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Palopäällikkö LAURI KARJALA: 

Havaintoja Neuvostoliitosta ja sen palontorjunnasta 

H elmikuinen matkamme Neuvostoliittoon kesti 
vain 10 vrk, joten mitään seikkaperäistä tai tyhjen
tävää kuvausta suuren naapurimaamme palosuojelu
oloista en suinkaan pysty antamaan. Leningradissa 
olimme 2 vrk ja Moskovassa 6 vrk. Matka oli tu
ristiluontoinen. Se oli järjestetty Moskovassa pelattu
jen Neuvostoliitto- Ruotsi-Suomi jääpallo-ottelujen 
merkeissä käsittäen otteluj en seuraamisen sekä tutus
tumista ryhmissä ja vapaasti Moskovan ja Lenin
gradin nähtävyyksiin. Ammattiasioistamme kiinnostu
neina palomiehinä asetimme toverini, palopäällikkö 
Yrjö Salkolan kanssa päämääräksemme jo Suomes
ta lähtiessämme tutustumisen Neuvostoliiton palon
torjuntaan. Suomen Palosuojeluyhdistys ja Suomen 
Kunnantyöntekij äin Liitto antoivat vastaaville venä
läisille 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, jot
ka kiinnostanevat eniten tämän lehden lukijoita. -
Kummassakin kaupungissa oli katujen hoitoon kiin
nitetty suurta huomiota. Niinpä valtaväylät heti lu
misateen jälkeen puhdistettiin ja musta asfaltti kim
melsi kevätauringon loisteessa. Näiltä oli raitiotie
liikenne siirretty sivukaduille ja täten saatu kadut 
leveiksi ja autoliikenteen tarpeita tyydyttäviksi. K es
kellä katua oli asfa ltin pintaan suoritetulla maalauk
sella erotettu n. 4· m leveä alue, jolla vain palokun
ta, poliisi, ambulanssi ja muut kiireelliset ajoneLl\'ot 
saivat liikennöidä. Liikennekuri oli kova. J alanku l
kijoillakaan, jotka suojatiellä kävelivät ruuhkautu
mista välttääkseen punaista liikennevaloa kohden 
saaden aikaan autonku ljettajien torventoitotuksen, ei 
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menettelit, soi poliisin pilli. Musiikkia tuli minulle
kin, maalaispojalle. Autonkuljettaja kääntyessään 
ajokkeineen kadunristeyksessä oikealle on oikeutettu 
ajamaan, vaikka liikennevalo näyttää punaista, mi
käli kääntösuuntaan kulkevan ajoneuvojonon väliin 
tai perään sopii. Autokanta oli melkeinpä 100 % :sti 
venäläistä merkkiä. Niin moskovalaisten kuin myös 
leningradilaisten ylpeys on metro, eikä suotta. Taide
esitykset ovat varsin korkeata luokkaa. Taidenäytte
lyt ja museot sisälsivät venäläisten ja ulkolaisten tai
teilijoiden tuotteita ja venäläisiä tieteen ja taiteen 
aarteita. Oman erikoisuutensa muodostivat rakenteil
la oleva urheilukeskus stadioineen 100.000 : Ile katso
jalle ja suuri yliopistorakennus. 

Ja ehkä sitten siirrymmekin seuraamaan Lenin
gradin ja Moskovan palolautakunnassa työskentele
vien päätoimisten paloasemien tarkastajien ja palo
aseman päälliköiden selvitystä palotoimen hallinnas
ta ja hoidosta. Palotoimen johtajana toimii kussa 
kin osavaltiossa sen palopäällikkö. Jokaisessa kunnas
sa on palolautakunta ja joko pää- tai sivutoiminen 
palopäällikkö. Palotarkastusta varten on maaseutu 
jaettu piireihin siten, että kutakin 5.000 asukkaan 
asutustaajamaa kohden on paatoiminen palotar
kastaja. Kaupungeissa on vakinaisia kunnallisia ka
sarmoituja palokuntia ja sotilaspalokuntia, esim. Le
ningradissa on niitä kaksi, jotka toimivat vain puo
lustusvoimien kohteissa. Sitäpaitsi on suurimmilla 
teollisuuslaitoksilla oma palokuntansa, toimien tu li
paloissa, jotka sattuvat teollisuusla itoksen omall a 
alueella . Teollisuuspalokunnilla ei ole paloautoja. 
Maaseudulla on samalla tavalla organisoituja VPKun
tia kuin meillä Suomessa. Kaluston kaikille palokun
nille hankkii piirikomitea. Palotarkastus ym. hallin-

