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Vakaustoimiston kertomus vakauslaitoksen toiminnasta vuonna 1928.
I. Väkauspiirit.
Maan jako vakauspiireihin on pysynyt en
nallaan ollen vakiauspiirien lukumäärä edel
leenkin 38. Kaupunkipiirien lukumäärä 30
on niinikään pysynyt muuttumattomana.

II. Vakauslaitoksen virkailijat ja
palvelijat.
Vakaustoim isto.

Vakaustoimiston johtajan viran oltua
avoinna elokuun lopusta 1927 alkaen se oli
vuoden alussa uudelleen haettavana'. Touko
kuun 24 päivänä Valtioneuvosto sitten ni
mitti Vakaustoimiston johtajaksi filosöfianlisensiaatti Kalle. Huhtalan, joka kesäkuun
1- päivästä ryhtyi sanotun viran hoitoon.
Vuoden alusta siihen asti johtajan tehtäviä
hoiti .tarkastaja E. Levanto. Tarkastajan
virkaa sillä aikaa ¡hoiti filosofianmaisteri V.
V. Borg.
Vuoden alusta perustettiin Vakaustoimis-.
toon asistentin toimi, jota kesäkuun 1 päi
vään asti 'hoiti teknikko Hemmo Paasio.
Siitä alkaen sanottua tointa on hoitanut
filosofianmaisteri V. V. Borg. Vakaustoi-.
miston toimistoapulaisena on ollut edelleen
kin' neiti Sylvia Vallinen ja vahtimestarina
herra Kosti Nero.
V akaajakunnassa tapahtuneet .
muutokset.

Avoimiksi jouduttua Vakaustoimisto on
täyttänyt vakaajan .toimet 14ssä ja 22 asa
vakauspiirissä määräten edelliseen nuorem
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man maanmittausinsinöörin Kaarlo Ernst
Korkeavuonen ja jälkimmäiseen nuoremman
maanmittausinsinöörin Johannes Laitisen.
Vaasan, kaupungin vakaajaksi . sanotun
kaupungin maistraatti on ottanut maanmittausinsinööri Herman Uddströmin.
Virkavapautta on nauttinut Porin .kau
pungin vakaaja A. G. Ekelund heinäkuun
ajan, jolloin tointa on hoitanut sijaisena
kamarineuvos U. Tallqvist.
iTäyttämättä on edelleenkin ollut Kajaa
nin kaupungin (64 piiri) vakaajan toimi.
Vakausta tässä piirissä on toimittanut 34
vafcauspiirin vakaaja.
Astian kruunaajat.

Pyynnöstä .on myönnetty ero astiankruuruaaija (22; 6) Hj. Aug. Lönnqvistille.
Senräavat henkilöt on Vakaustoimisto ni
mittänyt astiankruunaajiksi, '6. piiriin
talollisen pojan Oskar Janssonin Kökarin kuntaan järjestysnumerolla 30; 6 ja
Johan August Engströmin Saltvikin kun
taan järjestysnumerolla 33; 6.
' ■.
.'Vuoden päättyessä oli astiankruunaajien
lukumäärä 116 (edellisen vuoden päät
tyessä 115).

III.

Vakaustoimiston toiminta.
........... Kokoukset.

Vakaustoimisto ou vuoden kuluessa pitä
nyt kaikkiaan 24 kokousta, joissa pidetyt
pöytäkirjat käsittävät yhteensä 164 pykälää.
Pääjohtaja K. Haatajan ollessa ■estettynä
kokouksiin saapumasta on kamarineuvos W..
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Nohrström toiminut puheenjohtajana 5 ko
kouksessa.
Vakaustoimiston kutsumina
asiantunti joirna. ovat professorit G. Melander
ja Hj. Y. Brotherus olleet läsnä 3tssa ko
kouksessa.
Kiertokirjeet.

