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Vakaustoimiston kertomus vakauslaitoksen toiminnasta vuonna 1925.

I. Vakauspiirit.

Maan jako vakauspiireihin on pysynyt 
ennallaan, ollen vakauspiirien lukumäärä 
38. Myöskin kaupunkipiirien lukumäärä 
on ollut sama (30) kuin se oli edellisen toi
mintavuoden päättyessä.

II. Vakauslaitoksen virka- ja palvelus- 
miehet.

Vakaustoimisto.
Vakaustoimiston henkilökunnassa ei vuo

den kuluessa ole tapahtunut mitään muu
toksia.

Vakaajakunta.
Kuoleman kautta ovat seuraavat vakaa- 

jat poistuneet, nimittäin 6 piirin (Ahve
nanmaan maakunta) vakaaja, majuri Joh. 
Baeckman, 32 piirin (Sälöisten kihlakunta) 
vakaaja vanhempi maanmittausinsinööri 
A. E. Myrberg, 19 piirin (Heinolan kihla
kunta) ja 73 kaupunkipiirin (Hankoniemi) 
vakaaja, kaupungininsinööri A. G. Sirelius, 
62 kaupunkipiirin (Tammisaari) vakaaja 
insinööri G. G. Sundström sekä 53 kau- 
punkipiirin (Joensuu) -vakaaja vanhempi 
maanmittausinsinööri K. F. Palkonen.

Efon vakaajan toimesta on Vakaustoi
misto pyynnöstä myöntänyt 25 piirin (Iisal
men ja Pielisjärven kihlakunnat) vakaa- 
jalle, vanhemmalle maanmittausinsinöö- 
rille J. Saarelaiselle. Virastaan on myös
kin eronnut 71 kaupunkipiirin (Hämeen
linna) vakaaja maanmittausinsinööri T. 
Borgenström.

Auki joutuneisiin vakaajain toimiin on 
Vakaustoimisto nimittänyt, 6 vakauspiiriin 
vanhemman maanmittausinsinöörin K. G. 
Lindströmin, 32 vakauspiiriin vanhemman 
maanmittausinsinöörin O. A. Jaalan ja 19 
piirin valtaajaksi insinööri L. Lehtosen. 
Kaupunkipiireissä ovat asianomaiset val
tuustot nimittäneet vakaajat nimittäin,

Hankoniemessä (73) insinööri J. Strömin, 
Joensuussa (53) nuoremman maanmittaus- 
insinöörin A. A. A. Karikosken ja Hämeen
linnaan (71) vanhemman maanmittaus - 
insinöörin Hj. vRoeringin.

Täyttämättä on jäänyt Tammisaaren 
kaupungin (62) vakaajan toimi, jotapaitsi 
Kajaanin (64) ja Uudenkaupungin (47) 
vakaajan toimet ovat edelleen olleet täyt
tämättä. 25 piirin vakaajan toimen täyt
täminen siirtyi, hakuajan päättyessä vasta 
tammikuulla 1926, tähän vuoteen.

Astiankruunaajat.
Seuraavien astiankruunaajien kuolemas

ta on vuoden aikana tehty Vakaustoimis- 
tolle ilmotus, nimittäin: (N:o 29, piiri 6) 
Joh. A. Johansson, Geta; (N:o 1, piiri 27) 
Matti Lehtimäki Vimpeli; (N:o 8, piiri 28) 
Jaakko Yli-Havunen, Kauhajoki; (N:o 18, 
piiri 6) Anders Häggblom, Eckerö, (N:o 
23, piiri 6) A. G. Engblom, Föglö;' (N:o 12, 
piiri 29), I* E. Öberg, Raippaluoto.

Ero astiankruunaajan toimesta on pyyn
nöstä myönnetty J. J. Albaselle, Kusta
vista (N:o 22, piiri 5), Juho Nesteelle, Ala
vudelta (N:o 7, piiri 27) ja Edv. Eriks
sonille Koivulahdelta (Kveflaks) (N:o 29, 
piiri 29).

Seuraavat henkilöt on Vakaustoimisto 
vuoden aikana nimittänyt astiankruunaa- 
jiksi, nimittäin: 34:teen piiriin talollisen. 
K. Y. Kemppaisen Hyrynsalmen Pöytä- 
vaarasta järjestysnumerolla 14, 30:teen 
piiriin talollisen K. J. Björkingin Munsa- 
lan Kantlahdelta järj. num. 3.

Vuoden päättyessä oli toimivien astian- 
kruunaajien lukumäärä 167. (174 vuonna 
1924).

m . Vakaustoimiston toiminta. 
Kokoukset.

