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KANSANHUOLTOMINISTERIö

Helsingissä,
15 p :nä kesäkuuta 1942.

Kiertokirje N:o 181.

Piiritoimistoille, kansanhuoltolautakunnille ja palautetun
alueen kansanhuoltotoimistoille.

Polttopuiden ylimmistä myyntihinnoista
26. 2. 1942 annetun valtioneuvoston pää-
töksen mukaan on kansanhuoltolautakun-
nan tehtävä kunnan aluetta varten poltto-
puiden myyntihintaehdotus ja lähetettävä
se kansanhuoltoministeriön vahvistettavaksi.
Tähän mennessä on useimmille kansan-
huoltolautakunnalle vahvistettu myyntihin-
nasto. Kun -nämä tullaan julkaisemiaan
yhtenäisenä luettelona, on niiden kansan-
huoltolautakuntien, jotka eivät ole teh-
neet hinnastoehdotustaan sekä palautetun
alueen kaupunkien hoitokuntien ja kuntien
kansanhuoltotoimistojen tehtävä sanottu
ehdotuksensa ensi tilassa ja lähetettävä se
kansanhuoltoministeriön tarkastettavaksi ja
hyväksyttäväksi.

varaston pohjahinta määrättävä Imlloinkin
kysymykseen tulevaa 'kuljetusmatkaa vas-
taavasti luettelon esimerkkien ja kuljetusi-
kustannusiasteikon mukaisesti.

Myyntihinnasto on valtioneuvoston pää-
töksen mukaan laadittava siten, että sen
nojalla voidaan, poimimalla siitä kulloin-
kin kysymykseen tulevat hinta- ja lisäkor-
vauserät ja laskemalla ne yhteen, määrätä
polttopuiden myyntihinta m3 :itä.

Myyntihinnastot on tehtävä jäljempänä
olevien loanakemallien mukaisesti.

Eri halkolaatujen hinnan erot m 3 koh-
den on määrätty päätöksen 1 §:ssä. Mui-
den polttoaineiden hinnat on arvioitava
koivuhalkojen hintoja alemmaksi seuraa-
vasti: laadun mukaan sahanrimat 40-—25 %,

tasauspätjkät 40—20 %, pyöreät koivun-
oksat 35—15 %, havupuunoksat 50;—35 %.

Samassa yhteydessä voivat kansanhuolto-
lautakunnat, joiden hinnastossa on ehkä
tehtävä korjauksia, esittää korjausehdotuk-
sensa. Mm. saattaa vahvistetun hinnaston
takasivulla olevassa koivuhalkojen pohja-
hintaluettelossa olla paikkakunnalla outoja
paikan nimiä, siitä huolimatta, että käy-
tetyt nimitykset perustuvat Suomen kartas-
toon (1 : 400 000). Kuljetusmatkoissa saat-
taa myös olla virheellisiä kilometrimääriä,
joskin on yleensä, huomattava, että sanottu
luettelo sisältää nimenomaan vain esimerk-
kejä koivuhalkojen yleisistä pohjahinnoista
kuljetustien varressa. Jos halkovarasto on
tien varressa sellaisen matkan päässä, mil-
laista ei ilmene luettelosta, on tämän halko-

Myyntihinnastossa luetellaan rautatie-
liikenoepaikbaina vain kunnan alueella si-
jaitsevat rautatien kuorniauspaikat, ryhmi-
tettyinä saman perushinnan mukaisesti.
Jos kuljetuksia voi tapahtua kunnan alueen
ulkopuolella oleville rautatien kuormaus-
paikoille, otetaan ne huomioon liitteeseen
tai hinnaston toiselle sivulle tehdyssä luet-
telossa, jonka otsikkona on: Esimerkkejä
koivuhalkojen pohjahinnoista kuljetustien
varressa.

Koivuhalkojen pohjahinta kuljetustien
varressa määräytyy valtioneuvoston pää-
töksessä 26. 2. 1942, 23. 4. ja 14. 5. 1942
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tojen) mukaan, ottamalla huomioon kul-
loinkin kysymykseen tulevat kuljetuskus-
tannuserät, jotka vähennetään asianomai-
sesta perushinnasta. Niinpä tulee rautatie-
vaunuun kuormauskustanmus aina lasketta-
vaksi kaikissa sellaisissa tapauksissa, missä
voidaan ajatella polttopuitten kuljetusta
rautateitse edelleen suuriin perushintakes-
kuksiin (esim. Helsinkiin Hämeenlinnan,
Heinolan, Lappeenrannan kautta), vaikka
suurikin osa polttopuista voi pysähtyä näi-
hin kautt-akulkupaikkoiliin. Sensij aan myyn-
tihinnaston kuljietuskustainnusasteikkoon si-
sältyvää rautatievaunuun kuormauskustan-
nusta ei lasketa sellaisissa tapauksissa, joissa
halot kuljetetaan laivauspaikkaan tai maitse
ehdottomaan kulutuspaikkaan, (esim. Kotka,
Helsinki, Turku, Pori, Vaasa), joiden
kautta edelleen kuljetus ojisi tavallaan edes-