' Vuoden 1927 kuluessa hyväksytyistä mit
taamisvälineistä antoi - Vakaustoimisto kier
tokirjeen n:o 12. Lausunnon niiden huo
mautusten johdosta, jotka valtion tilintar
kastajat tekivät kertomuksessaan vuodelta
1926 meijeri vaakojen vakaamista koske
vassa asiassa julkaisi Vakaustoimisto kierto
kirjeellä n » 13.

verrattavia erikoistarkoituksia varten saa
taisiin käyttää myöskin muunlaisia punnitsemisvälineitä kuin saman pykälän ensimädsessä -momentissa mainittuja, jos Vakaustoi
misto. on .kunkin välineen erikseen tutkinut
ja nimitettyyn tarkoitukseen käytettäväksi
hyväksynyt. Valtioneuvosto antoikin sitten
1 päivä joulukuuta tehdyn ehdotuksen mu
kaisen' asetuksen.
Kirjeenvaihto.

Vakaustoimistossa on vuoden kuluessa
valmistettu ja lähetetty valtioneuvostoille ja
eri. ministeriöille 44 (28)1) kirjelmää ja
toimituskirjaa sekä maamme muille viras
toille
ja laitoksille 64 (64). VakauslaitokTehdyt alistukset ja alotteet.
sen virkamiehille on lähetetty 289 (654)
Sen johdosta, että paperitehtaat, myydeskirjettä ja toimituskirjaa. Kun lisäksi ote
sään valmisteitaan maihin, joissa käytetään
englannin mittoja, joutuvat tekemään sopi taan huomioon ulkomaisille v-akausiaitoksille sekä yksityisille henkilöille ja laitoksille
muksia näitten mittayksiköitten mukaan ja
lähetetyt 103 (183) kirjettä ja toimituskir
kun taulukoitten käyttö yksiköistä toisiin
jaa, on lähetettyjen ¡kirjeiden ja toimitus
siirryttäessä on hankalaa, teki Viakaustoikirjojen lukumäärä 500 (929).
misto maatalousministeriölle alistuksen eng
Vakaustoimistoon on vuoden kuluessa saa
lannin nalua-asteikolla varustettujen vaako
punut yhteensä 387 (464) kirjettä, ano
jen laillistamiseksi paperituotteita ulko
musta ja lähetystä. Näistä on valtioneuvos
maille myytäessä. ' Maaliskuun 16 päivänä
tolta ja eri ministeriöiltä saapunut 29 (35),
Valtioneuvosto antoikin Vakaustoimiston1
muista
virastoista 30 (25), vakaajilta ja asehdotuksen mukaisen asetuksen.
tiankruunaajilta 195 (177) sekä ulkomai
iSen johdosta, että meillä useat suuret mei
silta laitoksilta, toiminimiltä ja yksityisiltä
jerit myyvät osan ostamastaan maidosta
henkilöiltä 133 (230).
suoraan kuluttajille ja kun myynti tapahtuu
litrakaupalla, jolloin hinnoittelusyistä on
Uudet vakausvälineet.
käytännöllistä ottaa maito myös vastaan lit
'Toimdnimeltä Sartorius-Werke Göttingeroissa, Vakaustoimisto teki maatalousminis nistä tilattiin 2 kg :n kantovoimainen täsmäteriölle alistuksen litra-asteikolla varustettu vaaka harjoitteluvälimeeksi vakaajatutki.njen kofeomaidon vastaanottovaakojen laillis non suorittajille ja samalta, toimimimeltä Va
tamiseksi. Maaliskuun 16 päivänä Valtio kaustoimiston laboratorioon hankittiin omi
neuvosto sitten antoi Vakaustoimiston ehdo naispainojen määräämiseksi Mohrin vaaka.
tuksen mukaisen asetuksen.
H-arjoitteluväJlineeksi ostettiin planimetri.
Erikoislaatuisten . punnitsemisvälineiden
Hyväksytyt punnitsemis- ja
■käytännön lisääntymisen vuoksi Vafeaustoim ittaam isvälinetyypit.
misto teki maatalousministeriölle esityksen
*
Vakaustoimistolle
tehdyistä
hakemuksista
mittaamisesta ja punnitsemisesta 29 päivänä
on
Vakaustoimistossa.
tarkastettu
ja hyväkhuhtikuuta 1922 annetun asetuksen 5 •§ m
muuttamisesta siten, että teollisuuslaitoksissa
i) Sulkumerkkien välissä olevat luvat tarkoit
samoinkuin muitakin teolliseen toimintaan tavat vastaavia lukuja v. 19-27,
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sytty vuoden ‘kuluessa 12 uutta vaakatyyppiä ja' 5 nestemittari,tyyppiä. Hyväksy
tyistä vaa’öistä on yksi viuhkaheilurivaaka,
2 yhdistettyä tasavarsi- ja heilurivaakaa,
yksi yksinkertainen heilurivaaka, 5 maitoheiluri vaakaa, 2 kaksoisheiluri vaakaa ja yksi
vaihdettavilla vastapainoilla varustettu hei
lurivaaka.
Hyväksytyistä nestemittareistaon 2 täysin
automaattista ja 3 puoliautomaattista bensiinimittaria. Tyyppi tarkastuksissa on hyl
jätty 3 heilurivaakaa,
Koetteeksi on hyväksytty yksi 40,000 kg :n
vaunuvaiaka ja yksi pituusmittauslaite.
Vakaajatutkinto.

