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Palopäällikkö LAURI KARJALA:

Havaintoja Neuvostoliitosta ja sen palontorjunnasta
H elmikuinen matkamme Neuvostoliittoon kesti
vain 10 vrk, joten mitään seikkaperäistä tai tyhjentävää kuvausta suuren naapurimaamme palosu ojeluoloista en suinkaan pysty antamaan. Leningrad issa
olimme 2 vrk ja Moskovassa 6 vrk. Matka oli turistiluontoinen. Se oli järjestetty Moskovassa pelattujen Neuvostoliitto- Ruotsi-Suomi jääpallo-ottelujen
merkeissä käsittäen otteluj en seuraamisen sekä tutustumista ryhmissä ja vapaasti Moskovan ja Leningradin nähtävyyksiin. Ammattiasioistamme kiinnostuneina palomiehinä asetimme toverini, palopäällikkö
Yrjö Salkolan kanssa päämääräksemme jo Suomesta lähtiessämme tutustumisen Neuvostoliiton palontorjuntaan. Suomen Palosuojeluyhdistys ja Suomen
Kunnantyöntekij äin Liitto antoivat vastaaville venäläisille elimille osoitetun suosituskirjeen, mitkä sitten
perillä johtivatkin ystävälliseen vastaanottoon niin
Leningradin kuin myös Moskovan paloasemilla.
Rajoitun tässä yh teydessä vain muutamalla sana lla
antamaan yleiskuvan Leningradista ja Moskovasta,
jonka jälkeen siirryn muistelemaan paloasioita, jotka kiinnostanevat eniten tämän lehden lukij oita. Kummassakin kaupungissa oli katuj en hoitoon kiinnitetty suurta huomiota. Niinpä valtaväylät h eti lumisateen jälkeen puhdistettiin ja musta asfaltti kimm elsi kevätauringon loisteessa. Näiltä oli raitiotieliikenne siirretty sivukaduille ja täten saatu kadut
leveiksi ja autoliikenteen tarpeita tyydyttäviksi. K eskellä katua oli asfa ltin pintaan suoritetulla maalauksella erotettu n. 4· m leveä alue, jolla vain palokunta, poliisi, ambulanssi ja muut kiireelliset ajoneLl\'ot
saivat liikennöid ä. Liikennekuri oli kova. J alanku lkijoillakaan, jotka suojatiellä kävelivät ruuhkautumista välttääkseen punaista liikennevaloa kohden
saaden aikaan autonku lj ettajien torventoitotuksen, ei

ollut aSIaa ylittää katua väärästä kohdasta. Jos 111111
m enettelit, soi poliisin pilli. Musiikkia tuli minullekin, maalaispojalle. Autonkuljettaja kääntyessään
ajokkeineen kadunristeyksessä oikealle on oikeutettu
ajamaan, vaikka liikennevalo näyttää punaista, mikäli kääntösuuntaan kulkevan a joneuvojonon väliin
tai perään sopii. Autokanta oli melkeinpä 100 % :sti
ven äläistä merkkiä. Niin moskovalaisten kuin m yös
leningradilaisten ylpeys on m etro, eikä suotta. Taideesitykset ovat varsin korkeata luokkaa. Taidenäyttelyt ja museot sisälsivät venäläisten ja ulkolaisten taiteilijoiden tuotteita ja venäläisiä tieteen ja taiteen
aarteita. Oman erikoisuutensa muodostivat rakenteilla oleva urheilukeskus stadioineen 100.000 :Ile katsojalle ja suuri yliopistorakennus.
Ja ehkä sitten siirrymmekin seuraamaan Leningradin ja Moskovan palolautakunnassa työskentelevien päätoimisten paloasemien tarkastajien ja paloaseman päälliköiden selvitystä palotoimen hallinnasta ja hoidosta. Palotoimen johtajana toimii kussa kin osavaltiossa sen palopäällikkö. Jokaisessa kunnassa on palolautakunta ja joko pää- tai sivutoiminen
palopäällikkö. Palotarkastusta varten on m aaseutu
jaettu piireihin siten, että kutakin 5.000 asukkaan
asutustaajamaa kohden on paatoiminen palotarkastaja. Kaupungeissa on vakinaisia kunnallisia kasarmoituja palokuntia ja sotilaspalokuntia, esim. Leningradissa on niitä kaksi, jotka toimivat vain puolustusvoimien kohteissa. Sitäpaitsi on suurimmill a
teollisuuslaitoksilla oma palokuntansa, toimien tu lipaloissa, jotka sattuvat teollisuusla itoksen omall a
alueella . Teollisuuspalokunnilla ei ole paloautoja.
Maaseudulla on samalla tavalla organisoituja VPKuntia kuin meillä Suomessa. Kaluston kaikille p alokunnille hankkii piirikomitea. Palotarkastus ym. hallin-

