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Valtioneuvoston kirjapaino. 
Statsrâdete tryckeri.



Vakaustoimiston kertomus 
vakauslaitoksen toiminnasta 

vuonna 1922.

I. Vakauspiirit.

Maan jako vakausipiirerhin on ¡pysy
tetty  muuttumattomana. (Vrt. Vakaus- 
komisionin kertomus vuodelta 1917).

Justeringsbyräns berättelse 
över justeringsverkets verk- 

samhet under är 1922.

I. Justeringsdistrikt.

Landets indelning i justeringsdistrikt 
hax bibehältits oförändtrad. (Jamf. juste- 
ringskiomnmssionens berättelse för är 
1917).

Kaupunkipiirien .luku öin lisääntynyt 
Hangon kaupoakipiirillä (Nro 73), ollen, 
piirien lu'ku'määrä'vuoden lopussa 30.

StadsdistriMens antal ibar ökats imed 
Hangö stadsdisitrikt (Nro 73), ocb ut- 
:g.iorde distriktens an tal vid ärets siut 30.

II. Vakauslaitoksen virka- ja palvelus- 
, miehet.

Vakauskomisioni.

Vakaustentarkastelijan, fhl. tohtori Hj. 
V. Brotheruksen tu ltua nimitetyksi pro
fessoriksi teknilliseen korkeakouluun, n i
mitti. valtioneuvosto maaliskuun 2 päi
vänä vakaustentarkasteli jaksi M. toh
tori B. J. Malmion.

Osittaista virkavapautta on ollut va- 
liaustentarkastelijalla, tohtori B. J. Mal
miolla lokakuun 1 'päivästä joulukuun 15 
päivään, sijaisina apulainen, m aisteri E. 
Levanto ja  neiti Sylvia Valimen.

Vakaajakuutn.

Maaseultuvakaajista ovat eronneet 
6:nen vakaus®iirin (Ahvenanmaan m aa-, 
kunta) vakaajja, vanhejinjpi maahmit- 
tausinsinööri H. E. .E. Lindblom ja liru  
vakanspiirin (Pirkkalan ja  Tammelan 
kihlakunnat) vakiaaja, vanhempi ¡rnaan- 
mittausinsinööri J. Ingman ja  on Vä
li auskomisioni m äärännyt vakaajaksi

II. Ämbets- och tjänstemän vid juste- 
ringsverket.

Jnsteringskommlssloiioii.

v Sedän.justeringsinspaktören, fil. doktor 
H j. V. Brotherus hiivit .utnämnld tili pro- 
fessor vid tekniska högskolan, utnämnde 
statsrädet den 2 mars tili justerings- 
inspaktör fil. dloktor B. J. Malmio.

Partiell tjänstledighet bar ätn ju tit 
justeringsinispektören, doktor B. J . ¡Mal
mio fran  den 1 okltober tili den 15 deoem- 
ber med assisteniten, magister E. Levanto 
ocb fröken, Sylvia Wallinen som vikarier.

Justerarna .

-Atv llaudsjusterare h av aav g ä tt justera- 
ren i distriktet Nno 6 (Älands landskap), 
äldre lantmäteri-ingeniören H. E. F. 
Lindblom ooh jnsteraren i distriktet Nro 
11 (Birkkala och Tammela härader), 
äldre lantmäteri-iLngeniöran J. Ingman 
öch har Justenngskammissionen ut- 
nämnt tili justerare i föregäende distrikt
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edelliseen p ik iin  .majuri J  ohannes 
Baeckmanin. ja  jälkimäiseen nuoremman 
maanmittausinsinöörin H. P. Kulhian. 
Vakaajan, arkistonhoitajan ajpulaisen K. 
T. B orgin  kuoleman kanttia oai vakaajan 
toimi 15:ssä vakauspiirissä (Rannan ja 
Äyräpään kihlakunnat) joutunut avoi
meksi. Avoinna olleeseen 34:m vakaus- 
piirin (Kajaanin kihlakunta) vakaajan- 
toimeen ei ole yhtään hakijaa ilm aantu
nut. V irkavapautta ion kolmen kuukau
den aikana nauttinut raritatiepiirin va
ltaaja vanhempi imaanmittausinsinööri
F. O. Himmeli, sijaisena diplooimi-insinööri
G. Törnblom.

