
K E S Ä K U U ,  1 9 2 8 39

Kun sähköttäret tekevät palvelijain työt

T y ö l ä i s t e n  K y s y n t ä  V ä h e n e e  J a t k u v a s t i
OTKUT, sanoisimmeko, sielukkaat ja  kuvailulkykyiset kirjailijat kun «kuvailevat 

tulevaisuutta teknikan erinäisten saavutusten valossa ja  .mahdollisuuksien roh
kaisemina, niin me useinkin oikapäi tämme kohauttamalla jätämme huomioon 
ottamatta heidän kuvauksensa. Parhaimmassa tapauksessa voimme kulloinkin 

kysymyksessä olevalle kirjoittajalle antaa tunnustuksen hänen "mahdottomuuksia 
hipovasta” kuvailukyvystään.

Mutta hyvin useissa tapauksissa nämä tulevaisuuteen tähdätyt kuvaukset teknil
lisistä mahdollisuuksista ovat vain edellä käyviä "ilmoituksia”  keksintöjen toteutta
mista ihmeistä, tai kuin haihtuvia "ennus tuksia.”  Monet niistä mekaniUisistä lait
teista, jotka, sanokaamme, pari kolmekymmentä vuotta sitten ensimäisiä kertoja “ il
mestyivät”  joittenkin kirjailijoiden mielikuvituksellisina kuvauksina, ehkä 'kokonaan 
mahdottomuuksina pidettyinä ivauksina, niin monet näistä -ovat tällä kertaa käytän
nössä, ja  ehkä jo melkein'kaikkien ihmisten miellestä "'hyvin yksinkertaisia”  laitteita.

EN jälkeen kun opittiin sähköä valmista- 
maan käyttövoimaksi, kävi mahdolliseksi
koneiden monistuminen paremmin kuin se 

oli mahdollista höyryvoiman avulla.
Sähkö tunnetaan käyttövoimana verrattain ly

hyen ajan ja kuitenkin jo tänäpäivänä näemme 
sen käyttävän mitä monenlaisempia koneita — 
■ noita taitavia ja (täsmällisiä “sähköttäriä” —■ kai
killa elämän eri aloilla. Sähkökoneet näyttävät 
ympäröivän meidän elämämme ci yksin työmail
lamme mutta myös k od ei saammekin.

Jotkut meistä voivat aamulla ylösnoustuaan pu

keutua sähköllä käyvällä pesukoneilla pestyihin 
ja sähköraudalla silitettyihin vaatteisiin — niin ja 
vaatteet ovat kudotut ja neulotut sähköllä käy
villä koneilla — juoda sähköllä lämpiävässä pan
nussa keitettyä kahvia, syödä sähköllä paistetulta 
voileipiä, mennä työmaallensa sähkö junalla, käyt
tää työmaallaan sähkökoneita, valmistaa niiden 
avulla sähköaineiden eri osia ja palattuaan ilta
sella työstä nähdä kun emäntä puhdistaa huo
neita sähkö imurin avulla. Sitten kun olemme syö
neet illallisen, minkä laittamisessa mahdollisesti 
voidaan käyttää monenlaisiakin sähköllä käyviä
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Tybnetsmtämatkalla viidakossa
keUtiövalineitä, me voimme istua sähkövalon ää
reen, alkaa lukemaan sähköllä käyvillä koneilla la
dotulta ja painetulta sanomalehtiä tai kuunnella 
sähköllä käyvää radiota eli gramofonia. Niin 
ja joa sattuu olemaan liian kuuma ilma huoneis
samme niin me voimme laittaa käyntiin sähköllä 
käyvän tuulettajan tai jäähdyttää itsemme ja sam
muttaa janomme sähkön avulla toimivassa ruo
kain säilytyskaapissa löytyvällä, kylmällä juotaval
la. Kaikki nämä ja monet muut mukavuudet sekä 
laitteet ovat käytettävänämme — " luonnollisesti 
vain sillä edellytyksellä, että meidän varamme riit
tävät niiden kaikkien hankkimiseksi,

Mutta kaikki nämä, joista olemme edellä mai
ninneet, ovat kuitenkin vain koneita — noita aut
tavia “sähköttäriä — jotka eivät toimi automaat
tisesti. Niiden käyntiin panemisessa ja toiminnan 
peräänkatsomisessa tarvitaan työläisiä, ihmisiä, 
jotka voivat ajatella ja puhua — ja  joskus suut
tuneina rahistakin, vaatia parempia palkkoja, suu
rempia elämän mahdollisuuksia — parempaa “ras
vaa ja öljyä koneisiinsa.”