Kaitjärven kunta.
Esimerkkejä koivuhalkojen pohjahin-

noista kuljetustien varrella

Tien varressa 5 km asti Mutkan as 154—27: — = 127: •—■Hiekkarannan tienristeys skm Ariman as ....
153—27: — = 126: —

Raition kylä 9 „ „ „
.... 31: — = 122:—

Kukkulan tienristeys 12 „ „ „ .... 33: 50 = 119: 50
Mäenpää Koivuniemen kohta 16 „ „ ...... 37: — = 116: —•
Ndittyahon kylä 13 „ Mutkan „

.... 154—34:50 = 119:50
Valkiajärvi 15 „ „ „ 36: —

= 118: —

Laivauspaikoissa vesistön varsilla 120: —

Asema-asutukset ja kirkonkylä, paikalliskuiutu__en
pohjahinta 150: —

Rantakylät, paikalliskulutuksen pohjahinta 120 : —

Tien varressa Olevien halkovarastojeii
pohjahinta on määrättävä kulloinkin kysy-
myksessä, olevaa kuljetusmatkaa vastaavasti
yll-äolevien esimerkkien ja edellisellä sivulla
olevan kuljietuskustannusasteikon mukai-
sesti.

Tuoreiden halkojen hinta on 5 mk hal-
vempi.

Alin polttopuiden pohjahinta siinä pai^

lueteltujen perushintojen (ei muiden hm- takaisin kuljetusta ja sellaisena ehdotto-
masti vältettävä. Kuljetuksissa kysymyk-
seen tulevat vakinaiset erikoiskustannukset
(kylätie-, lossi-, kanavamaksut jne.) on
myös vähennettävä muiden kuljetuskustan-
nusten mukana asianomaisen määräpaikan
perushinnasta ja laivauspaikkaan kuljetet-
taessa laivauspaikan pohjahinnasta.

Perushinnasta on siis vähennettävä, mil-
loin rautateitse 'edelleen kuljetus on mah-
dollista, vähintään myyntihinnastokaavak-
keen etusivulla olevan kuljetuskustannus-
asteikon mukaiset kusitannusmäärät. Jos
kuljetus tapahtuu rautatien varteen (linja-
lastaus) on mäihin Imstanmusmääriin lisät-
tävä 5 markkaa.

Esimerkki koivuhalkojen pohjahintojen
määrittelemisestä: (Kirjoitetaan liitteeseen
tai myynitihinnasiton takasivulle).

kassa kuljetustien varressa, johon poltto-
puut voitaisiin vähaisimmin kustannuksin
ajaa metsästä on yhteenlaskettu hakkuu- ja
työnjohtoikustannusten sekä hevosajo-, tie-
ja työnjohtokustannusten määrä, johon
kantorahan osuutta lisätään 20 %. Tämän
hinnan lisäksi älköön veloitettako mitään
muuta korvausta kuin kotiinajo-palkkio siinä
tapauksessa, että puut myydään paikalli-
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seen kulutukseen kotiin ajettuina. Tämä
7: nen §: n määräys merkitään myyntihin-
nastoon vain erämaaseuduissa.

myyntihinnastoa A .ja B. Varsinkin on
näin meneteltävä kaupunkeihin liittyvien
maalaiskuntien esikaupunkiasutnksdin näh-
den, jodta varten on vahvistettava suunnil-
leen samanlainen myyntihinnasto kuin mikä
on voimassa itse kaupungissa.

Maaseudulla olevien asutus- ja kulutus-
keskuksien paikalliskulutuksen pohjahinnan
suuruus on arvioitava siinä mielessä, että
hinnan puolesta voidaan saada näihin paik-
koihin polttopuita. Jos polttopuita tuodaan
kauempaa esim, 20 km estäisyydeltä jolle-
kin rautatieasemalle ja kirkonkylä on ajo-
tien varressa- esim. 5 -km etäisyydellä, ei
rautatieaseman ja kirkonkylän hinnanero
tällöin- voi olla kuljetuskustannusasteikon
alkupään mukaan 27 mk, vaan loppupään
mukaan 5- X —: 60 = 3 mjk, jotta poltto-
puiden kuljetusta kannattaisi tähän koh-
taan pysähdyttää. Paikalliskuliutuksen poh-
jahintaa ei ole katsottava siinä suhteessa
perushinnan luontoiseksi, että sen mukaan
määrättäisiin kaikki pohjahinnat ajotien
varressa. Yli paikallistarpeen oleva poltto-
puumäärä tulee aina hinnoitettavaksi ylei-
senä pohjahintana.

