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Kansanhuoltoministerien päätös
eräiden kutomateollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden, jalkineiden ja nahkaval-

misteiden valmistuksen kieltämisestä.

Annettu Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1942.

Kansanhuoltoministeriö on valtioneuvoston 31 päivänä joulukuuta 1940 kutoma-
teollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä niiden valmistukseen käy-
tettävien raaka-aineiden kulutuksen säännöstelystä antaman päätöksen 5 §:n nojalla
määrännyt:

1 §•

Kutomateollisuustuotteiden, vaatetustar-
vikkeiden, jalkineiden, nahan ja nahkaval-
misteiden jakelupistemääristä 28 päivänä
maaliskuuta 1942 annetun kansanhuoltomi-
nisteriön päätöksen 1 §:ssä mainittujen,
jäljempänä lueteltujen kutomateollisiuus-
tuotteiden, vaatetustarvikkeiden, jalkinei-
den ja nahkavalmisteiden valmistus myyn-
tiä varten on kielletty:

nahkavälihousut,
kotitakki, pitkä,

„ lyhyt, vuoriton,
„ „ vuoritettu,

kylpytakki,
nahkasuojapuku,
nahkapusero,
säämiskäpaita,
hiihtohousut, villaa sisältävää kangasta tai

neuletta,
tuulitakki, vuoritettu,
tuulitakin irtovuori,
tuulipusero, vuoritettu.

A. Miehet.

nahkatakki,
hiihtotakki, villaa sisältävä, vuoritettu,

„ villaa sisältävä, vuoriton,
kansallispuku, polvihousut ja takki,
nahkahousut,
nahka- tai säämiskäliivit, myös hihoin,
sadetakki, kumi-

„ popliini-, vuorillinen,
päällystakki nahka-, myös .turkiskauluksin,
sadetakin irtovuori, villaa sisältävä,

„ „ muuta,

Miesten jalkineet,

metsäs.tyskengät, nahka- tai kumivarsi 25 cm
tai yli lenkin reunasta mitattuna,

päällyskengät,
kengät, kiiltonahkaa.

B. Naiset.
nahkapusero (naisten malli),
nahkatakki (naisten malli),
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housuhame,
sadetakki, kumi-,

„ popliini-, vuorillinen,
sadetakin irtovuori, villaa sisältävä,

muu,
nahkapäällystakki, pitkä, myös turkiskau-

luksin,
hiihtotakki, villaa sisältävä, lyhyt,
kansallispuku, hame, liivit, pusero, esiliina

ja huivi,
kansallispuku (tytön), hame, pusero, esi-

liina ja huivi,
ratsastusturkki ilman kangaspäällistä,
säämiskähousut,
vuodenuttu (liseuse), villaa sisältävä,

neule-,
kylpytakki,
rantaliivit,
rantahousut,
ulkoiluhousut, lyhyet (shorts-),
rautatakki, pitkä, villaa sisältävä,

~ „
muuta,

ranta- tai tennishame, lyhyt,
ulkoilu- .tai hiihtopuku, pusero ja housut,

kangas- tai neule-, koot 1 ja ylöspäin,
tuulitakki, vuoritettu,
tuulitakin irtovuori,
tuulipusero, vuoritettu.

C. Lapset,

D. Miehille, naisille ja lapsille yhteisiä
tarvikkeita.

kankaat:

Nahkavalmisteet:
nahkamatkalaukku, leveys yli 50 cm,

„ leveys enintään 50 cm,
nahkainen ostoslaukku,

„ „ nahkatilkuista.
kotelot, kaikenlaiset.

lampunvarjostimet (kankaiset),

E. Taloustekstiilien y. m. pistetaulukko.

biljardiverka,
boiji,
huonekalukangas,
joulukaitaliinakangas,
kanottikangas,
keinutuolimatot,
koruompelutyöt,
lattian vahausliinat,
lautasliinakangas,
lautasliinat,
markiisikangas,
markiisit ja puutarhapäivävarjot.
muhvi, turkis-, plyyshi-,
pölypyyhkeet,
pöytähuopa itai -verka, villaa sisältävä.
pöytähuopa tai -verka, muuta,
pöytäliinat ja pöytäliinakangas,
rantatuoiikangas,
riippumatot,
ruokaliinat,
ryijykangas,
ryijyt,
saunalakanat,
seinävaatteet,
sohvatyynyt,
sängynpeitteet (peitteensuojukset),
taideteolliset käsinkudontatuotteet,
tärjotinliinat,
teltat,
telttakangas,
telttatuolikangas,
verhokankaat.

F. Säännöstelyvapaat tavarat.

brokaadi, sisältävä metallia yli 15 %,

kanavakankaat, kuten aida, maarli, stra
malji ja tarlataani,

matot ja mattokankaat ja valmisteet niistä.
myös riepumatot,

nenäliinat olympiapainoksella renkaineen,
päivänvarjot, myös n. k. puutarhavarjot,
solmiot oilympiakuvioilla renkaineen.
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Sekä lisäksi:
kankaiset ostoslaukut,
kahvipannunmyssyt,
puukon tupet, nahkasta,
istumapatjait huonekaluissa,
niskatyynyt huonekaluissa,
selkäreput, kankaiset,

nen on sallittu ainoastaan ostolupaa tai
vaatetuskortin pistekuponkeja vastaan.

suojukset, säännöstelynalaisista raaka-
aineista, kaikenlaiset.

2 §•

Edellä 1 §:ssä mainittujen tarvikkeiden
valmistaja voi hakea keskeneräisten tuottei-
densa valmistukseen luvan 15 päivään loka-
kuuta 1942 mennessä siltä kansanhuolto-
viranomaiselta, jossa asianomaisen tarkkai-
lutiliä pidetään. Hakemuksen oheen on lii-
tettävä luettelo valmistajan hallussa ole-
vista, valmistuskielon alaisista tuotteista.,
puolivalmisteista ja raaka-aineista.

Teollisuuslaitos tai muu valmistaja saa
valmistaa lähetysilmoituksilla vastaanotta-
mistaan tarvikkeista ainoastaan sellaisia
säännöstelyn alaisia tuotteita, joiden val-
mistusta varten vastaanotto-oikeus lähetys-
ilmoituksia käyttäen on myönnetty tai joita
valmistaja ennen 23 päivää lokakuuta 1940
on tuottanut.

Edellä mainituin tavoin hankittujen tar-
vikkeiden käyttö muunlaisten tuotteiden
valmistukseen on ilman kansanhuoltominis-
teriön lupaa kielletty.

3 §■

Edellä mainittujen valmistuskiellon alais-
ten tarvikkeiden luovuttaminen lähetysil-
moituksin teollisuudessa sekä tukku- ja vä-
hittäiskaupassa on kielletty. Luovuttami-

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1942.

Ministeri S. Kantola.

4§.

5 §

Tässä päätöksessä tarkoitetusta valmistus-
kiellosta voi, milloin siihen on syytä, kan-
sanfauoltommisteriö myöntää poikkeuksia.

6 §•

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä
lokakuuta 1942 ja sillä kumottaan kan-
kaiden käytön kieltämisestä markiisien val-
mistukseen 20 päivänä huhtikuuta 1942 an-
nettu kansanhuoltoministeriön päätös.

Toimistopäällikkö Kaarlo Karhi.
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