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Vakauskomisionin kertomus vakauslaitoksen töistä
vuonna 1919.

i

Justeringskommissionens berättelse angäende juste*. 
ringsverkets arbeten under är 1919.

■I. Vakauspiirit.

Maan jako vakauspiireihin on pysytetty 
muuttumattomana^ (Vrt. Vaikauskomisionin 
kertomus vuodelta 1917).

Kaupunginvakäajien luku oli vuoden ■ 
lopussa 26.

II. ■ Vakauslaitoksen virka- ja palvelus- 
miehet.

Vakauskomisionin päällikkönä ■ toimi 
maanmittausyli-insinööri A: Hannikainen 
edelleen huhtikuun 23 päivään asti,- jolloin 
Maanmittaushallituksen yli-tirehtööri, mo
lempien oikeuksien kandidaatti K. Haataja 
ryhtyi päällikön tointa hoitamaan.

Maaseutuvakaajista 'ovat eronneet 13:n 
vakauspiirin (Hollolan kihlakunta) vakaa- 
ja, entinen vanhempi .komissionimaanmittari 
Gr. R. Qvetflander, 16 :n vakauspiirin (Jääs
ken kihlakunta) vakaaja, vanhempi maan- 
mittausinsinööri B. S. Stenius, 24 :n vakaus- 
piirin (Rautalammin ja Kuppien kihlakun
nat) vakaaja, nuorempi JääniumaanmittauP- 
insinööri J. S. Rosenberg,-33 :n vakauspiirin 
(Haapajärven kihlakunta) vakaaja, van
hempi maanmittaus-insinööri W. Aarnio sekä 
kuoleman kautta 26 :n vakauspiirin (Viita
saaren kihlakunta ja osa Laukaan kihla
kuntaa) vakaaja, nuorempi maanmittausin- 
sinööri K. L. Elovaara ja on Vakauskomi-

I. Justeringsdistrikt. /  . . .

Landets indelning i justeringsdistrikt här 
bibehallits oförändrad (Jmfr. ■ Justerings
kommissionens berättelse för är 1917)..

iStadsjusterarena-s antal var vid ärets- slut 
26. . . . - •

II. Ämbets- och tjänstemän vid 
justeringsverket.'

■ Som chef för Justeringskommissionen 
kvarstod 'lantmäteriöveringeniören A. Han
nikainen intill den 23 april, da överdirektö- 
ren för Lantm ät eri s tyrelsen, juris utriusque 
kandidaten- K. Haataja omhändertog chef- 
sliapet.

A v . landsortsjusterarena ha avgätt juste- 
raren i ■ distriktet N:o 13 (Hollola härad), 
f. d. äldre koinmissionslantmätaren G. R. 
Qveflander, justeraren i distriktet Nro 16 
(Jääskis härad), äldre lantmäteri-ingemören 
B. ,S. - Stenius, justeraren i distriktet N:o 
24 (Rautalampi och Kuopio härader), 
yngre länelantmäteri-ingeniören J . ’ S. Ro
senberg,. justeraren i distriktet Nro 33 
(Haapajärvi härad), äldre lantmäteri-inge- 
niören W. Aarnio samt genom döden juste
raren i distriktet Nro 26 (Viitasaari och en 
del av Laukaa härad), yngre lantmäteri-in- 
geniören K. L. Elovaara* och har Justerings
kommissionen i deras ställe tili justerare
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sioni heidän tilalleen vakaajiksi 13:teen 
vakauspiiriin määrännyt vankemman maan- 
•mittausinsinöörin K. A. Voionmaan, 16 :teen 
vakauspiiriin vanhemman maanmittausinsi- 
nöörin E. Punnosen, 24:teen vakauspiiriin 
vanhemman maanmattausinsiniöhrin E. E. 
Lundsonin, 33:teen vakauspiiriin nuorem
man maanmittausinsinöörin P. Jäntin sekä 
26:teen vakauspiiriin vanhemman maanmit- 
tausinjsinöörin J. A. Edgrenim:-

.'Kaupunkien vakaamista erosivat Hämeen
linnan kaupungin vakaaja, entinen vanhem
pi komissionimaanmittari G. R. Qveflander, 
Kuopion kaupungin vakaaja, nuorempi lää- 
ninmaainmittausinsinööri J. S. Rosenberg, 
Pietarsaaren kaupungin vakaaja, vanhempi 
m aa nmittausinsinööri H. A. Kuhlefelt sekä 
kuoleman'kautta Porin kaupungin vakaaja, 
entinen kaupungininsinööri E. J. ‘Lindström 
ja on- Kuopion kaupunki vakaajakseen valin
nut entisen vanhemman lääninmaanmittaus- 
insinöörin P. J. Rinkisen, Pietarsaaren 
kaupunki vanhemman ’maanmittausinsinöö
rin A. A. A. Bergerin ja Porin kaupunki 
insinööri H. A. Waseliuksen, Hämeenlinnan 
'kaupungin 'vakaajan toimen jäädessä vuoden 
■loppuun akti 'täyttämättä. lEdeTlliseinä vuon
na (avoimeksi jääneeseen Haminan kaupun- 
rgin vakaajan toimeen valitsi Haminan kau
punki ylimääräisen) maänmittausinsihöörin 

• J. V. Arvilommin.