Perushinnat, ja pohjahinnat tarkoittavat
kuivan polttopuun hintaa. Tuoreiden hal-
kojen hinta on muunnettava kuivien halko-
jen hintoja vastaavaksi. Useat kansanhuol-
tolautakunnat ovat ehdottaneet tuoreiden
halkojen hinnat 5 mk alemmiksi kuin kui-
vien halkojen hinta.

T\ tikäli metsänhoitoyhdistykset toimivat
polttopuiden hankinnassa, on heille mah-
dollisesti tulevan palkkion tilitys metsän-
hoitoyhdistyksen ja metsänomistajan väli-
nen asia. Tällaista toimituspalkkiota ei saa
lisätä perus- tai pohjahintaan.

Puolustusvoimien käyttöön otettujen kul-
jetusautojen (auto ja ajuri) jakeluajopalk-
kiona veloitetaan kaupungeissa, kauppa-
loissa ja taajaväkisissä yhdyskunnissa: mat-
kan ollessa 1 km ja lyhempi 8 mk pino-
m:ltä3 ja lisäksi m 3 kohden 1 mk jokai-
selta ylittävältä (kuorma-) kilometriltä tai
sen osalta. Maaseudun asutuskeskustan
alueella tapahtuvista kuljetuksista veloite-
taan m 3 kohden: alle 1 km kuljetusmat-
koilta 7 mk, I—3 km 8 mk ja yli 3 km
9 mk.

Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa,
että haikokauppias, joka toimii jossakin
kulutuskeskuksessa ja jolla on halkovaras-
toja myös maaseudun eri kunnissa, ei saa
niitä hinnoittaa toimintapaikkansa varas-
tohintojen mukaan ja lisäksi vielä laskuttaa
kuljetuskustannuksia maaseudun varasto-
paikoista määräpaikkaan, vaan määräytyy
tienvarsivarastojen pohjahinta aina halko-
jen sijaitsemisk-unnan myyntihinnaston mu-
kaan.

Asema-asutuksien paikalliskulutuksen
pohjahinta on määrättävä halkojen saanti-
mahdollisuuksia silmällä pitäen joko sa-
maksi kuin maitse tuotujen halkojen hinta
rautatien kuormausalueella tai korkeintaan
perushinnan suuruiseksi. Vesistöjen ranta-
kylien paikalliskulutuksen pohjahintana
voitanee yleensä pitää koivuhalkojen pohja-
hintaa laivauspaikoissa.

Hevosajopalkkdoksi voidaan määrätä
12 mk ensimmäiseltä km:ltä ynnä seuraa-
vilta 3 mk.

Valtioneuvoston 5 § 2 mom. mainittu
hankintapalkkio saadaan periä vain siinä
mainituissa tapauksissa. Jos joku esim. toi-
mittaa halkoja rautatien kuorma-usalueelle,
saa hän luovutuksessa- periä hankintapalk-
kion ja kun joku ostettuaan halot myy ne
rautatievaunuun kuormattuna, saa hän pe-
riä perushinnan ynnä saman hankintapalk-
kion, joka siis siirtyy seuraavan vastaan-
ottajan maksettavaksi. Jos jälkimmäinen
ostaja kuljetuttaa halot johonkin kaupun-
kiin ja myy ne siellä vapaasti vaunussa.

Milloin samassa kunnassa on huomatta-
van suuria, kulutuskeskuksia varsinaisen
maaseudun ohella, on tällöin tehtävä kaksi
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saa hän periä asianomaisessa kaupungissa
voimassa olevan hankinta-palkkion ja perus-
hinnan.

Polttopuiden kantoralian laskemista koske-
vana selvityksenä mainittakoon, että valtio-
neuvoston päätöksen mukaisesti on kanto-
rahalaskelman perusteeksi otettava samo-
tusta päätöksestä tahi kuntia varten vah-
vistetuista myyntihinnastoista ilmenevä pe-
rus- tai pohjahinta siinä paika.ssa, jonne
halot ajetaan hevosella metsästä — joko
kulutettaviksi tai edelleen kuljetettaviksi.
Tästä pohjahinnasta on vähennettävä asian-
omaisessa metsässä, kysymykseen tulevat
hakkuu- ja työnjohto-kustannukset, h-evos-
ajo-, ajotie- ja työnjahtokustannukset sekä

v. t. Osastopäällikkö Esko Helien.