J akoliittimen kytkentä. Huomaa 89 mm pääjohto. Lähinnä olevassa jakoliittimessä 3 kpl.
76 mm: n ulosottoa.

Ruiskuauto ja hyökkäysauto paloaseman edustalla.
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nolliset kysymykset ratkaisee toimeenpaneva komitea,
Esim. jos jonkun teollisuuslaitoksen paloturvallisuuskysymyksistä vastuussa oleva henkilö ei noud ata palotarkastusviranoma isten m ääräyksiä, niin toimeenpaneva komitea tutkii asia n ja antaa asianomaiselle
tarvittaessa varoituksen. Jos laiminlyönnit jatku\'a t,
joutuu ko. henkilö erotettavaksi. Toimeenpanevan
komitean a rkkitehtiosasto tarkastaa rakennuspiirustukset, joiden palo- ja henkilöturvallisuuslausunnot
antaa sen palopäällystöedu sta ja. Lopputa rkastuksessa taasen on muka na kunkin pa lopiirin paloaseman
palopäällikkö. Palopiirin muodostaa paloasemaan lii ttyvä sammutus- ja tarkastusa lue. Jokaiselta paloasemalta on p äivittäin kaupunkipaikoissa kaksi miestä
palota rkas tuksessa . Lisäksi palohenkilöstö suorittaa
kahd esti kuuka udessa vesipostien tarkas tuksen. Niiden korj aus ja huolto kuulu va t vesij ohtolaitokselle.
Pyyclettyämme selvitystä eräistä rakenteellisista määräyksistä, to tesimme esim., että pa lo-ovirakenne on
sama kuin meillä, niin olivat myöskin savupiippuj a
koskevat m ääräykset. Sitävastoin oli eroava isuutta
ra kennusten pa lonkestävässä osastoinnissa.
K aikissa kiinteistöissä suoritetaan kaksi palotarkastusta vuositta in. Koko maassa on palohälytypuhelinnumero 01. Palokelloja ei enää .Moskovassa kuin ei
myöskään L eningradissa ole; myöskään ei ole hätäpuhelimia. Kunnallisia p aloasemia on Leningradissa 40 ja Moskovassa 50- 60.
Sairaankulj etus ei kuulu pa lokunnille, sitä varten
on esim. L eningradissa 7- 8 ambulanssiasem aa .
Tulipa loja on Moskovassa vuosittain n . 1.200 (l uku tun tui varsin pieneltä,
pyysinkin t ulkkiamme
uudistamaan kysymyksen, vasta us oli 1.200, ehkäpä
luku tarkoittanee vissiä suuruusluokkaa olevia paloja ) . Paloasemilla on vähintään 2 a utoa, suuremmilla enemmänkin. Autot ovat yleensä katettuj a, mutta
avona isiakin on. Li3äksi on eri asemille sijoitettu tarpeen mukaan pioneeri-, va lo-, vaah to-, tikas- ja kanttiini-, pescytymis- ja kuivavaate- ja komentoa utoj a,
joista tut ustuimme nelj ään ,-iimeksima inittuun.
Leningradissa kävimme pa loasemalla n:o 5 ja