/ .

ffll. tydkamJcömisiönin :toi/mvnta.
) Kokoukset.

Vakäuskomiisiöni on vuoden kuluessa 'pi
tänyt 10 kokousta, joissa pidetyt pöytäkir
jat'käsittävät '59 pykälää. Neuvotteleva jä
isen foli Läsnä kaikissa kokouksissa samoin
kuin -metrin ja kilogramman perusinitto- 
‘jen tarkastustiläisuudessa Valtioarkistossa, 
-jonka lisäksi hänet kerran on kutsutta otta
maan osaa Vakauskomisionissa suoritetta
viin vakausböihin ja  on neuvotelevalle jäse
nelle korvaukseksi tästä suoritettu 240 
■markkaa. . •

\

■förordnat i distriktet N:o 13 äldre lantmäte
ri-ingeniören K. A. Voionmaa, i distriktet 
N:o 16 äldre 1 a .n t m at er i-inge n i ören E. Pun
nonen, i distriktet H :o 24 äldre lantmäteri- 
ingeniören E. E. Lundson, i distriktet N:o 
■33 yngre lantmäteri-ingeniören P. Jäntti 
samt i distriktet N :o 26 äldre lantmäteri- 
ingeniören J . A. Edgren.

Av stadsjusterarerna ha avgätt justeraren 
i Tavastehus, f. d. äldre kommissionslant- 
mätaren- G. R. Qvelflander, justeraren i 
Kuopio, yngre 'länelantmäteri-ingeniören 
J. <S. Rosenberg, justeraren i Jakobstad, 
äldre lantmäteri-ingeniören B. A. Kuhlefelt 
samt genöm dödeu justeraren i Björneborg, 
f. d. stadsingeniöTen E. J. Lindström och 
;har Kuopio stad tili ‘sin jnsterare ntsett 
f. d. älldre lantmäteri-ingeniören P. J. Rin
kinen, Jakobstad äldre lantmäteri-ingeniö
ren A. A. A. Berger och Björneborgs stad 
ingeniören H. A. Waselius medau justera- 
rhbefattuingeni i Tavastehus förihlev vakant 
intill ärets s-lut. Tili den frä-n föregäende 
:ä'r vakailta justerarebefattningen i Eredriks- 
'hamn 'tftsäg Frdrikshamns stad 'extra 'lant- 
'mäteri-ingehiören J. V. Avvilommi.

\

)

111. ■ Uiistermggkcmmissionens fverksamhet.
• ßammanträdena.

Justeringskommissionen har Runder nret 
källit 10 sammanträden 'och-omfatta de vid 
'dem tförda Protokollen f59 paragraifer. Kon
sultative ledambten häirvar vra 'sämtliga. 
sammanträden ävensom vid inspektionen 
av prdtdtyperna för'metern och kilogrammet 
ä ßtatsafkivet och har han därutöver en 
■gang tillkalla-ts att deltaga i diverse juste- 
ringsanbeten 4 Justeringskommissionen och 
har härför ät konsultative ledajfhoten utan- 
ordnats 240 mark.

i»
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Kirjeenvaihto.

Kirjeistä ja muista toimituskirjoista o» 
12 lähetetty Maatalousministeriölle, 1 Val
tioneuvoston kansliaan »sekä 127 muihin 
maan virastoihin ja laitoksiin. Vakauskont- 
rollöör-eille ja vakaajille on lähetetty 618 
kirjettä ja toimituskirjaa. Lukuunottamalla 
15 lähetystä yksityisille laitoksille ja hen
kilöille- ja ulkomaisille- vakaus virastoille 
sekä 5 määräystä on lähtevien toimituskir- 
jain koko lukumäärä 778.

/Vakauskomisioniin on vuoden kuluessa 
saapunut 252 kirjettä ja lähetystä nimittäin, 
Maatalousministeriöltä 15, Valtioneuvoston 
kansliasta 1, muista virastoista 27, vakaus- 
kontrollööreiltä ja vakaajil-ta 171 sekä yksi
tyisiltä henkilöiltä ja ulkomaisilta laitoksil
ta 38.

Vuoden kuluessa diarioon merkitystä 252 
ja 5 vuodelta 1918, jälellä olevasta asiasta 
on 234 käsitelty-loppuun ja 23 lykätty seu- 
raavaan vuoteen.

Vakaajatutkinto.

Vakauskomisionissa ou vuoden kuluessa 
4 henkilöä suorittamut vakaajatutkinnon.