Avoinna olleeseen Uudenkapumgin 
kaupunginvakaajan toimeen on maist
raatti .valinnut sähkölennätinikonttorin 
päällikön, m aisteri A. H. S. Grönlundin. 
Porin baupungimvafcaajaksi on maist
raatti k aupunginivakaaj an, insinööri H. 

' A. Vaseliuksen kuoltua' nim ittänyt van
hemman maanmittauisinsinöörin A. G. 
Ekelundin. Hangon kaupungin valtaa
jan toimeen on rahatoim ikam ari valin
nut kaupungininsinööri A. G. Sireliuk
sen. K ajaanin kaupunginivakaäjan toimi 
on edelleen .koko. vuoden ollut täy ttä
mättä.

4 . -

III. Vakauskomisionin toiminta.

Kokoukset.

Vakauskomisioni on vuoden kuluessa 
pitänyt 27 koikou&ta, joissa pidetyt pöytä
k irja t käsittävät yhteensä 131 pykälää. 
Neuvottelleva jäsen on ollut läsnä kai
kissa 'kokouksissa ja  onjhänelle siitä suo
ritettu palkkiota '1,000 m aikkaa.

V akauslaitosta ja  vakaus- 
toim intaa koskevat ase
tukset.

Vakauskomisionin edellisenä tilasto- 
vuotena jättäm ien ehdotusten mukaan on

m ajoren Johannes Baeokman ooh i det 
senare yngre lantmäteri-ingeniören H. P. 
Knlhia. Genom justeraren K. T. Borgs 
fränfälle bar justerarebefattningen i 
idistriktet N:o 15 (Stranda ooh Äyräpää 
härader) 'hiivit vakant. Till den vakauta 
justeraxehefaittningen i distriktet N:o 34 
(Kaijana ihärad) bar ingen ¡sökande an- 
m ält sdg. Tjänstledighet under tre mä- 
näders tid bar äitnljutit justeraren i stats- 
jäm vägarnas justeringsdistrikt, äldre 
lantmäteri-ingeniören F. O. Immell med 
diplomingeniören G. Törnibl o in som vi- 
karie.

Till den vaiti auta s'tadsjustararebefatt- 
ningen i Nystad bar m agistraten utseitt 
chef en vid'telegrafkohitoret, magister A.
H. S. Grönlund. Tili stadsjuslterare i 
Björneborg haa' m agistraten efter stads- 
justeraa’en, ingenj ö.r H. A. Vaselius’ frän
fälle utsiett äldre lanltmäteri-ingenjören 
A. G. Ekelund. Tiili stadsjusterarebefatt- 
nimgen i Hangö hai’ drätsetkamimaren ut
sett stadsingeiijören A. G. Sirelius. Stad$- 
justera.rebefattningen i K alana har fprt- 
faranlde under hela läret värit ohesatt.

III. Justeringskommissionens verk- 
sanihet. t

SaminnntrUdett.

Jnsteringskonrmissionen bar under 
äret hallit 27 sammanträderi, ooh oimifatta 
de vid . d em f  örda Protokollen saman an - 
lagt, 131-paragrafer. Konsultativa leda- 
moten haa- värit närvarande vid samt- 
*liga saonmanträden ooh bar härför ät ho- 
nom ultanordnats i arvode 1,000 mark.
Författn ingar rorande juste- 

ringsverkot oeh justerlugs* 
verksainlicten.

Enligt de förslag, »omi Justaringskom- 
missionen inlämnait under det föregäende
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valtioneuvosto antanut aeuxaavat Am
it,ausioimintaa koskeivat asetukset:

Asetus m ittaam isesta ja  punnitsemi
sesta;

Asetus mittaamis- j a . punnitsemisväli- 
neiden valkaiamisesta sekä säilytys- ja 
kuljetusvälineiden merkitsemisestä kan- 
nettavista maksuista;

Asetus, jolla mittaamis- ja  punnitse- 
■misvälineiden vakaannisesta sekä säily
tys- ja  kuljetusastioidien merkitsemisestä 
kannettavista maksuista annetulla ase
tuksella säädetyn taksan m äärät toistai
seksi korotetaan-; kaikki edellä m ainitut 
a nnettu 29 päivänä (huhtikuuta.

