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Saksan puolustusvoimain oikeudesta käyttää Suomen viestiyhteyksiä.

N :o 16.
Kiertokirje
Saksan puolustusvoimain oikeudesta käyttää Suomen viestiyhteyksiä.
Suomen puolustusvoimien Pääesikunnan
ja Saksan puolustusvoimien Pääesikunnan
välillä on tehty viestiyhteyksiä koskeva so
pimus, joka sisältää m. m. seuraavat mää
räykset :
Paikallis- ja kaukoliikenteessä välitettä
vät sotii asvirkap uh elut,
jotka
Suomen
alueella käsin hoidetun keskuksen kautta
välitetään, on puolustusvoimiin kuuluvien
toimesta tilattava seuraavia nimityksiä
käyttäen:
a) hätäpuhelu,
b) komentajapuhelu,
c) kiireellinen virka.puh.elu tai
d) sotilasvirkapuhelu.
Ne välitetään tässä järjestyksessä ja on
niillä etuoikeus ennen kaikkia muita pu
heluja.
Soti 1asvirkapuheluina yksityisen puhelin
liittymän kautta tilatuista puheluista tai
puheluista, jotka välitetään automaatti
valinnalla, tulee puolustusvoimiin kuuluvan
henkilön kirjoittaa oheenliitetyn mallin
mukainen laskutuslappu ja antaa se yksi
tyisen puhelinliittymän haltijalle.
Tilattaessa virkapuheluja paikallis- ja
kaukoliikenteessä suoraan asianomaisesta
postitoimipaikasta tulee puolustusvoimiin
kuuluvan henkilön ilmoittaa arvonsa, ni
mensä ja kenttäpostmumeromsa.
Virkasähkösanomat, joita ei voida toi
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mittaa puolustusvoimien yhteyksillä, on
joukko-osaston virkaleimalla varustettuina
j ätettävä lennätintoimipaikkaan.
Kaikkien virfcapuhelujen ja virkasähkösanomien maksut suorittavat sen valtion
puolustusvoimat, jonka alueella maksut
kannetaan.
Edelläolevien määräysten mukaan suorit
tavat Saksan puolustusvoimain Suomessa
lähettämistä virkasähkösanomista ja Suo
messa tilaamista virkapuheluista, olivatpa
nämä sanomat ja puhelut koti- tai ulko
maisia, maksun näin ollen Suomen puolus
tusvoimat. Maksua Suomen puolustusvoi
milta perittäessä puheluista, jotka tilataan
yksityisen puhelinliittymän kautta tai väli
tetään automaattivalinnalla, on laskuun
liitettävä
edellämainitut
laskutuslaput
(Ruckrechnungszettel).
Posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoista
lähetetyt sähkösanomat saadaan merkitä
lennätinkassakirjaan B (maksut laskuun
lähetetyistä sähkösanomista) samoin saa
daan toimipaikoista tapahtuneista puhe
luista (asemapuheluista) maksu periä las
kulla. Laskuun liitettyihin kuitteihin (tilaustodisteisiin) merkitään tilaajan arvo,
nimi ja kenttäpostinumero. Mikäli lasku
jen perimisessä syntyy vaikeuksia, menet
televät toimipaikat siten kuin posti- ja

lennätinhallituksen
kiertokirjeessä
n :o
16/1940 on mainittu erinäisten puhelumak
sujen perimisestä kuitenkin niin, että las
kut
huomataan
tili-ilmoituksessa
tilin
n : o 98 kohdalla.
Jos yksityisen puhelinkoneen haltija ei
saa tässä tarkoitettuja maksuja perityksi
suoraan puolustusvoimilta, voi hän saada
maksun paikkakunnan posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikasta esittämällä puhelu-

jen
tiiaustodisteet
(puihelulaput)
sekä
edellämainitut laskutuslaput. Posti- ja lennätintoimipaikka ottaa täten suoritetut
maksut huomioon tili-ilmoituksessa edelli
sessä kappaleessa mainitun tilin kohdalla
ja liittää näin maksamansa puhelulaput
liitteineen tili-ilmoitukseen.
Tämän posti- ja lennätinhallitus täten
saattaa asianomaisten tietoon ja noudatet
tavaksi.

Helsingissä heinäkuun 29 päivänä 1941.

G. E. F. Albrecht.

Urho Talvitie.
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