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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi puutavaranmit-
tauslain muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Puutavaranmittauslakia ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että lain toimeenpanoon liitty-
vät operatiiviset tehtävät siirretään maa- ja 
metsätalousministeriöltä Metsäntutkimuslai-
tokselle. Esitys merkitsisi maa- ja metsätalo-
usministeriön virallisten mittaajien kolmen 
viran ja näihin virkoihin nimitettyjen henki-
löiden siirtymistä lain tullessa voimaan Met-
säntutkimuslaitoksen viroiksi ja virkamiehik-
si.  

Metsäntutkimuslaitos vastaisi puutavaran 
tehdasmittauksen valvonnasta sekä virallisten 

mittaajien ja mittauslautakuntien toiminnan 
käytännön järjestelystä. Maa- ja metsätalo-
usministeriön tehtäväksi jäisi edelleen puuta-
varanmittauslain täytäntöönpanon ylin johto 
ja valvonta, puutavaran mittauksessa käytet-
tävien mittausmenetelmien ja niitä koskevien 
ohjeiden vahvistaminen sekä puutavaran mit-
tauksen neuvottelukunnan ja mittauslauta-
kuntien asettaminen. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.  

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

Puutavaranmittauslaissa (364/1991) sääde-
tään puutavaran ja 20 irtokuutiometriä suu-
remman hake- tai sahanpuruerän mittaukses-
ta. Laissa säädetään myös puutavaranmitta-
uksen organisaatioista, virallisesta mittauk-
sesta ja valvontamittauksesta. Sovelta-
misalallaan lain säännökset ovat ensisijaisia 
ja velvoittavia eli lainvastainen sopimusehto 
on mitätön. Lain säännösten keskeisenä tar-
koituksena on turvata puutavaran mittauksen 
heikomman osapuolen asemaa. 

Virallista mittausta ja valvontamittausta 
varten on olemassa virallisia mittaajia ja mit-
tauslautakunta. Maa- ja metsätalousministe-
riö määrää virallisten mittaajien toimintapiirit 
ja jokaista piiriä varten sen metsäkeskuksen, 
josta käsin virallinen mittaaja toimii. Minis-
teriö asettaa myös mittauslautakunnan tai 
-lautakuntia. 

Käyttötarkoituksen perusteella arvioituna 
puutavaran mittaus tapahtuu luovutusmitta-
uksena, työmittauksena tai virallisena mitta-
uksena. Luovutusmittauksella todetaan sopi-
muksessa edellytetty puutavaran määrä ja 
laatu kauppahinnan määräämistä varten. 
Työmittauksella todetaan työn tuloksen pal-
jous palkan tai muun korvauksen määräämis-
tä varten. Virallinen mittaus voidaan luokitel-
la asianosaisen tarkastus- ja oikeussuojakei-
noksi. Virallisella mittauksella tarkoitetaan 
virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan 
suorittamaa luovutus- tai työmittausta, joka 
tapahtuu asianosaisen pyynnöstä ja jolla rat-
kaistaan puutavaran määrää tai laatua koske-
va erimielisyys. 

Valvontamittauksella tarkoitetaan virallisen 
mittaajan tai mittauslautakunnan omasta 
aloitteestaan tai pyynnöstä suorittamaa teh-
dasmittauksessa käytetyn laitteen, ohjelman 
tai menettelyn tarkastamista. Valvontamitta-
us on itsenäinen mittaustoimitus, jonka ta-
voitteena on estää ennakolta tehdasmittauk-
sessa mahdollisesti syntyvät ongelmat. Jo-
kainen tehdasmittaaja voi joutua virallisen 
mittaajan tai mittauslautakunnan suorittaman 
yllätystarkastuksen kohteeksi. 

Puutavaranmittauslain toimeenpanotehtä-
vissä on ollut pääpaino vuonna 1997 voi-
maan tulleen lainmuutoksen jälkeen tehdas-
mittauksen valvonnassa. Sen ohella viralliset 
mittaajat ovat antaneet puutavaranmittauk-
seen liittyvää koulutusta ja neuvontaa ja osal-
listuneet alaa koskevaan kehittämistoimin-
taan. Lisäksi he ovat tehneet ministeriön 
määrääminä kestävän metsätalouden rahoi-
tuksesta annetun lain  (1094/1996) ja met-
sänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 
(684/1979) toimeenpanoon liittyviä kenttä-
tarkastuksia. 

