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1
- 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.
Rohelise värviga olen lisanud omapoolsed kommentaarid ja täiendusettepanekud seaduse tõlkele paragrahvides 10, 13, 24, 37, 37f 2. lõige ja §
38.

Soome Eduskunna (parlamendi) otsuse järgi määratakse:

I PEATÜKK
Üldised reeglid
§ 1. Käesolevat seadust kasutatakse puidu ja 20-st kuupmeetrist suurema hakkepuidu- või saepurukoguse
mõõtmisel. Kui osapoolte vaheline leping hõlmab lisaks tüvepuidule ka tüvele kinnituvaid oksi, kasutatakse
seadust ka nende okste mõõtmisel.
Seadust ei rakendata eksporditava või imporditava puidu mõõtmisel sadamas või muus lõplikus mõõtmiskohas
ning tahutud või muul viisil vääristatud puidu mõõtmisel.
§ 2. Puidu kogust ja kvaliteeti puudutavad erimeelsused lahendatakse käesoleva seaduse järgse ametliku
mõõtmisega. Lepingutingimus, mis ei vasta käesoleva seaduse tingimustele, on kehtetu.
§ 3. Seaduses kasutatavad mõisted:
1) puidu mõõtmisega määratakse lepingujärgse puidu kogus ja kvaliteet.
2) kui mõõtmine on määratud puidu müügihinna määramiseks, nimetatakse seda loovutusmõõtmiseks,
3) kui mõõtmine on tehtud töö hulga alusel palga või muu tasu määramise jaoks, siis nimetatakse seda
töömõõtmiseks.
4) puitu võib mõõta ka kasvavate puudena, sellisel juhul nimetatakse seda kasvava metsa mõõtmiseks,
5) põhimõõtmiseks nimetatakse osapoolte sooritatud loovutusmõõtmist või töömõõtmist,
6) tehasmõõtmiseks nimetatakse põhimõõtmist, mis toimub spetsiaalses mõõtmiskohas või puidu
töötlemiskohas,
7) ametlikuks mõõtmiseks nimetatakse ametliku mõõtja või mõõtmislaudkonna poolt osapoole soovil
sooritatud loovutus- või töömõõtmist. Ametlikuks mõõtmiseks nimetatakse ka § 31. 3. lõigu järgselt
arvamusavaldusega lõppevat ametlikku mõõtmist,
8) kontrollmõõtmiseks nimetatakse ametliku mõõtja või mõõtmislaudkonna algatusel või tehasmõõtja
soovil läbiviidavat kontrolltoimingut tehasmõõtmisel kasutatava seadme, programmi või toimingu üle,
9) tehasmõõtjaks nimetatakse tehasmõõtmist läbiviivat juriidilist või füüsilist isikut,
10) müüjaks nimetatakse peale puidu ka kasvava metsa raieõiguse loovutajat,
11) ostjaks nimetatakse peale puidu ka kasvava metsa raieõiguse saajat,
12) tööandjaks nimetatakse Soome "Töölepinguseaduse" (55/2001) järgset tööandjat või lepingupoolt, kes
tasub töötegijale tööobjektina oleva puidukoguse suuruse põhjal,
13) töövõtjaks nimetatakse Soome "Töölepinguseaduse" (55/2001) järgset töötegijat või sellist töötegijat,
kellele tööandja tasub tööobjektina oleva puidukoguse suuruse põhjal.

II PEATÜKK
Organisatsioonid
§ 4. Käesolevas seaduses kirjeldatud ametliku mõõtmise sooritamiseks määratakse ametlikud mõõtjad ja
vähemalt üks mõõtmislaudkond.
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Soome Maa- ja Metsamajanduse Ministeeriumi alluvuses töötab Puidumõõtmisnõukogu, mille ülesandeks on
teha ettepanekuid, ettekandeid ja esitada seisukohavõtte. Puidumõõtmisnõukogu loomiseeskiri määratakse
"Puidumõõtmismäärusega".
§ 5. Soome Maa- ja Metsamajanduse Ministeerium määrab ametlike mõõtjate tegevuspiirkonnad. Ministeerium
määrab vajaliku hulga mõõtmislaudkondi ning kinnitab nende tegevuspiirkonnad.
§ 6. Mõõtmislaudkonda kuulub esimees ja kaks lisaliiget. Mõõtmislaudkonna liikmed peavad olema sõltumatud.
Maa- ja Metsamajanduse Ministeerium määrab Puidumõõtmisnõukogu esimehe ja aseesimehe, samuti kaks
lisaliiget ning mõlemale isiklikud asetäitjad.
Ametlik mõõtja ei või kuuluda mõõtmislaudkonda.
§ 7. Ametlik mõõtja ja mõõtmislaudkonna liige peab olema puidu mõõtmises suuri kogemusi omav, vähemalt 25
aastane, teovõimeline, Soome Vabariigi kodanik. Muud nõuded ametlikule mõõtjale ja mõõtmislaudkonna
esimehele määratakse "Puidumõõtmismäärusega". Eespool esitatud nõuded mõõtmislaudkonna esimehele ja
liikmetele kehtivad ka aseesimehele ning liikmete asetäitjatele.
§ 8. Maa- ja Metsamajanduse Ministeerium võib vabastada ametist mõõtmislaudkonna esimehe, liikme,
aseesimehe või liikme asetäitja kui selleks on põhjus. Enne vabastamisotsust tuleb konsulteerida asjaosalisega ja
Puidumõõtmisnõukoguga. Maa- ja Metsamajanduse Ministeeriumi otsusele ei saa nõuda muudatust kaebuse
esitamisega.
