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KANSANHUOLTOMINISTERIÖ

Helsingissä,
30 p:nä toukokuuta 1942.

Kiertokirje N:o 167.

Teurastettaessa saatu eläinrasva on sen
laadusta riippuen tähän saakka ollut joko
lihasäännöstelyn, ravintorasvasäännöstelyn
tai teknillisten rasvojen säännöstelyn alai-
nen.

Koska tämä kolmijakoisuus on vaikeutta-
nut eläinrasvojen tuotannon ja kulutuksen
valvontaa, on valtioneuvosto 28 päivänä
toukokuuta 1942 antanut rasva-aineiden
säännöstelystä päätöksen, jonka alaisia ovat
m. m, kaikki eläinruhosta irroitetut ihmis-
ravinnoksi soveltuvat sekä teknilliset rasvat,

Sanotun päätöksen 1 §:n mukaan tar-
koitetaan rasva-aineilla:

1. Kaikkea eläinrasvaa, lukuunottamatta
hylkeenrasvaa, joka on säännöstelty
erikseen 13. 3. 1941 annetulla päätök-
sellä, sekä rasvaa, joka teurastet-
taessa tavanomaisesti jätetään kiinni
ruhoon ja joka siten on lihan sään-
nöstelystä annettujen määräysten alai-
nen. Näin ollen ovat tämän päätök-
sen alaisia paitsi varsinaisia teuras-
tettaessa ruhosta irroitettavia rasvoja,
m. m. suolien raaperasvat, rasvan ko-
koojakaivoista ja rasvan eroittajista
saadut rasvat, turkiseläintarhoista, ka-
lanjalostuslaitoksista,, luunkeittolaitok-
sista, luutehtaista y. m. kertyneet ras-
vat.

2, Sellaista kasvirasvaa, jota ei yleisesti
käytetä ihmisravinnoiksi, kuten mar-
gariinitehtaiden jäterasva ja öljynpu-
ristamoista saatu rasva sekä muut tek-
nillisiin tarkoituksiin käytettävät kas-
virasvat.

3. Rasvahappoja.
Teknillisten rasvojen ja hartsiöljyn sään-

nöstelystä 13. 11. 1941 annettu päätös on
kumottu ja teknillisistä rasvoista voimassa
2658/42

Rasva-aineiden säännöstely.
(Teknilliset rasvat ja ruokarasva.)

Rasva-aineiden jako.

Rasva-aineiden tuottaja.

Kansanhuoltolautakunnille.
Lih anhankintaliikkeille.

olleet määräykset on sisällytetty rasva-
aineiden säännöstelypäätökseen.

Lihan säännöstelystä annetun valtioneu-
voston päätöksen 1 § on muutettu siten,
että lihasäännöstelyn alainen on tämän jäl-
keen paitsi lihaa ainoastaan se rasva, joka
teurastettaessa tavanomaisesti jätetään
kiinni ruhoon ja joka siis oleellisesti kuu-
luu lihaan sitä edelleen luovutettaessa.

Maidon ja ravintorasvojen säännöste-
lystä on poistettu määräykset laardista.
Ravintorasvoilla tarkoitetaan tämän jälkeen
vain voita, juustoa ja margariinia sekä
margariinin raaka-ainerasvoja.

Rasva-ainetta, joka sellaisenaan soveltuu
ihmisravinnoksi, nimitetään ruokarasvaksi.
Ruokarasvalla tarkoitetaan sulattamatonta!,
ruhosta irroitettua ihraa ja talia sekä sula-
tettuja rasvoja m. m. laardia, jotka sellai-
senaan kelpaavat ihmisravinnoksi.

Kaikkea muuta rasva-ainetta, joka ei sel-
laisenaan sovellu ihmisravinnoksi, nimite-
tään teknilliseksi rasvaksi.

Ruokarasvaa ja teknillistä rasvaa koske-
vista merkinnöistä (ostokuiteissa, lähetys-
ilmoituksissa ja tilitys! omakkeissa) tulee
käydä ilmi, onko rasva sulatettua tai sulat-
tamatonta.

Päätöksen 3 §:n mukaan rasva-aineen
tuottajat, joita ovat karjanhaltija,, teuras-
tamo, lihanjalostuslaitos, suolipuhdistamo,
Inunkeittolaitos, turkiseläintarha ja muut
rasva-aineen tuottajat, saavat luovuttaa
rasva-aineita ainoastaan ostokuittia vastaan.
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Rasva-aineen hankinta tuottajalta.