Asetuksella 29 päivältä 'huhtikuuta, si
sältävä välittäviä säännöksiä m ittaam i
sesta tja ipunni-tsemisasta, niin myös mit- 
taannis- ja  punnitsemisväliueide-n valtaa
misesta sekä säilytys- ja  kuljetusvälinei
den merkitsemisestä kannettavista m ak
suista annettujen asetusten sovellu ttami- 
sesta, antoi valtioneuvosto vakauskoini- 
sionille ja  vakausten tarkastelijalle sa
mana päivänä annettujen asetusten toi
meenpano-oikeuden siksi, kunnes asetus
ten edellyttämä vaka us toimisto voisi al
kaa toimintansa. ■

Joulukuun 22 päivänä aainettiin laki 
\rakaustoimistoin viroista, sekä -asetus va- 
kauslaitoksesta, joka astui voimaan vuo
de, n 1923 alusta.

Näiden määräysten nojalla -muuttui 
m. m. •vakauslaitoksen keskusviraston, 
vakausk-omisionin, nimi - vafcaustoimis- 
toksi ja  sen ■virkam-eihet, johtaja ja  ta r
kastaja, tulivat .asetetuiksi sääntö-pal
kalle.
t

Ynkaustoimlston imiUriiykset
ja  k iertokirjeet.

M ittaamista ja  punnitsemista koske
van -asetuksen, uoj-alla .antoi VakauSlto- 
misioni'1 päivänä kesäkuuta Vakaustoi-

är-et, ha r stats-räd-et u tfärdat följande för- 
fattningar -angäende justerin-gsverksam- 
heten:
' Förordning angäende m ätning -och väg- 
ning;

Förordning angäende avgifter iö t  j tis
tering av mätnimgs- och vägningsred- 
sfcap, ävensom för märkning av förva- 
rings- och tramsportr-edskap;
. Föroirdndnig angäende tem porär förhöj- 

ning äv (den i förordningen denma dag, 
angäende avgifter för justering av mät- 
mngs- och vägn ing-sr edsltap ävensom för 
m ärkning av föTA'arin.gs- och trans-port- 
redskap, städgad-e arvödestax-an; a.lLa 
ovannämnda givna den 29 äpril.

Modelst förordning av den 29 april, in- 
nefiattande öveigiängsstädganden för till- 
läm pning av förordningen angäende m ät
ning ooh vägning sam t .angäende aAtgif-’ 
te r för justering av mätniuigs- och väg- 
ningsredskap äAmnsom för m ärkning av 
förA'iarings- och tran-siportredskap, gav  
-sbatsrädet justeringskomlmiss-ionien ooh 
justeringsinspektören rä t t  a t t  hringa i 
AAeidcställighet de pä sam m a dag utgivna 
fö rfattn ingarna in till dess justeringsby- 
rän, * susom författn ingarna förutsatte-, 
skulle kunn’a vi-dtaga mied sin verksam- 
he’-t.

Den 22 december utfärdades lagen an 
gäende tjänsit-erua vid j uster ingsb yr an 
samt förordningen angäende justerings- 
v-erket, som trädde i kraft frän ingängen 
av är 1923.

Bä grund av dessa förordningar för- 
äudrades pam.net pä justeringsverikets 
centralorgan, ' justeringskommissionen, 
tili justeringshyrä ooh dass ämhets-män, 
en direkter -odli en Inspektor, hlevo satta 
pä ordinari© stait.
•I ii s tcrin  gs I» y run s l> c s tH in in cl -

scr ocli cirknliir. »

I  stöd ,aA- förordningen angäende mät
ning ooh vägning utfärdade justerings
kommissionen den 1 juni Justerings-by-
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miston m ääräykset mittaamis- ja  punnit- 
semisivälimeiden sekä säilytys- ja  kuLje- 
tusasittiiain laadusta, ynnä valtaamisesta 
ja  merkitsemisestä.