§ 9. Ametlikul mõõtjal ning mõõtmislaudkonna liikmetel on kohtuniku vastutus. Kui ametlik mõõtja või
mõõtmislaudkonna liige pole varem andnud kohtunikuvannet või kohtunikugarantiid, tuleb tal enne tööleasumist
üldises kohtus anda nimetatud vanne või garantii. Mõõtmislaudkonna liige võib anda kohtunikuvande või
kohtunikugarantii ka mõõtmislaudkonna esimehena tegutseva liikme ees.
Ametliku mõõtja ja mõõtmislaudkonna liikmete ebakompetentsuse hindamisel kehtivad samad nõuded, mis
kohtunike kohta. Kui mõõtmislaudkonnas ilmneb erimeelsusi probleemi lahendamisel, otsustatakse küsimus
hääletamise teel, kusjuures hääletamisel tuleb kasutada sama menetlust kui mitmeliikmelises kohtus.
Ametlik mõõtja ja mõõtmislaudkonna esimees ei või otsustada puidu mõõtmise üle müüja, ostja, tööandja või
töövõtja esindajana või nende poolt määratud lepingulise isikuna.

III PEATÜKK
Põhimõõtmine
§ 10. Puidu loovutusmõõtmise sooritavad müüja ja ostja või nende esindajad vastavalt lepingule kas koos või
eraldi. Osapooled võivad ilma mõõtmata leppida kokku puidukoguse hulgas ja kvaliteedis.
Loovutusmõõtmisel tuleb koostada ja kuupäevaga varustada mõõtmisdokument, millele märgitakse järgmised
andmed:
1) müüja ja ostja nimi ning aadressid,
2) mõõtmistulemus või andmed, mille alusel saab mõõtmistulemuse arvutada,
3) mõõdetud puidukoguse asukoht või tehasmõõtmise puhul mõõtmiskoht, kasutatud mõõtmismeetod ja
tehasmõõtja nimi (võiks olla "mõõtja nimi").
Mõõtmine loetakse lõppenuks kui käesoleva paragrahvi teises lõigus nimetatud andmetega dokument on
koostatud.
§ 11. Kui loovutusmõõtmise on teostanud müüja ja ostja ühine esindaja, samuti tehasmõõtmise puhul tuleb
ostjal tasuda mõõtmiskulutused kui ei ole eelnevalt teisiti kokku lepitud.
§ 12. Juhul, kui osapooled või nende esindajad on loovutusmõõtmise juures, peavad nad vahetult peale mõõtmise
lõppu välja selgitama mõõtmistulemuse või algandmed, mille järgi mõõtmistulemus arvutatakse.
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Kui loovutusmõõtmise on sooritanud müüja või ostja üksi, ning teine osapool või tema esindaja pole mõõtmise
juures olnud, tuleb mõõtmistulemus või selle saamise algandmed toimetada mõõtmisest eemalolnud osapoolele
tähitud kirjaga või muul tõestataval viisil. Kui mõõtmistulemusest on teavitatud mõõtmisest eemalolnud osapoolt
eelnimetatud kirjaga, loetakse andmed kättesaaduks viiendal päeval peale postitamist.
§ 13. Puidu töömõõtmist kasutatakse siis, kui palka või muud tasu makstakse tehtud töö hulga alusel.
Töömõõtmise sooritab tööandja või tema esindaja kui eelnevalt pole teisiti kokku lepitud.
Osapooled võivad kokku leppida, et töömõõtmise andmetena kasutatakse loovutusmõõtmise andmeid. Sellisel
juhul makstakse töövõtjale palka või muud tasu siiski loovutusmõõtmisel tehtud võimalike mahuvähenduste
võrra väiksema puidukoguse eest.
Tööandja peab töövõtjale võimaluse korral ette teatama mõõtmise toimumisest. Töömõõtmisel tuleb koostada
kuupäevaga varustatud dokument, millele märgitakse järgmised andmed:
1) tööandja ja töövõtja nimed ja aadressid,
2) mõõtmistulemus või andmed, mille alusel saab mõõtmistulemuse arvutada,
3) mõõdetud puidukoguse koht või tehasmõõtmisel mõõtmiskoht, mõõtmismeetod ja tehasmõõtja nimi
(võiks olla "mõõtja nimi").
Mõõtmine loetakse lõppenuks kui käesoleva paragrahvi kolmandas lõigus nimetatud andmetega dokument on
koostatud.
§ 14. Juhul, kui osapooled või nende esindajad on loovutusmõõtmise juures, peavad nad vahetult peale mõõtmise
lõppu välja selgitama mõõtmistulemuse või algandmed, mille järgi mõõtmistulemus arvutatakse.
Andmed mõõtmistulemusest või algandmed, mille järgi mõõtmistulemus arvutatakse, tuleb saata teisele
osapoolele kirja teel või elektrooniliselt kui
1) töömõõtmise on sooritanud tööandja või töövõtja üksi ning teisel osapoolel või tema esindaja ei ole
olnud mõõtmise juures
2) mõõtmistulemus saadakse mõlema osapoole poolt sooritatud mõõtmiste tulemusel, kusjuures kumbki
osapool on mõõtnud osa mõõtmistulemust mõjutavatest parameetritest.