Ihmiskunnan jäsenet, varsinkin työnantajat, 
haluavat saada palvelukseensa sellaisia työläisiä 
— todellisia robotteja — jotka eivät kapinoi pit
kään työpäiväin vuoksi; jotka eivät kuuntele “kii- 
hoittavia agitaattoreita” ; jotka eivät yhdy min
käänlaisiin työväenjärjestoihin; jotka eivät kuun
tele Ir.kkoutumiseen vaativia kutsuja, vaan noudat
tavat kaikkia niitä määräyksiä, jotka tulevat työn
antajilta ja tarkoittavat mahdollisimman runsas
ta ja  halpaa tuotantoa; sanalla sanoen työnanta
ja t haluavat saada sieluttomia robotteja.

Tällaisten robottien valmistamiseksi tiedemiehet, 
keksijät ja suunnittelijat vaivaavat päitään, ku
luttavat aikaa ja energiaa — henkistä sekä ai

neellista, Ja kaikki tämä suuri uutteruus ja uh
rautuvaisuus ei suinkaan mene hukkaan. Aina 
uudempia ja kummallisempia “ihmeitä” valmistuu, 
sellaisia koneita, jotka vähentävät ja vähentävät 
ruumiillisella olemuksella ja sielulla varustetun 
työvoiman tarvetta, jopa joissakin -tapauksissa sen 
jotakuinkin kokonaan syrjäyttävät, ruumiilli
sen työvoiman nimittäin.

Jo pitemmän ajan on ollut käytännössä sellai
sia laitteita, jotka suorittavat tehtaissa, ja liike
rakennuksissa tarvittavia vahtimiesten tehtävät. 
Ne antavat hälyytyksen, jos varkaat yrittävät mur
tautua näihin rakennuksiin. Samoin jo vuosia sit
ten keksittiin laitteet, mitkä hoitavat vesivirtojen 
ja -putousten varsilla olevia sähkövoimalaitoksien 
alias emi a. Nämä automaattiset koneet ilman työ
läisiä johtavat vesivirrat niin, että ne kulkevat 
turbiinien ohitse tai kokonaan sulkevat turbiinit 
kun sähkön kulutus vähentyy ja sitten taas, kun 
kulutus lisääntyy, ne “laittavat” dynamot käy
mään suuremmalla teholla. Ja  jos niin käy, että 
koneet joutuvat epäkuntoon, niin automaattiset 
laitteet ilmoittavat tapauksesta keskusasemille, 
joista sitten lähetetään työläiset suorittamaan tar
peelliset korjaustyöt.

Mutta monet näistä sähkölaitteista eivät ole 
päässeet ansaitsemaansa asemaan yksinkertaisesti 
siksi, että niiden laittaminen tulee kalliiksi. Niil
le-useissa tapauksissa täytyy laittaa erikoiset säh- 
kölangoitukset, sillä ne eivät voi toimia yhdessä 
toisten sähköiankain kanssa, nimittäin sellaisten, 
jotka välittävät sähköä valoksi ja käyttövoimaksi.

Nyt kuitenkin ilmoitetaan, että Westinghouse 
Electric komppanian insinöörit ja suunnittelijat 
ovat onnistuneet valmistamaan kojeen, jota kyl
läkin voimme nimittää “sieluttomaksi robotiksi” 
käyttämättä ollenkaan väärin tuota nimitystä. Tä
mä robotti — koje — “vastaa -tavallisen puheli
men kautta välitettyyn keskusteluun,” antaa su
risemalla tarvittavat vastaukset ja -täyttää ne mää
räykset, mitkä sille annetaan, jos ne koskevat täs
tä robotista riippuvaisina olevia koneita, niiden 
käyntiin panoa ja käynnistä lakkauttamista kos
kevassa mielessä. Tämähän jo tuntuukin kuin 
kirjailijoiden rohkeimmatkin mielikuvitukset -oli
sivat toteutuneet.

Tällaisia robotteja sanotaan olevan käytännös
sä jo useita ja vakuutetaan, että “lähimmässä tu
levaisuudessa niitä tullaan valmistamaan runsaas
ti.” Niin, että aina vähemmäksi se käy työläisten 
kysyntä, työläisten, jotka ovat sielulla ja ruu
miilla varustettuja robotteja.
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nähnyt nämä rnekamlliset robotit käytännöllisik
si. Ei tosin vielä siinä mielessä, että niitä voi
taisiin käyttää sotarintamalla taisteluissa — sin
ne joutuvat sieluilla varustetut robotit..' Mutta 
muissa “rauhallisissa”, tehtävissä näitä uudenajan 
kojeita käytetään. Ne hoitavat sotilaskasarmeiila 
■ tarvittavan veden hankintaa ja säilyttämistä var
ten laitettuja vesisäiliöitä. Jokainen näistä .robo
teista täyttää kolmen työläisen paikan, jos' ote
taan huomioon, että työläiset tekevät''kahdeksan 
tunnin työpäiviä ja että heidän täytyy aina olla 
vuorollansa työmailla. Nämä robotit vastaavat, 
kun niiltä puhelimella kysytään, kuinka monta jal
kaa säiliössä on vettä.