Toimistopäällikkö M. J. Kallio.

rahoitus- jayleiskustannukset, On pidettävä
jyrkästi kiinni siitä, että halkojen, täytyy
tulla hankituksi valtioneuvoston päätök-
sessä edellytettyihin ylimmäishintoihin, jo-
ten laskelmat on tehtävä sen mukaisesti
eikä millään muilla perusteilla.

Valtioneuvoston hinta-päätöksen 9 §:ssä
mainitun, valtion varoista korvattavan sa-
nomalehtd-ilmoituksen koko saa olla noin
55 mm, joten se tulee sisältämään vain
ilmoituksen siitä, että myyntihinnasto on
nähtävänä kansanhuoltolautakunnan toi-
mistossa, Kansanhuoltoministeriölle lähe-
tettävän laskun oheen on liitettävä asian-
omaisen ilmoituslehden numero.
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Polttopuiden myyntihinnasto pinokuutiometriltä.
kunnassa.

Sisältää koivuhalkojen ylimmät hinnat pinokuutiometriltä. Havupuuhalkojen
hinta on 10 mk, I lk. sekahalkojen 20 mk ja II lk sekahalkojen 35 mk alempi kuin koivu-
halkojen hinta. Muiden polttoaineiden hinnat ovat koivuhalkojen hintoja alemmat
seuraavasti:

Perushinta tarkoittaa luovutushinnan laskemisen perusteeksi määrättyä, ylintä
hintaa rautatievaunussa tahi perushintapaikassa proomusta kuljetusneuvoon kuor-
mattuna tahi tänne paikallista kulutusta varten maitse tuodussa kuormassa.

Rautatien liikennepaikka Perushinta Kuormausalueella maitse tuotuna,
i, proomusta laiturille nostettunamlc mk

Proomussa vesitse
tuotuna

mk

Koivuhalkojen ylimmät, pohjahinnoiksinimitetyt hinnat muualla kuin perushinta-
paikoissa, nimittäin ajoteiden varressa kunnan rajoilla, tärkeimmissä teiden risteyksissä
ja kyläpaikoissa, samoin laivauspaikoissa:

Näiden hintojen laskemisessa huomioitavia kustannuksia: 1. Rautatien varasto-
alueelta vaunuun kuormaus 5 mk. 2. Muualle rautatien varrelle tuotujen halkojen
kuormaus 10 mk. 3. Auton kuormaus- ja purkamiskustannus 5 mk. 4. Proomusta
kuljetusneuvoon purkaus 8 mk. 5. Autonkuljetukseen liittyviä ajovarasto-, tie-, mitta-
tappio- y. m. kustannuksia 10: •—.

Polttopuiden pohjahinta eri paikoissa autotien varressa saadaan siten, että kulje-
tuksen määräpaikkana kysymykseen tulevan perushintapaikan perushinnasta vähen-
netään m 3kohden edellä olevista kustannuseristä 1, 3 ja 5, eli 20 mk, sekä lisäksi auto-
ajosta (auto ja ajuri)

Rautateitse edelleen
lisäkilometriä kuljetuksen ollessa

matkan ollessa- m 3kohden kohden mahdollista on
m3 :ltä perushinnasta vähen-

nettävä yhteensä
enintään skm 7: — 1: — 27: — ynnä 1: ■— km

10 » 12: — —: 80 32: — » —: 80 »

15 » 16: — —: 80 36: — » —: 80 »

20 » 20: — —: 60 40: — » —: 60 »

25 » 23: — —: 60 43: — » —: 60 »

30 » 26: — —: 50 46: — » —: 50 »
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kysymykseen, on vähennysmäärä 5 mk pienempi.
Edellä olevan perusteella on koivuhalkojen pohjahinta:

tekemistä varten.)

seen myytäessä

Katkomis- ja pilkkomispalkkio yhteensä

ja purkamisesta:

loinkin kysymykseen tulevat hinta- ja kustannuserät ja laskemalla ne yhteen.
Myyntihinnasto vahvistettu kansanhuoltoministeriössä kuun

päivänä 1942.

