
KH-!omake N:o E 195.

Kansanhuoltoministeriölle
meijerin, hankintaliikkeen, os.

SUORAAN KARJAN HALTIJALTA, MAIDON MYYNTIOSUUSKUNNALTA TAI SIIHEN VERRATTAVALTA
LIIKKEELTÄ HANKITTAVAN MAIDON KULJETUSAVUSTUSHAKEMUS.

(Tämän hakemuksen meijeri tai hankintaliike lähettää asianomaiselle meijeriliitolle, joka toimittaa sen
edelleen tarpeellisin lisäselvityksin kansanhuoltoministeriölle.)

1. Mukana seuraavaan mieluimmin mittakaavaan 1: 100.000 tai 1 : 200.000 laadittuun karttaan tai karttaluon-
nokseen merkitään kaikki hakijan järjestämät ajoreitit, sekä niiden naapurimeijereiden ja hankintaliikkei-
den ajoreitit, jotka ulottuvat avustuksen hakijan maidon hankinta-alueelle.

2. Hakijalle maitoa toimittavien karjan haltijoiden lukumäärä kpl.

3. Hakijan vastaanottaman maidon keskimääräinen kuljetuskustannus hakemusta tehtäessä p/kg (p/l).

4. Ellei kaikkia maidonkuljetuksia ole kansanhuoltoministeriön määräämien perusteiden mukaisesti järjestetty

hakijan kustannuksella tapahtuviksi, ilmoitetaan lisäksi:
a) nykyiset maksuperusteet:

b) mihinkä päivään mennessä hakija katsoo aikaisintaan voivansa järjestää kuljetukset omalla kustannuk-

sellaan tapahtuviksi:

5. Muita selvityksiä:

10,0. 8. 43.



LUETTELO MEIJERIN KAIKISTA AJOREITEISTÄ.

Ajoreitit numeroidaan juoksevin numeroin. Reitit on mikäli mahdollista merkittävä samalla numerolla sekä

hakemuksessa että laaditussa rationalisoimissuunnitelmassa. Samaa numerointia sovelletaan myös hakemusta
seuraavassa kartassa.

Ajoreitti Kuljetus-
reitin var-

rella olevien
lähettäjien
lukumäärä

kpl.

HUOMAUTUKSIA.Reitin var-
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kg/pv

Kuljetus-
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N:o mistä mihin

pi-
tuus
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Käytetty kulkuneuvo
(esim. auto- tai hevos-

kuljetus ym.i.



lellä olevaan viitaten allekirjoittanut meijeri, hankintaliike anoo kuljetusavustusta.

kuun / 194.

(Toiminimen leima ja allekirjoitus)

Meijeriliiton lausunto:

kuun / 194

(Meijeriliiton allekirjoitus)



Tuotantopaikalta meijeriin ja maidon hankintaliikkeelle toimitettavan maidon kuljetusavustusta koskevia määräyksiä.

OTE valtioneuvoston 29 p:nä heinäkuuta 1943 maitotaloustuotteiden ja sianlihan hintojen vakauttamiseksi sekä kauppaan
saannin edistämiseksi suoritettavista palkkioista ja avustuksista antamasta päätöksestä:

11 §. Meijerille, joka huolehtii maidon ja kerman kuljetuksen järjestämisestä tuotantopaikalta meijeriin, ja sellaiselle mai-

don hankintaliikkeelle, joka on järjestänyt maidon kuljetuksen vastaavalla tavalla, voidaan siinä tapauksessa, että kuljetuskus-
tannukset kuukauden aikana ylittävät keskimäärin 10 penniä meijerin tai liikkeen vastaanottamaa maitokiloa kohden, myöntää
valtion varoista kuljetusavustusta enintään 75 prosenttia siitä kuljetuskustannusten määrästä, jolla ne ylittävät edellä mainitun

10 pennin rajan. Meijerin vastaanottamaa maitomäärää laskettaessa muunnetaan sen vastaan ottama kerma maidoksi siten, että
kermaan sisältyvien rasvakilojen määrä kerrotaan luvulla 15. Jos meijeri hankkii maitoa sellaiselta meijeriltä tai siihen ver-
rattavalta maidon hankintaliikkeeltä, jonka toiminta käsittää pääasiallisesti maidon keräämisen karjan haltijoilta edelleen meije-
riin toimitettavaksi, saadaan näiltä hankitun maidon osalta meijerin maksamiin kustannuksiin niiden keskimäärää laskettaessa
lisätä 10 penniä maitokiloa kohden. ■—■ • ———— — — —

