olemaan vaikeata . 

Herra Hammar kokeili nyt myös muill~ avaimilla ja 

nyt aukesi ovi riipPuJ'latta siitä mitc. kolmesta avaimesta käyt 

ti . Tästii päätti herra l:ammar, että oveen tbi.ytyy löytyä vielä 

muitakin avaimia, jotka tietysti nyt olivat vihollisen k~sis 

sä, sillä kaikki viittasi siihen, että holvi oli ollut käy 

tössä . 
Näin ollen ja klm katsoin asialliseksi, ettei pcm

kin holveihin S8.a löytyä avaimia vieraissa käsissä, pyysin 

herra Hammaria vaihtamaan oven lukon uuteen . Saatuaan neljä 

vankia avukseen hajoitti hän oven, mutta nyt kävi selville, 

ettei hänellä ollutkaan sopivaa lulckoa asettaa vanhan tilalle , 

joten ei auttanut muu ~lin oven kllilllostaminen entiselleen van

halla lllicolla . Työn kuluessa huomattiin, että ovi oli aikai 

semminkin hahoitettu nähtävästi samassa tarkoitllicsessa kuin 

nytkin mutta myös samoin tuloksin . 

Herra Hammar ihmetteli, ettei ovessa ollutyaan ta ~ 

vallinen luYJ~o, johon vastasin, että hän sai olla varma ja 

vakuutettu siitä, ettei Suomen Pankki sulje holvejaan millään 
tavallisella tusinalllicolla, vaan kyllä niihin on mahdo'llisuuk

sien mukaan hankittu erikoislllickoja, joihin ei kllica tah8.llsa 

pysty . 
Pian oli hajoitettu ovi taas koottu ja kunnossa, se 

kä lu'Jro öljytty . 'yös ristikkoveräjään kuuluvat c..vcimet ko 
keiltiin eihi niissä mitään vil-2a ollut, joten lllirot toimivat 

hyvin . 
Näin ollen k~tsoin, että käsil~assaholvi oli '-'i.yttö 

lUl'lnOSSa ja siis voisimme hätätilassa aloittaa pankkityömme 
sen varassa, jos - kuten epäilin - pääholvia ei s'"ataislkaan 

avatuksi . 
Tämän toteamuksen jäPceen kävimme aamiaisella, j on

ka yhteydessä komendantti huomautti, ettei hän ole velvolli 

nen ruokkimaan esikuntaan kuulumattomia, sillä muonaa jaet

tiin heillekin vaan mädrätty annos Lullekin ilmoitetun vah
Vlluden mukaan , joten jokainen vieras kavensi vrucinaisilta syö 

jilts. leiviin . 
Samalla hän tiedusteli, missä aioimme yöpyä, sillä 
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esikunnan yhteydessä toimiva upseerimajapaikka hänen täytyi 
varata m&tkustavia u seerej& varten . __ uluvaksi L)äiväksi hän 

kuitenkin lupasi ruokaa ja yhaeksi yöksi wakuupaikat, mutta 

seurc.avaksi olivat jo kai<ki paikat varatut, joten meidE:.n o
li parasta hakeutua muualle . 

K~m kysyin, mitä muita paik~oja olisi tarjolla, ei 
hän osannut antaa ainoatakaan osoitetta . Siinä sitä oltiin . 
hrvelin lcuitenkin, että hyvällä onnella ja ripe~sti toimien 

voisimme selviytyä tehtävistämme niin nopeasti, ettei meiaän 
tarvitsisi jäädä nälkäisin& taivasalle yöpym~än . 

Kerroin herra Hammar:Llle näistä seikoista ja huo

mautin, että kohta taitaa olla akAo hänen tarttua Ii.'ukaansa 

tuomiin eväisiin, mutta miten minun kävisi oli toinen juttu, 

sillE.. minulla ei ollut ruokatavaraa matLassa? Nyt selviSi, 

ettei hänelläkään ollut muuta kuin elintarvikekortit matkas

sa ja että hän oli ajatellut syödä ravintolassa . Bpäilykseni 

ennen lähtöä Joensuusta oli siis ollut perusteltu ja sen vuok

sihan olin bJsynytkin häneltä, kuinka eväitten laita oli . 

