
KUULUTUS
PUUTAVARAN OMISTAJILLE.

Niille puutavaranomistajille, jotka tulevat kuljettamaan maanteiden varsilta
puutavaraa, tiedoitetaan, että kaikkien tien' varsilla olevien puutavaravarastojen in-
ventointi suoritetaan kuluvan huhtikuun 30 päivänä.

Inventointi laaditaan lomakkeellie, joita on saatavana Porin- Liikennepiiristä sekä
paikallisilta kuljetuspäälliköiltä. Lomakkeet on kaksin kappalein täytettynä palau-
tettava Porin Liikennepiiriin ehdottomasti toukokuun 5 päivään mennessä.

Lomakkeen täyttämisessä on otettava huomioon seuraavaa:
I. Ristiinkuljetusten ehkäisemiseksi mahdollisesti suoritettavia puutavaran vaih-

toja vartan on ilmoitukseen ensimmäiseksi merkittävä 30. 4. 45 rautateiden varsilla
olevat puutavaravarastot.

11. Näitten jälkeen on niistä selvästi eroon merkittävä 30. 4. 45 maanteiden
varsilla olevat puutavaravarastot seuraavassa järjestyksessä:

1. Uittoon tulevat.
2. Proomaukseen ja vientisatamaan tulevat.
3. Suoraan kulutuspaikoille ja rautatielle tulevat.
Puutavaralajien jaoittelu on sama kuin metsätyöilmoituksissa.
Maanteitten varsilla olevat varastot on, ilmoitu'k.sessa numeroitava ja -esitettävä

siten, että:
1. Erikseen on merkittävä ne puutavarat, jotka omistaja itse voi kuljettaa omilla

autoilla. Nämä varastot voidaan kaikki merkitä samalle riville lajittadn eritteltyinä
eri sarakkeisiin. *

2. Näitten jälkeen merkitään ne puutavaravarastot, joitten kuljettamiseen tar-
vitaan KH-autojen kuljetusapua.

Tällöin on jokainen KH-autolla ajettava puutavaravarasto merkittävä omalle
riville sijaitsemispaikani mukaan. Jos kuitenkin samalla paikalla olevaa puutavaraa
kuljetetaan eri purkauspaikkoihin, on jokaiseen purkauspaikkaan ajettava puuta-
vara merkittävä eri riville. Jos taas purkauspaikasta viedään puutavaraa edelleen
käyttäen eri kuljetustapaa, on jokaista kuljetustapaa varten käytettävä eri riviä. Ja
vihdoin, vaikka samasta purkauspaikasta viedään samaa kuljetustapaa käyttäen
puutavaraa eri määräpaikkoihin, on jokaista lopullista määräpaikkaa varten varat-
tava eri rivi.

RH-autoilla edelleen kuljettavien puutavaravarastojan sijainti on myös mer-
kittävä karttaluonnokseen, joita on saatavana samoista paikoista kuin ilmoituslomak-
keitakin. Karttaluonnoksessa on käytettävä yhdenmukaista numerointia luettelon
"Varasto N:o" sarakkeen kanssa.

Tässä yhteydessä huomautettakoon, että KH-autojen käyttö voi tulla kysy-
mykseen vain hiilto-, pilke- ja polttopuiden sekä sellaisen erikoispuutavaran suh-
teen, jota ei voida uittaa kulutuspaikoille ja joihin on saatu kuljetuslupa.

Lopuksi huomautetaan, että mikäli joku puutavarakuljetuksen tarvitsija laimin-
lyö ilmoituksen tekemisen, ei hänen puutavaraansa voida ottaa huomioon kuljetus-
suunnitelmaa laadittaessa ja näinollen jää hänelle mahdollisesti annettapa kuljetus-
apu siksi, kunnes kaikki ilmoitettu puutavara on ajettu.
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