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Karhuraäen i onttorin perustamis- j a alkuvaiheet. 

Saatuani määräyksen johta jaksi perustettavaan Karhumäen 

konttoriin, joka oli määrätty avattavaksi kesäkuun 10 päivänä, 

matkustin 4/6 Kuusamon asioimistosta Helsinkiin.Täällä sain kamr. 

Blomqvistilta lähemmät ohjeet.Pääkonttorista sain myös tarpeelli

set konttori-y.m. tarvikkeet, joi t a kerääntyi jo alkuun 18 kol

lia. Rarhumäen konttorin alkukassan suuruudeksi tuli mk 22.889.200: 

joka 15:ssa laatikossa l ähetettiin tarvikelaa tikoiden kanssa e tu

käteen Äänislinnan konttoriin. Karh~unäen konttorin virka ilijoiksi 

määrätyt: allekir joi tt anut, kassahh.tb:tit{tja mais t eri A. Valtonen ja 

kassa-apulainen neiti Kaisa Ohls matkustimme 7/6 Helsingistä 

Äänislinnaan, jonne s aavuimme seuraavana p-äivänä klo 11 aikaan . 

Äänislinnassa otin heti yhteyden kapt.Stråhlmaniin, joka 

oli kaksi päivää aikaisemmin käynyt Karhrunäes sä t iedustelemas sa 

pankille sopivia huoneis toja. Hänen kanssaan matkustin Karhumä

keen vielä samana päivänä 8/6.Virkailijaneidit sekä rahat j a t ar 

vikkeet j äivä t Ä:linnaan. 

Heti aamusta 9/6 alkaen kävin tutkimassa pankkihuoneistoH 

si sopivia t a loj a. Kivitaloja ei KarIT~näen keskustan l äheisyydessä 

ole kuin pari. Niistä tOinen,isbhko 2-kerroks inen on Kent täsairaa-

lan käytössä ja toinen, ent.saunatalo on s opimaton pankin käyttöön . 

Aivan liian etäällä, kaupungin pohjoislaidalla, ovat· isot kivi ta-

lot: hotelli, hallintorakennus j a tsekan t alo sodan j äl jiltä kun-

nostama ttomina, eivätkä ole pankiksi sopivia. 

Kaupungin ' keskus t a ssa on 3:ssa hirsitalossa val miit hol-
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vit, nimi ttäin ent.valtiopankin, pos tin j a "Työ~ät~kevien valtion 

säästökassan" taloissa~ Näistä oli viimemainit tu ainoa, joka oli 

heti saatavissa pankin käyttöön. Siinä tosin majaili vankikomp

panian tOimisto,mutta otettuani yhteyden komendanttiin,ev.luutn. 

Roiniseen sekä toimistoupseeri luutn. Korhoseen sain talon va-

paaksi pankkia var t en . Vankik omppanian toimi sto muutti illalla 

9/6 klo 23:een mennes sä talon toiseen päähän , jossa heille jäi 

ko l men huoneen erillj_nen huoneis to ~ Aikaisemmin päivällä olin 

sotasaalisvarastosta sekä asuxnattomista kaupunki taloista asian-

omaisella luvalla nout anut pankin kalustoksi sopivia huonekaluja, 

jotka 1vaikka ovatkin hieman ki r javia , kuitenkin tyydyttävät pankin 
.:. ~ 

tarpeen. Myöhemmin olen niitä vielä t äydent änyt. Ne on saatu käyt-

t öoikeudella lainaksi kui ttausta vastaan. 

Vankikomppanian toimiston hallussa oleva to inen pää 

taloa muodostaa täysin erillisen huoneiston omine sisäänkäyntei

neen, eikä millään tavalla häiritse pankin t oimintaa. Päinvastoin 

turvallj_suuden kannalta on eduk.si , että talossa asuu päällystöön 

ja alipäällystöön kuuluvia.Lisäksi sotavangit pil kkovat poltto-

puut pankille. 

Saatuani huoneisto asian j är jes tykseen, s oitin Äänis

linnaan ja käskin käslEin. kont torin nei tosj,.;a; l ähtemään vie lä sama

na i ltana Karhumillceen, jonne he s aapuivat 9/® klo 23 aikaan muka-

naan raha - j a t avaral aatik ot, j oi t a sotilasvartio seurasi mat kalla . 

Siirrettyämme l aatiko t sotilasautolla pankin t aloon,j ärjes timme 

yön aikana pankin siihen killltoon, e ttä se saattoi 10/6 klo 10 

avata ovensa yleisölle ja ilmoitin tästä pu~elimitse kaikille 

mahdollisille yksiköille. 