Satunnaiset tulot. ,
Toimituskirjani lunastusmaksuina on 

vuoden kuluessa kertynyt 24 markkaa, 90 
penniä sekä puntarinpykälifcköjen ja kierto
kirjeiden myynnistä 10 markkaa.

Metrin ja kilogramman pe- 
' rusmallien tarkastus.

, Senaatin päätöksen mukaan 20 päivältä 
tammikuuta 1905 vähintäin joka kolmas 
vuosi suoritettava Suomen valtion omista
mien metrin ja kilogramman, perusmallien 
tarkastus toimitettiin joulukuun 4 päivänä. 
Tarkastuksessa" ei perusmalleissa huomattu 
mitään muutoksia tapahtuneiksi, kuitenkin 
katsottiin- kipsirengasta-, joka-oli kilogram- 
ma-perusmallia suojaavan ulomman lasiku
vun alustana, vähemmän tarkoituksenmu-

Skriftyäjdiijgenv

lAv skrivelser och övriga expeditioner 
hava 12 utgätt; tili Lanthruksmih-isteriet, 1 
tili Statsrädets-kansli samt 127 tili övrig-a 
ämhetsverk och inrättningar i- landet. Till 
justeringskontrollörer och justerare hava 
avgätt 618 skrivelser och expeditioner. Jäin- 
te 15 expeditioner tili ensk-ilda inrättningar 
och personer och utiändska justeringsverk 
samt- 5 förordnanden stiger heia antalet ,ut- 
gäende expeditioner tili 778.

Till Justeringsk-ommissionen ha under 
ärets lopp inkommit 252 skrivelser och för- 
sämdningar, nämligen 15 fran Lantbruks.- 
mi-nisteriet, 1 frän. Sitatsrädets kansli, 27 
frän andra ämhetsverk, 171 frän justerings,- 
kontrollörer och justerare samt 38 frän en- 
skilda. personer och utiändska inrättningar.

Av under äret diarieförda 252 och 5 frän 
är 1918 kvarstäende ärenden ha 234 slut- 
behaudlats och 23 tagit uppskov till följau- 
de är.

L Justerare-examen

Vid Justeringskommissionen ha under 
ärets 1-opp 4 personer avlagt justerare- 
examen.

TUlfälliga inkomster.

I  expeditionslösen ha under äret influtit; 
24 mark 90 penni samt genom försäljning 
av sk-alor för indelning av besman samt cir- 
kulär 10 mark.

* * Inspektionen av prototyper*
na för metern och kilo* 
grammet.

Jämlikt Senatens heslut av den 20 januari 
190/5 höra statsverket i  Finland tillhöriga 
•prototyperha för metern och kilogrammet 
inspektexa-s minst vart tredje är ooh v-erk- 
ställdes -en -säidan inspektion den 4 december. 
Vid itospektionen observer ades ä prototy
pe rna ej näg.ra föräin-dringar, dock ansägis 
dein- gipscylinder, vilkeu tjäna.r som under- 
lag för den yttersta glaskupau. omkring ki-' 
•fogrammet för mindre ändamallsenilig o.ch

V
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kaiseksi ja päätettiin korvata se lasi-renkaal
la. Vakauskomisioni ryhtyi tämän johdosta 
sopivaa lasirengasta teettämään, mutta se ei 
vuoden kuluessa vielä valmistunut.

n

Uusi desimetrietaloonl.

■Vuonna 1917 oli Vakauskomisioni tilan
nut mittojen ja painojen kansainväliseltä 
toimistolta Sèvres’ssâ yhden suurella tark
kuudella tutkitun invar-metallista valmiste
tun desimetrietäloonin. Sota-ajan ja sotaa 
seuranneiden epäsäännöllisten olosuhteiden 
vuoksi voitiin tämä etalooni .kuitenkin vasta 
kuluneena .vuotena 1919 saada Sèvres’stä 
tänne tullen maksamaan vain 388 markkaa 
50 penniä. Invar-metallista valmistettuna ja 
erittäin suurella tarkkuudella tulkittuna tä
mä erinomainen ■ etalooni muodostaa arvok
kaan lisän Vakauskomisionin varsin vaati
mattomiin kokoelmiin.

Pienempi komparaattori.

Kun pienempi pituusmittojen komparaat
tori ei enää toiminut tyydyttävästi, ryhtyi 
Vakauskomisioni sitä perin pohjin korjaut
tamaan ja teetti aivan uudet kappaleet mit
tojen käytännöllisempää kiinnittämistä var
ten. Vuoden loppuun mennessä ei tämä työ 
kuitenkaan vielä täysin valmistunut.
»

I
Vakaustyöt. ’

■Pituusmitat Gr. S.' ja S. I. P. verrattiin 
H6:teen.

Meteorologisen Keskuslaitoksen normaali- 
ilmapuntariin kuuluva lasiasteikko tarkis
tettiin.