Vuoden aikana ovat seuraavat henkilöt
suorittaneet vakaa jatutkinn on: tekniikan
ylioppilaat E. P. Skahd, A. E. Kontio, A.
Suokkonen, B. Fagerlund, Y. Arffman, T.
Anttila, N. J. Huttunen, A. Hyhkö, O.
Avela, T. Polvinen, E. Kilkki, H. Loimio,
M. D. Cajander, A. Seppälä, .V. I. Äberg
A. Luotonen, E. Boman, vanhempi maanmittausharjoittelija U. N. Kotiranta ja tek
nikko H. Paasio.
Vakaustyöt.

Vakaustoimistossa on vuoden aikana vaat
tu 778 areometriä, 5 alkoholimetriä, 133 läm
pömittaria, 6 mittanauhaa, 1 mikrometri, 2l
mittasylinteriä, 103 punnusta, 1 nestemitt-ari ja 1 automaattista pituusmittausvälinettä, 1 pyknometri.
Suoritettuja tutkimuksia.

Edellä mainittujen vakaustöiden lisäksi
on-Vakaustoimistossa tutkittu yleisessä kau
passa olevien kuumelämpömittarien kelpaavaisuutta, Sitä varten Vakaustoimistoon on
hankittu lainiaamalla myyjiltä eri tehtaiden
valmistamia kuumelämpömittareita muuta
mia tusinoita kutakin lajia, jotka sitten on
huolellisesti tarkistettu. Sitä paitsi on tu t

kittu muutamien teknillisiin tarkoituksiin
käytettyjen lasilaatujen lämpölaäjenemiskertoimet.
Tarkastusmatkat.

Vuoden kuluessa, suoritetuilla tarkastus
matkoilla ja osittain Vakaustoimistossia vaat
tiin vakaajille yhteensä 4 mittatamkoa, 432
mitta-astiaa, 607 punnusta ja 133 vaakaa.
Näistä välineistä valmistettiin ja lähetettiin
vakaajille 138 vakaustodistusta,
Vakaustoim iston tulot.

Vuoden kuluessa on Vakaustoimistossa
ollut tuloja yhteensä 42,985 markkaa 15
penniä. Nämä tulot ovat jakautuneet siten,
että toimituskirjani lunastuksista on kerty
nyt 1,080 markkaa, vakausmaksuista 16,883
markkaa 15 penniä, tarkastusmaksuista
24,000 markkaa sekä kiertokirjeiden myyn
nistä 1,022'markkaa.' '(V. 1927 tekivät tulot
yhteensä 56,896 markkaa 20 penniä).