Koska Vakauskolmisionin v. 1908 anta
m a kiertokirje uusien asetusten voimaan 
astuttua ‘tarvitsi uusim ista ja  täydentä
mistä, antoi Vafcauskolmistani 18 päivänä 
syyskuuta V akaustoimiston kiertokir
jeen N :o 1 vakanslaitoksen virkamiehille 
m ittain, painojen ja  punnitsimien' vakaa- 
misesta ja  leimaamisesta. •

K un vuoden' kuluessa.kävi selville, että 
Viaknustoimiston 1 päivänä kesäkuuta 
antamien m ääräyksien heiilurivaakoja 
käsittävä kohta näiden vaakojen moni
naisien ja  vailhtelevan rakenteen vuoksi 
kaipasi tärkeimpiä ja  täsmällisempiä 
■määritelmiä ja  ohjeita näiden vaakojen 
rakenteesta,, asteikosta ja  kuormitusra- 
jasta, antoi Vakänskomissioni 4 päivänä 
joulukuuta näistä asioista Vakaustoimis- 
ton m ääräykset N:o 2, joilla mittaamis- 
ja  punnitsemisivälineiden sekä säilytys- 
ja  kuljetusastiain laadusta ynnä vakaa- 
misesita ja  'merkitsemisestä 1 päivänä ke
säkuuta annettujen määräyksien 13, 30 
ja  31 § m uutettiin toisin kuuluviksi.

K irjeenvaihto.

K irjeitä  ja  m uita toiimituskdr joja on lä
hetetty maatalousministeriölle 26 sekä 
maan m uihin virastoihin ja laitoksiin 45. 
Vakauslaitoksen virkamiehille on lähe
tetty  103 k irje ttä  ja  toim ituskirjaa. Lil
li uunottaen 39 lähetystä ulkomaisille va- 
kausvirastoille, yksityisille laitoksille ja  
henkilöille sekä 3 m ääräystä, on valmis
tettujen toimituskirjojen luku 213.

Vakauskornisioniin. ,on vuoden kuluessa 
saapunut 253 k irje ttä  ja  lähetystä, nim it
täin m aatalousm inisteriöltä 28, muista
virastoista 42. ivaikauslaitofcsen virkaimie- /

ráns 'bestämmelser angäende beskaffen- 
heten av mätnings- oeh vägningsredskap 
samt av iförvarings- odh transportkärl, 
ävensom cm justering oeh märkning.

Enredan j uster in g sk om m iss i o nen s Ar 
1908 utgivna cirkulär, sedan de uya för- 
fattningarna trä tt i kraft, va r i  hehotv av 
omarbetning oeih fcoimlplettering, utfär- 
dade J  usteringskolmimissi onen. den 18 
September Justeringsibyräns cirkulär 
N:o 1 tili justeringsveikets tjänstemän 
angäende justering och stämpling av 
matt, vikit och vägningsredskap.

Dá ¡det under äret hiev klart, .att det 
ställe i  Justeringsbyräns bestämmelser, 
givna den 1 juli, som behandlade pendel- 
vägar, p ä  grund av dessa vägars mäng- 
faldiga och varierande konstruktion, var 
i behoiv av närm are oßh noggrannare be- 
stämimelsier och förklaringar angäende 
dessa väignrs konstruktdon, Skala och he- 
lästningskapacitet, uttfärdade Justerings- 
kommissionen den 4 deeemker Juste- 
ringshyräns bestämmelser N :o 2, innefal
tando .änidring av §§ 13, 30 odh 31 i Juste- 
ringsibyräns bestämmelser av den 1 juni 
1922 angäende beskaffenheten av mät- 
nings- och vägningsredskap samt .av för- 
varings- och transportkärl ävemsölm jus
tering och märkning.

Skriftvüxllug.

Av skriviölsier och andra expeditioner 
hava 26 u tgätt tili lautbrulklsministeilet 
samt 45 Itill .andra ämbeisverk oeh inrätt- 
ningar i  landet. Till justerin gs verkets 
tjänstem än h,ava avgätt 103 skrivelser 
och expeditioner. Jäimte 39 ¡expeditioner 
tili utländska justeringsivobk, itill enskil- 
da inrättningar och personer sam t 3 för- 
ordnanden, stiger heia autalet ntgäende 
expeditioner tili 213.

Till Justeringskommissionen hava rin
de,r ärets lopp dukouimit 253 brev och 
försändelser, nämligen frän lanthruksmi- 
nisteriet 28, frän andra ämbetsvark 42,
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hiltä 125 sekä ulkomaisilta laitoksilta 28 
ja  yksityisiltä henkilöiltä 35.

Kaikki vuodeta kuluessa diarioon mer- 
kityit ja  vukauskomisiomn aloitteesta he
räte ty t asiat, yhteensä 274, ovat vuoden 
kuluessa loppuun käsitellyt.

Vakaajutufckiiito.