Vakauspidrien N:o 1—6, 8, 9, 11—14, 
16—33, 35—37, 1 mg—2 kg ja vakauspii- 
rien N:o 16 ja 31 5—20 kg ja 5 cl—20 1 työ
mallit vaattiin, jonka lisäksi erinäisiä vä
häisempiä vakaustöitä suoritettiin vakaus- 
piireille N:o 3, 11, 15, 16, 25, 31, .50, 51 ja 
52.

6

•beslöts ersätta den1 med en cylinder aiv glas. 
Med anledning kärav lä t Justeringskommis- 
sionen terfäirdiga en lämplig glascylinder, 
vilken dock ej äinnu kann hliva färdig under 
ârets lopp.

Ny decimeteretalong.

Àr 1917 hade Justeringskommissionen av 
internationella byrân för mâtt och vikt be- 
■ställt ett exemplar av de i nâmnda byrâs 
ägo befintliga av invar-metal 1 förfärdigade 
och med synnerlig noggrannhet undersökta 
decimeteretalongerna. Till följd av krigs- 
tiden och de dârpâtfôljande oregelibundna 
fôrhâllandena kunde denna etalong dock ej 
förrän âr 1919 frâii Sèvres transjporteras 
hit; dess pris steg blott till 388 mark 50 
penni. Denna av invar-metall förfärdigade 
oeh med synnerlig noggrannhet undersökta 
etalong utgör ett värdefullt tillskètt till Ju- 
steringskommissionens, rätt ansprâkslôsa 
sàmlinga.r.

Den mindre komparatorn.

lEnär den mindre komparatorn för längd- 
mâtt icke mera visade sig tillfredsställande, 
företog Justeringskommissionen en grundlig 
reparation av densamma och lät förfärdiga 
heit och hallet nya delar för e tt‘mera prak- 
tiskt fasthâllande av matten. Detta a.rbet-e 
blev inom dret dock ej ännu heit slutfört.
S

; Justeringsarbetena.

■Längdmätten Gr. S. och S. I. P. kompare- 
rades med He.

En glasskala hörande till Meteorologiska 
Centralanstaltens normalbarometer justera- 
■des. Arbetslikarena â 1 mg—2 kg hörande 
till justeringsdistrikten lN :ri.s' ’ 1—6, 8, 9, 
11—14, 16—33, 35—37 äJvensom likarena â 
5—.20 kg samt 5 cl—20 1 hörande till di- 
strikten 1ST:ris 16 och 31 justerades, vartill 
ât distrikten N:ris 3, 11, 15, 16, Ê5, 31, 50, 
51 och 52 utfördes smärre justeringsarbeten.

/
y
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Tarkastusmatkoja.

Vakauskomisionin määräyksen mukaan 
toimitti vakausten tarkastelija vuoden ku
luessa tarkastuksia vakaajien luona vakaus- 
piireissä N:o 1, 4—9, 11—15, 17—22, 24— 
25, 30, 32, 33, 35, <36, 45—58, 61—63, 
65—67, 70!—72. Näissä tarkastettiin yh
teensä 204 painoa, 339 mitta-astiaa ja 82 
vaakaa.

Kiertokirjeitä.

Koska yleisessä liikkessä oli tavattu .vaat
tuja ja leimattuja tasavartisia pöytävaakoja, 
jotka eivät täyttäneet yleisessä liikkessä 
käytettäville vaaoille säädettyjä ehtoja, lä- - 
hetti Vakauskomisioni helmikuun 4 päivänä 
kiertokirjeen kaikille vakaajille huomaut
taen heille, että vakaajan on punnitsimia 
vaatessaan ehdottomasti noudatettava voi
massaolevia säännöksiä ja Vakauskomisio
nin antamia ohjeita.

Kiertokirjeessä vakaajille lokakuun 13 
päivältä Vakauskomisioni ennen vaattuihin 
ja leimattuihin painoihin nähden peruutti 
helmikuun 26 'päivänä 1916 antamansa 
kiellon sellaisten messinkipainojen va
ltaamisesta ja leimaamisesta, joissa on 
lyijyä sisältävä kolo, minkä aukko on 
messinkitulpalLa- suljettu. Yleisessä liik
keessä oli näet vielä huomattava määrä 
mainitunlaisia painoja ja kun niiden . 
kaikkien hylkäämisestä olisi erittäin nyky
oloissa aiheutunut tuntuvaa hankaluutta, 
katsoi Vakauskomisioni yllämainitun pe
ruutuksen tarpeelliseksi. Samassa kiertokir
jeessä Vakauskomisioni -myös antaa eräitä 
ohjeita uusien rautapainojen vakauslyijyllä 
varustamisesta1 ja vaakojen vakaamisesta.

Poliisiviranomaisten yleisillä
myyntipaikoilla suoritet
tava tarkastus.