Kuljetusavustukset myöntää määräämillään ehdoilla kansanhuoltoministeriö asianomaisen hakemuksen perusteella.
OTE kansanhuoltoministerien elokuun 20 p:nä 1943 maidon laatumaksutavasta ja kuljetusavustuksista antamasta päätöksestä:
6 §. Maidon kuljetusavustusta, josta on määrätty maitotaloustuotteiden ja sianlihan hintojen vakauttamiseksi sekä kaup-

paan saannin edistämiseksi suoritettavista palkkioista ja avustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen 11 §:n 1 momentissa, on
meijerin tai maidon hankintaliikkeen anottava kansanhuoltoministeriöltä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hakemus on tehtävä kansanhuoltoministeriöstä saatavalla lomakkeella, jossa on annettava
siinä edellytetyt tiedot. Hakemukseen on liitettävä kartta tai karttaluonnos, josta ilmenee meijerin tai liikkeen sijaitsemis-
paikka, ne alueet, joilta se vastaanottaa maitoa tai kermaa sekä hakijan toimesta järjestetyt kuljetusreitit. Jos sille alueelle,
jolta hakija vastaanottaa sanottuja tuotteita, on muiden meijereiden tai maidon hankintaliikkeiden toimesta järjestetty niiden
kuljetusreittejä, on myös nämä, mikäli mahdollista, merkittävä karttaan tai karttaluonnokseen.

Hakemus on toimitettava kansanhuoltoministeriölle taikka, sanotulle ministeriölle osoitettuna, asianomaiselle meijeriliitolle
sen välityksellä ministeriölle toimitettavaksi.

7 §. Edellä 6 §:ssä tarkoitetun kuljetusavustuksen saamisen edellytyksenä on, että
1) hakija järjestää kuljetukset paikalliset olosuhteet huomioon ottaen halvimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla;
2) kuljetus järjestetään tuotantopaikalta tai ajotien varrelta taikka muulta maidon tai kerman kuljetuksen tarkoituksen-

mukaisen järjestelyn edellyttämältä lähetyspaikalta hakijan kustannuksella tapahtuvaksi;
3) hakija jatkuvasti huolehtii niiden edelleen tarpeelliseksi katsottavien reittien varrelta toimitettavien tuotteiden kuljetuk-

sesta, joiden varrelta niitä on hakijalle aikaisemmin toimitettu;
4) hakija pitää erikseen tiliä niistä kuljetuskustannuksista, jotka vaikuttavat kuljetusavustuksen määrään; ja että
5) hakija noudattaa niitä ohjeita, joita kansanhuoltoministeriö tarvittaessa antaa jo käytännössä olevien taikka suunnitel-

tujen uusien kuljetusreittien järjestämisestä.
Jollei maidon tai kerman kuljetusta ole järjestetty 1 momentin 2 kohdassa sanotulla tavalla eikä kuljetusta vaikeuksitta

voida hakijan kustannuksella järjestää siten tapahtuvaksi, voidaan kuljetusavustusta kuitenkin myöntää, mikäli hakija on jär-
jestänyt tuotteiden yhteiskuljetukset ajopiireittäin ja maksaa kuljetuksesta huolehtiville karjan haltijoille yhdenmukaisen kulje-
tuskorvauksen. Tämä korvaus saa olla kuljetuskilometriä kohden maidon osalta enintään 2 penniä kilolta tai litralta ja kerman
osalta enintään 30 penniä voirasvakilolta.

8 §. Meijerille tai maidon hankintaliikkeelle, jolle on tnyJnnetty oikeus 6 §:ssä tarkoitetun kuljetusavustuksen saantiin,
suorittaa avustuksen kansanhuoltoministeriö kultakin kuukaudelta, mikäli avustuksen saaja on viimeistään seuraavan kuukauden
aikana toimittanut ministeriölle sen vahvistamalla lomakkeella avustuksen suuruuden määräämistä varten tarvittavat tiedot.
Avustus voidaan evätä, jollei 7 §:n mukaisia edellytyksiä sen saamiseen enää ole olemassa.

Helsinki 1943. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.