Vak-auskoniisionissa on vuoden ku- 
Iuessa neljä henkilöä suorittanut vakaa- 
jatutkinnon.

Hyväksytyt vaakatyypit.

Annettujen asetuksien nojalla on Va- 
kauakomisioni tehdystä anomuksesta hy
väksynyt viisi sylinteri tieilu i l  Annika- ja 
neljä vixThkaheilurivaakatyyppiä sekä 
yhden kakisoisheilurivaakaty.yipin lailli
siksi punnitsiemisvälineiiksi. H yljätty on 
neljä .anotamsta.

Tarkastusm atkat.

Väkanskotmisionin määräyksen m u
kaan toimitti vakausten tarkasteluja vuo
den 'kuluessa vaikun s välineiden tarkas
tuksen vakaajien luona seuraavissa 
55:ssä vakauspiirissä: N:o,l, 4—20, 22—'28,. 
30, 32, 35, 36, 45—56, 58—63, 65—72. Täl
löin tarkastettiin yhteensä 109 vaaleaa, 
219 rauitapunnusta ja  245 mitta-astiaa, 
Kathdiem kauipnnkiA'.akaajan 10 kg:n kan- 
tovoimaisöt vaa’a t todettiin siksi kulu
neiksi ja  vanhentuneiksi, e ttä  niiden ti
lalle m äärättiin hankittaviksi uudet, 
mikä vuoden kuluessa tapahtuikin. • .

Vnkaustyöt.

Vuoden kuluessa on Vakauskomisio- 
nissa vaattu tekindllisien kiorkeakoulun 
3 ikokoelmaa täsmäpainojia (100 gr—1 mg); 
valtion mekaanikoille 50 cm pituusmitta; 
Helsingin rakennuskonttorille 25 m ja- 
20 m m ittanauhat; Kotkan kaupungin- 
vakaajalle 50 kg kamto-voimainen vaalia; 
Hangon kaapu hgiin vakaaj alle kokoelma

fram justeringsverkets tjänistemän 125 
samt frän utländska inrättningar 23 och 
frän enskilda personer 35.

Alla under äret diarieförda ooh pa ini
tiativ av Justeringskolmmissionen uptp- 
tagna ärenden, tillsiamimian 274, hava un- 
dier äret blivit slutbehandlade.

Justerarc-exam cn.

' Vid Justeringskorumissionen haiva fiyra 
personer nnder ärets lapp avlagt jnste- 
rare^examen.

Uodkümla vagtypcr.

I  stöd av gällahde förfuttningar har 
Justeringskomimissioinett p'ä däroim gjord 
ansökan godkänt leim cylindeiipendatväg- 
och fy.ra solfjädervägtyper sam t en dub- 
belpendelvägtyjp tili lagliga vägnings- 
redskap. Fyira ansökan hava blivit för- 
kasta'de.

Iiispcktioiisrcsor.

Enligt Ju  steringsUvoteundssionens b esslut 
ansitällde justeringsinspektören under 
ärelt Inspektion hos justenarna i följandie 
55 justeringsdistnikt: N:o 1, 4—20, 22— 
28; 30, 32, 35, 36, 4-5—56, 58—63, 65—72. 
Här.vid justerades inallles 109 vägar, 219 
jäxnvikter och 245 mälkärl. Hos tvenne 
stadsjusterare konstaterades väigarna 
med 10 kg:s helastningskapacitet vara sä 
pass slitna och töraldrade, u tt det gavs 
order olm anskaffundet av nya i deras 
stalle, vilket ook skedde under ärets 
lopp.

.Iiisfccringsarbctcn.

Under ä re t har ä .Justeringsbyräai jus- 
terats tre  satser precisiansivikter (100 gr 
—1 rag) t'öi: teknisika högskolam; en 50 
cm läng mättstook för statens mekaniiker; 
tvä mätband ä 25 och 20 m för Hel
singfors byggnadslkontor; en 50 kg:s 
vag för • stadsljusiter-aiian i Kotka; en 
sats järnvikter (20—'5 kg) för stads-
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rautapainoja (20—5 kg’); 33 :nen vakaus- 
piirin (2 kg—1 mg) työmallit sekä Vaasan 
kaupungin valtaajalle 4 kpl. mitta-astioita, 
ja 1 kg:n kantovoimainen vaaka.

Satunnaiset tulot.