Tämä oli niin hyvä esimerY~i siitä, kuinka väärin 
hyvässä pääkauplmgissamme tilannetta tällä alueella arvostel

tiin ja kuinka väärän kuvan saattoi saada sanomalehtien kau
nomaalauksista, joiden mukaan suunnitelmat ja toivomukset hel

posti k~site ttiin jo aikoja sitten toteutetuiksi tosiasioiksi . 

Herra Hammarin k8.llssa oltiin nyt yhtL mieltä siitä, 

että mi..:ä teht~viss~ oli, oli suoritettava heti .~uluvana päi

Vd'l~ ja seurr,avana oli L . .hdettävä Iois, ja niin palattiin työ

hön . 
Aamiaisen jälkeen ryhdyimme tutkimaan pä&holvin o

vea ja yoetimme avaimia kokeilemalla saada sen atiYeamaan . Ylä
lukkoa ei saatu liik'rumaan, eikä alllicsi 8.1alukkokaan näyttänyt 

sen parempia merickejä . Yritimme uudestaan toisilla avai~illa, 
ja silloin saimme alalukon toimimaan, vairu~a niin kallKe~sti, 
että täytyi kb.yttää lievc.:.ä vbi.kivaltaa . -lm h.-uiten.h.in mole"1j,i

en lul<:kojen tuli toimia ennenkllin ovi aukenisi, enme kaikista 
yrityksistämme huolimctta p&ässeet tulokseen, vaan ovi jäi kun 

jäikin avaamatta . 
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Tällöi n kysyin herra Hammarilta , mitä muita mahdol 

lisuuksia hänen mielest~än löytyisi päästä sisälle hol viin ja 

mihin hän nyt aikoo ryhty~ . Hän selitti siihen , ettå. menetel 

miä olisi useampiakin . Niinpä voisi tehdä aukon seinään ja 

sen kautta päästä oven sisäpuolelle ja lukkoihin käsi:-si , tai 

sitten voisi porata läpiä oven panssarin läpi ja sitä tietä 

tiirikoida lukon auki . Yolmas keino olisi irroittaa koko ovi 

kehyksineen ja taas korj2uksen jälkeen asettaa se uudestaan 
paikallcL:n . 

Kun sitten neuvoteltiin ja yhdessä tutkittiin kai~ 

kia näite;. mahdollisuuksia, tOdettiin, etta toiseen vaihtoeh

toon tarvittavia työvälineit~ ei olisi saatavissa koko Suo 

mesta, sillJ ovi oli niin paksu, ettei saatavissd olevat po 

rat ylety läpi ja ettei voinut yhtaän sanoa, kuinka kauan tu

l isi kestämäan ennenkuin tarvittavia teriä voisi saada Saksas 

ta . Tämä vaihtoehto ol i siis hyvin vaikeasti toteutettavissa . 

Emsimäisen vaihtoehdon, eli siis suorun seinän la

vistämisen voisi kyllä suorittaa kotimaisin välinein , mutta 

siihen t~rvit~an erikoistyövoim~a, ensin kivityömiehiä poista

maan betonin kiviainekset ja sitten hi tsaaja lei'.d:~amaan poi'<:

ki teräskiskoja ja uudestaan kiinni ttämään poistetut osat pai

koilleel s el,~ä 101,uksi betonirakennusmies paikkaamaan seinän 

alkuperäiseen l<:untoon . Näit~ työmiehiä ei kuitenkaan ollut 

SortavalLssa, joten tämä työ olisi siirrettavd tuonnemmaksi, 
l<:unnes mahdollisuudet olisivat parernn&t kuin nyt . 