Rasva-aineen luovutus.

Teknillinen rasva.

rasvaa

Poikkeuksena ovat kuitenkin luu- ja mar-
gariinitehtaat, kalanjalostuslaitokset ja öl-
jynpuristamot, joita koskevat määräykset
ovat 9 §:ssä ja, jotka saavat luovuttaa
rasva-aineita ainoastaan kansanhuoltominis-
teriön antamaa ostolupaa vastaan (teknil-
listä rasvaa) tai kansanhuoltoministeriön
määräysten mukaisesti (ruokarasvaa).

Karjan haltijan tulee luovuttaessaan itse
teurastuttamansa eläimen samalla luovuttaa
ostajalle myös ruhosta irroitetut rasva-
aineet, jotka on merkittävä eri ostokuittiin.
Takavarikon ulkopuolelle jää ainoastaan
karjan haltijan oman ruokakunnan käyttöä
varten teurastuittamasta eläimestä saatu
■rasva, Tämänkin rasvan toiselle luovutus
on kuitenkin sallittu vain ostokuittia vas-
taan (2 §).

Rasva-ainetta saavat hankkia tuottajalta
ostokuittia vastaan ainoastaan lihan kes-
kus- ja hankintaliikkeet sekä näiden osto-
asiamiehet. Hankinnasta ovat muutenkin
voimassa soveltuvin kohdin samat määräyk-
set kuin lihan hankinnasta.

Ostokuitteina käytetään samoja lomak-
keita KH-lomake N:o E36 kuin lihaa han-
kittaessa.

Ostokuiteilla hankittua tai itse tuotettua
rasva-ainetta lihan keskus- ja hankintaliike
saa luovuttaa ainoastaan joko teknillisenä
rasvana tai ruokarasvana (6 § ja 7 §).

Teknillistä rasvaa luovutettaessa ovat ku-
ten jäljempänä selviää edelleenkin voimassa
samat määräykset kuin aikaisemmin.

Ruokarasvan tukkukaupassa on nouda-
tettava pääasiassa samoja määräyksiä kuin
lihan tukkukaupassa. Sitävastoin ruokaras-
van vähittäiskaupasta jakulutuksesta anne-
tut määräykset vastaavat ravintorasvojen
säännöstelyä,

Keskusliike saa luovuttaa teknillistä ras-
vaa ainoastaan

1) kansanhuoltoministeriön antamaa osto-
lupaa vastaan.

Hankintaliike saa luovuttaa teknillistä

Ruokarasva.

taan,

Keskusliike (6 §) saa luovuttaa ruoka-
rasvaa

1) lähetysilmoituksen nojalla (KH-lomake
N:o J 131) vain omalle keskusliikkeelleen,,
saman keskusliikkeen alaiselle hankinta'-,
liikkeelle ja keskusliikkeen luvalla muulle
hankintaliikkeelle, sekä

2) 'kansanhuoltoministeriön antamaa os-
tolupaa vastaan.

Kansanhuoltolautakunta ei ole oikeutettu
antamaan ostolupaa teknillisen rasvan hank-
kimista varten.

Keskusliike ja hankintaliike saavat luo-
vuttaa ruokarasvaa samalla tavalla kuin
lihaa.

1) lähetysilmoituksen nojalla, (KH-lomake
N:o J131) toiselle keskusliikkeelle, hankin-
taliikkeelle sekä ravintorasvojen kauppaa
harjoittavalle tukku- ja vähittä islrikkeelle,

2) kansanhuoltolautakunnan antamaa os-
tolupaa vastaan ja

3) puolustuslaitoksen ottotodistetta, vas-
taan.

Hankintaliike (7 §) saa luovuttaa ruoka-
rasvaa

1) lähetysilmoituksen nojalla omalle kes-
kusliikkeelleen, saman keskusliikkeen alai-
selle hankintaliikkeelle ja muulle hankinta-
liikkeelle keskusliikkeen luvalla sekä ravin-
torasvojen kauppaa harjoittavalle tukku- ja
vähittäisliikkeelle,

2) kansanhuoltolautakunnan, antamaa os-
tolupaa vastaan ja

3) puolustuslaitoksen ottotodistetta vas-
taan.