Toimi tuskirjaiu lunastusmaksuina on 
kertynyt vuoden kuluessa 42 markkaa, 
vakaamistuloja 32 m arkkaa ja punta ri- 
pykälikköjen ja kiertokirjeiden myyn
nistä 27 markkaa, yhteensä 101 markkaa.

Pcrusm ittojen tiuknstus. .

Huhtikuun 10 päivänä suoritettiin ase
tuksien m äärääm ä Suomen valtion omis
tamien metrin ja  (kilogramman perus- 
] uittojen tarkastus valtion arkistossa. 
Tällöin todettiin, että perustaitoissa ei 
ollut sitten 'viime tarkastuksen m itään 
muutoksia tapahtunut.

Metrin perusimitta lähetettiin heanä- 
kuussa pyynnöstä kansainväliseen mitta- 
ja  painotoimistoon Parisissa (Bureau In 
ternationale des Poids e t Mesures) ver
rattavaksi ark iivi metriin (mètre des 
Archives).
VakauskoinLsioiiiu vakausvil-

. l ineet.  "

Pienemlmän kom paraattorin mikro
skoopit on montteeiiattn metalliklskolle, 
joita myöten mikroskooppeja voidaan 
siirtää, sekä varustettu .¡valaistuslait
teella. Toinen mikroskoopeista on varus
tettu sen lisäksi sitä siirtävällä mikro
metriruuvilla.

Isompi komparaattori on varustettu 
niinikään mikroskooppien valaistuslait
teella.

Jo tta  Vakauskomisiolnissa voitaisiin 
suorittaa asetusten m äärääm ä areomet- 
rien, sakkaro- ja  alkoholouitetrien vakaa
minen, tilattiin  C. Desagalta Heidelber- 
gissä tähän tarv ittavat päätyömallit, 
jotka eivät kuitenkaan ehtineet saa/pua 
vuoden kuluessa.

justeranen i Hangö, arbetslikarena (2 kg 
—d mg) för 33:je juste ringsd istrik te tsam t 
4 styeken inälkärlslikare ooh en 1 kg:s 
väg för Vasa stadsjusterare.

Tillfillliga inkom ster.

I  expedí tionslösen hava  un der ä re t in- 
flukit 42 m ark, i josteri n g sar. voden 32 
■mark ooh genom försäljning av cirkulär 
ooh av skalor för indelning av  hespían 
27 m ark, m alíes 101 mark.

Umlcrsökuing av statens pro
totyper. ^

Dem 10 ap ril ske'dde den i författnin- 
garna stadtfästa undersöfcningen av 
finska statens m eter- oeh kilogram proto- 
typerna n ti -statsarkivet. H ärv id  konsta- 
terades, a tt n ti proto, typerinä sedän före- 
gäendie undersöfcning inga förändringar 
skett. ,

M eterpuototypen insändes i ju li pä  där- 
om gjord anhällan  tili den internatio- 
nella nnätt- oeh .viktibyrân i P a ris  (Bu
reau In ternationale  des Poids e t Mesu
res) för a lt jäm föras med arkivm etarn 
(mètre ¡des Archives).

Justcringskounm ssioiicns in* 
strunienter. *

Den m indre k,ompara¡torns mikroskop 
hava h iiv it montenade pä en m etallskena, 
läugs med AÚllken m an  kan för.skjuta 
m ikroskopen samt försedda med helys- 
ningsanordning. Det ena av milkroisko- 
pen b a r dessutom h iiv it försietit med en 
m ikrom eterskruv, varrned det k an  för- 
skjutas.

Den större komparatorns mikroskop 
bava likasâ hiivit iförseddia med belys- 
,ni n gs an ond nin.g.