Vakaustoimisto ori vuoden kuluessa pi
tänyt kaikkiaan 19 kokousta, joissa pide
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tyt pöytäkirjat käsittävät yhteensä 196 
pykälää. Ylitirehtööri K. Haatajan ollessa 
estettynä kokouksiin saapumasta on pu
heenjohtajana 16 kokouksessa toiminut 
kamarineuvos W. Nohrström ja 3 kokouk
sessa yli-insinööri A. Hannikainen. Asian
tuntijoina ovat 4 kokouksessa olleet läsnä 
professori Hj. Brotherus ja insinööri A. 
Uggla ja on heille tästä suoritettu palkkiota 
yhteensä 480 markkaa.

Mittausvälineitä koskevat asetukset.
Tammikuun 9 päivänä julkaistiin asetus 

heiluri] aitteella varustetuista tasavartisista 
vaa!öistä sen ehdotuksen mukaisesti, jon
ka Vakaustoimisto Maatalousministeriön 
pyynnöstä edellisenä vuotena oli laatinut.

Vakaustoimiston m ääräyk
set j a  kiertokirjeet.
Vuoden kuluessa antoi Vakaustoimisto 

22 päivänä joulukuuta määräyksensä N:o 
4, jotka paitse määräyksiä heilurilaitteella 
varustettujen tasavartisten vaakojen ra
kenteesta ja vakaamis- sekä leimaamis- 
ehdoista sisälsivät myös uudet muutetut 
määräykset heilurivaaoista. *

Vuoden 1925 aikana hyväksyttyjen vaa- 
katyyppien ja nestemittarien sekä mit- 
tauspumppujen rakenteesta, vakaamisesta 
ja leimaamisesta valmisti Vakaustoimisto 
kiertokirjeen N:o 10, minkä julkaiseminen 
siirtyi kuluvaan vuoteen.

Tehdyt alistukset j a  alotteet.
Kun voimassa olevat asetukset mittaa

misesta ja punnitsemisesta eivät sallineet 
vieterivaakain käyttöä maassamme, antoi 
Maatalousministeriö postihallituksen pyyn
nöstä Vakaustoimistolle tehtäväksi laatia 
ehdotus asetukseksi vieterivaaoista, joita 
saataisiin käyttää pakettien ja tavara- 
rahtimaksujen määräämiseen postikontto
reissa ja rautateillä. Ehdotuksensa asiasta 
jättikin Vakaustoimisto marraskuussa hal
litukselle.

Ehdotuksensa perusteluissa huomautti 
Vakaustoimisto, että vieteri vaakojen ra

kenteen vuoksi on Vakaustoimisto sitä 
mieltä, että niitä ei voi tarkastuksessa 
rinnastaa vaattavien punnitsemisvälinei- 
den kanssa vaan ovat ne merkittävät, jossa 
tapauksessa voidaan sallia suuremmat poik
keukset oikeasta kuin vaatuilla vaa’oillä 
on. Kun tämä kuitenkaan ei ollut mah
dollista muuttamatta erinäisiä joulukuun 
31 päivänä 1921 mitoista ja painoista an
netun lain kohtia, esitti Vakaustoimisto, 
että nämä muutokset samalla tehtäisiin 
ja laati ehdotuksen mainitun lain 10, 11, 
12 ja 14 § muuttamisesta toisin kuuluviksi.

Paitse vieterivaakojen merkitsemisen 
vaatimia muutoksia, teki Vakaustoimisto 
ehdotuksen lakimääräisen vakausajan 
muuttamisesta toiseksi ehdottaen, että 
kokonaan tai puolittain automaattiset mit- 
taamis- ja punnitsemisvälineet pitäisi uu
delleen vaata joka toinen kalenterivuosi 
ja että lämpömittarien vakaaminen olisi 
uusittava joka kuudentena ja areometrien 
joka kahdentenakymmenentenä vuonna. 
Tämä ehdotus jätettiin Maatalousministe
riölle yhdessä edellisen ehdotuksen kanssa, 
mutta valmistui se jätettäväksi Eduskun
nalle vasta tämän vuoden kevätistuntoon.

Vielä ryhtyi Vakaustoimisto vuoden lop
pupuolella useiden vakaajien anomuksesta 
valmistamaan ehdotusta uudeksi vakaus- 
taksaksi. Ehdotuksensa perusteluissa huo
mauttaa Vakaustoimisto, että vakaustaksa, 
joka viimeksi vahvistettiin asetuksella 
vuonna 1922, on vielä osittain sama kuin 
se oli vuonna 1886, joten on luonnollista, 
että markan arvon tultua vakiinnutetuksi 
nykyiseen, entisestään paljon alempaan 
arvoonsa myöskin vakaustaksa saatetaan 
tätä arvoa vastaavaksi, jotapaitse eräiden 
maksujen tasotus ja uusien vasta hyväk
syttyjen mittaus väline tyyppien vakaus- 
maksut vaativat vanhan taksan uusimista 
ja täydentämistä. Koska ehdotus sisälsi 
myös vieterivaakojen merkitsemisestä kan
nettavat maksut, ei asetusta uudeksi va- 
kaustaksaksi voitu hyväksyä ja julkaista 
ennen kuin edellämainittu lain muutos
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ehdotus oli hyväksytty, joten tämänkin 
ehdotuksen lopullinen käsittely siirtyi ku
luvaan vuoteen.

