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N :o 151.
Kiertokirje
väliaikaisen posti-, lennätin- ja puhelinvalvonnan toimeenpanosta.
Sisäasiainministeriö on kirjelmän mu
kaan kuluneen lokakuun 23 päivältä, väli
aikaisen posti-, lennätin- ja puhelin valvon
nan toimeenpanosta lokakuun 20 päivänä
1939 annetun asetuksen 1 §: n nojalla mää
rännyt, että alue, jolla kyseellinen val
vonta on suoritettava, käsittää Viipurin
läänin ja Lapin läänin sekä Kuopion lää
nistä Pielisjärven, Ilomantsin, Tuupovaa
ran, Värtsilän, Pälkjärven, Kiteen, Kesä
lahden, Tohmajärven, Rääkkylän, Liperin,
Pielisensuun, Pyhäselän, Kiihtelysvaaran,
Enon, Kontiolahden, Polvijärven, Juuan,
Nurmeksen ja Valtimon kunnat sekä Joen
suun kaupungin ja Lieksan ja Nurmeksen
kauppalat ja Oulun läänistä Kuhmon, Sot
kamon, Kajaanin, Vuolijoen, Paltamon, Ris
tijärven, Hyrynsalmen, Puolangan, Suo
mussalmen, Taivalkosken ja Kuusamon
kunnat sekä Kajaanin kaupungin.

1) Lähetykset, joiden lähtö- tai osoitepaikka on Kajaani, Hyrynsalmi, Kieliimä,
Kontiomäki, Kuhmo, Kuusamo, Puolanka,
Ruhtinansalmi, Sotkamo, Suomussalmi ja
Taivalkoski tai mainituilla paikkakunnilla
sijaitsevien konttorien tai toimistojen alainen
valvonta-alueella oleva toimipaikka, sekä
lähetykset, jotka on post iin jätetty postitai postiljoonivaunujen kirjelaatikkoihin
rataosilla Kivesjärvi— Kontiomäki— Maanselkä ja Kontiomäki— Murtomäki, ovat oh
jattavat Kajaaniin.
2) Lähetykset, joiden lähtö- tai osoitepaikka on Petsamo, Rovaniemi, Ivalo, Ke
mijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Salla, Sal
mijärvi, Sodankylä, Tervola ja Utsjoki tai
mainituilla paikkakunnilla sijaitsevien kont
torien tai toimistojen alainen valvontaalueella oleva toimipaikka, sekä lähetyk
set, jotka on postiin jätetty posti- tai pos
tiljoonivaunujen kirjelaatikkoihin rataosalla
Samalla sisäasiainministeriö on määrän
Koskenkylä—
Rovaniemi— Kemijärvi, ovat
nyt, että kyseellisen valvonnan toimeenpa
ohjattavat
Rovaniemelle.
nosta tulee valtiollisen poliisin huolehtia
3) Lähetykset, joiden lähtö- tai osoiteosastojensa ja edustustensa kautta.
paikka on Kemi, Tornio, Kauliranta, Kuu
Tämän johdosta posti- ja lennätinhallisiluoto, Laurila, Muonio, Pello, Simo as. ja
tus ilmoittaa:
Ylitornio tai mainituilla paikkakunnilla si
A.
Mainitulla alueella postiinjätetyt tai jaitsevien konttorien tai toimistojen alai
nen valvonta-alueella oleva toimipaikka,
sille osoitetut kirjelähetykset, paketit osoitekortteineen ja postiosoitukset ovat edelsekä lähetykset, jotka on postiinjätetty posti
ta! postiljoonivaunujen kirjelaatikkoihin raleenlähetettävät seuraavasti:
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taosilla Tornio— Simo, Tornio— Kauliranta
ja Laurila— Törmä, ovat ohjattavat Tor
nioon.
4) Lähetykset, joiden lähtö- tai osoitepaikka on Käkisalmi, Lappeenranta. V ii
puri, Antrea, Antrea kk., Enso, Halila,
Hannila, Hiitola as., Hovinmaa, Imatra,
lnkiiä, Johannes, Joutseno, Jääski, Kanneijärvi, Kaukjärvi, Kavantsaari, Kellomäki,
Kirvu, Kivennapa, Kiviniemi, Kivioja,
Koivisto, Kuokkala, Kuolemajärvi as., Lauritsaia, Leipäsuo, Makslahti as., Muolaa,
Mustamäki, Nurmi Vpi., Ojajärvi, Perkjärvi, Pyhäjärvi as., Pölläkkälä, Kaivola,
Kauha, liautu, liautu as., liuokolaliti, Räisälä, Sairala, Sakkola, Sortanlahti, Säiniö,
Säkkijärvi, Tainionkoski, Tali, Tammisuo,
Terijoki, Tienhaara, Tyrisevä, Uuras, Uusikirkko Vpl., Valkjärvi, Virasoja ja Vuok
senniska tai mainituilla paikkakunnilla si
jaitsevien konttorien tai toimistojen alai
nen valvonta-alueella oleva toimipaikka,
sekä lähetykset, jotka on postiinjätetty
posti- tai postiljoonivaunujen kirjelaatikkoihin rataosilla Simola— Viipuri— Rajajoki,
Viipuri— Koivisto— Terijoki, Viipuri—Valk
järvi, Viipuri— Hiitola, Kaislahti-— Uuras,
Antrea— Vuoksenniska, Hiitola— Rautu ja
Simola— Lappeenranta— Unikko, ovat ohjat
tavat Viipuriin.
5) Lähetykset, joiden lähtö- tai osoitepaikka on Hamina, Kotka, Harju, Inkeroi
nen, Kaipiainen, Karhula, Kouvola, Kymi,
Luumäki, Myllykoski, Pyhtää, Savitaipale,
Selänpää, Sippola, Sunila, Taavetti, Tavastila, Utti, Virolahti ja Voikoski tai mai
nituilla paikkakunnilla sijaitsevien kontto
rien tai toimistojen alainen valvontaalueella oleva toimipaikka, sekä lähetykset,
jotka on postiinjätetty posti- tai postiljoo
nivaunujen kirjelaatikkoihin rataosilla Kou
vola— Tani, Kouvola'— Kotka, Kouvola—
Mouhu ja Inkeroinen— Hamina, ovat ohjat
tavat Kouvolaan.
6) Lähetykset, joiden lähtö- toi osoitepaikka on Sortavala, Elisenvaara, Harlu,