För a tt  â  Justeringskom m issionen kuli
na utföra den i förfatitningar föreskrivna 
justeringen  av areom etrar, siaokaro- ocli 
alkoholomeitrar, beiställdes hos C. Desaga 
i Heidelberg de härv id  erfondiariiga hu- 
‘vudlikarena, vilka dodk ioke hunno an- 
lända under ärets lopp.
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Koska se yhden kilon kantovoimainen 
vaalea, jolla ^valtion 'kilogramman .pää- 
emäksen, vertailu Vakaustoimiston pää- 
työmatleihin .on suoritettu, ota vuosien 
kuluessa m enettänyt osan alkuperäisestä 
tarkkuudestaan niin, että sen ilmoitusten 
ei enää voi katsoa vastaavan toimituk
sessa vaadittavaa tarkkuutta, tilasi Va- 
kauskoimisioni, saatuaan tark otukseen 
valtioneuvostolta 20,000 m arkan suurui
sen määrärahan, toiminimeltä Alb. Rue- 
preoht & Solin Wienissä uuden päämal- 
lien tarikaistukiseen sopivan 1 kilogram
man Ikä,ntovoimaisen v aa’a;n, joka piti va- 
rusiteittaman peilitähtäyslaitteella. Vaaka 
ei kuitenkaan ehtinyt saapua perille ti- 
.lastovuoiden aikana.

Vakftuskomi.sionin virka- ja
palvclusmlestoH palkkaus.

Vakauskomisionm esityksestä myönsi 
Valtioneuvosto vakaustentarkastelija B. 
J. Malini jolle henkilökohtaista kalliin- 
ajanlisäystä 600 m arkkaa kuukaudessa 
lukien 1 päivästä maaliskunta ja  apulai
selle E. Lavannolle 300 markkaa kuukam 
dessa lukien kesäkuun 1 päivästä.

Da den vág med e tt Oídlos belastnings- 
kapaoitet, vanned kompareringen av sta- 
tans prototyip för e tt kilogram med jus- 
teringsbommissiouens huyudiikare hiivit 
utförd, under ärenis loipp föirlorat en del 
av sin forna noggrainnhet sä, a tt  dass an- 
visningar num era icke kumia anses mot- 
svara deu vid iförrättningen erforderliga 
preoisiou, beställde Justeringskommis- 
sionen, sedan dien av statsräidet för detta 
ändamäl e  rh ällit ett anslaig av  20,000 
mark, hos firman Alb. Rueprecht & Söhn 
i Wien ©n ny för huvudlikarenas kompa- 
rering lämplig, med spiegelvisirinrättning 
försedd yäg ,av e tt kilos beiastniugskapa- 
citet. Vägen 'harm dock ' idke anlända 
fr,am irnder äret.

Avlöningen av »Tusteriugskoin-
niissioncus ilmbctsmtln.

Pä framiställning a,v Jusieringiskom- 
missionen beviljade statsräidet a t juste- 
ringsinspaktören B. J. Malmio ett perso- 
,nelit dyrtidstillägg av 600 m ark i mä,na
den, räknait frän den 1 irna.rs ooh at assis- 
tenten E. Levanto Ö00 m ark i mänaden 
räknat frän den 1 juni.

IV. Vakaajien toiminta.

Vuoden,, 1922 kuluessa ei sattunut min
käänlaista mittojen, painojen tai punnit
si mien vakaamista vakausipureissä Nro 1 
(Pernajan kihlakunta), iN:o 2 (Helsingin 
kihlakunta), Nro 3 (Raaseporin j,a Lohjan 
kihlakunnat), N:o 9 (Ikaalisten ja  Tyr
vään kihlakunnat), Nro 10 (Ruoveden ja 
Jäm sän kihlakunnat), N:o 12 (Hauhon 
.kihlakunta), -Nro 13 (Hollolan kihlakun
ta), Nro 19 (Heinolan kihlakunta), Nro 21 
(Juvan kihlakunta), Nro 29 (Körsholman 
kihlakunta), N:o 30 (Lapuan kihlakunta), 
Nro 32 (Sälöisten kihlakunta), N:o 33 
(Huopajärven kihlaknuta), Nro ,35 (Oulun 
kihlakunta) ja N:o 36 (Kemin ja  Lapin 
kihlakunnat).

IV. Justerarnes verksamhet.

U.nder ä,r 1922 har nägom justerdng av 
mätit, vikt oöh vägningsredsfcap icke fö- 
rekomimit i justeringisdistrikten Nro 1 
(Perna härad), Nro 2 (Helsinge härad), 
Nro 3’ (Raseborgs ooh Loju häradier), 
Nro 9 (Xk.-afl.is oelh Tyrvis härader), (Nro 10 
(Rulovesi .oöh Jäm sä härader), Nro 12 
(Hauho härad), Nro 13 (Hollola härad), 
Nro 19 (Heinola härad), Nro1 21 (Jökkas 
härad), Nro 29 ■(■Korsholms härad), Nro 30 

*(La,ppo härad), Nro 32 (Salo härad), Nro 
33 (Haapajärvi härad), Nro 35 (Uleä hä- 
,rad) ooh ‘Nro 36 (Kemi ,och Lappnxarfcs 
härader).