Kirjeenvaihto.
Vakaustoimistossa on vuoden kuluessa 

valmistettu ja lähetetty Valtioneuvostolle 
ja eri ministeriöille 28 (25) x) kirjelmää tai 
toimituskirjaa sekä maamme muille viras
toille ja laitoksille 46 (555). Vakauslaitok- 
sen virkamiehille on lähetetty 378 (439) 
kirjettä ja toimituskirjaa. Kun otetaan 
lukuun ulkomaisille vakauslaitoksille ja 
yksityisille henkilöille ja laitoksille lähe
tetyt kirjeet, joiden lukumäärä on ollut 
107 (87), on valmistettujen toimituskirjo
jen luku 559 (1 106).

Vakaustoimistoon on vuoden kuluessa 
saapunut yhteensä 465 (351) kirjettä, ano
musta ja lähetystä. Näistä on Valtioneu
vostolta ja eri ministeriöiltä saapunut 35 
(32), muista virastoista 33 (57), valtaajilta 
ja astiankruunaajilta 239 (147) sekä ulko
maisilta laitoksilta, toiminimiltä ja yksi
tyisiltä henkilöiltä 158 (115).

Vakajaatutkinto.
Seuraavat henkilöt ovat vuoden aikana 

suorittaneet vakaajatutkinnon, nimittäin 
teknilliset ylioppilaat A. Leinonen, O. A. 
Louhimo, K. Sten, Y. Kivisalo, K. Urrila, 
V. H. Anttila, R. Nivala, L. Ronkanen. 
P. Viitanen sekä insinöörit Joel Ström ja 
Lauri Lehtonen.

Hyväksytyt mittausvälinetyypit.
Vakaustoimistolle jätettyjen hakemus

ten nojalla on Vakaustoimistossa tarkas
tettu1 ja hyväksytty 14 heilurivaakatyyp- 
piä ja yksi automaattinen vaunuvaaka 
sekä kaksi nestemittaria. Hyväksytyistä 
heilurivaaoista kuuluu neljä yksinkertai
seen viuhkavaakatyyppiin, viidessä viuh- 
kavaakatyypissä on vastapainon vaihto- 
laite, yksi kuuluu Lindellin ja kolme »In- 
ternationalo-heilurivaakatyyppiin ja yksi

h Sulkumerkkien välissä olevat luvut tarkoittavat 
vastaavia lukumääriä v. 1924-

on Toledon kaksoisheilurivaakatyyppiä. 
Nestemittareista on »Fix» puoliautomaat
tinen ja Bowser N:o 41 mittauspumppu. 
Hyljätty on kaikkiaan kolme vaakatyyp- 
pejä, kolme erilaista vastapainon vaihto- 
laitetta, yksi nestemittari ja lykätty tois
taiseksi yhden puoliautomaattisen kan- 
gasmittarin hyväksyminen.

Lakim ääräiset vertailut.
Vuoden kuluessa suoritettiin Vakaustoi- . 

miston metrin sekä uuden että vanhan ja 
kilogramman päämallien vertailut valtion 
vastaaviin perusmittoihin, jotka tätä tar- 
kotusta varten siirrettiin vakaustoimistoon. 
Myöskin Yliopiston päämallit .verrattiin 
vastaavalla tavalla. Kun havaintojen las
keminen vie pitemmän ajan ei niitä mui
den kiireellisten töiden vuoksi ehditty lop
puun suorittaa ennen vuoden loppua, jo
ten kertomus vertailuista siirtyi kuluvaan 
vuoteen.

Vakausvälineet.
Vuoden kuluessa saapuivat edellisenä 

vuonna toiminimeltä Richter & Wiese 
tilatut normaalilämpömittarit. Päämallien 
vertailua varten hankittiin Asmannin As- 
piratiopsykrometri. Omassa verstaassa val
mistui kone vaakojen kestävyyskoetta var
ten.

Tarkastusmatkat.
Vuoden kuluessa suoritti vakausten tar

kastaja lakimääräisen tarkastusmatkan. 
Tällöin tarkastettiin ja vaattiin uudelleen 
vakaajien vaa’at, punnusten ja tilavuus- 
mittojen työmallit. Kaikkiaan vaattiin, 
tarkastusmatkalla 97 vaakaa, 227 rauta- 
punnusta ja 291 tilavuusmittaa. Tarkas
tukseen johdosta korjattiin valtion hieno- 
mekanisella laitoksella 15 vaakaa.