Helylä, Huuhanmäki, Hämekoski, Ihala,
Impilahti, Kaalamo, Kitee, Korpiselkä,
Kurkijoki, Lahdenpohja, Loimola, Läskelä,
Matkaselkä, Niva, Parikkala, Pitkäranta,
Salmi,
Simpele,
Soanlahti,
Suojärvi,
Syväoro, Särkisalmi, Tohmajärvi, Tuokslahti,
Uukuniemi,
Värtsilä
ja
Värt
silä
as.
tai
mainituilla
paikkakun
nilla sijaitsevien konttorien tai toimistojen
alainen valvonta-alueella oleva toimipaikka,
sekä lähetykset, jotka on postiinjätetty
posti- tai postiljoonivaunujen kirjelaatik
koihin rataosilla Sortavala— Ihala— Haukkavaara, Simpele— Elisenvaara, Särkisalmi—
Elisenvaara, Sortavala— Onkamo, Matkasel
kä— Naistenjärvi, Jänisjärvi— Läskelä— Sal
mi ja Jaakkima— Lahdenpohja, ovat oh
jattavat Sortavalaan.
7)
Lähetykset, joiden lähtö- tai osoitepaikka on Joensuu, Hammaslahti, Ilo
mantsi, Juuka, Kaltimo, Kontiolahti as.,
Uieksa, Liperi, Möhkö, Nurmes, Polvijärvi,
Porokylä, Rääkkylä, Valtimo ja Viinijärvi
lai mainituilla paikkakunnilla sijaitsevien
konttorien tai toimistojen alainen valvontaalueella oleva toimipaikka, sekä lähe
tykset, jotka on postiinjätetty posti- tai
postiljoonivaunujen kirjelaatikkoihin rata
osilla Tikkala— Toensuu— Kumo ja Joensuu
— Viinijärvi, ovat ohjattavat Joensuuhun.
Lähetykset on toimipaikassa suljettava
erikoiseen kirjekimppuun, kirjepakettiin tai
pussiin, johon on merkitty „valvontapostia ” ja se osoitepaikka, johon lähetykset
edellämainitun mukaisesti on ohjattava,
sekä lähetettävä sanotun osoitteen mukaan.
Valvonnanalaisista lähetyksistä erotetaan
toisistaan virkalähetykset, joukko-osastojen
lähetykset, muut kotimaiset lähetykset sekä
ulkomaille osoitetut lähetykset.
Valvonnanalaiset kartoitettavat lähetyk
set kartoitetaan tavallisessa järjestyksessä
siihen toimipaikkaan, johon valvonnanalai
set lähetykset on yllämainitun mukaisesti
ohjattava.
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vala— Joensuu— Rumo, Ma tka selkä— Naistenjärvi, Jänisjärvi— Uuksu, Joensuu—-Vii
nijärvi ja Särkisalmi— Elisenvaara tai
jotka mainituilla alueilla sijaitsevien len
nätintoimipaikkojen välityksellä lähetetään
valvonta-alueelle tai valvonta-alueelta, ovat
suunnattavat Sortavalan posti- ja lennä
tinkonttoriin.
4)
Sähkösanomat, joiden lähtö- tai osoitepaikka on Kuusamo, Kajaani, Hyrynsalmi,
Suomussalmi, Kuhmo, Sotkamo, Taival
B.
Alussamainitulla valvonta-alueella si koski, Petsamo, Salmijärvi, Ivalo, Aska,
jaitseviin toimipaikkoihin lähetettäväksi jä  Pelkosenniemi, Salla, Saija, Savukoski,
tetyt tai niihin tai postitse niiden välityk
Martti, Vuotso, Sodankylä, Kemijärvi, K it
sellä
valvonta-alueelle
periiletoimitettatilä, Alakylä, Rovaniemi, Kemi, Tornio,
viksi osoitetut sähkösanomat ovat ohjatta Pello, Kolari, Muonio ja Enontekiö tai
vat seuraavasti:
rautatien
lennätintoimipaikka
rataosilla
1) Sähkösanomat, joiden lähtö- tai osoiKivesjärvi— Kontiomäki— Maanselkä, Kon
tepaikka on Hamina, Karhula, Kotka, K ot tiomäki-M urtomäki, V uokatti— Sotkamo,
kan radio ja Kouvola tai rautatien len Kontiomäki— Hyrynsalmi, Simo— Laurila—
nätintoimipaikka rataosilla Kouvola— Tani,
Rovaniemi— Kemijärvi ja Laurila— Tornio
Kouvola— Kotka, Kouvola— Mouhu ja Inke — Kauliranta tai jotka' mainituilla alueilla
roinen— Hamina
tai
jotka
mainituilla
sijaitsevien lennätintoimipaikkojen välityk
alueilla sijaitsevien lennätintoimipaikkojen
sellä lähetetään valvonta-alueelle tai val
välityksellä lähetetään valvonta-alueelle tai
vonta-alueelta, ovat surmattavat Oulun
valvonta-alueelta, ovat suunnattavat K ot
lennätinkonttoriin.
kan posti- ja lennätinkonttoriin.
Lisäksi on kyseellisiin sähkösanomiin
nähden voimassa:
2) Sähkösanomat, joiden lähtö- tai osoisähkösanomissa
sallitaan
tepaikka on Viipuri, Uuras, Hackman, K oi . Kotimaisissa
käyttää
ainoastaan
suomentai
ruotsin
visto, Terijoki, Lappeen ranta, Enso, Käkikieltä.
salmi ja Sortanlahti tai rautatien lennätin
Ulkomaille osoitetuissa sähkösanomissa
toimipaikka rataosilla Viipuri— Rajajoki,
saa suomen- tai ruotsinkielen ohella käyt
Viipuri— Simola, Viipuri— Koivisto— Tvritää ainoastaan englannin-, norjan-, rans
sevä, Kaislahti— Uuras, Viipuri— Valkjärvi,
kan-, saksan-, tanskan- ja venäjänkieltä.
Viipuri— Hiitola, Hiitola— Rautu, Antrea—
Salakielen ja coden käyttö sähkösano
Vuoksenniska ja Simola—Lappeenranta—
missa on kielletty, ellei coden käyttöä ole
Lamminsalo tai jotka mainituilla alueilla
erikoisesti jollekin myönnetty.
sijaitsevien lennätintoimipaikkojen välityk
Sähkösanoman jättäminen lennätintoimisellä lähetetään valvonta-alueelle tai val
paikkaan
puhelimitse on kielletty.
vonta-alueelta, ovat suunnattavat Viipurin
Yksityisen
sähkösanoman lähettäjän on
lennätinkonttoriin.
merkittävä
nimensä
ja tarkka osoitteensa
3) Sähkösanomat, joiden lähtö- tai osoisähkösanomalomakkeeseen sekä, ellei lennätepaikka on Sortavala, Joensuu, Nurmes,
tintoimipaikassa vastaanottava virkailija
Lieksa, Ilomantsi, Värtsilä, Läskelä, Pitkä
tunne häntä, esitettävä todistus henkilölli
ranta, Salmi ja Kurkijoki tai rautatien
syydestään.
lennätintoimipaikka rataosilla Alho— Sorta

