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N :o 159.
Kiertokirje
Suomen ja ulkomaiden välisen posti-, lennätin- ja puhelinliikenteen valvonnasta.
Väliaikaisen posti-, lennätin- ja puhelinvalvontaviranomaisille tarkastettaviksi, kui
valvonnan toimeenpanosta annetun asetuk tenkin niin, että Utsjoen ja Salmijärven
sen muuttamisesta 6 päivänä marraskuuta vaihtotoimipaikkojen
välityksellä
ulko
1939 annetulla asetuksella on posti-, lennä mailta saapuvat kirjelähetykset ovat ohjat
tin- ja puhelinlaitosten käyttö m. m. Suo tavat Tornion posti- ja lennätinkonttoriin.
men ja ulkomaiden välillä toistaiseksi ase Jos vaihto toimipaikkana on postivaunu, on
tettu viranomaisten valvontaan.
sen jätettävä ulkomailta suoraan saa
Tämän johdosta posti- ja lennätinhallitus mansa, postivaunuun osoitetuissa pusseissa
on tänään istunnossa tapahtuneessa esitte saapuneet valvonnanalaiset kirjelähetykset
lyssä sanotun valvonnan toimeenpanosta postivaunun lähtöpaikan kiinteään vaihtotoimipaikkaan sieltä valvontaviranomaisille
määrännyt seuraavaa:
A.
1. Suomesta ulkomaille osoitetut kir- toimitettaviksi. Postivaunun N :o 2 yö
juna on ohjattava Sosialististen Neuvosto
jelähetykset ovat valtakunnan koko alueelta
edelleenlähetettävät niihin kiinteisiin vaih- tasavalta^ Liitosta ja sen kautta saapu
neet kirjelähetykset Viipurin postikontto
totoimipaikkoihin
osoitetuissa
pusseissa,
kirjepaketeissa tai kirjekimpuissa, joiden
riin.
3.
Ulkomaille osoitetut ja ulkomailta
kautta ne postien ohjaamisesta ulkomaille
voimassaolevien yleisten määräysten mu saapuvat postipaketit tarkastetaan val
kaan välittömästi ohjataan ulkomaille, sa vontaviranomaisten erikseen antamien mää
notuista vaihtotoimipaikoista valvontaviran räysten mukaisesti pakettien tullikäsittelyn
omaisille jätettäviksi, kuitenkin niin, että yhteydessä.
B.
1. Ulkomaille osoitetut sähkösamomat
Sosialististen Neuvostotasavaltani Liittoon
ja
radiosanomat
ovat suunnattavat Helsin
ja sen kautta ulkomaille ohjattavat kirjelägin
lennätinkonttoriin
sieltä valvontaviran
hetykset ovat lähetettävät Viipurin posti
omaisille jätettäviksi, kuitenkin niin, että
konttoriin sekä Utsjoen ja Salmijärven
vaihtotoimipaikkojen
välityksellä
ulko nykyisin Viipurin kautta Sosialististen
Neuvostotasavaltani Liittoon menevät säh
maille lähetettävät kirjelähetykset Tornion
kösanomat ovat suunnattavat Viipurin len
posti- ja lennätinkonttoriin.
2.
Ulkomailta saapuvat kirjelähetykset nätinkonttoriin sekä Tornion ja Petsamon
posti- ja lennätinkonttorien ja Salmijärven
ovat siitä kiinteästä vaihtotoimipaikasta.,
posti- ja lennätintoimiston välityksellä
jonne ne ulkomailta saapuvat, jätettävät
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ulkomaille menevät sähkösanomat Oulun
lennätinkonttoriin.
2. Ulkomailta saapuva! sähkösanomat .ja
radiosanomat ovat niistä vaihtotoimipaikoista, joiden kautta ne Suomeen saapu
vat, jätettävät valvontaviranomaisille, kui
tenkin niin, että Tornion ja Petsamon
posti- ja lennätinkonttorien sekä. Salmijär
ven posti- ja lennätintoimiston kautta
Suomeen saapuvat sähkösanomat ja radiosanomat ovat suunnattavat Oulun lennätin
konttoriin sieltä valvontaviranomaisi le jä
tettäviksi. Hangon, Kotkan ja Vaasan
radioasemien kautta ulkomailta vastaanote
tut radiosanomat ovat suunnattavat Hel
singin lennätinkonttoriin.
3. Valvontatarkastettuja
sähkösanomia
ulkomaille annettaessa ei virkamerkinnöissä olevaa sanaa „tark” sähkötetä edel
leen valtakunnan rajojen ulkopuolelle.
4. Sähkösanomien jättäminen lennätintoimipaikkaan puhelimitse on kielletty,

elleivät valvontaviranomaiset ole kirjalli
sesti lupaa siihen erikseen jollekin lähettä
jälle myöntäneet ja siitä posti- ja lennätinhallitukselle samoin kirjallisesti ilmoitta
neet.
C. Suomen ja ulkomaiden välisen puhe
linliikenteen valvonnasta posti- ja lennätinhallitus antaa asianomaisille toimipaikoille
erikseen ilmoituksen.
D. Tämän kiertokirjeen määräykset eivät
koske Suomen kautta välitettävää muiden
maiden välistä posti-, lennätin- ja puhelin
liikennettä.

Muussa suhteessa ovat tässä kiertokir
jeessä mainittuun valvontaan nähden voi
massa väliaikaisen posti-, lennätin- ja puhelinvalvonnan toimeenpanosta posti- ja
lennätinhallituksen
salaisessa
kiertokir
jeessä N : o 151 marraskuun 1 päivältä 1939
annetut määräykset.

Helsingissä, marraskuun 11 päivänä 1939.
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