Jäljellä oli siis muhdollisuus irroittaa ovi kehy~

sine~n ja t:..,h~n ei tarvittaisi el'ikoiskoulutusta saaneita työ 

läisi', joten tyLhön voisi Yäytt~:::" vaikkapa sotc.vankeja, mut 

ta se veisi paljon aikaa ja sitten pitäisi olla ammattimiehiä 

li:i.iytett~tv1esil ovea uudelleen kiinni tettäess~~ entiselle 1 aikal -
1een . 

Näin ollen todettiin , ettei heti voitu tehdiJ. mit~a.n , 

miki::. olisi vi8nyt toivottuun tulokseen , vaan rneidän oli kat 

sottava mitä muuta voisilIllli8 saada aik2.an . 

::3i i rryimme tarkastamaan kassakaappeja . ~-erra Hammar 

tutki ensin arkistohuoneessa ol evan saks21aista kaapp i a ja tu

li siihen tuloks~en , että sit~ ei kannattanut yrittää hänen 
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vehkeillään murtaa, sillä vaikka hän onnistuisi.dn saamaan o

ven auki, mikä oli hyvin kysenalaista, siita ei sen jälkeen 

saisi en8.d .:äyttökelpoifta lmpinetta . _~aa_Jpi olisi semmoise

naan l~hetettäv~ erikoistehtaaseen käsiteltav~ksi . 

Kassahuoneessa olevat r'lUut >.aaJ?i t nayttivät olevan 
y'.csinkertaisempao. tekoa , joten herra HarfJLlar otti toisen niis
tä työn alle. 

Kassakaapin aukiporadminen ei ole mib,ään hetken a 

sia ja niin vaan tehty, joten jätin herr~ Hammarin yrittLmaån 

ja menin itse ottamaan sel~o~ siitä, milloinka huoneisto va

pautuisi ja oliko ensink~än sensuuntaisiin toimenpiteisiin 

ryhdytty . 

IComendantti l'_ertoi, etta tarjoll8. olisi lryllc_ Åari

ldn esikwlllalle sopi vaa taloa, joista kummastakin kunnosta 

malla ja erinäisill~ lisarakennelmilla voisi saada ~uk<vat ti

lat järjestym::;'",n, mut ~a, etta asiasta tulisi k.:mpungin esil:un

nan lo~ullisesti p~ättä~, enne~lin mit~an muu~toa voisi aja

tella . 
:-yysin her.:oja kiirehtimäi:.n, sillä oli luultavaa, 

ettei enE\än kestäisi kauFiD Lnneruruin meille tulisi kLSky siir

tyä, kun nyt jo oli saatu ainakin yksi holvi Kuyttökuntoon . 

Kysyin vielä , lruinka kauan tulisi kest&m~.än, em..enlruin parhaas 

sa tap'llli.sessa voisi laskea uuden huoneiston olevan siin:::' kun

nossa , että ainakin pankin talon c:..lakerta v· pautlJisi . Osaama t 

ta san02 mi tJän var'1Uudella , al'veli komendantti itse lcunnostq

~istGiden vievän aika~ pari kolme päiv~~ . Varsinainen muutto ei 
kest&isi kuin y}~den l'&iv::in ja jc lkisiivoukseen Pl8Ilisi myös yk

si, j ot8n oli vLratt' va LleL:ein koko vii 0 1'<.,-,-tCJ:~s~mteon jc.l-

1.een . 
"'ikki riip.tlui kuitenkin si';' t~ , milloin esi::';'lll1ta 

piJ.ättäisi ~siCl.n lopullisesti ja siitä ei tässä vaLbeeSSR vip

lä voitu sano.:::: mit .,-,n . . es'mstelu p&: ttyi Biihen, l.tt lupa

sin palata asia ill noin viikon kuluttua . 

