
SUOMEN VIRALLINEN TILASTO

XIV
B

VAK AUSLAIT OS

VAKAUSTOIMISTON KERTOMUS
VUODELTA 1926

HELSINKI 1927



SUOMEN VIRALLINEN TILASTO

XIV
B

V A K A U S L A I T O S
36

VAKAUSTOIMISTON KERTOMUS
VUODELTA 1926

HELSINKI 1927
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO





Vakaustoimiston kertomus vakauslaitoksen toiminnasta vuonna 1926.

I. Vakauspiirit.
✓

Maan j.ako vakauspiireihim on pysynyt 
'ennallaan, ollen vakau&piirien lukumäärä 
38. Myöskin ikaupunkipiirien lukumäärä on 
ollut sama (301) kuin se oli edellisen toi
mintavuoden' päättyessä,

II. Vakauslaitoksen virka- ja palvelus- 
. miehet.

Vakaustoimisto.

Vakaiustoimiston henkilökunnassa ei kulu
neen vuoden aikana ole .tapahtunut muu
toksia,.

Vakaajakunta.

Kuoleman kautta on poistunut 30 piirin 
(Lapuan kihlakunta) vakaaja, vanhempi 
maammittausinsinööri Kaarlo Kustaa Heik
kilä.

Eron vakaajan toimesta on Vakaustoi
misto pyynnöstä myöntänyt 17 piirin (Käki
salmien j'a Kurkijoen kihlakunnat) vakaa- 
jalle nuoremmalle maanmittausinsinöörille 
Johan Reinhold Toikälle, 9 piirin (Ikaalis
ten ja Tyrvään- 'kihlakunnat) vakaajalle, 
tarkastaja Sten Viktor Nilssonille ja 2 pii
rin (Helsingin kihlakunta) vakaajalle, van
hemmalle maanmdttausinsinööriMe Frans 
Edvard Pukkilalle. Ikälain nojalla, on Va
kaustoimisto vapauttanut vakaajantoimesta 
seuraajat vakaavat, jotka ovat saavuttaneet 
65 vuoden ijän, nimittäin 12 piirin (Hauhon 
kihlakunta) vakaajan, vanhemman m'aan- 
mittausinsimöörin Johan Julius Sarlinin ja 
27 piirin (Kuortaneen ja osa Laukaan 
kihlakuntaa) vakaajan, vanhemman maam- 
mittausinsinööriii, Matti Näkin.

Avoimiksi joutuneisiin vakaajan toimiin 
on Vakaustoimisto nimittänyt, 2:seen piiriin 
vanhemman maahimittausiinsinöörin Bror 
Alexander Kuhlefeltin, 9 ieen piiriini nuo
remman maananittausinsinöörin Väinö Vil
helm. Seppälän, 12:een piiriin nuoremman 
maanmittausinsinöörin Viljo Bernhard 
Palmqvistin, 17 :een piiriin insinööri Lauri 
Leopold Lehtosen, ;25 :een piiriin (Iisalmen 
ja Pielisjärven kihlakunnat) nuoremman 
maanmittausinsinöörin Aaro Hakkaraisen, 
27 :eeni piiriin vanhemman maanmittaus- 
insinöörin Juho Heikki Aallon ja 30 :een pii
riin vanhemman maanmittausinsinöörin Ju 
lius Ewald Sjöstedtin.

Uudenkaupungin (47) kaupunkivaakajan 
toimeen on valtuusto nimittänyt 5 :nen pii
rin vakaajan, vanhemman maanmittausinsi
nöörin Konrad Oliver Bergen valli n.

Vapautuksen suorittamasta vuoden 1926 
lakimääräistä vakausmatkaa on Vakaustoi- 

, misto pyynnöstä myöntänyt 9 :nen piirin 
vafcaajaille, tarkastaja -S. V. Nilssonille si
jaisena m aa-nmd ttausausku itantti Aulis
Vainio, 2:sen piirin vakaajalle, vanhemmalle 
maanmittausinsinöörille F. E. Tukkilälle, 
sijaisena vakaaja, .maanmittausinsinööri 
Jaakko Fennander, 26:nen piirin vakaajalle 
vanhemmalle maanmittausinsinöörille J. A. 
Edgrenille, sijaisena vakaaja, insinööri 
Lauri Lehtonen, 30:.nen piirin vakaajalle, 
vanhemmalle maanmittausinsinöörille J. K. 
Heikkilälle, sijaisena vanhempi maanmit- 
tausinsinööri J. V. Granroth ja  35 unen pii
rin vakaajalle, vanhemmalle maanmittaus- 
insinöörille E. G. Tidfitrömdlle, sijaisena 
insinööri Reino -Pajari.