Tukkuliike, joka harjoittaa ravintorasvo-
jen kauppaa, (11 §) saa luovuttaa ruoka-
rasvaa vain

1) kansanhuoltolautakunnan antamaa os-
tolupaa vastaan ja

2) puolustuslaitoksen ottotodistetta vas-
taan.

Vähittäisliike, joka harjoittaa ravinto-
rasvojen kauppaa, saa luovuttaa ruoka-
rasvaa

1) ravintorasvojen hankkimiseen oikeut-
tavaa ostokortin kuponkia vastaan,

2) kansanhuoltolautakunnan antamaa os-
tolupaa vastaan ja

3) puolustuslaitoksen ottotodistetta, vas-
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Ostokuitin kuponkia vastaan saadaan ruo-
karasvaa luovuttaa vaihtoehtoisesti ravinto-
rasvan kanssa sama painomäärä kuin voita
tai margariinia, ellei myöhemmin toisin
määrätä.

Majoitus- ja ravitsemisliike, laitos ja
eineskeittiö saa hankkia ja sille saadaan
luovuttaa ruokarasvaa ainoastaan kansan-
huoltolautakunnan antamaa ostolupaa vas-
taan vaihtoehtoisesti ravintorasvan kanssa.
Ostoluvan myöntämisestä majoitus- ja ra-
vitsemisliikkeelle ravintorasvan tai ruoka-
rasvan hankkimiseksi on annettu ohjeet
erikseen.

Ostokuitit ja lähetysilmoitukset.

Keskusliike saa luovuttaa rasva-aineiden
hankkimisessa käytettäviä ostokuittilomak-
keita (KH-lomake N:o E 36) ainoastaan
samoille hankintaliikkeille, joille se on luo-
vuttanut teuraseläinten ja lihan hankkimi-
sessa käytettäviä ostokuittilomakkeita. Sa-
moin saavat hankintaliikkeet ja myöskin
keskusliike, milloin sé samalla toimii han-
kintaliikkeenä, luovuttaa rasva-aineiden
hankkimisessa käytettäviä ostokuittilomak-
keita niille ostoasiamiehilleen, joille ne ovat
luovuttaneet teuraseläinten ja lihan hank-
kimisessa käytettäviä ostokuittilomakkeita.

Samaan ostokuittiin, jota vastaan ruoka-
rasvaa tai teknillistä rasvaa on luovutettu
samoinkuin lähetysilmoitukseen, jota käyt-
täen niitä on toimitettu, ei saa merkitä
muiden tarvikkeiden luovutusta. Sekä osto-
kuitissa että lähetysilmoituksessa esiinty-
vistä merkinnöistä, tulee käydä ilmi onko
rasva ruokarasvaa tai teknillistä rasvaa
sekä, onko se sulatettua tai sulattamatonta.
Koska ostokuitti- ja lähetysilmoituslomak-
keissa ei ole varsinaista tilaa ruokarasvalle
tai teknilliselle rasvalle, on yhdenmukai-
suuden vuoksi meneteltävä siten, että rasva
merkitään kummankin lomakkeen viimei-
selle, s. o. elimille varatulle riville.

Kuten edellä olevasta selviää saavat ai-
noastaan lihanhankintaliikkeet toimittaa
teknillisiä rasvoja lähetysilmoituksilla ja
ainoastaan lihan keskusliikkeet, ja. hankinta-
liikkeet ruokarasvaa lähetysilmoituksilla.

Nämä liikkeet saavat lähetysilmoituslo-
makkeita J 131 kansanhuoltolautakunnilta.

On huomattava, että lihan keskusliike ja
hankintaliike saa toimittaa ainoastaan ruo-

Tilitykset.

harusvaa lähetysilmoituksella, ei ravintoras-
voja.

Karjan haltijalta ei vaadita varsinaisia
rasva-aineiden tilitystä,, mutta' hänen on
kuitenkin kansanhuoltolautakunnalle toimi-
tettava myymistään rasva-aineista saamiensa
ostokuittien B-kappaleet,

Teurastamon, lihanjalostuslaitoksen, suoli-
puhdistamon, luunkeittolaitoksen, turkis-
eläintarhan y. m. rasva-aineen tuottajan,
karjan haltijaa, lukuunottamatta, tulee kuu-
kausittain kahden viikon kuluessa kuukau-
den päättymisestä lukien tehdä tilitys kan-
sanhuoltolautakunnalle rasva-aineiden tuo-
tannosta, ja luovutuksesta KH-lomakkeella
N: o J 147. Sanottua lomaketta täytettäessä
on huomattava, että nykyisessä, lomakkeessa
oleva sarakeotsikko „sulatettua ravintoras-
vaa" on muutettava, kuuluvaksi: „sulatet-
tua ruokarasvaa". Uudessa painoksessa tu-
lee otsikko asianmukaisesti muutetuksi.