“Tämän uuden,rodun seuraavat edustajat, 
suu New York Times, “lähetetään sähkö voimalai
tosten aliasemille, joista ne vastaavat puhelimeen 
josko sähkövirta on päällä tai käännettynä pois ja  
josko vesivirta on voimakas ‘tä i ' heikko.”

Sama lehti kertoo kojeen keksijän, E. J. tVens- 
ley, lausuneen, että “jokainen näistä sähkö-inak-, 
o e et ti yksilöistä tekee mahdolliseksi ^erj, että säh-,_ 
kövoimalaitosten joku aliasemista tulee toimeen,il
man perääukaisojen. Näitä synteettisiä työläisiä 
tallaan valmistamaan runsaasti lähimmässä tule
vaisuudessa. v  "tY- >!>'..

“Tämä pattereista ja sähkövirran kulkua sekä 
toimintaa järjestävistä langoista muodostunut 
‘minä’ osoittautuu useissav tapauksissa, 'helmeksi' 
työläisenä,"

Koje eli robotti näyttää hyvin yksinkertaiselta. 
"Tämä mekaaninen mies,” selittaäi Times, “näyt
tää kuudella valolla varustetun radiolaitteen j’a 
puhelimen vaihdelaudan väliin laitetulta sekasiki
öltä. Se antaa erilaiset vastaukset joko' ihmisää
nellä tai jollain muulla säveUimellä lähetettyihin 
erimittaisiin ääniaaltoihin. Se ei vastaa eikä"tee 
mitään, jos sille lähetetty puhelu ei" tapahdu" Oi
keassa äänilajissa. "  :

“Mutta kun sille puhutaan' oikealla tavalla, niin 
se muodostuu täydelliseksi apulaitteeksi,' se iväs
tää viipymättä ja täsmällisesti tehtyihin kysymyk
siin ja suorittaa puhelimen kautta annetut' mää
räykset, eikä ollenkaan sotilaliisella jäykkyydellä, 
mutta sähkön nopeudella,' "Y- ;

“Sen lisäksi että tämä tieteellisesti valmistettu

Tällaista näkyä työnantajat kauhistuvat, jo* puhujan paikalla oleva selittää järjestymisen välttämättömyyttä.

organismi täyttää kaikki tehtävänsä ilman. min
käänlaista korvausta, se pysyy työmaallaan jokai
nen vuorokausi kaksikymmentäneljä tuntia.” 

Mahdollista on se, että tämäkin laite — sie
luton robotti — monien muiden lisälaitteittensa 

1 avulla syrjäyttää tuhansia työläisiä, -tuhansia ih
misiä, joiden täytyy syödä ja levätä elääksensä. 
Kaikki tällaiset keksinnöt ja mekaaniset laitteet 
(osottautuvat. työttömyyttä lisääviksi painajaisiksi 
työläisille vallitsevan — .kapitalistisen — järjes
telmän aikana. Mutta ne jokatapauksessa jou-,.ll (auttavat Kapitalistisen järjestelmän häviämisaikaa, 
sitä aikaa, jolloin kaikki nämä käytännölliset, tuo
tannollisiin tarkoituksiin ja tehtäviin soveltuvat 
välineet siirtyvät kaikkien ihmisten hyvinvointia 
palveleviksi tekijöiksi. Keksinnöt, moninaiset sekä 
teho isät koneet, kaikenlaiset eri laitteet yhteis
kunnallisessa tuotannossa, kylläkin voivat lisätä 
kurjuutta ja kärsimyksiä nykyisen yhteiskunnan 
asukkaista monille — ehkä useimmillekin loppu- 
tingassa — mutta ne tarkoittavat hyvinvointia 
tuleville sukupolville, niille ihmiskunnan jäsenille, 
jotka elävät sen jälkeen kun yksityisomistukseen 
perustuva kapitalistinen järjestelmä on joutunut 
yhteiskunnallisen vallankumouksen kautta häviä
mään — antamaan tilan sellaiselle yhteiskunnalle, 
missä ihmiset tuottavat tarpeitaan ja hyvinvoin
tiaan silmälläpitäen,

— P aa v a li.