Täyttämättä ovat edelleen olleet Tammi
saaren ('62) ja Kajaanin (64) kaupungin
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vakaaijam .toimet. Edellisessä on, vakauksen 
toimittanut 3:nen piirin vakaaja ja jälkim
mäisessä 34 :nen piirin vakaaja.

Astiankruunaajat.

Seuraavien astiankruunaajien 'kuolemasta 
on vuoden aikana tehty Vakaustoimistolle 
ilmotus, nimittäin: H. A. Henrikssonin 
(12; 6) Brändön kunnasta, A. Häggblomin 
(liS; 6) Eckerön kunniasta,' A. G. Eng
blomin (23; 6) Föglön kunnasta ja J. E. 
Öbergin (12; 29) Raippaluodosta.

Ero astiankruunaajan toimesta on pyyn
nöstä myönnetty August Nordlundille 
(10; 6) Brändön kunnasta ja Erik Verner 
Söderlundille (34; 6) Jomalan kunnasta. 
Virka-ikälain nojalla on Vakaustoimisto va
pauttanut toimestaan 62 astiankruunaajaa. 
jotka ovat saavuttaneet 66 vuoden ijän tai 
olleet vanhempia.

Vakaustoimisto on nimittänyt seuraavat 
'henkilöt astiamkruunaajiksi, nimittäin: 5 :ssä 
piirissä merimies Kustaa Jakob Saarisen 
Pyhämaan kuntaan järjestysnumerolla 
17; 5 ja merimies Abraham Aleksander 
Suomisen (N.-o 23; 5) Kustavin kuntaan; 
6 :ssa piirissä kalastaja Erik Ruben Jansso
nin (N:o 29; 6) Getan kuntaan ja huvitan- 
omistaja Johan Alarik Heneliuksen (N :o 
34; 6) Jomalan kuntaan.

Vuoden päättyessä oli astiankruunaajien 
lukumäärä 101 (167 vuonna 1925).

III. Väkaustoimiston toiminta. 

Kokoukset.

Vakaustoimisto on vuoden kuluessa pitä
nyt kaikkiaan 30 kokousta, joissa, pidetyt 
pöytäkirjat käsittävät yhteensä 225 pykälää. 
Ylitirehtööri K. Haatajan ollessa esteellinen 
kokouksiin saapumasta on 20 kokouksen pu
heenjohtajana toiminut kamarineuvos W. 
Nobrström ja yhdessä kokouksessa asessori 
W. Ahlia. Väkaustoimiston- kutsumina asian
tuntijoina ovat kokouksissa olleet läsnä: 
asessori Ahla 6 kertaa, kamarineuvos W.

Nohrström 3 kertaa ja professorit Hj. 
Brotherus ja G. Melander kumpikin kerran. 
Asiantuntijoille on suoritettu palkkiota yh
teensä 660 markkaa.

Vakaustoimintaa koskevat 
lait ja asetukset.

Toukokuun 28 päivänä .vahvisti presi
dentti lain mitoista ja painaista 31 päivänä 
joulukuuta 1921 annetun lain muuttami
sesta, jolla mainitun lain 10, 11, 12 ja 14 
pykälät muutettiin toisin kuuluviksi sen 
ehdotuksen mukaisesti, jonka Vafcaustoi- 
misto edellisen vuoden lopulla, oli valtioneu
vostolle jättänyt.

Samana-päivänä vahvistettiin myös asetus 
mittaannis- ja punnitstmisvälineiden vakaa- 
misesta, vieterivaakojen ynnä säilytys- ja 
kUljetusastioiden merkitsemisestä sekä va- 
kaustoimiston tyyppitarkastuksesta. kannet
tavista maksuista, josta Vakaustoimisto 
edellisen vuoden lopussa- oli tehnyt alistuk
sen valtioneuvostolle.