§ 15. Kui tehtud töö ei vasta lepingu tingimustele töövõtja süü läbi, ning ta ei kõrvalda puudusi enne
mõõtmistoimingut, võib mõõtmistulemust vähendada nii palju, et vähendus vastab õiglaselt nendele
töökulutustele, mida tuleb teha lepinguvastase töö lepingutingimustele vastavaks saamiseks. Lisaks võib
mõõtmistulemusest vähendada terve selle koguse võrra, mida tööandja ei saa kasutada eesmärgipäraselt.
Kui töömõõtmise tulemusena saadud puidukogus on aluseks ka kolmandale osapoolele makstavale palgale või
muule tasule, ei võeta käesoleva paragrahvi esimeses lõigus nimetatud vähendusi arvesse kolmandale osapoolele
palga või muu tasu määramisel.
§ 16. Üks osapool ei või ilma teise osapoole loata viia puitu mõõtmispaigalt, seda töödelda, ega kõrvaldada
mõõtmismärke, kui see ei ole tehasmõõtmise jaoks vältimatu, enne mõõtmistulemuse lõplikuks tunnistamist.
Transpordivahendil olevat puitu võib vajadusel maha laadida.
§ 17. Maa- ja Metsamajanduse Ministeerium kinnitab Puidumõõtmisnõukogu poolt esitatud puidu mõõtmisel
kasutatavad mõõtmismeetodid ja nende juurde kuuluvad mõõtmisjuhendid. Mõõtmismeetodid või nende
juhendid peavad sisaldama infot heakskiidetud mõõtmistäpsusest, puidu mõõtmisel ja mõõtmistulemuse
arvutamisel kasutatavast andmete klassideks jaotamisest ning arvutus- või lõpptulemuse avaldamistäpsusest.
Mõõtmismeetodid võivad sisaldada ka proovide võtmist.
Kui kasvõi üks Puidumõõtmisnõukogu liikmetest ja tema asetäitja on korraga puudunud sellelt koosolekult,
milles käesoleva paragrahvi esimeses lõigus kirjeldatud ettepanek on otsustatud teha, on Maa- ja
Metsamajanduse Ministeeriumil kohustus enne mõõtmismeetodi või selle juhendi kinnitamist anda koosolekult
puudunule võimalus esitada selle kohta arvamus.
§ 18. Lisaks eelnevale paragrahvile võivad puidu mõõtmise osapooli esindavad organisatsioonid kokku leppida
arendamisjärgus olevate mõõtmismeetodite ja mõõtmisjuhendite katselises kasutuselevõtus ajalise piiranguga
kuni kolm aastat. Katsetamisel olevad mõõtmismeetodid ja mõõtmisjuhendid tuleb enne nende kasutuselevõttu
saata informeerimiseks Puidumõõtmisnõukogule.
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Masinülestöötamist ja puidu transporti puudutavas töömõõtmises võivad ka tööandja ja töövõtja kokku leppida
arendamisjärgus olevate mõõtmismeetodite ja mõõtmisjuhendite katselises kasutuselevõtus ajalise piiranguga
kuni kolm aastat. Kokkulepe peab olema kirjalik ja selles peab sisalduma kirjeldus katsekasutusele võetavast
mõõtmisjuhendist või mõõtmismeetodist ning tööandja peab need enne nende kasutuselevõttu saatma
informeerimiseks Puidumõõtmisnõukogule.
§ 19. Kui osapoolte vahelises lepingus puuduvad piisavad kvaliteeditingimused, tuleb juhinduda
"Puidumõõtmismääruses" sätestatust.

IV PEATÜKK
Ametlik mõõtmine
Ametliku mõõtmise eeldused ja mõõtmisnõude täitmine
§ 20. Ametlik mõõtmine viiakse läbi asjaosaliste palvel siis kui:
1) asjaosaliste vahel on tekkinud erimeelsusi põhimõõtmise tulemuste kohta,
2) asjaosalised ei suuda kokku leppida põhimõõtmise toimumise ajas,
3) asjaosaline on põhjuseta jäänud saabumata sellise mõõtmise läbiviimise juurde, mis kokkuleppe järgi
tuleb ühiselt sooritada.
Kui osapool on mõõtmistulemuse heaks kiitnud, ei või ta paluda samale puidukogusele ametliku mõõtmise
läbiviimist.
§ 21. Loovutusmõõtmise tulemusega rahulolematul osapoolel tuleb paluda ametliku mõõtmise läbiviimist
hiljemalt viiendal päeval sellest päevast alates, kui ta on saanud teada loovutusmõõtmise tulemuse. Kui
rahulolematust määratud ajal ei ilmutata, loetakse loovutusmõõtmise tulemus lõplikuks ja mõõdetud
puidukoguse võib mõõtmispaigalt ära viia.
§ 22. Kui nii tööandja kui ka töövõtja või nende esindajad on olnud töömõõtmise juures, tuleb
mõõtmistulemusega rahulolematul osapoolel viivitamatult avaldada oma rahulolematust teisele osapoolele.
Kui töömõõtmise on teinud tööandja üksi või kui mõõtmistulemus saadakse mõlema osapoole poolt sooritatud
mõõtmiste tulemusel, kusjuures kumbki osapool on mõõtnud osa mõõtmistulemust mõjutavatest parameetritest,
tuleb mõõtmistulemusega rahulolematul töövõtjal teatada rahulolematusest tööandjale hiljemalt viiendal päeval
alates päevast, millal ta sai teada mõõtmistulemuse või algandmed, mille põhjal saab tulemuse arvutada.