Teurastamoihin nähden tapahtuvan ras-
va-aineiden tuotannon tarkkailua, varten on
kansanhuoltoministeriö vahvistanut normit,
jotka osoittavat teurastettaessa eri eläimistä
saatavat rasva-aineiden keskimääräiset vä-
himmäismäärät.

Normit ovat seuraavat:
Ruoho- ja juottovasikoista 2 kg
Raavaista ja hevosista 5 „

Sioista 1.5 „..

Lampaista ja vuohista 1 ~,

Jos tilitetty ruokarasvan ja teknillisten
rasvojen yhteinen määrä jää huomattavasti
alle näiden normien, on kansanhuoltolauta-
kunnan pyydettävä, asianomaiselta selvi-
tystä asiasta ja ryhdyttävä tarpeen vaati-
miin toimenpiteisiin.

Sellainen rasva-aineen tuottaja,, joka
käyttää raaka-aineenaan eläinluita, on
paitsi kansanhuoltolautakunnalle lomak-
keella J 147 annettavaa tilitystä velvollinen
tekemään tilityksen luiden käytöstä suoraan
kansanhuoltoministeriölle siitä annettujen
ohjeiden mukaisesti KH-lomakkeella N:0
J 174, joita lomakkeita on saatavissa kan-
sanhuoltoministeriöltä. Luut ehtaan tulee
tehdä kuukausitilityksensä ainoastaan kan-
sanhuoltoministeriölle KH-lomaketta N:o
J 175 käyttäen.
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Paitsi luutehdasta tulee margariiniteh-
taan, kalanjalostuslaitoksen ja öljynpims-
tamon (9 §) tehdä kuukausitilityksensä kan-
sanhuoltoministeriölle.

Hankintaliikkeen tulee antaa selvitys ruo-
karasvan ja teknillisten rasvojen liankin-
nasta ja luovutuksesta KH-lomakkeella N:o
J 147 kahtena kappaleena, joista toinen on
toimitettava kansanhuoltolautakunnalle ja
toinen keskusliikkeelle. Lomakkeeseen on
muutettava. ~ravintorasva"-merkinnän si-
jaan „ruokarasva". Kansanhuoltolautakun-
nalle toimit ettavan tilityslomakkeen liit-
teinä' tulee olla hankittua rasva-ainemäärää
vastaavat ostokuittien ja lähetysilmoitusten
C-kappaleet sekä luovutettua rasva-aine-
määrää vastaavat lähetysilmoitusten B-kap-
paleet, ostoluvat ja ottotodisteet. Keskus-
liikkeelle toimitettavan tilityksen liitteinä
tulee olla ostokuittien D-kappaleet sekä. lä-
hetysilmoitusten nojalla toimitettua rasva-
ainemäärää vastaavat lähetysilmoitusten D-
kappaleet.

Kuljetus.

Osastopäällikkö Onni Toivonen.

Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.

Keskusliike antaa kuukausittain KH-lo-
makkeella N: o J 150 selvityksen suoraan
kansanhuoltoministeriölle kaikkien alais-
tensa hankintaliikkeiden rasva-aineiden han-
kinnasta ja luovutuksesta.

Kansanhuoltolautakunnan tulee kuukau-
sittain lähettää kansanhuoltoministeriölle
niinikään KH-lomakkeella N:o J 150 yh-
teenveto kansanhuoltolautakunnan alueella
olevien rasvantuottajien rasva-aineiden ti-
lityksistä,

Ravintorasvan kauppaa harjoittava tuk-
ku- ja vähittäiskauppaliike, majoitus- ja
ravitsemisliike sekä laitos tekee kuukausi-
tilityksensä ruokarasvan hankinnasta ja
luovutuksesta samanaikaisesti ja samalla
lomakkeella KH-lomake N:o J 90 kuin ra-
vintorasvasta.

Rasva-aineen kuljetus on säännöstelty.
Kuljetuksen säännöstelystä annetaan yleiset
ohjeet, erikseen.

Apulaistoimistopäällikkö John Stenius.