Niinikään' julkaistiin samana päivänä ase
tus vakauslaitokseesta 22 päivänä joulu
kuuta 1922 annetun asetuksen muuttami
sesta, jossa asetuksessa viimemainitun ase
tuksen 16 ja 20 § :iin tehtiin erinäisiä muu
toksia ja lisäyksiä.

Vielä julkaistiin 28 päivänä toukokuuta 
asetus matkatavarani ja  pakettien painon 
määräämiseen käytettävistä vieterivaialoista, 
johon Vakaustoimisto maatalousministeriön 
kehotuksesta, oli laatinut ehdotuksen.

Lokakuun 26 päivänä julkaistiin asetus 
mittaamisesta ja, punnitsemisesta 29 päivänä 
huhtikuuta 1922 annetun asetuksen muutta
misesta, jossa mainitun asetuksen 11 § :ään 
tehtiin sellainen lisäys, että Vakaustoimis- 
tolla on oikeus koetteeksi hyväksyä uusia 
välinetyyppejä.

/
Väkaustoimiston kiertokirjeet.

Maaliskuun 3 p mä antoi Vakaustoimisto 
kiertokirjeensä N :o 10 koskeva vuoden 1924 
jälkeen hyväksyttyjen vaakaityyppien ja
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nestemittarien sekä mittauspumppujen. ra
kennetta, vakaamista ja leimaamista..

Vuoden kuluessa hyväksytyistä mittaus
välineistä aloitti Vakaustoimisto valmistaa 
kiertokirjettä N-.o 11, minkä lopullinen jul
kaiseminen sirtyi nyt kuluvaan vuoteen.

Tehdyt alistukset ja alotteet.

■Kun Vakaustoimistolle useinkin käy vält
tämättömäksi ¡hyväksyessään uudet rnittaa- 
mis- ja- punnitsemisvälinetyypit laillisiksi 
saa-da tilaisuus käytännössä tutustua uuden 
tyypin toimintaan ja luotettavuuteen, teki 
Vakaustoimisto maatalousministeriölle alis
tuksen voimassa olevan mittaamisesta ja 
punnitsemisesta annetun asetuksen 11 §:n 

’muuttamisesta niin, että Vakaustoimistolle 
•myönnettäisiin oikeus koetteeksi hyväksyä 
ja- vaata muu.nlaisi.akin kuin .mainitussa, 
asetuksessa lueteltuja: mittaamis- ja pun- 
nitsemisväl inetyyppejä sekä sallia, sijoittaa 
rajoitettu määrä niihin kuuluvia välineitä 
yleisiin liikkeisiin enintään, kahden vuoden 
ajaksi ja antaa tarkemmat määräykset nii
den käyttämisestä ja  valvonnasta kokeilun 
aikana. Vakaustoimiston alistuksellaan tar
koittama asetus julkaistiinkin 26 p :nä loka
kuuta.

Kun Vakaustoimiston tietoon oli'tullut, 
että monet maamme meijereistä olivat lai
minlyöneet jättää vaakansa vaattaviksi teki 
Vakaustoimisto, jotta lain tällaisen laimin
lyönnin ' johdosta, säätämä, punnitse-misväli- 
neiden takavarikoiminen ei asian laajuuteen 
katsoen, tuottaisi häiriöitä maitoliikibeelle, 
valtioneuvostolle alistuksen, jossa Vakaus- 
toimisto selvitettyään tilannetta esitti, että 
meijereille myönnettäisiin aikaa: kuluvan 
vuoden heinäkuun 1 päivään asti jättää vaa
kansa vaattaviksi ilman niitä'seuraamuksia, 
minkä laki vakaamattoman välineen käyttä
misestä säätää, sekä että meijereissä käytän
nössä olleet uudet vaaikatyypit oli anottava, 
laillisiksi ennen vuoden 1926 loppua. Pää
töksellään marraskuun 12 päivältä valtio
neuvosto hyväksyn Vakaustoimiston alistuk

sen sekä velvoitti meijerit yllämainitun 
.määrä-ajan kuluessa vakauttamaan vaa
kansa1. Saamansa -kehotuksen mukaisesti 
saattoi Vakaustoimisto valtioneuvoston pää
töksen niin hyvin meijerien kuin maan va- 
kaajien tietoon.