Koska oli käynyt ilmi, että poliisiviran
omaiset monessa osassa valtakuntaa laimin
lyövät asetusten heille määräämän velvolli
suuden vähintäin kerran vuodessa suorittaa

Inspektionsresor.

Pá forordnande av Justeringskommissio- 
nen verkstallde justeringsinspektoren under 
árets lopp inspektioner hos justerarena i 
distrikten N:ris 1, 4—9, 11—15, 17—22, 
24, 25, 30, 32, 33, 35, 36, 45—58, 61—63, 
65—67, 70—72. Vid dessa inspektioner un- 
dersoktes tillsammans 204 vi'kter, 339 -mal
lí arl och 82 vagar.

Cirkul&r.

Enar i allmanna rorelsen pátralffats ju- 
sterade och' stamplade libar made taffelvá- 
gar, vilka ej uppfyllde de villkor, som for 
vagar i . al Imán rorelse foreskrivits, avlát 
Justeringskommissionen den- 4 fehruari ett 
cirkular till samtliga justerare med en erin- 
ran om att justerare bor vid justering av 
vagningsredskap ovillkorligen iakttaga gál- 
lande bestammelser avensom de instiuktio- 
ner Justeringskommissionen ubfárdat.

'Medelst cirkular av den 13 oktoiber annul- 
lerade Justeringskommissionen for tidigare 
justerade och stamplade vikters vidkomman- 
•de sitt den 26 fehruari 1916 utfardade for- 
bud att justera och stáimpla sádana mas- 
singsvikter, i vilka finnes en hálighet inne- 
hállande bly, vars dppning ár tillsluten med 
en massingspropp. I  allmanna rorelsen fore- 
kommo namligen dylika vikter annu i an- 
senlig mangd och da ett kasserande av 
samtliga sádana sarskilt under rádande for- 
hállanden skulle vállat betydüga svárig- 
heter, ifann Justeringskommissionen dfetta 
annulerande nodvandigt. I  samma cirkular 
meddelade Justeringskommissionen aven 
sarskilda instruktioner betraffande nya 
járnvikters forseende med justeringsbly 
samt justerandet av vagar.

Polismyndighe ternas under- 
sokningsskyldighet p& all- 
mánnaforsaljningsplatser.

■Da det framgátt, att polismyndigheterna 
i fiera delar av riket forsummade sin for- 
fattningsenliga skyldighet att pá allmanna 
fórsa¡ljningsplatser minst en gáng om áret
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mittojen, painojen ja punnitsimien tarkastus 
yleisillä myyntipaikoilla, pyysi Vakausko- 
misioni kirjeissä marraskuun 3 p. maaherro
jen toimenpidettä tämän poliisiviranomais
ten laiminlyönnin korjaamiseksi.

Vakauskomisionin virkaili
jain palkkaus.

'Vakauskomisionin esityksen joulukuun 3 
p. 1918 Vakauskomisionin virkailijan palk- 
kausolojen parantamisesta jätti Valtioneu
vosto valtion virkamiehille kalliinajanpalk- 
kionlisäysehdotusta laatimaan asettamansa 
komiteani käsiteltäväksi ja ehdotuksissaan 
huomioon otettavaksi ja vahvisti komitean 
ehdotuksen mukaan maalisk. 18 p.
vakausten tarkastelijalle palk-

kioksi .....................................  11,000 mk.
apulaiselle palkkioksi..............  8,000 „
vahtimestarille palkaksi ja-

palkkioksi ...........................T 0,000 „

sekä perheellisyyden johdosta saman lisäyk
sen kuin muillekin valtion virka- ja pa-lve- 
lusmiehille.

Tämän lisäksi myönnettiin Valtioneuvos
ton päätöksen mukaan 30 p. jouluk. 1919 
yhden kuukauden palkkaus (perheellisyys- 
lisäys poisluettuna.) ylimääräisenä kalliim- 
a.janlisäiyksenä.

Vakaustaksa.

Jouluk. 31 p. 1917 oli Vakauskomisioni 
Senaattiin jättänyt ehdotuksen uudeksi 
vakaustaksaksi, jonka 'ehdotuksen Valtio
neuvosto helmik. 21 p. 1919 hyväksyi. Kun 
tämä taksa nopeasti ja jatkuvasti kohonnee
seen hintatasoon nähden ei enää voinut va- 
kaajia tyydyttää, jättivät he kesäkuun 17' 
p. Vakauskomisioniin kirjelmän, pyytäen 
Vakauskomisionin toimenpidettä siihen, että 
joko vahvistettaisiin uusi kirjelmään liite
tyn ehdotuksen mukainen taksa ja se koro
tettaisiin 60 %:lla tai että voimassaoleva

anställa umdersökning- av mätt, vikt, och 
vägningsredskap, anhöll Justeringskommis
sionen den 3 november om landshövdingar- 
nas ätgärd' för rättande av denna polismyn- 
digheternas försumlighet.