Nyt pistäydyin taas kc: tsomassa luk ose~lt'n ~Juuhia ja 

kun hän vasta oli ~'- assyt T j. 11e6n alhmn, ei1 1:\ Ii t",cm pi'8.is 
ta tulosta ollut odotcttevissa , käytin tilaisuutta tarkast"ak

seni taloa jL sen vikojc' vielä uudemman 'cerl'an . 
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Suurin piirtein tein samat havainnot kuin edelli 

selläl:in 1~er1'alla . Siel U:' täällä löytyi kyl l ä pienemr i ä vi 

kojL , mutt~ mitään mainitsemisen arvoista sen lisäksi, mi n 

kä jo tiesin, en huomannut . 

Välill~ kävin aina herra Hammarin työtä katsomas 

sa ja niin 'mlui aika puiw lliseen saakLa. Tähi:in saa:ka oli 

herra HeJJ1luar keskeytymätta oll ut saman lwapinoven lnmpussa , 

mutta muutama" pientä reilGi8. se ullrop i ntalevyyn luJ~uunotta 

matta ei hiin ollut saanut mi ti.:.~,n aikaan . Ovi oli yht~ l ujas 

ti \::iinni kuin aamullakin . Venäläinen kaappi ja sen 1 ukko

laite osoitt~utuivat siis paljon lujemmiksi , kuin mitä oli 

osattu aavistaa . 

Ikävintä oli ;:ui tenkin se, etti.:. päivi:i.n työssä. oli 

v<."t kaLcki teräsporat tylsistyneet siinä mLärin, etteiv:it e 

nää semmoisinaan ::!ystyneet lastuaksan irroi tt.:Jn~.an . Ne oli 

vat kaiLki teroittamisen ja uudestaan terästi:i.misen tarpees 

sa . =r1-m paikkalnmnal ta ei saanut ostaa uusia terii::., eikä 

siellä ollut käytettiivänä tarpeellisia väli"'leitä vanhojen 

kunnostmrista varten, ei ollut enää mitdän mahdollisuuksia 

jatkaa murtamistyötä . 

Päivällisen jälkeen menimme katsomaan ~/y Pohjois 

maiden Y1~dyspankin holvin ovea toivoen, että se ail1",lrin au

',:enisi , kun oikea avain lce ran oli k~i.ytettävissä , v nild;:i: päi 

v:'n kokemuJ-set eivät antaneet aihetta mihinkään ol'tir iS-!liin . 

P . Y. }:n huoneisto oli postilaitoksen lcuytössc.i, 

mutta postinhoit.s..ja Kilpel~inen oli toimisto~saan ja me ~ää

simr e YTi t tC:Pl, ~ . 

Ovi oli verrattain Yuhmeen n",JrÖinen, mutta mi t . än 

merkl ejä sii tio., ette" avaimenreijälle tai luJ.colle olisl tehty 

joruclmlaista vtkivaltaa ei ollut , eikä myös siitä, ~tta ovi 

::>lisi ollut pi tl<iin aikoihin auki. Pian löytyi avain1 .äh.rJs 

t:.: oi' ea ,vain , "1uttå tulos oli l ohduton , sillL: luk' 0 ei to 

tellut . 

Ol i 'lco syy siin{, että joku oli yri tE.nyt avaimen

r e1 Jan ~nutta tiirikalla scadJ llu~on toimimaan, tai oliko sin

ne tiplltettu jotain syövyttävää ainetta, joka oli sa ttanut 

lai tteen ep:.i1mntoon , v ' i olH:o luJ.rko huonon hoidon J.~",ut ta pääs -
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syt ruostumaan Sllna mb.ärin, ettei se en::,";' I,~"ssyt lii'~l'umaan, 

oli vaikea tietää, kun sopivia ve,linei te: ei ollut . Siltä V:.l 

raIta, että syy oli peLcässä "uostumisessa, ~JU.risti herra :~am

r'ar öljyi::. ~waimenreij~stä sisL';'hn sa.,da:.~st-er .cuosteen valoi tel

len liuJ:enemaan. "'uuta ei sillä kertaa voitu tda . Iltalin o

li jo ~äsissä. ja pineys h~ittasi, joten oli sYJt~ lopettaa 
päi vi..ill työt . 