Venäläisiä palomiehiä suihkunäytöksessä.
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M oskovassa paloasemilla n:o 41 ja 39, joissa 41 :ssä
suorit ettiin mm. isäntien toimesta koehälytys, sammutus- ja hakatikasnäytös. Kirovin teollisuusalueella
(p ) olevassa paloasema n :o 39 :ssä suoritettiin vaahtosammu tusnäytös kuivana. Leningradin paloasem a
n: o 5 käsitti useamman yksikön. Pa loutot oliva t punaiseksi maalattuj a ja venäläist ä merkkiä joko 6-pyörä isiä Zis 150 tai 10 pyöräisiä Zis 151, jälkimmä isen kokonaispaino on n. 12 t. Hyökkäysautot
olivat va rustetut 1.500- 2.000 1 vesisäiliöllä ja 160 1
vaahtosäiliöllä. Auton takaosassa oli n . 1.500 I min 8
kg / cm 2 tehoinen ma talapainepumppu, lisäksi niissä
oli vesikela . Ruiskuautoissa oli n. 2.500 I/ min.
8 kg / cm 2 tehoinen pumppu a uton takaosassa sekin .
Lisäksi autossa oli pieni 350 1 sä iliö. Pumput, suihku putket, jakoliittimet jne. ovat kevy tmeta llisia. H appikojeiden kestoa jaksi ilmoitettiin 1- 4 t. Paineilmanaama reita ei käytetä, kuin ei m yöskään sumusam mu tuslaitteita. K äytössä näimme ven äläisten tikkaiden rinna lla saksalaisia M agirustikkaita . Kaikki paloautot va lmistetaan kuitenkin nykyään Venä jällä
niin m yös konetikkaat, joiden nousukorkeus on 45
m . Useassa paloautossa oli racliopuhelinlaitteet, joilla au to t ova t yh teydessä keskenään ja tarvittaessa
paloasemiin . Palopäälliköt käyttävät radiopuhelinkeskusteluissaan kood eja. Asema n:o 5 käsitti ruisku huoneen lisäksi kellarikerroksessa olevan letkuvaraston, joka oli varustettu ilmastoin tilaitteilla . L etku t
olivat pääasiallisesti kumeerattu ja. Lisäksi asem alla
oli savusuojeluvälineiden hoito- ja varastointihuoneel
asiaankuuluvine vä lineineen . Sitäpa itsi oli siellä sav usuoj elun opetushuone havain tovälineineen. Lisäksi
kuul ui paloaseman yhteyteen keittiö ruoka iluhuoneineen, jossa järjestystä piti ka upungin palkkaama
emäntä apun aan pa lomiehet. Ruokailijat maksavat
" portsuuninsa'. Näyttämö-, televisio-, voimistelu-,
luento- ja m akuuhuoneena palveli sama huone, jossa erääll ä Moskovan paloasemalla istuimet voitiin
kätevästi muuttaa \·uoteiksi. Erillisenä oli opiskeluja kerhohuone. Pa loaseman n: o 5 yläkerroksissa asui
pa lomiesperheitä. Paloasemat oli\'a t M oskovassa kuta kuinkin samanlaisia, ma ini ttava on, että niillä

Venäläinen konetikas. Paloasemien tarkastaja_
Tichonovitsh (vas.) ja palopäälI. Paulovitsh.
. (oikealla).
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Tulipalon laskemme kaikki onnettomuudeksi, jota
·ei ole tahallisesti aiheutettu. Tuhopolton jätämme
tämän pohdinnan ulkopuolelle, Tulipalo-onnettomuus aiheutuu siitä, että jokin tulisija, sähköjohto
tai muu laite ei ole kestänyt sille asetettuja raken.teellisia vaatimuksia, tai joku ihminen on vahingossa tai ymmärtämättömyydessään aiheuttanut tulipalon syttymisen. Tulipalon syttyminen ei ole ta'hallinen teko, joka olisi tehty tulipalon sytyttämisen
Muistaako palokunta sen aina
'tarkoituksessa. tulipalopaikalla ? Sanotaan, ettei lyötyä saa lyödä.
Ihminen, jonka erehdyksen takia tulipalo on syttynyt, on varmasti palokuntaa odottaessaan jo moneen
'kertaan katunut tekoaan ja luvannut itselleen, ettei
'koskaan elämässään toista samanla ista erehdystä tee.
Mielestäni tällainen ihminen palokunnan saapuessa
ei ole enää normaali. Hän on "poissa raiteiltaan" ja
'häntä on sellaisena käsiteltävä, Tehdään varmasti
anteeksiantamaton erehdys, jos häntä tällä hetkellä