Osastopäällikkö

Toimistopäällikkö

jolloin jäännös on noudatettavaksi määrätty pohjahinta asianomaisessa paikassa ajotien
varressa. Laivaus- ja muuhun paikkaan, josta rautateitse edelleen kuljetus ei voi tulla

Luetteloon merkityt hinnat ovat korkeimmat kysymykseen tulevat pohjahinnat.
Jos ne kuljetus- ja muut kustannukset, jotka perushintapaikkaan toimittamisesta
kulloinkin aiheutuisivat, ovat korkeammat kuin laskelmassa on edellytetty, on pohja-
hinta vastaavasti alempi. (Kansanhuoltolautakunnan on tarpeen vaatiessa tarkis-
tettava kustannusten määrä sekä ilmoitettava siitä kansanhuoltuministeriölle korjauksen

Hankintapalkkio luovutettaessa halkoja rautatien maaseutuliikennepaikassa tahi
asemakaavoitetulle alueelle kuljetusneuvossa välittäjän vastaanotettavaksi toimitettuna,
niin myös maaseudun asutuskeskuksessa olevasta halkovarastosta paikalliseen kulutuk-

Kotiinajettuna myytyjen halkojen ajopalkkio kotiinajomatkaan sattuvassa pai-
kassa ajotien varressa määrätyn tai laskettavan korkeimman hinnan lisäksi :.

Maaseudun asutuskeskuksissa noudatettavaksi määrätty kuljetustoimiston jakelu-
palkkio seuraavasti: varastosta alle 1 km. 1-—3 km ja yli 3

km Korvaus halkojen omistajan huolehdittavasta auton kuormauksesta

km - Korvaus halkojen omistajan huolehdittavasta auton kuormauksesta

Polttopuiden myyntihinta kuutiometriltä saadaan poimimalla hinnastosta kvl-
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Polttopuiden myyntihinnasto pinokuutiometriltä.
Kaupungit, kauppalat, ja muut niihin verrattavat suuret asutuskeskukset.

havu- I lk- H lk- muut polttopuut
koivu- plra ■seka-

halot j

Paikka, (vyöhyke tai paikkakunnan muu osa), jossa hin-
nasto on voimassa:

Perushinta: 1) rautatievaunussa, 2) aluksesta kuljetus-
neuvoon kuormattuna tai 3) paikalliskulutusta var-
ten asemakaava-alueen rajalle maitse tuodussa kuor-
massa

Maitse tuotujen polttopuiden pohjahinta raiteen vie-
ressä tai aluksesta laiturille nostettuna

Rautateitse tuotujen polttopuiden pohjahinta raiteen
vieressä, tässä luovutettuna

Polttopuiden pohjahinta vapaasti aluksessa

Polttopuiden myyjän hankintakulujen korvaus
Varastoimispalkkio: a) varastosta luovutettaessa, lisäyksenä perushintaan

tai b) kaikista kuluttajille toimitetuista polttopuista

2 osaan 3 osaan 4 osaan 5 osaan

Katkomispalkkio

Katkomis- ja pilkkomispalkkio

Kotiinajettuina myytyjen polttopuiden myyjälle suoritet- .. ,

Asemakaava-alueella
.... ,r . .. ...

.' . " Ajomaksu tapahtunut auton Täydeltätava ajopalkkio. (Lisäys perushintaan, samoinkuin pilkko- täydeltä i hevosajo-
miskulut, milloin ne tulevat kysymykseen.) Keskiajo- auto- kuormalta

matka km kuormalta , , (2 m 3+)nuuka "in kuormaus purkaus

markkaa kuutiometriltä
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1942.

Osastopäällikkö

Toimistopäällikkö .-

Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.

Keskiajomatkaa kaksi kertaa pitemmältä ajomatkalta saadaan velottaa kuljetus-

toimiston yleinen jakeluajopalkkio (auto ja ajuri) matkan mukaan luovutuspaikasta
määräpaikkaan: _•

Korvaus halkojen omistajan huolehdittavasta auton kuormauksesta ja purkamisesta,

milloin se ei sisälly kuljetusmaksuun

Vajaiden kuormien kuljetuksesta lasketaan 40 % korotus pinokuutiometriltä.
Kuljetuspalkka on kuitenkin enintään täyden kuorman maksu. Hevosajossa lasketaan

kuorman olevan vähintään yhden kuutiometrin suuruinen.

Polttopuiden myyntihinta kuutiometriltä saadaan poimimalla taulukosta kul-

loinkin kysymykseen tulevat hinta- ja kustannuserät ja laskemalla ne yhteen.
Myyntihinnasto vahvistettu kansanhuolto ministeriössä p:nä kuuta