Ruiskuauto ja hyökkäysauto paloaseman edustalla. 
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nolliset kysymykset ratkaisee toimeenpaneva komitea, 
Esim. jos jonkun teollisuuslaitoksen paloturvallisuus
kysymyksistä vastuussa oleva henkilö ei noudata pa
lotarkastusviranomaisten määräyksiä, niin toimeen
paneva komitea tutkii asian ja antaa asianomaiselle 
tarvit taessa varoituksen. Jos laiminlyönnit jatku\'a t, 
joutuu ko. henkilö erotettavaksi. Toimeenpanevan 
komitean arkkitehtiosasto tarkastaa rakennuspiirus
tukset, joiden palo- ja henkilöturvallisuuslausunnot 
antaa sen palopäällystöedusta ja. Lopputarkastukses
sa taasen on mukana kunkin palopiirin paloaseman 
palopäällikkö. Palopiirin muodostaa paloasemaan lii t
tyvä sammutus- ja tarkastusalue. Jokaiselta paloase
malta on päivittäin kaupunkipaikoissa kaksi miestä 
palotarkas tuksessa . Lisäksi palohenkilöstö suorittaa 
kahdesti kuukaudessa vesipostien tarkastuksen. Nii
den korj aus ja huolto kuulu va t vesijohtolaitokselle. 
Pyyclettyämme selvitys tä eräistä rakenteellisista mää
räyksistä, to tesimme esim., että palo-ovirakenne on 
sama kuin meillä, niin olivat myöskin savupiippuja 
koskevat määräykset. Sitävastoin oli eroavaisuutta 
rakennusten pa lonkestävässä osastoinnissa. 

K aikissa kiinteistöissä suoritetaan kaksi palotarkas
tusta vuositta in. Koko maassa on palohälytypuhelin
numero 01. Palokelloja ei enää .Moskovassa kuin ei 
myöskään Leningradissa ole; myöskään ei ole hätä
puhelimia. Kunnallisia paloasemia on Leningradis
sa 40 ja Moskovassa 50- 60. 

Sairaankulj etus ei kuulu palokunnille, sitä varten 
on esim. Leningradissa 7- 8 ambulanssiasemaa . 

Tulipaloja on Moskovassa vuosittain n . 1.200 (lu
ku tuntui varsin pieneltä, pyysinkin tulkkiamme 
uudistamaan kysymyksen, vastaus oli 1.200, ehkäpä 
luku tarkoittanee vissiä suuruusluokkaa olevia palo
ja ) . Paloasemilla on vähintään 2 autoa, suuremmil
la enemmänkin. Autot ovat yleensä katettuja, mutta 
avonaisiakin on. Li3äksi on eri asemille sijoitettu tar
peen mukaan pioneeri-, va lo-, vaah to-, tikas- ja kant
tiini-, pescytymis- ja kuivavaate- ja komentoautoja, 
joista tutustuimme nelj ään ,-iimeksimainittuun. 

Leningradissa kävimme paloasemalla n:o 5 ja 

Venäläisiä palomiehiä suihkunäytöksessä. 

M oskovassa paloasemilla n:o 41 ja 39, joissa 41 :ssä 
suoritettiin mm. isäntien toimesta koehälytys, sam
mutus- ja hakatikasnäytös. Kirovin teollisuusalueella 
(p ) olevassa paloasema n :o 39 :ssä suoritettiin vaah
tosammu tusnäytös kuivana. Leningradin paloasema 
n: o 5 käsitti useamman yksikön. Paloutot oliva t pu
naiseksi maalattuja ja venäläistä merkkiä joko 6-
pyöräisiä Zis 150 tai 10 pyöräisiä Zis 151, jälkim
mäisen kokonaispaino on n. 12 t . Hyökkäysautot 
olivat varustetut 1.500- 2.000 1 vesisäiliöllä ja 160 1 
vaahtosäiliöllä. Auton takaosassa oli n . 1.500 I min 8 
kg / cm2 tehoinen matalapainepumppu, lisäksi niissä 
oli vesikela . Ruiskuautoissa oli n. 2.500 I/ min. 
8 kg/ cm 2 tehoinen pumppu auton takaosassa sekin . 
Lisäksi autossa oli pieni 350 1 sä iliö. Pumput, suihku
putket, jakoliittimet jne. ovat kevy tmeta llisia. H appi
kojeiden kestoa jaksi ilmoitettiin 1- 4 t. Paineilma
naamareita ei käytetä, kuin ei myöskään sumusam
mutuslaitteita. K äytössä näimme venäläisten tikkai
den rinnalla saksalaisia M agirustikkaita . Kaikki pa
loautot va lmistetaan kuitenkin nykyään Venäjällä 
niin myös konetikkaat, joiden nousukorkeus on 45 
m. Useassa paloautossa oli racliopuhelinlaitteet, joil
la au tot ova t yh teydessä keskenään ja tarvittaessa 
paloasemiin . Palopäälliköt käyttävät radiopuhelinkes
kusteluissaan kood eja. Asema n:o 5 käsitti ruisku 
huoneen lisäksi kellarikerroksessa olevan letkuvaras
ton, joka oli varustettu ilmastoin tilaitteilla . Letku t 
olivat pääasiallisesti kumeerattu ja. Lisäksi asemalla 
oli savusuojeluvälineiden hoito- ja varastointihuoneel 
asiaankuuluvine vä lineineen. Sitäpaitsi oli siellä savu
suojelun opetushuone havain tovälineineen. Lisäksi 
kuului paloaseman yhteyteen keittiö ruokailuhuonei
neen, jossa järjestystä piti kaupungin palkkaama 
emäntä apunaan palomiehet. Ruokailijat maksavat 
" portsuuninsa ' . Näyttämö-, televisio-, voimistelu-, 
luento- ja makuuhuoneena palveli sama huone, jos
sa erääll ä Moskovan paloasemalla istuimet voitiin 
kätevästi muuttaa \·uoteiksi. Erillisenä oli opiskelu
ja kerhohuone. Paloaseman n: o 5 yläkerroksissa asui 
palomiesperheitä. Paloasemat oli\'a t M oskovassa ku
takuinkin samanlaisia, maini ttava on, että niillä 