Saavutettu tLllos .Jdivän ponnistelu.ista oli siis melko 

laiha, mnt ta sitä tuskin enäd ja,{.settiin ajatella . Olimme mo

lemmat jo niin vasyksissäJIl111e ett::':' pyrimI1e rrahdollisi"JIJlan .Jian 

levolle . ~i sine! yönä kumpacJ.raan häirinIlyt se, etto. }~r(;ri, 

j onk~ _läi:i.lli.:. m2.~~2 Sil11l11e, ~)i ti J'ovaa ::':'d.n tä j o'm kerta, kun joku 

v'ihänkin lii\L:ui vuotee ,suon . 

Varhain senraavana aamuna oli meill~ pi t'{'J ne'lvot 

telu siita , vihin nyt oli ryhdyttävä . Cliko yritet1,cjv2. hank

Kia uusia työvälinei ta ja odotettava niiden S1: a~lur~ista ruoka

j'l Clsuntovaikeuksista huolimatta . :Ierr.s.. 1: .IDI.!'ar ei yhtään voi 

nut arvc.ta ~Qlinka kauan voisimr.le j outua odott~madn ja vii tta

si edellisen päivän sanoihinsa Saksasta tilattavista Iorante

"'"ist:.' . 

HitsausLaasua bJllä oli tarjolla Uulusta, mutta sen

kin toimitusaika oli e]!ämi::.dräinen , eikä hitsai:ljistakaan ollut 

mi tään tietoa , ]nm ei ~:uI'l~)ikaan 1.leistci ollut J ~rehtynyt sen a

lan töihin . 

fo i nen vaihtoehto olisi siirtyu t~aisi~ Joensuuhlw 

odottam""an täydemlysti.:., I'1Utta siellå. tiesin siihen aika,r",_ ole

van naholotonta s",ada mi t~i.ill siviilimaj oi tUf't" ~ .c'ra H[;mrnarillE

Ja siellä olisi neidiin t lllut ollu. joutildana ::uJca tiesi '~in

':ct }:mtan . Oli siis "suo siellä , vetelä t 1 :lE.", uiLi.:. rd.t~~än 

v&rm, a )~~töst~ tGhty . 

Uusi yritys oli ktlitenki n vielä teht2vä 1 . Y. L:~ 

konttorissa, jos ölj y 11yvinl in jo olisi tehnyt tert~v";nsu. , 

mutta sekin toivo petti ja lu,. ~.o 1 ysyi y:~t,", liL lmme ttom~ma 

-o:uin en~lerucin . 

Aar.:uteen aikana toisti 1<.omendantti ili10i tli'"SenSa 

ruoasta j a majoi tU:.sesta ja kun sain tietä<~ , et L~ c uto oli 

kohta l ähdössä Kaurilaan , p;-~ätin l ahteä nc.olkad. pa~.oon he Yl'[l 

Hammarin kanssa . 
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Kauri l assa leimautettiin herra Hammarin passi ja ra

jatoimiston välitykselli,;. saimme kyytiosoituksen eruäseen kuor 

ma- autoon, jo~a sitten otti meidät mukaansa . Jo tulomatkalla 

~aurilaan olimme joutuneet auttamaan erästä linjavaunua, jon

ka moottori oli räjähtänyt, ja sen hinaaminen vei useita tlUl

teja . Tästt johtui, että kesti aina kello 19 ssti emleru~uin saa
VUil'1l1le JoensuuhlUl, mistä herl"a Hammar vieli:i samana iltana jat 

koi matkansa Helsinkiin . Itse jäin Joensuuhun odottamaan puhe 
linyhteyttä :Jtiäkonttoriin seuraavana aamuna tehdäkseni ilmoi 

twcsen tulosköyhästä matkastanme . 

o o 

o 
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