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N: o 25.
Kier tokir j e
lennätinpuhelujen välittämisestä.

Päämajan viestikomenitajan posti- ja lennätinhallitukselle tekemän ilmoituksen mu
kaan välitetään nykyään sotilaspuhelinverkositon kanssa yhdysliikenteessä olevilla
eräillä posti- ja lennätinlaitoksen puhelin
johdoilla n. s. lennätinpuheluja, joiden kes
täessä kaukokirjoituskoneilla välitetään säh
kösanomia eri paikkakunnilla olevien puo
lustusvoimien- yksiköiden kesken. Tällaiset
puhelut on lähimmästä valtion puhelintoimipaikasta tilattu joko Hiv-, K-, Kv-, tai
Sv-ilennätinpuheluina ja lienee asianomainen
valtion puhelintoimipaikka käsitellyt näitä
puheluja sekä toimitusjärjestykseen että
niistä perittäviin maksuihin nähden kuten
vastaavista Hiv-, K-, Kv-, tai Sv-puheluista
on määrätty. Suullisesti lienee myös asian
omaisille toimipaikoille annettu ohjeita
siitä, että puhelinvälittäjät eivät saa tällai
sen lennäitinpuhelun kestäessä kytkeytyä
yhteydelle, mutta on viestikomenitajan il
moituksen mukaan tästä huolimatta usein
sattunut, että työskentely kaukokirjoituskaneölla on häiriintynyt, ja jopa keskeyty
nytkin syystä, etteivät puhelinvälittäjät ole
muistaneet- noudattaa tätä ohjetta.
Edelläolevan johdosta posti- ja lennätinliaillitus ilmoittaa p uhel irutoim i paikoi 11e tie
doksi ja noudatettavaksi seuraavaa,:
5974 — 4 2 .

1) että puheluja, joiden kestäessä yh
teyttä tullaan käyttämään kaukokirjoitukseen, tilataan Hiv-, K-, Kv-, tai- Sv-lennätinpuheluina, riippuen siitä, minkä laatui
nen viestitettävä sanoma on;
2) että puhelinvälittäjän on, tehdessään
näistä puheluista puhelinohjesäännön 36
§: n edellyttämän edeileentilauksen, tilauk
sessa. mainittava, että puhelu on n. s. iennätinpuhelu;
3) että puhelinvälittäjä ileunätinpuhelun
kestäessä ei saa kytkeytyä yhteydelle eikä
muutenkaan sitä häiritä, koska tästä aiheu
tuu haittaa ja keskeytystäkin kaukokirjoitustyöskenteiyssä; jotteivät puhelinvälittä
jät epähuomiossa kytkeytyisi johdolle, jolla
lennätinpuhelu on käynnissä, on vastaava
kytkinavain keskuspöydässä peitettävä esim.
pienellä pahvikannella tai muulla sopivalla
tavalla merkittävä;
4) että lennätinpuhelun päättymisestä
toisia yhteyksiä käyttäen ilmoitetaan lähtökoneesta lähtötoimipaikkaan ja osoitekoneesta osoitetoimipaikkaan, joista kummas
takin sitten, samoin toisia yhteyksiä käyt
täen, ilmoitetaan mahdollisille välitoimipai-

koiille siten, että ilmoitukset tapaavat toi-

sensa mahdollisimman pian ja että yhteys
nopeasti erotetaan;
5) että
työskentely
kaukokirjoituskoneella voi johdolla aikaansaada virtasysäyksiä, jotka keskuspöydässä aiheuttavat lop
pumerkin, mutta että yhteyttä siitä huoli
matta ei saa eroittaa ennenkuin lennätinpuhelun päättymisestä on siten ilmoitettu
kuin edellisessä kohdassa mainitaan; ja
6) että jos lennätinpuhelun kestäessä ti
lataan sellainen ylemmän luokan puhelu,
jonka hyväksi lennätinpuhelu olisi katkais
tava ja jos ylemmän luokan puhelua ei

voida välittää kiertoteitse, on puhelun ti
laajalta tiedusteltava, onko lennätinpuhelu
katkaistava mainitun ylemmän luokan pu
helun hyväksi. Jollei hän vaadi lennätin
puhelun katkaisemista, saa. se jatkua, mutta
odottavasta, katkaisemiseen oikeuttavasta
puhelusta on muita yhteyksiä käyttäen il
moitettava lennätinpuhelun tilaajalle. Jos
lennätinpuhelu toisen puhelun hyväksi on
katkaistu, on siitä heti muita yhteyksiä
käyttäen ilmoitettava lähtö- ja osoitekoneisiin sekä asianomaisten kanssa sovittava
lennätinpuhelun mahdollisesta uudelleen
kytkemisestä.

Helsingissä, 24 päivänä marraskuuta 1942.

G. E. F. Albrecht.
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