Kun voimassa oleva asetus va-ka.uslaitok- 
sesta-, annettu 22 päivänä joulukuuta 1922, 
sisälsi määräyksiä ainoastaan vaikaajien 
oikeudesta harjoittaa mittaamis- tai pun- 
nitsemisvälinedden kauppaa tai myytäväksi 
valmistamista, -mutta jätti asian astiankruu- 
naajiin nähden avonaiseksi, teki Vakaustoi- 
•misto .asiasta alotteen maatalousministeriölle, 
esittäen-, että yllämainitun asetuksen 20 
§ :ään tehtäisiin lisäys, jossa astiankruu- 
naaja kiellettäisiin harjoittamasta säilytys- 
ja kuljetusastioiden kauppaa tai myytä
väksi valmistamista sekä merkitsemästä 
omia, itse valmistamia an tai täyttämiään 
säilytys- ja. kuljetusastioita, Myöskin tämän 
asetuksen 116 § :ää.n esitettiin tehtäväksi li
säys .astiankruuna-ajien velvollisuudesta 
tehdä virkavala ennenkuin he toimeensa 
ryhtyvät. Nämä seikat ottikin valtioneu
vosto huomioon antaessaan edellämainitun 
asetuksen vakaiuslaitoksesta. 22 päivänä 
joulukuuta 1922 annetun asetuksen muutta
misesta.

Kun toimituskirjain lunastuksesta ja toi
mituspalkkiosta annetun- asetuksen 1 § :ssä, 
jossa luetellaan ja. ryhmitetään ne virka
kunnat j.a viranomaiset, jotka ovat oikeute
tut lunastuksia ja palkkioita kantamaan, ei 
mainita Vakaustoimistoa eikä vakaa.jia, niin 
teki Vakaustoimisto 13 p:nä huhtikuuta 
asiasta- alistuksen Maatalousministeriölle 
pyytäen, että mainittua pykälää, asetusta 
nyt uusittaessa, täydennettäisiin sikäli, että 
vakaustoimisto mainittaisiin- 2:sen osaston 
virkakuntien joukossa ja vaka.ajat 3:nen 
osaston viranomaisten mukana. Alistukses
saan huomautti .Vakaustoimisto-, että -kun 
mittaamisesta ja punnitsemisesta annetun 
asetuksen 7 §:n mukaan vaka,ajat ovat vel
volliset tarkastamaan muitakin kuin va-
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fcauskelpoisia välineitä ja antamaan todis
tuksen niiden laadusta., jää asetuksen puut
teellisuuden vuoksi todistuksen lunastus- 
maksu epämääräiseksi. Asia on jätetty val
tiovarainministeriölle otettavaksi 'huomioon 
lisäyksiä ja .muutoksia tehtäessä • toimitus- 
palkkkioita koskevaan asetukseen.

Vakaustoimiston huoneus-
ton muutto.

Kesäkuun alussa, saattoi Vakaustoimisto 
muuttaa uuteen tilavaan huoneustoonsa 
Rauhankatu 4. Näin toteutui vihdoinkin 
toistakymmentä vuotta, sitten alullepantu 
hanke. Muutto merkitsi samalla Vaikaustoi- 
miston laajentamista niin, että uusien ase
tusten säätämään vakaustoimintaan tarvitta
vat välineet voitiin sijoittaa. Vakaustoimis
ton huoneustoon. Huoneusto käsittää nyt 
paitse johtajan, tarkastajan ja toimistohuo
netta vaalkasalin, johon tasmäv.aakojen li
säksi on sijoitettu pituuskompparaattorit, 
kolme huonetta, joissa suoritetaan vakaajien 
harjoittelutyöt ja uusien punnitsemisväline- 
ja nestemittarityyppien tarkastus, kaksi 
laiboratoriohuonetta, joissa lämpömittarien 
ja areometrien vakaaminen voidaan suorit
taa sekä verstashuoneen. Huoneustoon jär
jestettiin myös 25 metrin pituisten mitta
nauhojen vakauslaite ja niin- ‘hyvin vaaika- 
sali kuin lalboratoriohuoneet varustettiin 
ajanmukaiseen kuntoon. Muuttoa ja huo- 
neuston kuntoon saattamista varten sai Va
kaustoimisto käytettävväkseen 20,000 mark
kaa.

