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Puolustusvoimain Pääesikunta on anta
nut puhelinliikenteestä sodanuhka- ja sotaaikana seuraavat määräykset:
Sotatilalain nojalla määrää Puolustus
voimain Pääesikunta täten sodanuhka- ja
sota-aikana kotimaisessa puhelinliikenteessä
valtion sekä yksityisten omistamilla joh
doilla erikseen määrättävästä ajankohdasta
lukien noudatettavaksi seuraavaa:
I. Puheluluokat.
A. Virkapuhelut.
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Hätäpuhelu iv. . ...
Komentajapuhelu
Hätäpuhelu ..........
Kiireellinen virkapuhelu .................. ■
— Sotilasvirkapuhelu
— Virkapuhelu ........ •
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Yksit yispuhelut.
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Hätäpuhelu ........
Pikapuhelu ........
Lehtipuhelu ........
Tavallinen puhelu

(lyhennys H)
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II. Puhelujen toimitusjärjestys.
1.............................. Hiv ja K
2
Hv. ja H
3.............................. Kv.
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P)
L)
T)

4
.................. Sv.
5 ........................... V ja P
6 ........................... L
7 ........................... T
Ylemmän järjestysluokan puhelu välite
tään aina ennen alemman luokan puhelua
ja samaan luokkaan kuuluvat puhelut ti
lausjärjestyksessä,
kuitenkin
vuorottelemalla Hiv. ja K-puheluja. Seuraavilla pu
heluilla on katkaisuoikeus toisiin puhelui
hin nähden:
— Hiv. katkaisee muut paitsi ei toista
Hiv. ja K-puhelua. Jos Hiv. on tilattu ja
johdolla puhutaan K-puhelua on puhelinvälittäjän kehoitettava kiiruhtamaan tätä,
jotta Hiv. saataisiin mahdollisimman pian
välitetyksi.
— K-puhelu katkaisee muut
Hiv. ja toista K-puhelua.

paitsi

ei

— Hv. ja H-puhelu katkaisevat muut
paitsi ei Hiv., K- ja muita Hv. ja Hpuheluja.
Allamainittujen puhelujen kestoaika ra
joitetaan seuraavasti:
— V ..........................

6 minuuttia

— L

6

..........................

Jos viestitoiininta-alueen viestikomentaja
katsoo puhelujen ruuhkautumisen vuoksi
tarpeelliseksi voi hän alueellaan määrätä
lisäksi seuraavat rajoitukset:
— K v........................... 9 minuuttia

- Hiv....................... 2
— Sv............................ 6

„

III. Puhelujen tilaamisoikeus.
1. Hätäpuhelu iv :n ovat oikeutetut ti
laamaan ilmavalvonta ja -torjuntaelimet kii
reellisissä vihollisen ilmauhkaa ja omaa
lentotoimintaa koskevissa asioissa.
2. Komentajapuhelun ovat oikeutetut ti
laamaan erittäin kiireellisissä operatiivisissä
ja niihin rinnastettavissa asioissa:
— Päämajassa Ylipäällikkö, Y E : n pääl
likkö, päämajoitusmestari, komentoesikunnan päällikkö, jaostopäällikkö, aselajikomentaja, operatiivisen-, huolto- ja tieduste
luosaston päälliköt sotatoimiyhtymiin ja
P M :n suoranaisiin alaisiin esikuntiin;
— Armeijan, armeijakunnan ja divisioo
nan (vastaavien) esikunnissa komentaja,
esikuntapäällikkö,
operatiivisen
osaston
päällikkö ja aselajikomentaja lähinnä ylem
pään ja suoranaisiin alaisiin sekä naapuriesikuntiin ;
— Ilmavoimien, Merivoimien ja K otijouk
kojen esikunnissa vastaavasti kuin Pääma
jassa ja yhtymissä;
— sotilasläänin ja suojeluskuntapiirin
komentaja vain lkp., vaiheessa erittäin kii
reisissä lkp. asioissa;
— etulinjassa toimivan rykmentin ja
pataljoonan (vastaavan) sekä ilmavoimissa
lentorykmentin ja laivueen komentaja lä
hinnä ylempään ja suoranaisiin alaisiin
sekä naapuriesikuntiin;
— Ilmatorjuntapiirin päällikkö vihollisen
ilmauhkaa ja omaa lentotoimintaa koske
vissa asioissa;

3. Hätäpuhelun on oikeutettu ottamaan
jokainen sotilas- ja siviliviranomainen sekä
yksityinen henkilö vain pakottavissa erit
täin kiireellisissä maanpuolustusta uhkaa
vissa, suurta tulenvaaraa, suurta onnetto
muutta ja sattuneita vakavia järjestyshäiriöitä koskevissa asioissa.
4. Kiireellisen virkapuhelun on oikeu
tettu tilaamaan vain kiireellisissä virkaasioissa :
Puolustuslaitoksessa kohdassa III,2 mai
nitut henkilöt sekä ao. esikuntien osasto- ja
toimistopäälliköt.
Sivilivirastoissa ne, joille ko. oikeus on
rauhan aikana myönnetty sekä ne, joille
posti- ja lennätinhallitus sodan aikana li
säksi ko. oikeuden myöntää.
5. Sotilasvirkapuhelun ovat oikeutetut
tilaamaan sotilasviranomaiset ja lisäksi ne
siviliviranomaiset, joille Päämaja tehdyn
esityksen nojalla sellaisen myöntää.
6. Virkapuhelun ja lehtipuhelun tilausoikeus annetaan samoilla perusteilla kuin
kohdassa III,4 on sivilivirastoihin nähden
määritelty.
7. Pihapuhelun ja tavallisen puhelun on
oikeutettu tilaamaan jokainen sotilas- ja
sivilihenkilö. Tätä puheluoikeutta voidaan
kuitenkin rajoittaa tai erikoistapauksissa
esim. sotatoimialueella se kokonaan kieltää.
Saattaen edelläolevan kaikkien valtionpulielintoimipaikkojen ja yksityisten puhe
linlaitosten tietoon, posti- ja lennätinhalli
tus samalla ilmoittaa, että näitä määräyk
siä lyhdytään noudattamaan vasta siitä
päivästä lukien, jonka posti- ja lennätin
hallitus myöhemmin määrää, mutta on puhelinhenkilökunnalle jo viipymättä varat
tava tilaisuus niihin perehtymiseen.
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