Lähetykset, jotka ovat valvonnasta va
paat tai jotka on varustettu valvontamerkinnällä, ovat tavallisessa järjestyksessä oh
jattavat m ääräpaikkaa risa.
Edellämainittuja postilähetysten ohjauk
sesta annettuja määräyksiä on noudatettava
myös niihin valvonnanalaisiin lähetyksiin
nähden, jotka valvonta-alueella jätetään
postilinja-autoihin, maa läiski r j eenkan taj il le
tai postinkuljettajille.
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Sähkösanomat, joita pankit, liikkeet ja
teollisuuslaitokset lähettävät, on varustet
tava. lähettäjän määräämän henkilön tai
henkilöiden allekirjoituksella ja toiminimen
leimalla.
Näiden henkilöiden nimikirjoi
tuksista tulee olla tieto siinä lennätintoimipaikassa, josta sähkösanoma lähetetään.
Sähkösanoman allekirjoittaja on lähinnä
vastuussa sähkösanoman sisällöstä.
•Joukko-osastoille tai niissä palveleville
sotilashenkilöille osoitettujen valvonnanalaisten sähkösanomien osoitteissa saa olla
ainoastaan vastaanottajan arvo ja nimi sekä
joukko-osasto, ja on ne suunnattava keskuskenttäpostikonttoriin sen välityksellä
postitse vastaanottajille edelleen lähetettä
viksi.
Valvonta-alueelle osoitettuja tai sieltä lä
hetettyjä onnittelu- tai surunvalitus-sanomia tai korulomakkeelle kirjoitettavia sa
nomia ei oteta vastaan lähetettäväksi.
Tarkastetut sähkösanomat, jotka on va
rustettu valvontamerkinnällä, saadaan ta
vallisessa järjestyksessä ohjata määräpaik
kaansa. Tarkastuksesta on sähkösanomaan
sarakkeeseen „virkamerkintöjä” merkittävä
sana ,,tark” , joka sähkötetään aina määrä
paikkaan.
Merkinnän tulee säilyä myös
siinä sähkösanomakappaleessa, joka toimi
tetaan saajalle.
Jos tarkastusmerkintä
puuttuu, ei sähkösanomaa saa antaa vas
taanottajalle. vaan on siitä virkasähkösanomalla ilmoitettava siihen toimipaikkaan,
jonka olisi tullut ohjata sähkösanoma valvontatoimipaikkaan.
Virkasähkösanoman
saaneen toimipaikan on annettava sähkösa
noma uudelleen tämän kiertokirjeen mää
räysten mukaisesti.
Joukko-osastoille ja niissä palveleville
henkilöille osoitetut valvonnanalaiset säh
kösanomat valvontatarkastetaan sotilasvi
ranomaisten antamien erikoismääräysten
mukaisesti.