Tööandjal tuleb neljateistkümne päeva jooksul alates sellest, kui töövõtja on käesoleva paragrahvi esimese või
teise lõigu järgselt ilmutanud rahulolematust mõõtmistulemusega, paluda ametliku mõõtmise läbiviimist. Kui
tööandja pole ettenähtud aja jooksul palunud ametliku mõõtmise läbiviimist, võib seda paluda ka töövõtja.
Kui rahulolematust käesoleva paragrahvi esimeses ja teises lõigus määratud ajal ei ilmutata, loetakse
loovutusmõõtmise tulemus lõplikuks ja mõõdetud puidukoguse võib mõõtmispaigalt ära viia.
§ 23. Kui töömõõtmise on teinud töövõtja üksi või kui mõõtmistulemus saadakse mõlema osapoole poolt
sooritatud mõõtmiste tulemusel, kusjuures kumbki osapool on mõõtnud osa mõõtmistulemust mõjutavatest
parameetritest, tuleb mõõtmistulemusega rahulolematul tööandjal paluda viie päeva jooksul ametliku mõõtmise
läbiviimist alates päevast, millal ta sai teada mõõtmistulemuse või algandmed, mille põhjal saab tulemuse
arvutada. Kui rahulolematust määratud ajal ei ilmutata, loetakse loovutusmõõtmise tulemus lõplikuks.
Käesoleva paragrahvi esimeses lõigus kirjeldatud töömõõtmise tulemus loetakse tööandja poolt heakskiidetuks
ka juhul, kui puidukogus on tööandja poolt või tema nõusolekul mõõtmispaigalt ära viidud, samuti juhul, kui
tööandja on maksnud mõõtmistulemuse põhjal palka või muud tasu.
§ 24. Ametlikku mõõtmist palutakse sellelt /§ 5. kirjeldatud/ metsakeskuselt, mille tegevuspiirkonnas mõõdetav
puidukogus asub või mille tegevuspiirkonnast on tehasmõõdetud puidukogus raiutud. Suulise palve puhul tuleb
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metsakeskusel välja anda tõend, millel on kirjas aeg, millal on palve vastu võetud. Metsakeskusel tuleb
viivitamatult teatada mõõtmispalvest Metsanduslikule uurimiskeskusele ja teisele osapoolele.
§ 25. Ametlikku mõõtmist paludes tuleb palujal edastada metsakeskusele aeg, millal ta on saanud teada
põhimõõtmise tulemusest, loovutusmõõtmise puhul tuleb lisaks saata ka ostja ja müüja vaheline kirjalik leping,
töömõõtmise puhul § 13. 3. lõigus nimetatud dokument originaalina või kinnitatud koopiana.
Lisaks eelnevale tuleb teatada metsakeskusele järgnevad andmed, kui need ei sisaldu eelnimetatud
dokumentides:
1) mõlema osapoole nimed ja aadressid,
2) puidu sort, hinnatud kogus ja asupaik,
3) millist mõõtmismeetodit kasutades on asjaosaliste poolt mõõtmine sooritatud,
4) asjaolu, milles asjaosalised on erinevatel seisukohtadel.
Kui ametlikku mõõtmist on palutud suuliselt, tuleb käesolevas paragrahvis nimetatud dokumendid ja andmed
toimetada metsakeskusele viivitamatult palve esitamise järel.
Töömõõtmise puhul tuleb tööandjal hoolitseda nimetatud dokumentide toimetamise eest metsakeskusele.

Mõõtmistoiming
§ 26. Pärast ametliku mõõtmise palve edastamist on ametliku mõõtja esmaülesanne alustada mõõtmistoimingut
ja teha selle põhjal otsus.
Kui ametliku mõõtmise palvet ei ole esitatud ettenähtud aja jooksul või ei vasta palve määratud nõudmistele,
mistõttu ametlikku mõõtmist ei sooritata, tuleb ametlikul mõõtjal anda asja kohta otsus. Selle otsuse peale ei saa
esitada kaebust.
§ 27. Ametlik mõõtja peab teatama asjaosalistele ametliku mõõtmise algamisajast niipalju ette, et neil oleks
võimalus osaleda mõõtmistoimingus.
Kui asjaosalistele on käesoleva paragrahvi esimeses lõigu kohaselt ametliku mõõtmise toimumisest teada antud,
ei takista asjaosaliste mõõtmisele mitteilmumine ametliku mõõtmise läbiviimist. Ametlikku mõõtmist palunud
osapoolel tuleb ametlikule mõõtjale vajaduse korral mõõdetav puidukogus täpselt ette näidata.
§ 28. Kui osapool on palunud ametlikku mõõtmist seetõttu, et asjaosalised ei ole kokku leppinud mõõtmisajas
või kui teine osapool on põhjuseta jäänud mõõtmisele ilmumata, tuleb ametlikul mõõtjal kindlaks teha
mõõdetava puidukoguse hulk ja kvaliteet.
Kui ametlikku mõõtmist on palutud seetõttu, et asjaosaliste vahel on tekkinud erimeelsusi mõõtmistulemusest,
tuleb ametlikul mõõtjal kindlaks teha kas kogus või kvaliteet või mõlemad vastavalt sellele, milles asjaosalised
on eriarvamustel.