IV. Vakaajien ja astiankruunaajien
toiminta.
Eri vakäuspiireissä vuoden ‘kuluessa vaat
tujen mittaamis- ja punnitsemisvälineiden
lukumäärät ovat läänittäni lueteltuina mu
kaan liitetyissä taulukoissa.
Astiamkruunia>ajain toiminnasta on saapu
nut tietoja seuraa vista vakäuspiireistä, ni
mittäin Turun ja Porin läänissä 7 astiamkruunaajalta 5 -ssä vakauspiirissä, 4. astiankruunaajalta 7 rssä vakauspiirissä ja yhdeltä
astiänkruunaajalta 9 :ssä vakauspiirissä ja
10 astiankruuna ajalta Ahvenanmaan, pii
rissä nro 6, Hämeen läänissä yhdeltä astiankr uurnaajäi ta 10:ssä vakauspiirissä,. Vaasan
läänissä 2 astiankruumaajälta 26 vakauspii
rissä, 2 astiankruunaajaJlta 28 :ssa vakauspii
rissä, 15 ästiankruunaajalta 29 :ssä vakauspiirissä ja 6 astiankruunaajalta piirissä 31
sekä Oulun läänissä 2 astiankruunaajalta 34
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vakauspiirissä. Säilytys- ja Jculjetusastiain.
merkitsemistä on siis suorittanut 50 astiankruunaajaa 11 piirinä (edellisenä vuonna
48 astiankruunaajaa 10 piirissä).
Yäkaajat ja astiankruunaajat ovat vaanneet. tai merkinneet seuraavat määrät erilaisia, mittaamis- ja punnitsemisvälineitä
sekä säilytys- ja kuljetusastioita:
"

v- 1227 v- 1228
Pituus- ja halkomittöja .. .
2,368 1,887
Puisia mitta-astioita ----5,145 4,256
Mitta-astioi-ta metallista tai
lasista ............. 28,043. 40,722
Säilytys- ja kuljetusastioita
81,317 82,866
Punnjuksia .................... • • • 101,582 106,474
Puntareita .................... .0.. • 7,663 2,908
Vaakoja ............... .
11,163 13,793
Asteikolla varustettuja ja
automaattisesti täyttyviä
834 2,212

Helsingissä, Vakaustoimistossa 30 p mä elokuuta 1929.

K y ö s ti H a a ta ja .

'

Kalle Huhtala.

|. ©
1 . CO
CO
CO

1801
370
3 568
4 463
10 593
20 736

8270
■31.449 •

00 Ci (M
CM xO CO
.CO CO tH

i

854
13 214
163
1619
9.219
190

102
1357
9
143
3196
59

82 866

2 212 ' .82 866

18 435
. 522

55 214
8061
634

tH
a
Ci

tH [>
co vo
CO VO

5 1-20 1

Pituus- ja halkomittoja sekä mitta-astioita.

Taulut v. 1928 vaatuista raittaamis- ja punnitsemisvälineistä.

.11—2 1

3
134
5
17
490
5

5 Cl—5 dl

239
1731
1434

►

S
s

73
120
76 ' 2 034
4036
188

Asteikolla
varustettuja ja
automaattia,
täyttyviä .

21
547
1249
■4
79
77
. 34
.4 0
'
63
98

Säilytys- ja
kuljetusastioita

50 1—50 hl
vO
1> O
tH
00

1

5 dl—5 1

.¡a
a

tH

i Ci
CO

o

<M

CM

tH

1

1

co
©
H

©
[>

|
1

CO
Cd
CO

co co co

S

© ©
Cd
©
Cd
-?H Ci
©

10 1-50 l
(M CO iO
1 hl—50 hl
CO

Ctt

I

Cd

©

Halkomittoja
00 CM Cd tH VO ^

I> I> CO ^

co
1—
4

co ^

CO

Pituusmittoja

•a
•:«
:c3

5
£

a •
S 'S

cS

■s
-ta

I> Ig 1Ph 33 '§•
s s
Ja
¿5 :S 3 2s £ ^^
< W> S M > o

«3
d
g
d

o
Cd

|
1

Helsingissä, Vakaustoimistossa -30 p:nä elok. 1929.

Punnuksia ja vaakoja.
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