Venäläinen konetikas. Paloasemien tarkastaja_ 
Tichonovitsh (vas.) ja palopäälI. Paulovitsh. 

. (oikealla). 
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VAHINKO - TUHOPOL TTO 

Tulipalon laskemme kaikki onnettomuudeksi, jota 
·ei ole tahallisesti aiheutettu. Tuhopolton jätämme 
tämän pohdinnan ulkopuolelle, Tulipalo-onnetto
muus aiheutuu siitä, että jokin tulisija, sähköjohto 
tai muu laite ei ole kestänyt sille asetettuja raken
.teellisia vaatimuksia, tai joku ihminen on vahin
gossa tai ymmärtämättömyydessään aiheuttanut tuli
palon syttymisen. Tulipalon syttyminen ei ole ta
'hallinen teko, joka olisi tehty tulipalon sytyttämisen 
'tarkoituksessa. - Muistaako palokunta sen aina 
tulipalopaikalla ? Sanotaan, ettei lyötyä saa lyödä. 
Ihminen, jonka erehdyksen takia tulipalo on sytty
nyt, on varmasti palokuntaa odottaessaan jo moneen 
'kertaan katunut tekoaan ja luvannut itselleen, ettei 
'koskaan elämässään toista samanlaista 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 

kolmella paloasemalla, joita meille esitettiin, huo
mioiden 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 siivous
ta 2 t . ja 2 tuntia poliittista kulttuurityötä ja ur
neilua. 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 yh-
teydessä 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 

mOItitaan, ehkäpä suorastaan haukutaan teosta, jota 
hän on moneen kertaan katunut. - Palokunnan 
tehtävähän on ehkä tämän maailman kiitollisin: aut
taa h ädässä olevaa tai olevia lähimmäisiä. Ja tästä 
johtuen on väärin pahoittaa onnettoman ihmisen 
mieltä moittimalla häntä teosta, joka ei ollut tahal
linen ja jonka hän on jo toivonut tekemättömäksi, 
Emme me sillä hetkellä moitteilla paranna tilannet
ta. Suorittakaamme sammutustyö parhaan kykym
me mukaan ja säästäkäämme moitteet seuraavan päi
vän tehtäviin, - jos ne moitteet silloin vielä näyt
tävät tarpeellisilta. 

Palokunta ei saa muodostua ihmisten mielessä 
laitokseksi, joka kyllä suorittaa sammutustyön ilmai
seksi, mutta antaa haukkumiset kaupanpäällisiksi, 
Suorittakaamme neuvontatyömme tulipalojen estämi
seksi tarkastusten yhteydessä, eikä siten, että Iyömme 
lyötyä. 

R. O. 

vuotta kes täviä kursseja, joita järjestetään suunm
missa kaupungeissa. Palopäällikköasemaan päästäk
seen täytyy pyrkijällä olla vähintään keskikoulutie
dot, palomiehellä on mahdollisuus esim, paloasemal
la opiskellen päästä ylenemään vaikkapa palopäälli
köksi. Niinpä paloasemilla näimme opiskelijaryhmiä, 
joista eräs luki kansakoulun jatkoluokkia, päämää
ränään ehkä hyvinkin korkea virka , Yleensä työn
tekijöiden ja johtavassa asemassa olevan henkilön 
palkkauksessa oli suuria jopa moninkertaisia palk
kauseroja, tämä tietenkin panee eteenpäin pyrkivän 
henkilön kartuttamaan tietojaan ja taitojaan. 

Niin mennessä kuin tullessa oli meillä tilaisuus 
käväistä Viipurissa. Lopetankin muistelmani toivo
muksella, että kansainvälinen turistiliikenne saavut
taisi sellaiset puitteet, että meikäläinen "Tavallinen 
Virtanen" VOISI henkilökohtaisia taloudellisia re
sursseja vaarantamatta, ottaa ja lentää esim. seuraa
maan Kanadan metsäpalojen sammutustyötä, Se olisi 
jotain. Näkee - ken elää. 

Näkymiä Viipurista, jossa käväisimrne. Pyöreä torni, Viipurin linna ja Punaisenlähteen tori. 


