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- Parema jälgitavuse eesmärgil on tõlketekstides alla jooninud organisatsioonide ja seadusandlike aktide nimed, mis on seotud puidu mõõtmisega
Soomes ja mis vajaksid ka meil loomist.
Alla on ka joonitud Soome seaduste pealkirjadele minu poolt tehtud eestikeelsed tõlked. Kuna ma pole alati päris kindel olnud, kas seaduste
nimede tõlked on täpsed, olen lisanud soomekeelsed seaduste nimed sulgudes punase värviga.

Maa- ja Metsamajanduse ministri ettekande järgi määratakse 22. veebruaril 1991
esitatud "Puidumõõtmisseaduse" põhjal:
Puidumõõtmisnõukogu
§ 1. Puidumõõtmisnõukokku määrab metsandust juhtiv ministeerium
esimehe ning kaheksa liiget, kellele igaühele on määratud isiklik asetäitja. Liikmed
soovitatakse järgnevatest organisatsioonidest, igaühest üks:
1)
metsanduslik uurimiskeskus ,
2)
metsamajandamise arenduskeskuses,
3)
metsaomanike organisatsioon,
4)
puiduostjate organisatsioon,
5)
metsandusala tööandjate organisatsioon,
6)
metsandusala töötegijate organisatsioon,
7)
metsamasinatel töötegijate organisatsioon,
8)
veoautojuhtide ühing.
Soovitusi tegevad organisatsioonid peavad olema oma tegevusaladel kõige esindavamad.
Metsandust juhtiv ministeerium määrab liikmete hulgast nõukogu esimehele asetäitja.
Kõik, mis käesolevas määruses kehtib nõukogu liikmete kohta, kehtib ka asetäitjate
kohta.
§ 2. Puidumõõtmisnõukogu esimehe ja liikme ametisoleku aeg on kolm
aastat. Kui esimees või liige lahkub ametisoleku aja keskel, määratakse uus esimees
või liige järelolevaks ametisoleku ajaks. Nõukogu esimeest ja liikmeid võib vabastada
ametist metsandust juhtiv ministeerium.
§ 3. Puidumõõtmisnõukogul on samad õigused mis komiteedel.
Ametlik mõõtja
§ 4. Ametlikud mõõtjad võivad üksteist asendada, vajadusel võib ametliku mõõtja asendaja
määrata Maa- ja Metsamajanduse Ministeerium.
Mõõtmislaudkond
§ 5. Mõõtmislaudkonna esimees peab omama tööülesande teemale vastavat teaduskraadi
(korkeakoulututkinto).
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§ 6. Kui mõõtmislaudkonna esimees ja aseesimees või liige ja tema asetäitja ei saa osa võtta
mõõtmisasja käsitlemisest, tuleb esimehel sellest viivitamata teatada metsandust juhtivale
ministeeriumile, millel tuleb määrata ülesande täitmiseks sobiv isik.
§ 7. Esimees koostab mõõtmislaudkonna protokolli, sellele kirjutavad alla esimees ja liikmed.
Metsandust juhtiva ministeeriumi ülesanded
§ 8. Soome Maa- ja Metsamajanduse Ministeeriumil tuleb teatada metsakeskustele ja
Ahvenamaa maakonnavalitsusele ametlike mõõtjate ning mõõtmislaudkondade esimeeste ja
liikmete nimed ja aadressid. Lisaks tuleb neid teavitada sellest, millistele metsakeskustele on
antud "Puidumõõtmisseaduses" (364/1991) § 5-ga määratud ülesanded.
Metsandust juhtival ministeeriumil tuleb saata "Puidumõõtmisseaduse" § 17 1. lõigu põhjal
kinnitatud mõõtmismeetodid ja nende kasutamise juhendid informeerimiseks metsakeskustele
ja Ahvenamaa maakonnavalitsusele.
§ 9. Metsandust juhtiv ministeerium määrab mõõtmislaudkonna esimehele ja liikmetele
toimingupäeva eest makstava hüvitise määra. Päevaraha ja sõidukompensatsiooni tasutakse
esimehele ja liikmetele kehtiva Riigi(ametnike) seaduse virkaehtosopimuksen põhimõtete
järgi.
§ 10. Metsandust juhtiv ministeerium võib anda täpsemaid juhiseid ametliku mõõtmise
läbiviimiseks ning mõõtmistunnistustes ja tehasmõõtmiste otsustes vajalike avaldatavate
andmete kohta.
Metsandusliku uurimiskeskuse ülesanded
§ 11. Metsanduslikul uurimiskeskusel tuleb vajalike uurimustega selgitada välja
Puidumõõtmisnõukogule menetlemiseks andmise jaoks "Puidumõõtmisseaduse" § 17-s
määratud mõõtmismeetodite põhimõtted. Samuti on Metsandusliku uurimiskeskuse
ülesanneteks esitada nõukogule hinnanguid mõõtmismeetodite kohta ning abistada nõukogu
mõõtmismeetodite ja nende kasutusjuhendite ettevalmistamisel.
Metsanduslik uurimiskeskus arhiveerib ametliku mõõtja ja mõõtmislaudkonna sooritatud
toiminguid kirjeldavad dokumendid ja annab neist vajadusel väljavõtted ja koopiad.
Metsakeskuse ülesanded
§ 12. Kui metsakeskus on vastu võtnud ametliku mõõtmise läbiviimise palve, tuleb
metsakeskusel viivitamatult saata palvele lisatud dokumendid ametlikule mõõtjale.
Kui mõõtmisasi on antud lahendamiseks mõõtmislaudkonnale või halduskohtule (hallintooikeudelle), tuleb metsakeskusel asjaga seotud dokumendid toimetada viivitamata
mõõtmislaudkonna esimehele või halduskohtule (hallinto-oikeudelle).