AvlönSngen av Justerings- 
kommissionens tjänste- 
män.

Justeringskommissionens framställning 
av den 3 december 1918 om förbättrande av 
den Justeringskommissionens tjänst-emän 
tillkommande avlöningen överlät Statsrädet 
tili den kömmitte, som erhällit i uppdrag 
att uppgöra förslag tili dyrtidstillägg at 
statens tjänstemän att av kommitten be- 
handlas och i dess förslag beaktas och fast- 
■ställde Statsrädet den 18 'mars i  enlighet
med sagda kommittes förslag
at justeringsinspektören ar-

vode .....................................  11,000 mark
„ assistenten arvode ............. 8,000 „
., vaktmästaren lön och ar

vode ........................................6,000; ,,

samt samma familjetillskott som at statens 
övriga tjänstemän och betjänte. Dessutom 
•beviljades enligt Statsrädets beslut den 30 
december 1919 en mänads avlöning (ifamil- 
jetillskottet .fränräknat) säsom extra dyr- 
tidstillskott.

Justeringstaxan.

Den 31 december 1917 hade Justerings
kommissionen till Sena-ten inlamnat ett 
forslag till ny justeringstaxa, vilken av 
Statsradet faststalldes den 21 februari 1919. 
Da denna taxa till foljd av den sna.bba och 
fortsatta prisstegringen ej mera- kunde till- 
fredsstalla justerarena, inkommo dessa den 
17 juni till Justeringskommissionen med en 
anhiallan om att Justeringskommissionen 
skulle vidtaga atgard darhan, att antingen 
ny justeringstaxa skulle faststallas i enlig
het med ett av justerarena uppgjort forslag
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vakaus-taksa korotettaisiin 100 % :11a. Tätä 
varaajien anomusta1 Vakauskomisioni katsoi 
täysin kohtuulliseksi jä läket-täessään sen 
Valtioneuvoston ratkaistavaksi Vakausko- 
■inisioni puolestaan ehdotti voimassaolevaa 
vakaustaksaa 100 % :lla korotettavaksi. 
Heinäk. 24 p. päätti Valtioneuvosto- tehdyn 
anomuksen johdosta korottaa voimassa
olevan vakaustakaan 50 Jo  dia.

VakauslaitokserT johto* ja 
ohjesäännöt.

Jouluk. 31 p. 1917 oli Vakauskomisioni 
jättänyt Senaattiin ehdotuksen vakauslai- 
toksen uudeksi johtosäännöksi, joka ehdotus 
ei kuitenkaan vielä ollut mihinkään tulok
siin johtanut. -Myös oli Vakausbomisionissa 
tehty alustavia töitä ehdotuksen laatimisek
si uudeksi ohjesäännöksi mitoista, painoista 
ja punnitsimista. *

¡Kun sentähden vakaajien kesäkuun 17 p. 
Vakauskomisioniin jättämässä kirjeessä' 
myös ehdotetaan, että Valtioneuvosto aset
taisi komitean laatimaan ehdotuksen uusik
si johto- ja ohjesäännöiksi vakauslaitokselle, 
kannatti Vakauskomisioni kirjeessä Maa
talousministeriölle kesäkuun 26 p:ltä teh
tyä ehdotusta kaikin puolin. Heinäkuun 24 
p. Valtioneuvosto suostui tehtyyn esityk
seen komitean asettamisesta ja määräsi sii
hen puheenjohtajaksi vakausten -tarkasteli
jan, tohtori Hj. V. Brotheruksen ja muiksi 
jäseniksi maanmittausyli-insinööri A. Han
nikaisen ja Helsingin kaupungin -vakaajan, 
insinööri A.' Ugglan. Laatiessaan ehdotusta 
uudeksi vakaustaksa-ksi tämä komitea ei pi
tänyt vakaustaksaa Valtioneuvoston myön
tämällä 50 % diakaan tyydyttävänä, ja eh
dotti kirjeessä joulukuun 3 p. että, koska 
komitean mietinnön valmistuminen koko- 
naisuudessaän1 siihen ¡sisältyvin® taksaehdo- 
tuksi-neen vielä tulisi viemään jonkun ver
ran aikaa, helmik. 21 p. vahvistettu vakaus- 
taksa toistaiseksi korotettaisiin 200 % :!lla.

3 9 2 5 ---- 20

och denna taxa skulle höjas med 60 Jo  eller 
-att gällande-justeringstaxa skulle -höjas med 
100. %. Henna justerarenas anhallan pröva- 
de Justerihgskommissionen hillig och över- 
sände’ den tili (Statsrädets avgörande jä-mte 
Ju-steringskommissionen-s -förord -för älterna- 
tivet ätt gällande justeringstaxa skulle höjas 
med! 100 J o . Den 24 juli- beslöt Statsrädet 
pâ grand a v -den gjorda framställningen att 
hölja gällande justeringstaxa med 50 J o .