Kui asjaosaliste vahel on erimeelsus ainult mõnes üksikus mõõtmistulemust mõjutavas parameetris, võib
asjaosaline teise osapoole nõusolekul paluda sellist ametlikku mõõtmist, mis puudutab vaid vaidlusaluseid
parameetreid ja nende mõju selgitamist lõpptulemusele. Muudel juhtudel tuleb ametlikul mõõtjal teha läbi kogu
mõõtmistoiming.
§ 29. Ametlik mõõtja võib temale antud mõõtmisülesande lahendada ka mõõtmist palunud asjaosalise kahjuks.
§ 30. Ametlik mõõtja peab mõõtmise läbiviimisel eelistama asjaosaliste poolt kokkulepitud mõõtmismeetodit.
Kui asjaosalised on kokku leppinud mõne muu, kui § 17. esimeses lõigus nimetatud Maa- ja Metsamajanduse
Ministeeriumi poolt heakskiidetud mõõtmismeetodi kasutamises või kui kokkulepitud mõõtmismeetod ei sobi
antud puidukoguse mõõtmiseks, tuleb ametlikul mõõtjal läbi viia mõõtmistoiming mõõtmismeetodil, mis on
Maa- ja Metsamajanduse Ministeeriumi poolt heakskiidetud ja on mõõtmistehnikalt ning kulutustelt sarnaseim
asjaosaliste poolt kokkulepitule.
Kui puidukogus on paigutatud selliselt, et ametliku mõõtja hinnangul on mõõtmise läbiviimine võimatu, on tal
õigus nõuda puidukoguse ümber paigutamist või mõõtmist segava takistuse kõrvaldamist. Ametlik mõõtja võib
vajadusel ka ise viimatinimetatud toimingud teostada.
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§ 31. Ametliku mõõtja poolt läbiviidud mõõtmismenetlusel koostatud protokollist tuleb kõigile asjaosalistele
anda allkirjastatud väljavõte. Väljavõte peab sisaldama mõõtmisotsust ja muudel juhtudel peale tehasmõõtmise
ka mõõtmistunnistust. Ametliku mõõtja otsusele tuleb lisada kirjalik edasikaebamise protseduuri kirjeldus.
Kui mõõtmistulemust ei saa teada mõõtmistoimingu lõppedes seoses arvutuste tegemise vajadusega või mõnel
muul tehnilisel põhjusel, tuleb ametliku mõõtja otsust sisaldav protokolli väljavõte toimetada asjaosalistele kohe
peale mõõtmistulemuse selgumist, kuid mitte hiljem kui viie ööpäeva jooksul alates mõõtmistoimingu
lõppemisest.
Kui ametlik mõõtmine tuleb teha sellise tehasmõõdetud puidukoguse kohta, mida ei ole enam võimalik muust
puidust eristada ning seetõttu pole võimalik mõõtmistoiminguga viga kindlaks teha, tuleb ametlikul mõõtjal
otsusena esitada arvamus kasutatud mõõtmismeetodist ja mõõtmisvahenditest.
Kui ametlik mõõtja avastab käesoleva paragrahvi 3. lõigus nimetatud juhul mõõtmises vea, tuleb
mõõtmistoimingut jätkata kontrollmõõtmisena § 37 b järgi.
§ 32. Ametliku mõõtja poolt sooritatud mõõtmistoiminguga rahulolematu asjaosaline peab viie päeva jooksul
peale mõõtmisotsusest teadasaamist paluma § 24-ga määratud metsakeskuselt asja saatmist mõõtmislaudkonnale
lahendamiseks. Palve võib edasi anda kirjalikult või suuliselt. Suulise palve puhul tuleb metsakeskusel anda
asjaosalisele tõend, millel on kirjas palve esitamise aeg.
Metsakeskusel tuleb palve esitamisest teavitada Metsanduslikku uurimiskeskust.
Käesoleva paragrahvi esimeses lõigus nimetatud palve võib vahetult peale mõõtmistoimingu lõppu edasi anda ka
ametlikule mõõtjale.
Koos palvega tuleb esitada ka üksikasjad, mille osas ametliku mõõtja poolt sooritatud mõõtmistoimingule
soovitakse muudatust ning põhimõtted, mille põhjal muudatust soovitakse.
§ 33. Kui § 32-s kirjeldatud palve on esitatud, tuleb mõõtmislaudkonna esimehel viivitamatult kutsuda
mõõtmislaudkonna liikmed palvet käsitlema. Esimees peab teatama toimingu algamisajast asjaosalisi niipalju
ette, et neil oleks võimalus osaleda toimingus. Asjaosaliste puudumine ei ole mõõtmislaudkonnale
mõõtmistoimingu läbiviimisel takistuseks.
Kui mõõtmislaudkonnale pole ametlikku mõõtmise kohta palvet esitatud määratud ajal või ei vasta palve
muudele esitatud nõuetele ning mõõtmislaudkond ei saa seetõttu sooritada ametlikku mõõtmist, tuleb
mõõtmislaudkonnal teha sellekohane otsus. Selle otsuse peale ei saa esitada kaebust.
§ 34. Mõõtmislaudkond võib uurida lahendamiseks saadetud mõõtmisasja vaid samas ulatuses, kui see on olnud
ametliku mõõtja uurida. Mõõtmislaudkond võib lahendada temale antud mõõtmisülesande ka mõõtmist palunud
asjaosalise kahjuks. Mõõtmislaudkonna poolt mõõtmisküsimuses tehtud otsuse peale, välja arvatud
mõõtmismaksu määramise otsuse peale, ei saa esitada kaebust.
