POSTI- JA L E N N Ä T I N H A L L I T U K S E N

KIERTOKIRJEKOKOELMA
1957

N:o 1 5 1 -1 5 2

N :o 151
Kiertokirj e
sanomalehtien ja aikakautisten julkaisujen postimaksuista kotimaisessa
postiliikenteessä.
Syyskuun 27 päivänä 1957 annetussa ase
tuksessa (329/57) ovat ne posti- ja lennätinlaitokselle tulevat maksut, jotka mainitaan ko
timaisten sanomalehtien ja muiden aikakautis
ten julkaisujen tilaamisesta ja kuljettami
sesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä
kotimaisessa postiliikenteessä helmikuun 28
päivänä 1947 annetussa asetuksessa (193/47),
seuraavat:
1. Välitysmaksu viisi sadalta tilaushin
nasta, kuitenkin vähintään kymmenen mark
kaa kultakin tilauskaudelta.
2. Kuljetusmaksu, olipa lehti tilattu postija lennätinlaitoksen välityksellä taikka suo
raan julkaisijalta:
a) kultakin postissa kuljetetulta numerokappaleelta 50 penniä, paitsi jos sanomalehti
on jätetty kuljetettavaksi ainoastaan kahdesti
taitettuna, noin 31 X 45 cm kokoisena, jol
loin maksu on 55 penniä ja
b) viisitoista markkaa kultakin kilolta
taikka sen osalta postissa kuljetettujen numerokappaleiden yhteisestä painosta.
3. Kuljetusmaksu enemmän kuin 52 ker
taa, mutta enintään 104 kertaa kalenterivuoHelsingissä lokakuun 30 päivänä 1957.

dessa ilmestyvän sanomalehden jakamisesta
paikalliskirjeenkannon yhteydessä lehden ilmestymispaikkakunnalla asuvalle vastaanotta
jalle :
a) 52 ensimmäiseltä lehden numerolta ku
nakin kalenterivuonna edellä 2 kohdassa sää
detyt maksut; ja
b) kultakin yli 52 numeron kalenterivuo
dessa menevältä lehden numerolta viisi mark
kaa numerokappaleelta ja viisitoista markkaa
kultakin kilolta taikka sen osalta postissa
kuljetettujen numerokappaleiden yhteisestä
painosta.
4. Maksu posti- ja lennätinlaitoksen väli
tyksellä tilatun sanomalehden ja aikakautisen
julkaisun
osoitteenmuutoksesta kaksikym
mentä markkaa.
5. Milloin julkaisija itse koko matkan huo
lehtii postin välityksellä jaettavan lehden kul
jetuksesta, voi posti- ja lennätinhallitus
myöntää edellä 2 kohdassa mainituista mak
suista alennusta enintään kymmenen sadalta.
Maksut ovat voimassa tammikuun 1 päi
västä 1958. Tällä kiertokirjeellä kumotaan
kiertokirje N :o 28/1956.

N :o 152.
Kiertokirje
lisäyksestä ja muutoksesta joukkoristisiteistä annettuihin kiertokirjeisiin.
Muutoksena ja lisäyksenä joukkoristisiteistä
annettuihin kiertokirjeisiinsä n :o 43/56 ja
n :o 95/56 on posti- ja lennätinhallitus tä9036— 57/8.

nään istunnossa tapahtuneessa esittelyssä
päättänyt muuttaa joukkoristisiteistä perittäyät maksut seuraaviksi:
Postiasemille jakelu n :o 29.
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Samalla on posti- ja lennätinhallitus päät
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tään sanomalehtien maksullisina liitteinä, on
maksu kappaletta kohden seuraava:
paino enintään 50 g
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Y li 50 g painavista liitteistä kannetaan
aikaisemmin annetut määräykset voimaan.
maksu muiden joukkoristisiteiden taksan mu
Nämä määräykset astuvat voimaan ensi
kaan.
vuoden alusta lukien.
Muulta osalta jäävät joukkoristisiteistä
Helsingissä, marraskuun 14 päivänä 1957.

Pääjohtaja S. J. Ahola.

Johtaja Kasperi Kansalainen.

Helsinki 1957. Valtioneuvoston kirjapaino