mOItitaan, ehkäpä suorastaan haukutaan teosta, jota
hän on moneen kertaan katunut. Palokunnan
tehtävähän on ehkä tämän maailman kiitollisin: auttaa h äd ässä olevaa tai olevia lähimmäisiä. Ja tästä
johtuen on väärin pahoittaa onnettoman ihmisen
mieltä moittimalla häntä teosta, joka ei ollut taha llinen ja jonka hän on jo toivonut tekemättömäksi,
Emme me sillä hetkellä moitteilla paranna tilannetta. Suorittakaamme sammutustyö parhaan kykymme mukaan ja säästäkäämme moitteet seuraavan päivän tehtäviin, - jos ne moitteet silloin vielä näyttävät tarpeellisilta.
Palokunta ei saa muodostua ihmisten mielessä
laitokseksi, joka kyllä suorittaa sammutustyön ilmaiseksi, mutta antaa haukkumiset kaupanpäällisiksi,
Suorittakaamme neuvontatyömme tulipalojen estämiseksi tarkastusten yhteydessä, eikä siten, että Iyömme
lyötyä.
R. O.

kolmella paloasemalla, joita m eille esitettiin, huomioiden sen, että paloasemat sijaitsevat vanhoissa
'kivirakennuksissa, oli järjestys mallikelpoinen. Kuri
·oli myöskin hyvä. Paloalipäällystö ja miehistö työs'kentelee 10 vrk. kuukaudessa valtion vaihtuessa
aamuisin klo 8.00. Päällystön työajat ovat pitempiä,
Palomiestyö käsittää vuorokausittain seuraavaa: Pa'lomiestyötä 4 t., paloaseman kunnostusta ja siivousta 2 t. ja 2 tuntia poliittista kulttuurityötä ja urneilua. Loppuajan tietenkin ollessa varuillaan oloa.
Palomiehen palkka on 400- 600 rpI. kuukaudessa,
alipäällystön n. 800 rpI. kuukaudessa. Vuokrat ja
'verot ovat kuulemma varsin pienet. Palkkojen yhteydessä lienee paikallaan mainita muutamia hintoja:
miesten paita 130-300 'rpl, villapaita 300 rpl, 'rans'kanleipä 2,5 rpl, maito 4 rpl / I, voi 25-28 rpl j kg,
televisio 1.250-2,000 rpI. R adiomaksuna, sisältyen
:myöskin korjaukset, peritään 10 rpl kk :ssa, Miesten
;puku 1.100-1.800 rpI. Ruplan kurssi on 57 mk.
Palopäällystölle ja alipäällystölle on erillisiä 1-3

vuotta kes täviä kursseja, joita järjestetään suunmmissa kaupungeissa. Palopäällikköasemaan päästäkseen täytyy pyrkijällä olla vähintään keskikoulutiedot, palomiehellä on mahdollisuus esim , paloasemalla opiskellen päästä ylenemään vaikkapa palopäälliköksi. Niinpä paloasemilla näimme opiskelijaryhmiä,
joista eräs luki kansakoulun jatkoluokkia, päämääränään ehkä hyvinkin korkea virka , Yleensä työntekijöiden ja johtavassa asemassa olevan henkilön
palkkauksessa oli suuria jopa moninkertaisia palkkauseroja, tämä tietenkin panee eteenpäin pyrkivän
henkilön kartuttamaan tietojaan ja taitojaan.
Niin mennessä kuin tullessa oli meillä tilaisuus
käväistä Viipurissa. Lopetankin muistelmani toivomuksella, että kansainvälinen turistiliikenne saavuttaisi sellaiset puitteet, että meikäläinen "Tavallinen
Virtanen" VOISI henkilökohtaisia taloudellisia resursseja vaarantamatta, ottaa ja lentää esim. seuraamaan Kanadan m etsäpalojen sammutustyötä, Se olisi
jotain. Näkee - ken elää.

Näkymiä Viipurista, jossa käväisimrne.

Pyöreä torni, Viipurin linna ja Punaisenlähteen tori.

