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KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Puu- ja polttoaineosasto.

Helsingissä, toukokuun 2 p:nä 1946.

Asia: Sahojen toiminnan valvonnan
tehostaminen.

Viite: KHM:n päätös sahatavaran tuo-

tannon säännöstelystä, annettu
Helsingissä 14 päivänä joulukuu-
ta 1945. Sahoille

Yllämainitun päätöksensä toimeenpanoa
silmälläpitäen määrää kansanhuoltominis-
teriö, osittain sanotusta päätöksestä poike-
ten, että sahojen on annettava sahapii-
rinsä päällikölle tämän pyynnöstä päätök-
sessä säädetyt, sahan toimintaa kos-
kevat määräaikaisilmoitukset. Viittee-
nä mainittu päätös, joka on julkaistu
Suomen asetuskokoelmassa N:olla 1213 v.
1945, on saatavana Valtioneuvoston Julkai-
suvarastosta, osoite Helsinki. Päätöksen
määräysten selvennykseksi ja tehostami-
seksi ilmoittaa kansanhuoltoministeriö seu-
raavaa:

1) Ilmoitusvelvollisia ovat päätöksen mu-
kaan sekä kehä- että sirkkelisahojen omis-
tajat tai haltijat. Henkilö tai toiminimi,
joka on vuokrannut sahan, on ilmoitusvel-
vollinen. Myöskin "Sahojen Valvontayhtei-
sön" jäsenet ovat velvolliset vaadittaessa
antamaan tiedot rahtisahauksistaan.

2) Kaavake. Ilmoitus tehdään kaavak-
keella KH T 264 käyttämällä tarvittaessa
lisäkaavaketta KH T 264 (jatk.) Kaavakkei-
ta lähettävät sahapiiripäälliköt tarvit-
taessa.

3) Ilmoituskaudet, pituudeltaan 3 kk.,
ovat kaavakkeeseen merkityt. Turhat
kaudet pyyhitään yli kaavaketta täytet-
täessä. Ilmoituset on tehtävä 15 päivän
kuluessa ilmoituskauden päättymisestä.
Ensimmäinen kaavakkeen mukainen il-
moitus koskee poikkeuksellisesti aikaa 1.
6. 45—28. 2. 46 ja on lähetettävä sahapiiri-
päällikön määräämänä aikana.

4) Sahapiiripäälliköiden osoitteet käyvät

Ohjeet sahojen toimintaa (mm. rahtisahauksia) koskevien
kaavakkeiden täyttämiseksi.
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selville ko. päätöksestä. Paikalliset kansan-
huoltolautakunnat ovat myös tietoisia
alueensa sahapiiripäällikön nimestä ja
osoitteesta.

5) Kaavaketta täytettäessä on lisäksi
huomioitava, että

a) merkinnät on huolellisesti ja siististi
tehtävä,

b) kaikki pyydetyt tiedot on annettava,
yhteenlaskut on suoritettava,

c) raaka-aineessa on huomioitava myös
ylivuotiset määrät,

d) rahtisahauksissa on erikseen nimettä-
vä kaikki vähintäin 50 tukkia tai 250 j3
käsittävät erät. Sitä pienemmät erät ilmoi-
tetaan yhtenä summana,

e) rahtisahauksista luetellaan ensin kaik-
ki sahatut erät merkitsemällä sarakkee-
seen: "Onko sahattu" vastaus On. Senjäl-
keen luetellaan kaikki tiedossa olevat,
myöhemmin sahattaviksi tulevat erät
merkitsemällä cm. sarakkeeseen vastauk-
seksi:'Ei. Viimeksimainituista eristä riittää
tukki- tai runkoluku. Erät ilmoitetaan
uudestaan niiden tultua sahatuiksi, mainit-
semalla tällöin myös niiden j3 määrä. Tar-
vittaessa käytetään jatkolomaketta.

f) 'Ammatti" sarakkeen kohtaan on mer-
kittävä myös: siirtolainen, rintamamies, so-
tainvaliidi tai sotaleski.

g) "Sijainti kunta ja -kylä" kohtaan mer-
kitään myös sahan perustamisvuosi.

h) "Myynti" kohdassa on ilmoitettava
kaikki yli std:n eli siis yli 80 j3 :n suu-
ruiset sahatavaran myyntikaupat. Tarvit-
taessa jatketaan luetteloa cm. jatkolomak-



keella tekemällä sen otsakkeeseen vastaa-
vat korjaukset.

i) "Sahojen Valvontayhteisön" jäsenet
täyttävät siis vain kohdan 11.

6. Sahatavaraa koskevat toimenpiteet.
Saatuaan edellämainitun kaavakkeen,

ilmoittaa sahapiiripäällikkö, asiasta kan-
sanhuoltoministeriön kanssa neuvotel-
tuaan, minkä määrän sahatavaraa saha
velvoitetaan myymään yleiseen kulutuk-
seen kuponkeja vastaan sekä minkälainen
päätös asiassa sahan kohdalta on tehty.

Omaan käyttöönsä saa maanomistaja
yleensä varata sahatavaraa kohtuullisessa
määrässä. Mikäli kuitenkin on kysymyk-
sessä ostettu raaka-aine tai sahatavaran
valmistus myyntiä varten tai jos tarkoitus,
johon sitä käytetään ei ole sopusoinnus-
sa sahatavaran säännöstelymääräysten
kanssa, sahapiiripäällikkö ilmoittaa rahti-
sahauttajille, saavatko he käyttää näin sa-
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hauttamansa sahatavaran, vai joutuvat-
ko he luovuttamaan osan siitä sekä miten
tämä tulee tapahtumaan.

Ellei kehoitusta noudateta, antaa kan-
sanhuoltoministeriö luovutusmääräyksen,
panee sahatavaran takavarikkoon ja ryh-
tyy, samoinkuin siinä tapauksessa, että
ilmoituksia ei anneta, asian ehkä vaati-
miin rangaistustoimenpiteisiin.

7) Sahatavarakupongit, jotka cm.- ta-
valla määrätyistä myynneistä ovat kerty-
neet, on seuraavan ilmoituksen yhteydes-
sä lähetettävä sahapiiripäällikölle.

Kansanhuoltoministeriö tulee, neuvo-
teltuaan muiden sahatavaran käytöstä
huolehtivien viranomaisten kanssa, myö-
hemmin sahapiiripäälliköille antamaan
tässä, kiertokirjeessä mainittujen mää-
räysten toimeenpanoa varten tarpeelliset
ohjeet sekä lisämääräykset sahatavaran
käytön suhteen.

Ministerin sijasta: Osastopäällikkö IV. A. Osara.

Apul.toimistopäällikkö V. E. Leppämäki.