Kirjeenvaihto.

Vakaustoimistossa on vuoden kuluessa 
valmistettu ja lähetetty Valtioneuvostolle ja 
eri ministeriöille 25 (28) ty kirjelmää ja 
toimituskirjaa sekä maamme muille viras
toille ja laitoksille 121 (46). Vakauslaitok- 
sen virkamiehille on lähetetty 775 (378) kir
jettä ja toimituskirjaa. Kun lisäksi otetaan

x) Sulkumerkkien välissä olevat luvut tarkoittavat 
vastaavia lukumääriä vuonna 1925.

6

huomioon ulkomaisille vakauslaitoksille ja 
yksityisille henkilöille ja laitoksille lähetetyt 
kirjeet ja toimituskirjat, joiden lukumäärä 
on ollut 118 (107), on valmistettujen’kirjei
den ja toimituskirjäin lukumäärä 1 089 
(559).

Vakaustoimistoon on vuoden kuluessa saa
punut yhteensä 718 (465) kirjettä, ano
musta ja lähetystä. Näistä on Valtioneuvos
tolta ja eri ministeriöiltä saapunut 27 (35), 
muista virastoista. 55 (33), vakaajilta ja 
astiankruunaajilta 284 (239) sekä ulkomaa
laisilta laitoksilta, toiminimiltä ja yksityi
siltä henkilöiltä 347 (158).

Uudet vakausvälineet.

Vuoden kuluessa hankittiin toimini meitä 
Karl Zeiss, Jenassa päätepi tu nsmi t to j en 
normaalisarja, joka käsittää 84 normaalipää- 
temittaa. Mitat ovat tasaisiksi hiottuja te- 
räspuikkoja, joiden .pätepinnat ovat yhden
suuntaiset. Hionta.virhe on ilmoitettu enin
tään + 0.15 ,u :ksi ja päätepintojen yhden
suuntaisuus tehdyksi +0.7 /.t tarkkuudella. 
Puikkojen mittapituus vaihtetee 100 :sta 
6 :een millimetriin ja voidaan niitä päittäin 
yhteen liittämällä muodostan erilaisia pää- 
temittoja O.oi mm eroituksella. Vertailujen 
suorittaminen (tapahtuu mikroskoopin, n. s. 
optimetrin avulla,, sekin toiminimi Zeissin 
valmistetta, jonka asteikolla yksi jakaväli 
vastaa O.i ¡.i (1 ,u =  O.ooi mm).

'Lämpömittarien vakaamista varten han
kittiin palminkylpytermostaatti, jonka val
misti Physikalisch-Technische Reichsanstalt, 
Abt. I für Mass u. Gewicht Ber.linissä. Mai
nitulla termostaatilla voidaan suorittaa läm
pömittarien vertailuja 250° C asti. Lämmit
täminen tapahtuu sähköllä ja hankittiin tätä 
varten tarvittavat vastukset ja sähikömitta- 
rit toiminimeltä Robert Abrahamsohn Berli- 
nissä. Sähkö.jakotaulu samoinkuin vetokaa
pit valmistettiin Yleisten rakennusten Yli
hallituksen toimesta.

Piirtomittojen vakausta varten hankittiin 
pieni mikroskooppi ja kaksi suurennuslasia,
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joista toinen on varustettu O.i mm:in jaoi- 
tuksella.

Kilogramman täsmävaakaa varten han
kittiin tähtäysfkiikari, jonka, valmistaja on 
toiminimi Carl Zeiss, Jenasta.

Laitteet mittanauhojen vertailua varten 
valmistettiin omassa verstaassa ja .mittanau
hojen alusta Helsingin puuteollisuus am
mattikoulussa.

Hyväksytyt mittausvälinetyypit.