§ 35. § 30-s sätestatu kasutatavast mõõtmismeetodist ja õigusest puidukoguse ümberpaigutamiseks ning takistuse
kõrvaldamiseks kehtib ka mõõtmislaudkonna poolt sooritatavate mõõtmiste kohta. Mõõtmislaudkond ei ole
seotud ametliku mõõtja poolt samas mõõtmisasjas varem tehtud otsusega.
§ 36. Mõõtmislaudkonna sooritatud mõõtmistoimingust tuleb kõigile asjaosalistele saata väljavõte
mõõtmistoimingu kohta koostatud protokollist. Väljavõttes peab kõigil juhtudel peale tehasmõõtmise sisalduma
mõõtmistunnistus. Väljavõtted allkirjastab mõõtmislaudkonna esimees.

Ametlike mõõtmiste piiramine
§ 37. Sama puidukoguse kohta võib ametlikku mõõtmist sooritada iga mõõtmistulemust mõjutava parameetri
kohta vaid ühe korra. Mõõtmistulemus on asjaosalistele siduv. (Viimane lause on juriidiline väljend. Kas oleks
vaja lahti seletada?)
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IV a PEATÜKK
Kontrollmõõtmine
Mõõtmistoiming
§ 37 a. Ametlikel mõõtjatel tuleb kontrollmõõtmisi läbi viia sellises ulatuses, mis on vajalik tehasmõõtmise
kontrollimiseks. Kontrollmõõtmist võib läbi viia ka mõõtmislaudkond. Kontrollmõõtmisel tuleb koostada
protokoll, millele märgitakse:
1) kontrollmõõtmise aeg ja koht,
2) kontrolli objektiks oleva tehasmõõtja nimi,
3) tehasmõõtmise täpsuse kohta tehtud tähelepanekud.
Kontrollmõõtmise võib sooritada tehasmõõtjat sellest ette teavitamata. Kontrollmõõtmine tuleb läbi viia nii, et
tehasmõõtmise täpsuse seisukohalt olulised üksikasjad saaksid välja selgitatud ning et tehasmõõtmise toiminguid
ei segataks asjatult.
§ 37 b. Tehasmõõtmises on viga kui mõõtmistulemus on vale või mõõtmismeetodis, mõõtmisseadmetes või
nende kasutamises on mõõtmistäpsust mõjutav viga. Kui ametlik mõõtja avastab tehasmõõtmises vea, peab ta
määrama, et tehasmõõtja parandaks mõõtmistulemuse nendel puidukogustel, mis on mõõdetud vea avastamise ja
kõrvaldamise vahelisel ajal. Lisaks sellele avaldab ametlik mõõtja seisukoha vea avastamisele eelnenud ajal
saadud mõõtmistulemuste kohta. Ametliku mõõtja seisukoht võib sisaldada soovitust osapooltele
mõõtmistulemuse parandamise kohta.
Ametlik mõõtja peab mõõtmisülesande mõõtmislaudkonnale edasi andma kui:
1) ametliku mõõtja määrusest hoolimata tehasmõõtmises avastatud viga ei kõrvaldata, kuid tehasmõõtmine
jätkub,
2) ametlik mõõtja ja tehasmõõtja on erinevatel seisukohtadel tehasmõõtmises avastatud vea suhtes.
Mõõtmislaudkond teeb otsuse tehasmõõtmises avastatud vea kohta tekkinud erimeelsuse kohta.
Mõõtmislaudkond võib peatada viga sisaldava tehasmõõtmise toimingu viisil, mida mõõtmislaudkond loeb
sobivaks. Mõõtmislaudkond peab käesolevas lõigus kirjeldatud toimingud läbi viima võimalikult kiiresti.
§ 37 c. Kui tehasmõõtmine on peatatud kontrollmõõtmisel või ametlikul mõõtmisel avastatud vea tõttu, võib
mõõtmist jätkata alles seejärel kui kontrolli teostaja on tunnistanud vea kõrvaldatuks.
§ 37 d. Ametlikul mõõtjal ja mõõtmislaudkonnal on õigus saada täitevabi politseilt, juhul kui kontrollmõõtmise
läbiviimisel või tehasmõõtmise peatamisel seda vaja läheb.

Otsuse muutmise nõudmine
§ 37 e. Mõõtmislaudkonna § 37 b. kolmandas lõigus kirjeldatud otsuse peale saab kaevata sellele halduskohtule,
(hallinto-oikeudelle) mille tegevuspiirkonnas kontrollmõõtmine on sooritatud. Kaebuse esitamisel kehtivad
samad reeglid, mis Soome "Tsiviilõiguse seaduse kasutamise(rakendamise) seaduses" (568/96)
(hallintolainkäyttölaissa) on määratud.
Mõõtmislaudkond võib määrata, et § 37 b. 3. lõigus kirjeldatud otsuse täitmine on kohustuslik otsuse muutmise
nõudmise esitamisest hoolimata, välja arvatud juhul, kui edasikaebuse vastuvõtnud ametnik
(valitusviranomainen) määrab teisiti.

Tehasmõõtmisteade
§ 37 f. Tehasmõõtjal tuleb enne tehasmõõtmise alustamist teha Metsanduslikule uurimiskeskusele
mõõtmiskohajärgne teadaanne, millest selgub:
1) tehasmõõtja nimi, kontaktandmed ja mõõtmiskoht,
2) mõõtmiskohas kasutatav(ad) mõõtmismeetod(id) ja mõõtmisseade või -seadmed, (võiks olla mitmuses,
kuigi originaaltekstis on ainsuses)
3) mõõtmise alustamise aeg.