C.
Posti- ja lennätinvalvoimasta ovat
vapaat postilähetykset ja sähkösanomat,
joita lähettävät:
— Tasavallan Presidentti;
— Ylipäällikkö;
— valtioneuvoston
ministeriöt;

jäsenet,

kanslia

ja

— sotilasviranomaiset sotilasvirka-asioissa;
— oikeus- ja syyttäjäviranomaiset;
—■ valtiollinen poliisi, lääninhallitus ja
sen alaiset poliisiviranomaiset;
— posti- ja lennätinlaitoksen viranomai
set laitosta koskevissa virka-asioissa;
—- valtionrautateiden viranomaiset
tateitä koskevissa virka-asioissa;
— tulliviranomaiset
virka-asioissa;

tullia

rau

koskevissa

— vieraiden valtojen lähettiläät ja asianhoitajiksi määrätyt henkilöt (suljettu dip
lomaattiposti) ;
— lääkintä- ja eläinlääkintäviranomaiset,
mikäli lähetykset ja sähkösanomat koskevat
lääkemääräyksiä, lääkkeitä, seerumeja tai
erinäisiä näytteitä;
— ilmatieteellinen keskuslaitos ja sen
sääpalveluasemat, jos lähetys tai sähkösa
noma koskee sääpalvelua.

Toimipaikkojen on noudatettava niitä
ohjeita, joita valtiollinen poliisi osastojensa
ja edustustansa kautta valvonnasta antaa.
Valvontatarkastajilla on oikeus toimi
paikassa valvoa valvonnasta annettujen oh
jeiden noudattamista.
Posti- ja lennätinlaitoksen viran tai toi
men haltijat ovat virkavalansa mukaisesti
velvolliset valvontaviranomaisille ilmoitta
maan kaikki havaintonsa, jotka koskevat
valtakunnan turvallisuutta vaarantavia lä
hetyksiä tai tietoja.
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Valvontaa koskevat tiedot tulee viran
tai toimen haltijain säilyttää virkasalai
suutena
laissa
säädetyn
rangaistuksen
uhalla.

Puhelin valvonnasta antaa posti- ja lennätinhallitus erikseen ilmoituksen.
Helsingissä, marraskuun 1 päivänä 1939.

G. E, P. Albrecht.

Matti Aspio.