Vakaustoimistolle jätettyjen hakemusten 
nojalla on Vakaustoimistossa tarkastettu ja 
hyväksytty vuoden kuluessa 22 uutta vaaka
na asteikkotyyppiä ija 13 nestemittaria. Hy
väksytyistä vaaoista on neljä viuhkaheiluri- 
vaakaa ja yksi Toledo-sylinterivaaka, kaksi 
on Lindellin yksinkertaista heilurivaakaa. ja 
kaksi Toledo-kaksoisheilurivaakaa. Kolme 
vaakatyyppiä kuuluvat heilurilaitteella va
rustettuihin tasavartisiin vaakoihin, kaksi 
optillisiin heilurivaakoihin. Postilaitoksessa 
käytettäviksi on hyväksytty ,,Salters” -vie- 
terivaaka ja kirjeheilurivaaka j.a meije
reissä maidon punnitsemiseen käytettäväksi 
altaalla, varustettu sekä uutta että vanhaa 
mallia oleva „Sinus’’-heilurivaaka. Auto
maattisista vaa’öistä on hyväksytty auto
maattinen viljavaaka „Chronos” . Kolmeen 
Toledo-kaksoisheilurivaakaan. on hyväksytty 
uudet n. s. porrasasteikköihin kuuluvat 
asteikot.

Hyväksytyistä nestemittareista ovat puoli
automaattisia „Midas” (tilav. 1 ja 5 1.), 
„Fennia” (tilav. 1 ja 5 1.), „Tarkka” ja 
„Eok” (tilav. V2 ja 1 1), joissa kaikissa on 
kaksi mitta-astiaa. Yhdellä mitta.-astialla 
varustettuja ovat puoliautomaattiset neste- 
mittarit ,,S. A. T. A. M.” (tilav. 5 1. ja 
20 h), ,,Schell” (tilav. 25 1.) ja „Meteor” 
(tilav. 5 1.). Täysin automaattisia nestemit- 
tareita ovat „Arbox” , „Hardoll” A-2 ja 
„Exacto” , joissa kaikissa on kaksi 5 1. ve
toista mitta-astiaa.

Hyljätty on ,4 vaaka- ja 2 nestemittari- 
tyyppiä.

Koetteeksi hyväksytyt 
mittausvälinetyypit.

Lokakuun .26 pmä mittaamisesta ja pun
nitsemisesta 29 päivänä huhtikuuta 1922 
annetun asetuksen muuttamisesta annetun 
asetuksen 11 §:n nojalla on Vakaustoimisto 
hyväksynyt koetteeksi „The Measure- 
graph’’-nimisen kangasmittarin ja oikeutta
nut toiminimi O/Y Zitting & C:o asetta
maan enintään 22 kpl. tällaista mittausväli
nettä yleisiin liikkeisiin kokeiltaviksi kan
gaskauppaa Vakaustoimiston valvonnan 
alaisina, yhden vuoden aikana. Samoin on 
koetteeksi hyväksytty Dayton Scale Compa
nyn valmistama 50 kg m kantovoimainen 
heilurivaaka, joka on varustettu irtonaisilla 
.vaihtopainoilla, ja. oikeutettu vaa’an asia
mies D.ayton Vaaka O/Y asettamaan kaksi 
tällaista vaakaa kokeilun .alaisiksi helsinki
läisiin liikkeisiin vuoden ajaksi. Niinikään 
on Vakaustoimisto koetteeksi hyväksynyt 
yhden vuoden ajaksi Voinvientiosuusliike 
Valion r. 1. Viipurin konttoorin omistaman 
litra-asteikolla varustetun juoksupaino- 
■vaa’an „Astra” , jonka valmistaja on „Ber- 
gedorfer Eisenwierke” Hampurissa, ja Hel
singin Meijeriliikkeen omistaman litra-astei
kolla varustetun heilurivaa’an „Silkeiborg” , 
jonka, valmistaja on „.Silkeborg Maskin- 
affär” Tanskassa.. Koetteeksi hyväksyminen 
on tehty erinäisillä ehdoilla, joista on omis
tajille ¿lihotettu.

' Vakaajantutkinto.

Vuoden aikana ovat seuraavat henkilöt 
suorittaneet vakaajantutkinnon, nimittäin 
tekniikan ylioppilaat Th. Lindström, M. 6. 
Manninen, E. Anttila, E. Leivo, A. Lansa 
ja E. Jokinen.

Vakaustyöt.

Vakaustoimistossa on vuoden aikana 
vaattu 17 kpl. koetteeksi hyväksyttyä kan- 
gasmittaria „The Measuregraph” , 270 a.reo- 
metriä, 3 lämpömittaria ja 12 byrettiä sekä 
koetteeksi hyväksytyt litra-astikolla varus
tetut vaa’at.



8

Vakaustoimiston tulot.