Instruktion och réglemente 
» för justeringsverket.

Den 31 decemiber 1917 hade Justerings- 
kommissionen- tili iSenaten inääimnat ett för- 
slag till ny instruktion för justeringsverket 
vilket förslag dock ej lett tili nâgra résul
tat. Ävensä hade â Justeringskommissionen 
förlberedande arbeten utförts för uppgöran- 
de av förslag även tili nytt reglemente för 
matt, vikter och vägningsreddkap.

Da sedän justerarena i sin tili Justerings
kommissionen den 17 junidnl-ämnade skrivel- 
sè jämväl föreslä, att Statsrädet -matte till- 
sätta en kommitté för -att uppgöra förslag tili 
nytt reglemente och ny instruktion för ju
steringsverket, understödde Justeringskom
missionen i skrivelse tili Jordlbruksmimiste- 
•riet den 26 jumi detta fö-rölag i allô. Dén 
24 juli (bitföll även Statsrädet tili den gjorda 
framställningen om tillsälttande av nämnda 
•kommitté samt ntsäg till dess, ordförande 
justerimgsinspektören, d-oktorn Hj. V. 
Brotherus samt tili öv-riga leda.möter lant- 
mäteriöveringeniören A. Hannikainen och 
stadsj-usteraren i Helsingfors, ingeniören A. 
Uggla. Vid uppgörande av förslag tili ny 
justeringstaxa ansäg denna kommitté gäl
lande justeringstaxa även med den av 
Statsrädet. beviljad-e förhöjningen om 50 % 
för otillfredsställande och ingidk den 3 de- 
oem!ber tili 'Statsrädet med förslag om att, 
enär uppgörandet av kommitténs betänkande 
i dess helhet inklusive förslag t i l i1 ny taxa 
ännu komm-e att taga nägon tid i anspräk, 
den den 21 februari fastställda justerings- 
taxam ti-l-lsvidare skulle förhöjas med 
200 J o .

2

f
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Astiankruunaajain taksa.

Vakauskomisionin tekemän esityksen joh
dosta ovat Turun ja Porin, Ahvenanmaan, 
Hämeen, Viipurin, Vaasan ja Oulun läänien 
maaherrat, kukin läänissään vahvistaneet 
uuden korotetun taksan astiankruunaajille, 
jonka lisäksi näille, kun he pyynnöstä suorit
tavat kruunaamista työhuoneustonsa ulko
puolella, on määrätty suoritettavaksi eri 
maksu matkasta ‘toimituspaikalle.

IV . Valtaajien toiminta.
t

Vuoden 1919 kuluessa ei sattunut min
käänlaista mittojen, painojen tai punnitsi- 
mien vakaamista vakauspiireissä Nro 2 
(Helsingin kihlakunta), >N:o 9 (Ikaalisten 
ja Tyrvään kihlakunnat), Nro- 10 (Ruove
den ja Jämsän kihlakunnat), Nro 13 ('Hollo
lan kihlakunta), Nro 16 (Jääsken kihla
kunta), H:o 17 (Käkisalmen ja Kurkijoen 
kihlakunnat), Nro 19 (Heinolan kihlakun
ta), Nro 20 (Mikkelin-kihlakunta), K:o 24 
(Rautalammin ja Kuopion kihlakunnat),. 
Nro 26 (Laukaan kihlakunta,), Nro 27 
(Kuortaneen kihlakunta), Nro 29, (Kors- 
holman kihlakunta), Nro 30 (Lapuan kihla
kunta), Nro 31 (Pietarsaaren kihlakunta), 
Nro 32 (Sälöisten kihlakunta), Nro 33 
(Haapajärven kihlakunta), N  ¡o 34 (Kajaa
nin kihlakunta), Nro 35 (Oulun kihlakun- • 
ta), ja Nro 36 (Kemin ja Lapin kihlakun
nat).

Astiankruunaajien toiminnasta on tullut 
tietoja- vakauspiireistä Nro 4 (Halikon ja 
Piikkiön,kihlakunnat), Nro 5 (Mynämäen, 
ja Vehmaan kihlakunnat), Nro 7 (Ulvilan 
kihlakunta), Nro 9 (Ikaalisten'ja Tyrvään 
kihlakunnat), Nro 27 (Kuortaneen kihla
kunta), Nro 28 (Ilmajoen’kihlakunta), Nro 
29 (Korsholman kihlakunta), Nro 30 (La
puan kihlakunta), Nro 31 (Pietarsaaren 
kihlakunta), Nro .34 (Kajaanin kihlakunta.)

• Laggkärlskrönarenas' tasa.

Pä grund av en av Jus ter ingsko mmissio - 
nen gjord framställning ha landshövdingar- 
ne i Äbo och Björneborgs, Älands, Tavaste- 
hus, Viiborgs, Vasa oeh Uleäiborgs Iän var 
och en -i sitt Iän- fastställt en ny förhöjd 
taxa för laggkärlskrönarena, vilka därtill 
da de pä anmodan utanför sin aribetslokal 
utföra kröning av laggkärl, fä upphära sär- 
skild ersättning för resan tili förrättnings- 
platsen.