1085-23 2
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A stiankruunaajain toiimmnasta on tul
lut Hetoja viakarispiireistä jST : o 4, 5, 7, 9 
Turun j,a Porin läänissä, N:o 10 Hämeen 
läänissä, N:o 72 Kuopion läänissä, N:o 
26, 27, 28, 29, 30, 31 Vaasan läänissä, N:o 
Nio 32 Oulun läänissä. Näissä 13 vakaus- 
piirissä on 87 a.'s ti ankruunaaj aa (tvuonna 
1921, 67- iäsltiankruunaajaa 12 rvakausipii- 
rissä) tehnyt selkoa toiminnastaan.

■Valtaajat ja  asbiankruunaajat vakasi- 
vät tai taakastivat vuotana 1922:

Uppgifter övier laggk ärlsk rönam a s 
vark-sambet hava inilt ohrmit frän juste- 
.1' i ngsdistrilvten N:o 4, 5, 7, 9 i Björae- 
borgs Iän, N:o 10 i Tavasfbehus Iän, N:o 72 
i Kuopio Iän, N.-to 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 
Vasa Iän,, N :oi 32 i Uleäiborgs Iän. I  dessa 
13 justeringsdistriikt hava 87 laggkärls- 
krömare (är 1921, 67 laggkiärlskrönane i 
12 distrikit) red.ogjort för sin verklsanniret.

Jiusterare ooh laggltärlskrönare juste- 
rade eller umdersökto är 1922:

pituus- ja  halkomdtitoja — längd- odh
vedm ätt ........................................................ 3987. (vuonna -

m itta-astioita, puusta  yalm isitettuja —
’mällkärl, förfärdigade av trä  .............

m itta-astioita, m etallista ta i lasis ta  väl- 
. 'a liste ttu ja  — m älkärl,förfärdigade av

m etall leller gla,s ........................................  17501 (
säilytys- ja  ku lje tusastio ita , koko luku

m ää rä  — förvarings- ooh travs|porbkärl,
hela antalet .. ?............................... ........ 70246 (

jo ista  as tian k in  unaajien osalle — därav
tav fcrönare ................................................  69984 (

painoja — viktor ........................................  93367 (
pun tare ita  — he,siman ................................. 9494 (
erilaisia  vaakoja lukuunottam atta  pun

ta re ita  — vägar av  olifca slag  förutom 
hesm an ........................................................ 10874 (

Vuoden kuluessa vaattu jen  .mittaamis-
ja. pumuitoemisvaJineideu lukum äärä t vägningsredskaipens an tal i de skilda hi
ovat lään ittä in  luetellu t 'm ukaan liite- nen äro‘an fö rda 'i bifogadie talbeller. 
ty issä  tauluissa.

3987. (vuonna — är 1921 2540)

6020 ( » „ „ 3213)

17501 ( „ „ 16098)

70246 ( ,, ,, 51078)

69984 ( 
93367 ( 
9491 (

„ „ „ 50600)
„ „ „ 67297) ' 

„ „ 6377)

10874 ( » ■ >, „ 7024)
under äret fcröinta mältnings- neli

Va,kausimaksut vakaajien vuotana 1922 
vakaam ista välineistä nousevat armolta 
448,000 m aikkaan (vuonna 1921 242,235 
markkaan). Asitiankruunaajien kanta
mat maksut .arvioidaan noin 153,850 mäT- 
kakisi (vuonna 1921 106,260 markaksi).

Helsingissä, Vakaustoimistossa, 28 päi-* 
vänä Itonkokumta 1923.

Justeringsarvodena för de unlder är 
1922 justerade radsfoapen stiga enligt 
appoximativ beräkming tili c:a 448,000 
mark (är 1921 242,235 mark). De av lagg- 
kärlskrönarna uplphurna orvadenas be- 
lopp torde kanna uppskattas 'tili c:a 
153,850 mk (är 1921 106,260).

Helsingfors, ä  Justeringsbyrän, den 28 
maj 1923.

KYÖSTI HAATAJA.

Bruno Malmio. E. Levanto.
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