Pankin talo on noin 300 me t iin päässä asemal t a j a 

melko k eskus t a ssa.Se on pyöreistä hirsistä, vuoraamaton ja maa-

laamaton. Peltikatto siinä on ( pärekatto on t äällä yleisin ). 
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3. 
f käs i ttäjJ 

Pankin huoneisto'l4 huonetta: ··tilavan toimiston, johta j an , nei tos-

ten j a vahtimestarin a suinhuoneet sekä holvin, suuruudeltaan 

170 x 300 cm. , korkeus 270 cm. Holvi on muurattu tiilis tä ~sei

nän vahvuus 50 cm., ja ulottuu maapoh jaan . Ovi on riippuluko lla 

suljettava, 1 cm. vahvuisesta teräslevystä vahvikekehyksin, 
~ 

mutta ilman lampöä eristävää kerrosta. Sisempänä on vielä vahva 

rautaristilcko-ovi, niinikään riippulukolla suljettava.Pankin 

holvi on siis tyydyttävä, vikana kuitenkin se, et t ä tulipalon 

sa ttuessa s aattaa oven kuumuus sytyttää se telit t ai ne hiiltyvä t • 

Huoneiston laxnto oli muuttaessa huono ja vaati pie-

niä kor j auksia , luk}{ojen ja avaimien l ai ttamista , oviaukon puh-

kais emisen toimiston j a johta j an huoneen välille, rikkinäisten 

ruutujen uusimista sekä sähl{ö johto jen korj aamista. Puolustus-

ministerin, kenr. Waldenin käskystä saavat rakennus t oimis tot 

nykyisin tehdä maksuttomia töitä vain välittömästi armei j aa var -

ten, mutta muilta ne vaa tivat maksusi toumuksen. Tämän t iedon sain 

Maanselän r yhmän toimisto IV:n päälliköltä. Puhelimitse kamr. 

Blomqvistilta saamani luvan no j alla olen teettänyt seuraava t 

vält t ämättömät korjaukset: 

kirvesmiehen työtä n . 50 työtuntia 
lasinleikkaajan II 6 " 
sähkömiehen II 2 " 

j a työtarpeet : 1 Ensolevy 300 x 140 cm, vahv.4 mm • 
35 m. avoponttilaut aa 

2 sisäovenlukk oa 
1 f åneeriovi, lEv. 60 cm. 
2 m~ikkunalasia 

10 m.sähköpunos t a. 

:Kuitenkaan ei konttorilt a ole vaadittu mi t ään kir j al-

lista maksusitoumusta .Yhteistoiminta viranomaisten kanssa on suj u-

nut kaikin puolin hyvin muutenkin. 

Huoneisto on nyt koht a l aisessa kunnossa , mut t a on se 

varmas t i talvella kylmä, varsinkin toimistosali 4:ne ikkunoineen. 

Lat tia t ovat yksinker t a iset l ankkulat t i a t ilman t äytettä, mut t a 
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sahajauhoilla täytetty eristys on kivijalan vieressä. 

Pommi tuksia ei täällä ole ollut tammHruun jälkeen, 

mutta muutenkin on tulipalonvaara mahdollinen tällaisessa seka-

vassa puutalokaupLmgissa.Viranomaisten määräyksestä on kurjat 

ulkorrucennukset ja huonompikuntoise t asuint alot purettu ja lisäksj 

on t äällä sotila spalokllilta. Pankin talo on tulenvaar~n suhteen 

hyvässä asemassa, siinä kvn on peltikatto, joki on noin 50 m. 

päässä j a pihalla on ryssien palo-ve:S1. S"8.llUn!t@. 

Vartio intia, en ole katscinuttois t aiseksi t a rpeellisek · 

si saa1buamme vahtimestarin, holvi on hyvä j a lisäksi aivan lähistl 

l ä on muita vartioi ta • 

Pqnkin virkaposti kulkee kenttäpostina rauta teitse 

Ä.:linnan kautta , r- ja pitäisi sen tietojeni mukaan saapua pääkont 

toriin päivää myöhemmj.n kuin Ä:linnan postin.Siviilipos tikontto-

ri on perusteilla tänne ja tulee se aivan lähelle pankin taloa. 

Kuriiriposti kulkee täältä suoraan Päämajaan , mut ta sen käyttö 

ei useimmissa tapauksissa jouduttaisi postiamme. 
Konttori on osoittautunut t arpeelliseksi paikkakun-

na 1a ja eri yksiköt ova t l ausuneet tyytyväisyytensä sen johdosta 

R~hankierto on vilkasta, kun sotilaill~ maksetut päiväraha t tule

vat lottakanttiinien ja sotilaskotien kautta takaisin pankkiin. 

Seteleitä on tähän päivään mennessä tullut sisään noin 100.000 kp 

Pano- ja ottoti1ejä on avattu t oistaiseksi 8. 

Karhumäessä, 1942. 