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Käesoleva paragrahvi esimeses lõigus nimetatud andmete muutumisest tuleb tehasmõõtjal teha teadaanne
Metsanduslikule uurimiskeskusele.

Erimäärused
§ 37 g. Metsanduslik uurimiskeskus võib peale Puidumõõtmisnõukogu ärakuulamist anda täpsemaid juhiseid ja
tehnilisi määrusi kontrollmõõtmise läbiviimise kohta. Puidumõõtmisnõukogu võib teha ettepanekuid eelmises
lauses kirjeldatud juhiste ja määruste andmiseks.

V PEATÜKK
Mõõtmiskulutused
§ 38. Ametliku mõõtmisega seotud kulutused tasutakse asjaosaliste poolt riigile täielikult või osaliselt. Maa- ja
Metsamajanduse Ministeerium määrab mõõtmise põhitoimingute maksud eraldi ametlikule mõõtjale,
mõõtmislaudkonnale ja nende võetud abiliste jaoks. Põhitoimingumaksud määratakse kasutades iga rühma
keskmiseid mõõtmistoimingupäeva kogukulutusi. Kogukulutustena võetakse arvesse ametliku mõõtja poolt
tehtaval ametlikul mõõtmisel riigile tekkivad palgakulutused ja nendele liituvad muud isikupõhised kulutused.
Mõõtmislaudkonna ja abiliste osas võetakse kogukulutustena arvesse palga- ja muud kulutused.
Täpsemad reeglid põhitoimingu maksu kohta määratakse "Puidumõõtmismäärusega".
§ 38 a. Kontrollmõõtmisel võetakse maks tehasmõõtjalt, kui kontrollmõõtmine viiakse läbi mõõtmiskohas:
1) tehasmõõtja palvel,
2) kontrollija algatusel enne tehasmõõtmise alustamist seejärel kui § 37 f- is määratud teadaanne on
tehtud,
3) kontrollija algatusel, ning mõõtmistoimingu käigus selgub, et § 37 f- i järgi tehtud teadaanne on olulisel
määral puudulik.
Maksu määramisel tuleb järgida ka kõike muud, mis on määratud Soome "Maksumääramise seadusega"
(150/92). Käesoleva paragrahvi esimese lõigu 3. punktis kirjeldatud juhul nõutakse lisaks sisse ka 20 % suurune
lisamaks. Kui mõõtmislaudkond tunnistab § 37 b. 3. lõigus kirjeldatud otsusega, et tehasmõõtmisel on juhtunud
viga, on tehasmõõtja kohustatud tasuma riigile kontrollmõõtmisega ja tehasmõõtmise peatamisega seoses
/mõõtmislaudkonnale/ tekkinud kulutused. (See sõna tuleks lause selguse mõttes lisada)
§ 39. Ametlikul mõõtjal või mõõtmislaudkonnal tuleb otsusega kinnitada mõõtmise põhitoimingumaksude
põhjal õiglane toimingumaks vastavalt ametlikul mõõtjal, mõõtmislaudkonnal ja abilistel mõõtmisele kulunud
aja järgi. Toimingumaks on minimaalselt 15 % igas toimingus osalenud rühma põhitoimingumaksust.
Toimingumaksu võib siiski määrata väiksemana järgmistel juhtudel:
1) kasutatud mõõtmismeetod on väga töömahukas ja kallis,
2) rasked lumeolud või võrreldavad tingimused tõstavad mõõtmiskulutusi,
3) kui ametliku mõõtmise palumine on olnud põhimõõtmises kasutatud mõõtmismeetodi sobimatuse tõttu
põhjendatud.
Kui toimingumaks määratakse väiksemaks kui 15 % mõõtmise põhitoimingumaksust, tuleb maksu alandamise
otsust eraldi põhjendada.
Toimingumaksu suurust kinnitades tuleb arvestada, et see ei muutuks liiga suureks mõõdetava puidukoguse
põhjal makstava soorituse eest määratava tasu väärtusega võrreldes.
Maa- ja Metsamajanduse Ministeerium kinnitab täpsemad määrused toimingumaksu suuruse määramiseks.
§ 40. Ametlikul mõõtjal ja mõõtmislaudkonnal tuleb otsusega kinnitada makstava toimingutasu jagamine
asjaosaliste vahel.
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Kui ametlik mõõtmine on läbi viidud seetõttu, et asjaosalised ei ole suutnud kokku leppida põhimõõtmise
toimumisajas, jagatakse toimingutasu asjaosaliste vahel võrdselt.
Ainult üks asjaosaline on kohustatud maksma toimingutasu kui:
1) põhimõõtmise ja ametliku mõõtmise tulemuste erinevus on suurem ametlikus mõõtmistoimingus
kasutatud mõõtmismeetodis lubatud eksimispiiridest ning viga on olnud põhimõõtmisel asjaosalise
kasuks,
2) asjaosaline üksi on palunud ametlikku mõõtmist ja põhimõõtmise tulemus erineb lubatud
eksimispiiridest vähem,
3) ametlik mõõtmine on läbi viidud seetõttu, et asjaosaline on põhjuseta jäänud ilmumata
mõõtmistoimingule, mis asjaosaliste kokkuleppel on määratud ühiselt läbiviidavaks.