§ 13. Ametliku mõõtja ja mõõtmislaudkonna läbiviidud toimingutega seotud dokumendid
arhiveerib "Puidumõõtmisseaduse" § 5-s kirjeldatud metsakeskus, mis annab neist ka soovitud
väljavõtteid ja koopiaid.
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Puidu kvaliteet
§ 14. Kui loovutusmõõtmine tehakse puidu kvaliteedi kindlaksmääramiseks, tuleb
mõõtmistoiminguga määrata, kui palju on puidukoguses lepingu kvaliteeditingimustele
vastavat puitu. Asjaosalise palvel määratakse ka selle puidu kogus, mis ei vasta
kvaliteeditingimustele. Asjaosalised võivad kokku leppida, kas millisel määral võetakse
mõõtmistulemuses arvesse kvaliteeditingimustele mittevastavat puidukogust.
Kui lepingus piisavad kvaliteeditingimused puuduvad, järgitakse loovutusmõõtmisel
esmajärjekorras müüjat ja ostjat esindavate organisatsioonide poolt heakskiidetud
puidusortide põhidefinitsioone ja seejärel töötlemisettevõttes üldrakendatud tingimusi.
Tehasmõõtmist kirjeldav teadaanne
§ 15. "Puidumõõtmisseaduse" § 37 f. 2. lõigus kirjeldatud teadaanne muutuse kohta tuleb teha
enne muutuse toimumist.
Mõõtmiskulutused
§ 16. "Puidumõõtmisseaduse" § 38 järgseteks palgakuludeks arvestatakse ametliku mõõtja
mõõtmistoiminguks kulunud aja ehk efektiivse tööaja keskmine palk.
Muude isikupõhiste kulutustena loetakse kulutusi, mis tulenevad sotsiaalmaksu tasumise
kohustusest, samuti pensionimaksust, puhkusetasust või –kompensatsioonist,
puhkuserahadest, haigus- ja lapsepuhkuse tasudest ning muude vastavate palgaliste puhkuste
tasude maksmise vajadusest. Muude isiklike kulutustena arvestatakse 68 % efektiivse tööaja
palgakuludest.
Hüvitiskulutustena ja muude kulutustena loetakse mõõtmislaudkondade esimeeste ja liikmete
ning abitööjõule makstud hüvitisi, samuti võõraste teenuste kasutamisest tekkinud kulutusi.
Mõõtmise põhitoimingutasu suurus saadakse, jagades kogukulutused mõõtmistele
kulutatavate päevade arvuga.
§ 17. Asjaosalistele tasumiseks määratud toimingutasu ja tehasmõõtjale tasumiseks määratud
kontrollmõõtmise tasu tuleb maksta Lõuna-Soome maakonna (läänin) maakonnavalitsusele
(lääninhallitukseen).
§ 18. Ametlikul mõõtjal ja mõõtmislaudkonnal tuleb toimingutasu ja kontrollmõõtmise tasu
maksmiseks anda asjaosalistele vajalikud andmed.
§ 19. Asjaosalistele tasumiseks määratud toimingutasu nõude jõustumisel peab
mõõtmiskulutuste üle lõpliku otsuse teinud ametnik Lõuna-Soome maakonna (läänin)
maakonnavalitsusele (lääninhallitukseen) toimingutasu sissenõudmise jaoks koopia maksu
määramise otsusest. Otsuse koopiat võib kasutada täitevkirjana (täytäntöönpanokirjana) tasu
sissenõudmisel. Lisaks tuleb avaldada kuupäev, millal toimingutasu määramine on jõustunud.
Tehasmõõtjale tasumiseks määratud kontrollmõõtmise tasu maksmise tähtaja möödumisel
tuleb kontrollmõõtmise sooritanud ametnikul tuleb toimetada Lõuna-Soome maakonna
(läänin) maakonnavalitsusele (lääninhallitukseen) toimingutasu sissenõudmise jaoks koopia
maksu määramise otsusest. Otsuse koopiat võib kasutada täitevkirjana
(täytäntöönpanokirjana) tasu sissenõudmisel.
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Erisätted
§ 20. Kui põhimõõtmine sooritatakse tehasmõõtmisena, tuleb tehasmõõtjal asjaosalise palvel
avaldada mõõtmise läbiviinud isiku nimi.
§ 21. Ametlik mõõtja ja mõõtmislaudkond võivad vajadusel kasutada mõõtmistoimingu
läbiviimisel abilisi ja kontrollmõõtmisel ka asjatundjaid tehnilisi eriteadmisi eeldavas
hindamises.
§ 22. Erinevalt sellest, mida Soome "Seadusandluse kogu määruses" (162/69)
(säädöskokoelmasta annetussa asetuksessa) määratakse, ei avaldata seadusandluse kogus
"Puidumõõtmisseaduse" § 17-s kirjeldatud Maa- ja Metsamajanduse Ministeeriumi poolt
kinnitatud mõõtmismeetodeid ja -juhendeid.
§ 23. Käesolev määrus jõustub 1. juulil 1991.
7. märtsil 1969.a avaldatud "Puidumõõtmismäärust" (162/69) (puutavaranmittausasetusta) ja
"Puidumõõtmiskorda" (163/69) (puutavaran mittaussääntöä) koos nendesse hiljem tehtud
muutustega rakendatakse edasi niikaua, kui rakendatakse 7. märtsil 1969.a avaldatud
"Puidumõõtmisseaduse" (161/69) sätteid.
Käesoleva määruse rakendamist eeldavate toimingute tegemist võib alustada enne käesoleva
määruse jõustumist.
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