
HOLVI AVATAAN. 
=::;;:============= 

Aikaisemmi n tuli kerrotuksi, kuinka pankin Sortava
lan konttorin pääholvi vastusti kaikkia avaamisyrityksiä ja 

kuinka se oli jäänyt odottamaan työvoimaa ja työvälineitä. 

Olin ehdottanut johtaja af Heurlin'ille, että antai 

simme Kaipio O/Y:n tehtäväksi yrittää uutta murtamista, sillä 
otaksuin, että heillä olisi suurimmat mahdollisuudet omnistua, 
sillä ovi oli heidän valmistettaan. 

Nyt oli sanotun yhtiön edustaj a saapunut paikkakun
nalle ja ilmoittautui pankissa. Hän kävi tutkimassa holvia 
joka puolelta ja tuli siihen tulokseen, että paras kohta, jos
ta voisi päästä sisälle , oli sittenkin juuri se, josta ryssät 
olivat yrittäneet, eli käsikassaholvin väliseinä. Hän mainit

si lisäksi, että sekä työvoimaa että -välineitä oli saatavis
sa, mutta myös, että hänellä parast 'aikaa oli muuta työtä, jon
ka tähden tämä holvi tulisi ajankohtaiseksi vasta jonkun ajan 
kuluttua. 

Ilman muita selityksiä hän l ähti p~os ja me jäimme 
odottamaan, että hän aikanaan tulisi työtä suorittamaan. Pu
helimessa kerroin tästä kamreeri Blomquistille, joka silloin 
ilmoitti, että sotilastaholta oli luvattu hitsausvälineitä ja 
myös ammattimiehiä ja että tarpeellinen määräys jo oli annet
tu asianomaisille Sortavalaan. 

Jorucunlaisen väärinkäsityksen johdosta ei tullut 
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selvyyttä siitä, kenenkä asiana oli suorittaa valmistavat työt, 
emmekä näin ollen voineet ryhtyä minkäänlaisiin toimenpiteisiin. 

Kului kolmatta viikkoa, kunnes Kaipio O/Y:n mies taas 
ilmestyi pankkiin ja ihmetteli, ettei mitään oltu tehty. Syy 
selkeni ja töihin ryhdyttiin heti. Kaupungilta saatiin pari ki
vityömiestä meisseleineen lainaksi ja kova melske alkoi. 

Puhelimitse tiedustelimme myös hitsaajilta sopivin
ta aikaa heidän osuudelleen työssä, mutta saimme vastaukseksi , 

ettei heille ole Helsingistä eikä Päämajasta tullut mitään mää
räystä auttaa meitä, joten eivät olleet halukkaita tulemaan. 

Taas täytyi tilata puhelu kamreeri Blomquistille ja 
pyytää häntä ottamaan selkoa siitä, mistä t~ä asiantila joh
tui ja samalla pyytämään, että odotettu määräys vihdoinkin tu
lisi annetulcsi. 

Syy oli ollut siinä, että miehet olivat vaihtuneet 
asianomaisessa paikassa ja se aiheutti keskeytyksen. Nyt tuli 

kaikki kuitenkin järjestykseen ja miehet työvälineineen saapui 
vat oik eaan aikaan. Täten päästiin seinän läpi ja siirrettyäm
me aulcon edessä s eisovan rautakaapin syrjäful, pääsi lukkosep
pä apulaisineen oven kimppuun. Muutaman tunnin työn jälkeen au
keni se ja me pääsimme holvia tutkimaan. 

Tulos tästä tutkimuksesta oli kuitenkin laiha, sil
lä rautakaapit olivat kaikki lukossa ja hyllyillä ei ollut muu
ta kuin nippu ryssäläisiä seinäpapereita. Hyllyjen alla nurkas

SR seisoi proL~in vanha kopiopuristin sekä yksinkertainen pöy
tälamppu, joka heti otettiin käyttöön. 

Nyt olimme myös tilaisuudessa t arkastamaan oven luk
koja ja jo ensimäinen silmäys OSOitti, että ylempi niistä oli 
viilaamalla muutettu uutta avainta varten, eikä siten ollut mi 
kään ihme, että se ei auennut vanhalla avaimella . 

Ei ollut a lempikaan lukko täysin kunnossa, joten mo

lemmat vaihdettiin uusiin ennenkuin ovi taas kunnostettiin. 

Tällä välin olivat hitsaajat uudestaan kiinnittä-
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neet paikoilleen väliaikaisesti poistamansa kiskon ja be toni

täyte oli kovettumassa. 

Rautakaapeista pOistettiin lukot, kun niitä ei muu

ten saatu auki. Ne olivat kaikki tyhjiä. 

Marraskuun 8. päivänä oli holvi l~ossa ja jälki

siivous toimitettu. 

Korjauksen a ikana olimme säilyttäneet kassavaramme 

arkistohuoneessa, jonka vartij aksi Herttuainen siksi ajaks i 
muutti järjestäen vuoteensa sen oven eteen. Paikka oli hyvin 
vetoinen ja hän O l~~;t~än jälleen omaan huoneseensa . 

Huomasimme jo holvia ensimäistä kertaa tutkiessam
me, että sen katossa oli valkoinen läiskä uutta rappausta, 
mutta emme silloin tullee t ajatelleeksi, että, ~ten myöhemmin 
osoittautui, ryssä oli katon kautta murtautunut holviin ja 
vieläpä heikosti paikannut tekemänsä aukon. Sen kautta mekin 
olisimme voineet päästä sisälle ja niin säästää paljon työtä 

j a vaivaa. 
Jos t a lo olisi ollut minulle ennestään tuttu ja o

lisin ollut tietoinen holvin yläpuolella olevasta säilytys
komerosta, jonka olemassaolo selvisi meille vasta myöhemmin , 
olisin ehkä aj oissa keksinyt, että sielläkin oli yksi mah

dollisuus. 
Oli hauska saada kassa taas kuntoon ja rahat sijoi

t etuiksi niille tarkoitettuihin pai kkoihin ja tilavampiin suo 
jiin. Ajoitta i n oli sittenl~in rul~aus huomattava, kun sattui 
tulemaan suurempia rahalähetyksiä kerrallaan, mutta s e oli ver

rattain tilapäistä eikä aiheuttanut sen pahempia häiriöitä. 
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