Kui asjaosalised on kokku leppinud toimingutasu jagamises, tuleb maksekohustus kinnitada vastavalt
asjaosaliste kokkuleppele.
§ 41. Asjaosaline, kes on rahulolematu ametliku mõõtja otsusega vaid toimingutasu määramise osas, võib selle
muutmist nõuda kaebusega 30 päeva jooksul alates mõõtmistunnistusest teadasaamisest sellelt halduskohtult
(hallinto-oikeudelta), mille piirkonnas ametlik mõõtmine on täielikult või põhiulatuses läbi viidud. Samal viisil
võib nõuda muutust mõõtmislaudkonna otsusele toimingutasu määramise osas. Halduskohtu (hallinto-oikeuden)
poolt antud asjas tehtud otsuse muutmist ei ole võimalik nõuda.
Asjaosalisel tuleb hiljemalt otsuse muutmise nõudmise aja lõppemispäeval toimetada halduskohtule (hallintooikeudelle) adresseeritud otsuse muutmise nõudmise kiri ka § 24-s kirjeldatud metsakeskusele.
Metsakeskusel tuleb seejärel viivitamata saata otsuse muutusenõude lisadena mõõtmist puudutavad dokumendid
ja mõõtmist läbiviinud ametliku mõõtja või mõõtmislaudkonna poolt mõõtmistoimingu kohta antud kirjalik
seisukoht halduskohtule (hallinto-oikeudelle) ning teavitama muutusnõudest ka Metsanduslikku uurimiskeskust.
Kaebuse esitamisel kehtivad asjakohastes osades samad reeglid, mis Soome "Tsiviilõiguse seaduse
kasutamise(rakendamise) seaduses" (568/96) (hallintolainkäyttölaissa) on määratud.
§ 42. Asjaosalistel tuleb toimingutasu maksta riigile 30 päeva jooksul arvestades päevast, millal otsus
toimingutasu määramisest on muutunud lõplikuks.
Kui riigile ei maksta toimingutasu tähtajaks, nõutakse maksmata toimingutasult aastast viivist Soome
"Intressiseaduse" (korkolain) § 4. 3. punktis kirjeldatud intressimäära suuruse järgi maksu tasumise lõpptähtajast
kuni päevani, millal maks tasutakse.
Toimingutasu intressi võib tühistada ilma vastava kohtuotsuseta kui seda võimaldab Soome "Maksude ja tasude
väljanõudmise seadus" (367/61) verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annettu laki.

VI PEATÜKK
Erimäärused
§ 43. Käesoleva seaduse täideviimise kõrgeim juhtimine ja järelvalve on Soome Maa- ja Metsamajanduse
Ministeeriumi ülesanne. Metsandusliku uurimiskeskuse ülesanne on juhtida ametlike mõõtjate ja
mõõtmislaudkondade tegevuspraktikat ja korraldust.
§ 44. Metsanduslik uurimiskeskus maksab mõõtmislaudkonna esimehe ja liikmete palgad, päevarahad ja
sõidukulude kompensatsioonid ning ametlike mõõtjate või mõõtmislaudkonna poolt võetud abiliste kulud.
§ 45. Kui mõõtmistulemuse suhtes on tekkinud erimeelsusi, ei või tööandja viivitada palga või muu kulu
tasumisega, millele mõõtmistöö sooritajal on vaieldamatu õigus.
§ 46. § 16, § 18 teise lõigu, § 22 kolmanda lõigu, § 25 kolmanda lõigu või § 37 f- is määratuga vastuolus oleva
tegevuse eest määratakse "Puidumõõtmisseaduse" rikkumise eest trahv.
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§ 47. Mõõtmislaudkonnal tuleb järgida käesoleva seaduse järgseid ülesandeid täites ka Soome "Tsiviilõiguse
seaduse kasutamise(rakendamise) seadusega" (hallintolainkäyttölaissa) määratud ühilduvate osade täitmist.
Mõõtmislaudkonna kohta kehtivad Soome "Tsiviilõiguse seaduse kasutamise(rakendamise) seaduses" (568/96)
(hallintolainkäyttölaissa) määratud ühilduvad osad.
Käesolevas seaduses antud tähtaegade määramisel on järgitud Soome "Seadusandlike tähtaegade arvestamise
seadust" (150/30) (säädettyjen määräaikain laskemisesta annettu lakia) ja teadaannetes Soome "Haldusasjus
teadaannete määramise seadust" (232/66) (tiedoksiannosta hallintoasioissa annettua lakia).
§ 48. Täpsemad juhised käesoleva seaduse rakendamiseks antakse "Puidumõõtmismääruses".
§ 49. Käesolev seadus jõustub 1. juulil 1991 ja sellega kaotab kehtivuse 7. märtsil 1969 jõustunud
"Puidumõõtmisseadus" (161/69) ning sellesse hiljem tehtud parandused.
Mõõtmistes, mis põhinevad enne käesoleva seaduse jõustumist tehtud lepingutele, tuleb järgida
toimingukuupäevi arvesse võtmata varem kehtinud reegleid kui asjaosalised pole teisiti kokku leppinud. 7.
märtsil 1969 jõustunud "Puidumõõtmismääruses" (163/69) ja selles hiljem tehtud muutustes määratut võib
rakendada kahe aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest alates.
Käesoleva seaduse rakendamist eeldavate toimingute tegemisega võib alustada ja dokumentidele
toimingukuupäevi märkida juba enne seaduse jõustumist.
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