Vakaustyöt.
Vakaustoimistossa vaattiin vuoden ai

kana 244» kpl areometriä, jotka kuuluvat 
eri apteekeille maassamme, 15 vaakaa ja 
11 messinkipunnusta. Lämpömittarien va
kausta ei vielä voitu komparaattorien 
puutteen ja tilan ahtauden Arnoksi aloittaa.
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Vakaustoimiston sivutulot.
Vuoden kuluessa on Vakaustoimistossa 

kannettu toimituskirjain lunastusmaksuja 
950 markkaa, vakausmaksuja 2 095 mark
kaa 40 penniä ja kiertokirjeiden y. m. 
myynnistä 726 markkaa. Yhteensä on siis 
sivutuloja ollut 3 771 markkaa 40 penniä.

IV. Vakaajien ja astiankruunaajien 
toiminta.

Seuraavissa vakauspiireissä on vuoden 
aikana suoritettu vakaustöitä, nimittäin 
Uudenmaan läänissä kaupunkipiireissä N:o 
44, 57, 68 ja 73; Turun ja Porin läänissä 
kaupunkipiireissä Nro 46, 47, 48, 49 ja 
maaseutupiireissä N:o 4, 5, 7 ja 8; Hämeen 
läänissä kaupunkipiireissä N:o 50, 70 ja 
71 sekä maaseutupiirissä N:o 11; Viipurin 
läänissä kaupunkipiireissä N:o 45, 51, 58 
ja 61 sekä maaseutupiireissä N:o 14, 15, 
16, 17 ja  18; Mikkelin läänissä kaupunki- 
piirissä N:o 69 ja maaseutupiireissä N:o 
20 ja 22; Kuopion läänissä kaupunkipii
reissä Nro 52, 53 ja 72 sekä maaseutupii
reissä N:o 23, 24 ja 25; Vaasan läänissä 
kaupunkipiireissä N:o 54, 59, 60, 63, 65 
ja 67 sekä maaseutupiirissä N:o 29 ja Ou
lun läänissä kaupunkipiirissä N:o 55 ja

maaseutupiirissä Nro 34 sekä valtion rau
tateiden vakauspiirissä Nro 37.

Vaattujen mittaamis- ja punnitsemis- 
välineiden lukumäärät ovat esitetyt lää
nittäni vuosikertomuksen loppuun liite
tyissä taulukoissa.

Astiankruunaajien toiminnasta on saapu
nut tietoja seuraavista piireistä, nimit
täin Turun ja Porin läänissä 12:lta astian- 
kruunaajalta vakauspiirissä Nro 5, 4:ltä 
astiankruunaajalta vakauspiirissä Nro 7 
ja 2:lta astiankruunaajalta vakauspiirissä 
Nro 9, ja 38:lta astiankruunaajalta Ahve
nanmaan piirissä Nro 6, Hämeen läänissä 
yhdeltä astiankruunaajalta vakauspiirissä 
Nro 10, Vaasan läänissä 3:lta astiankruu
naajalta vakauspiirissä Nro 26, 4:ltä pii
rissä 'Nro 27, 4:ltä piirissä Nro 28, 22:lta 
piirissä Nro 29, 2:lta piirissä Nro 30, 7rltä 
piirissä Nro 31 ja Oulun läänissä 4:ltä as
tiankruunaajalta vakauspiirissä Nro 34 ja 
yhdeltä piirissä Nro 36. Saatujen ilmo- 
tusten mukaan on siis kaikkiaan 104 as- 
tiankruunaajaa 13 vakauspiirissä suoritta
nut säilytys- ja kuljetusastiain merkitse
mistä v. 1925.

Vakaajat ja astiankruunaajat ovat vaan
neet ja tarkastaneet seuraavat määrät eri
laisia mittausvälineitä:

V. 1925 V. 1924
Pituus- ja halkomittoja ..........................  2 034 3 313
Puisia mitta-astioita ...............................  4 422 3 200
Mitta-astioita metallista tai lasista .......  23 919 19 253
Säilytys ja lculjetusastioita ....................  90 200 81 238
Punnuksia ................................................' 95 180 66 330
Puutareita ................................................ 7 028 7 674

j Vaakoja ...................................................  11 362 10 703
Yhteensä 234 145 191 711 -

Vakaajien vuonna 1925 kantamat va
ltausmaksut nousivat vakaajien ilmotus- 
ten mukaan 360 282 markkaan^ 90 pen
niin (v. 1924 on ne arvioitu noin 400 000 
markaksi) ja astiankruunaajien kantamat

merkitsemismaksut on arvioitu noin 268800 
markaksi (v. 1924 noin 229 600 markaksi).

Helsingissä, Vakaustoimistossa 16 päi
vänä elokuuta 1926.

W alter Norhström.

Bruno Malmio.
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