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Kiertokirje N:o 344.

Perunan kuljetus ja ylijäämäperunan
myyntikielto.

Kansanhuoltoministeriö on. 17. 9. 1946
antanut päätöksen perunan kuljetuksen
säännöstelystä ja ylijäämäperunan kau-
pasta. Näiden päätösten tarkoituksena on
perunan säännöstelymääräysten vastaisen
kaupan ehkäiseminen sekä edellytysten luo-
minen säännösteltyyn kauppaan tulevan
perunan ohjaamiseksi tasapuolisesti eri
paikkakunnille maassa.

Perunan kuljetettavaksi antaminen ja
kuljettaminen ilman kuljetuslupaa on kiel-
letty syyskuun 17 päivän 1946 jälkeen
toistaiseksi.

Kuljetuslupaa ei kuitenkaan tarvita:
1) jos peruna on annettu kuljetettavaksi

ennen tämän päätöksen voimaantuloa, eli
siis ennen 17 päivää syyskuuta 1946 tai
jos lähettäjänä on hankintaliike tai osto-
asiamies. 1. 10. 46 lähtien on näihin lähe-
tyksiin sovellettava seuraavan kohdan (2)
määräyksiä, Ostoasiamiehen lähettäessä
perunaa rautateitse, on hänen lähetysase-
malla esitettävä ostoasia-miestodistuksensa;

2) jos kuljetettavan lähetyksen mukana
on perunakeskusliikkeen antama, kansan-
huoltoministeriön vahvistamalle lomakkeelle
(KH-lomake N:o J 284) laadittu lähetys-
määräys (lähetysmääräyksiä keskusliikkeet
antavat vain omille hankintaliikkeilleen
sekä näiden ostoasiamiehille) ;

3) jos lähetyspaikka ja vastaanottopaikka
ovat samassa kunnassa;

4) jos lähetyspaikka, on maalaiskunnassa
ja vastaanottopaikka siihen rajoittuvassa,
kaupunki tai kauppalakunnassa. (Maalais-
kunnasta saadaan siis ilman kuljetuslupaa
toimittaa perunaa, sitä rajoittavaan kau-
punki- tai kauppalakuntaan;

5) jos kuljetettava perunamäärä ei ylitä
20 kiloa;
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Kansanhuoltolautakunnille
6)- jos kuljetettavan perunaerän omis-

taja muuttaa vakinaista asuntoansa, eikä
kuljetus tapahdu rautateitse; taikka

7) jos perunan lähettäjänä tai vastaan-
ottajana on puolustuslaitos. (Tällaisessa
tapauksessa tulee kuljettajana toimivan
tai lähetyksen mukana olla ajokirja tai
muu todistus, josta asia käy selville.)

Kansanhuoltolautakunnat saavat antaa
perunan kuljetuslupia (K-lomake N:o E
116) seuraavissa tapauksissa:

1) kun palsta- tai muu viljelijä aikoo
kuljettaa tai lähettää itse tuottamaansa pe-
runaa 20 kiloa.suuremman määrän toisessa
kunnassa olevalle asuinpaikkakunnalleen
(Khl.-n on varmistauduttava siitä, että
asianomainen on tuottanut itse k. o. peru-
nat) ; Tässä yhteydessä viitataan edellä
-mainittuihin tapauksiin missä kuljetuslu-
paa ei tarvita.

2) kun vakinaista asuntoa muuttava ai-
koo lähettää muuttotavaransa, rautateitse.

Kuljetusluvan antaa aina sen paikkakun-
nan kansanhuoltolautakunta, jonka toimi-
alueelta kuljetus tapahtuu.

Kansanhuoltolautakunnat eivät saa an-
taa kuljetuslupia perunan hankintaliik-
keille eikä näiden ostoasiamiehille. Kulje-
tuslupaa ei myöskään saada toistaiseksi
antaa viljelijälle eikä kuluttajalle luovu-
tus, ja ylijäämäperunan kuljetusta, varten.
Näin ollen viljelijä saa siis kuljettaa osto-
kuittia vastaan luovutettavaa perunaa toi-
seen kuntaan ainoastaan lähetysmääräyksen
(KH-lomake N:o J 284) nojalla.