Vuoden kuluessa on Vakaustoimistossa 
ollut tuloja, yhteensä 21987 markkaa 60 
penniä jakautuen siten että toimituskirjain 
lunastusmaksuista on 'kertynyt 1 487 mark
kaa, vakausmaksuista 951 markkaa 60 
penniä ja tarkastusmaksuista. 18000 mark
kaa ja kiertokirjeiden y. m. myynnistä 1 549 
■maikkaa (v. 1925 tekivät sivutulot yhteensä 
3 771 markkaa 40 penniä).

IV. Valtaajien ja astiankruunaajien 
toiminta.

mättäin Turun ja Porin läänissä 10 astian
kruunaajalta. 5 :ssä vakauspiirissä, 2 astian
kruunaajalta 7 :ssä vakauspiirissä, yhdeltä 
astiankruunaajalta 9 :ssä vakauspiirissä ja 
15 astiankruunaajalta Ahvenanmaan pii
rissä N :o 6, Hämeenläänissä yhdeltä astian
kruunaajalta 10 :ssä vakauspiirissä, Vaasan 
läänissä 3 astiankruunaajalta 26:ssa va- 
kauspirissä, 2 :lta piirissä N :o 28, 22 :lta pii- 
■risä N :o 29 ja 4 itä  piirissä N :o 31 ja Ou
lun läänissä 2:lta astiankruunaajalta va- 
kauspiirissä N :o 32, ja 8 itä  piirissä N :o 34. 
Vakaustoimistolle saapuneiden ilmotusten 
mukaan on siis kaikkiaan 70 astiankruu-

Kulunut vuosi oli yleinen vakausvuosi, 
jolloin maaseutupiirien valtaajat suorittivat 
lakimääräisen vakausmatkan piirissään.1) 
Eri piireissä vuoden kuluessa vaattujen mit- 
taamis- ja punnitsemisvälineiden lukumää
rät ovat läänittään Lueteltuina mukaan liite
tyissä taulukoissa.

Astiankruunaajien toiminnasta on saapu
nut tietoja seuraavista väkauspiireistä, ni-

naajaa 11 vakauspiirissä toimittanut säily
tys- ja kuljetusastiain- merkitsemistä v. 1926. 
(edell. vuonna 104 astiankruunaajaa 13 va
kauspiirissä.

Vakaajat ja astiankruunaajat ovat vaan
neet tai merkinneet seuraavat määrät eri 
laisia mittaamis- tai punnitsemisvälineitä ja 
säilytys ja kuljetusastioita

V. 1926 V . 1923 V . 1920

Pituus- ja halkomittoja ............................. 5134 6 236 5 226
Puisia mitta-astioita ..................................... 16 679 16227 11432
Mitta-astioita metallista tai la s is ta ............. 25 507 .25 249 22 734
Säilytys- ja kuljetusastioita......................... 75 049 88 841 52 928
Punnuksia ....................................................... .245 558 222 795 208 038
Puntareita ...................................................... 13103 13145 14723
Vaakoja .......................................................... 31'685 36 285 21512

Yhteensä 412715 408 778 336 593

Kuten edeiläolevasta taulukosta, johon 
vertauksen vuoksi kahden viimeksi edellisen 
lakimääräisen vakausvuoden vakaustulokset 
on liitetty, käy selville, on vakaustoiminta 
maassamme huomattavassa määrässä laajen
tunut viimeksi kuluneen kuusivuotiskauden 
aikana, ■ osottaen sekin puolestaan kaupan
käynnin laajentumista ja vilkastumista

0  Heinolan kaupunginvakaajalta ei ole tietoja saatu.

maailmansodan jälkeisenä ja valtiollisen it
senäisyytemme alku-aikana.

Vakaajien vuonna 1926 kantamat valtaus- 
maksut nousivat vakaajien ilmotusten mu
kaan 1223 295 markkaan 93 penniin, (v. 
1923 olivat ne 836000 markkaa) ja astian- 
kruunaiajien kantanut merkitsemismaiksut 
on arvioitu noin 225146 markaksi (v. 1925 
noin 268800 markaksi).

Helsingissä, Vakaustoimistossa. 20 päi
vänä toukokuuta 1927.

Kyösti Haataja.

Bruno Malmio.
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