IV . Jiiisterarenas verhsamhet.

Under är 1919 har nägon justering av 
mätt, vikt och vägningsredskap ej för-ekom- 
mit i justeringsdistrifcten Nro 2 (Helsinge 
härad), Nro 9 (Ikalis och Tyrvis härader), 
Nro 10 (Ruovesi och Jämsä härader), Nro 
13 (Hollola härad),- Nro 16, (Jääskis härad), 
Nro 17 (Kexholms och Kronohorgs hära
der), Nro 19 (Heinola härad), N;,o 20 (St. 
Michels härad), Nro 24 (Rautalampi och 
Kuopio härader), Nro 26 (Laukas härad), 
Nro 27 (Kuortane härad), Nro 29 (Kors- 
holms härad), N ro 30 (Lappo härad), Nro 31 
(Pedersöre härad), Nro 32 (Salo härad), Nro 
33 (Haapajärvi härad), Nro 34 (Kajana hä
rad), Nro 35 (Uleä härad), Nro 36 (Kemi 
och Lappmarkens härader).

Uppgifter över laggkärlskrönarenas verk- 
samhet hava inkommit frän distr-ikten Nro 
4 (Halikko och Piikkis härader),, Nro 5 
(Virmo och Vehmo härader), Nro 7 (Ulfsby 
härad), Nro 9 (Ikalis och Tyrvis härader), 
Nro 27’ (Kuortane härad), Nro 28 (Ilmola 
härad), Nro 29 (Korsholms härad), Nro 30 
(Lappo härad), Nro 31 (Pedersöre härad), 
’Nro 34 (Kajam härad) och Nro 35 (Uleä 
härad). I  dessa 11 distrikt hava 107 lagg-
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ja N :o 35 (Oulun, -kihlakunta). Näissä 11 kärlskrön-are (är. 1918: 87 lagg-kärlskrönare 
•vakauspii-rissä on, 107 astiankruunaajaa  ̂ i 10 distrikt) redogjort för sin' verksamhet. 
(vuonna 1918: 8‘7 astiankruunaajaa 10 va
kauspiirissä) tehnyt selkoa toiminnastaan.

' . ■ ’
Yakaajat ja astiank-ruunaajat vakasivat vuonna 1919:—Justerare och laggkärlskrö- 

nare justerade ar 1919:
pituus- ja halkomittoja—,1-ängd- och vedm ätt.............2344 (vuonna1—4r 1918: 2369)
mitta-astioita kuivia tavaroita varten — mälkä-rl för 

torra- varor .............................................i ............ 10576 ( n ' „ ' 6256)
mitta-astioita nestetaväroita varten — mälkärl för 

v-äta varor ’. ........................................................... 22574 ( . n „ . 11561)
kuljetusastioita, koko lukumäärä — transportklärly 

hela antalet ............................. ...................... 115560 (, 5) „ 108043)
joista a-stiankruunaajien. osalle — darav av krö- 

n a r e .......................... ............... . . ........................ 111625 ( n 104750)
painoja — v-ikter .............................. . 112-813 ( n . 71359)
puntareita — besm an.............: ................................ 16381- ( 5? 7172)
erilaisia vaakoja lukuunottamatta puntareita — 

vägar av olika slag fönutom besm an.............. . 10273 ( 5) „ 3552)

Vuoden kuluessa- vaattujen mittaamis- ja (De und-er äret krönta mätnings- ooh v-äg-
punnitsemiskapineiden lukumäärät ovat lää- ningsredskapens a-n-tal i de skil-d-a länen äro 
nittäin luetellut mukaan liitetyissä tau- anlförda i- bifogad-e tabeller. 
luissa. ’ .Justeringsavgifterna, för de under är 1919

■Vakausmaksut vakaajien vuonna 1919 justerade redskapen stigä eniigt approxima- 
leimaamista (kapineista nousevat arviolta tiv iberäkning tili c:a 129,000 mark (är 
noin 129,000 markkaan (vuonna 1918: 1918: 51,000 mark). De av laggkärlskröna-
51.000 mankkaan). Astiankruun-aajien kan- reha upphurna aVgif-ternas hhlopp torde kun- 
tamat maksut voitanee arvostella noin na-uppskattas tili c:a 39,000 mar.k (air 1918:
39.000 markaksi (vuonna 1918: 11,500 11,500 m,ark),
markaksi).

■Helsingissä, Vakauskomisionissa, elokuun- Helsingfors, 'ä  Justeringskommilssi-onen, 
16 p:nä 1920. ■ den 16 augusti 1920.

WALTER NOHRSTRÖM.

Hj. V. Brotherus. ' G. Melander.

E. Levanto.
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