Edellä tarkoitettujen lähetysmääräysten
antamiseen oikeutetut keskusliikkeet ovat:
Keskusosuusliike Hankkija r. 1., Karjakunta
r.1., Osuuskunta Karjapohjola r.1., Kesko
Oy., Keskusosuuskunta Labor r. 1., Osuus-
tukkukauppa r. 1., Suomen Kalakauppiait-
ten Liitto r. y., Suomen Lihakauppiaitten
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Liitto r. y., Suomen MaanviljelijäinKauppa
Oy., Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
r. 1., Tukkukauppojen Oy., Tuottajain Li-
hakeskuskunta r. 1. ja Valtion Viljavarasto.

Kuljetusluvat.
Kansanhuoltolautakunnan tulee toimittaa

antamastaan kuljetus]uvasta jäljennöskap-
pale sille kansanhuoltolautakunnalle, jonka
toimialueelle kuljetus tapahtuu.

Kuiljetusluvan saajan on 7 päivän ku-
luessa kuljetuksen päättymisestä, toimitet-
tava kuljetuslupa sille kansanhuoltolauta-
kunnalle, jonka toimialueelle kuljetus on
tapahtunut.

Se, joka on, vastaanottanut lähetysmää-
räyksen nojalla, toimitettua perunaa, on 7
päivän kuluessa perunan vastaanottami-
sesta palautettava lähetysmääräys asian-
omaiselle keskusliikkeelle.

Ylijäämäperunan myyntikielto.
Ylijäämäperunan myynti ja kuljetus on

toistaiseksi kielletty. Kaikki luovutuksen-
alaista perunaa koskevat muut rajoittavat
määräykset ovat voimassa, myöskin yli jää-
mä perunaan nähden.
Perunan ostoon oikeuttavien leipäkort-

tien erikoiskuponkien vaihtaminen osto-
luviksi.
Kansanhuoltolautakunnat eivät saa tois-

taiseksi vaihtaa, perunan ostoon oikeuttavia
leipäkortin erikoiskuponkeja ostoluviksi,
vaan on jokaisen perunan tarvitsijan ostet-
tava perunansa edellämainitulla kupongilla
kauppaliikkeestä.'

Lisäksi kansanhuoltolautakuntien on huo-
mioitava, että jos viljelijä on tehnyt, peru-
nan viljelyssopimuksen taikka hankintaliik-
keen kanssa sellaisen myyntisopimuksen,
jonka mukaan, viljelijä säilyttää perunaa
toimitettavaksi hankintaliikkeelle sopimuk-
sessa määrättynä aikana, hänen tulee il-
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möittaa paikalliselle kansanhuoltolautakun-
nalleen viljelyssopimuksesta ennen 15 päi-
vää lokakuuta 1946; ja myyntisopimuk-
sesta kahden viikon kuluessa sen kalenteri-
kuukauden päättymisestä, jonka aikana so-
pimus on tehty. Ilmoituksessa on mainit-
tava, kenen kanssa ja milloin sopimus on
tehty. Sopimuksen käsittämä perunamäärä
sekä myyntisopimuksen osalta myös sovittu
luovutusaika.

Palstaviljelijöille, jotka ovat omavaraisia
viljaan nähden, myöntää paikallinen kan-
sanhuoltolautakunta ostoluvat perunalle
enintään -tulevan maaliskuun loppuun
saakka,

KHM:n kiertokirjeen N:o 334 liittyviin
määräyksiin seuraavat lisäykset.
Kansanhuoltolautakunta saa antaa osto-

lupia:

1) Niille kansa- ja oppikouluille, tyttö-
jen ammattikouluille, kaupunkien kotita-

-1 ouslautakunnille, sairaanhoitajatarkouluille
ja kotitalousjärjestäjen havainto-opetus-
kursseille, joille myönnetään Säännöstely-
tiedoitusten, ryhmä l/alaryhmä 3, ST N:o
63/947 annettujen määräysten mukaisesti
elintarvikkeita kotitalouden opetustarkoi-
tuksia varten saadaan myöntää 500 gram-
maa perunaa oppilasta ja opetuspäivää
kohden;

2) Laivan ostokirjaa käyttävä alus saa
perunaa niin kuin „Laivakirjaa käyttävän
aluksen muonitusperusteen 15. 5. 1946 al-
kaen" on määrätty. Ulkomaalaiselle aluk-
selle myönnetään perunaa saman) määräyk-
sen mukaisesti, (Perunaa 20 kg henkilöä
ja kuukautta kohden).

3) Vankiasemalle tai vankipysäkille
myönnetään pidätettyä tai siellä, säilytettä-
vää vankia ja päivää kohden perunaa sa-
moilla perusteilla kuin mitä henkii ökunta-
ruokaloille on määrätty.

Toimistopäällikkö Tauno Viherluoto.