Maa- ja metsätalousministeriölle kuuluu 
puutavaranmittauslain täytäntöönpanon ylin 
johto ja valvonta. Lain 17 §:n nojalla minis-
teriö vahvistaa puutavaran mittauksessa käy-
tettävät mittausmenetelmät ja niitä koskevat 
ohjeet. Ministeriö asettaa vähintään yhden 
kolmijäsenisen mittauslautakunnan.  Lisäksi 
ministeriö määrää virallisten mittaajien toi-
mintapiirit (mittaajapiirit) ja jokaista mittaa-
japiiriä varten sen metsäkeskuksen, josta kä-
sin virallinen mittaaja toimii. Maa- ja metsä-
talousministeriön virkamiehinä toimii kolme 
virallista mittaajaa. 

Metsäntutkimuslaitos on maa- ja metsäta-
lousministeriön alainen riippumaton tutki-
muslaitos. Metsäntutkimuslaitos harjoittaa 
muun muassa puutavaran mittaukseen liitty-
vää tieteellistä tutkimustoimintaa sekä edis-
tää tutkimustulosten hyväksikäyttöä. Metsän-
tutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 
(1140/1999) mukaan tutkimuslaitos hoitaa 
muut sille laissa tai asetuksessa säädetyt teh-
tävät. 

Ministeriön alaisena toimii esityksiä ja lau-
suntoja antava sekä puutavaran mittauksen 
kehittämiseksi ehdotuksia tekevä puutavaran 
mittauksen neuvottelukunta. 

 
2.  Ehdotetut  muutokset  

Esityksen tavoitteena on meneillään olevan 
keskushallintouudistuksen periaatteiden mu-
kaisesti kehittää tarkoituksenmukaisella ta-
valla maa- ja metsätalousministeriön ja sen 
alaisten organisaatioiden työnjakoa. Kes-
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kushallintouudistuksen eräänä tehtävänä on 
karsia ministeriöistä operatiivisia tehtäviä 
niin, että ne voivat entistä paremmin toimia 
hallituksen strategisina esikuntina. 

Tällä hetkellä maa- ja metsätalousministe-
riön suorittamat puutavaranmittauslaissa tar-
koitetut viralliseen mittaukseen ja mittauksen 
valvontaan liittyvät tehtävät eivät ole luon-
teeltaan ministeriötasolle kuuluvia strategi-
sen esikunnan tehtäviä. Ne sopivat paremmin 
Metsäntutkimuslaitokselle. Siirto vahvistaa 
myös puutavaranmittauslain toimeenpanon ja 
alaa koskevan tutkimus- ja kehittämistoimin-
nan vuorovaikutusta. Puutavaranmittauslain 
täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta kuu-
luisi edelleen ministeriölle. Maa- ja metsäta-
lousministeriön tehtäväksi jäisi edelleen puu-
tavaran mittaukseen liittyvä alemmanastei-
nen norminanto sekä puutavaran mittauksen 
neuvottelukunnan ja mittauslautakuntien 
asettaminen. 

Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä olisi 
ohjata virallisten mittaajien ja mittauslauta-
kunnan toiminnan käytännön järjestelyä. 
Puutavaran tehdasmittaajan tulisi ennen teh-
dasmittauksen aloittamista tehdä tutkimuslai-
tokselle mittauspaikkakohtainen ilmoitus, 
josta ilmenisivät kaikki tehdasmittauksen 
valvonnan kannalta tarpeelliset seikat. 

Puutavaranmittauslaissa säädettyjen varsin 
lyhyiden määräaikojen vuoksi puutavaran vi-
rallista mittausta pyydettäisiin edelleenkin 
siltä metsäkeskukselta, jonka toimialueella 
mitattava puutavara sijaitsee tai jonka toimi-
alueella tehdasmitattava puutavara on hakat-
tu. Samoin metsäkeskukselta pyydettäisiin 
virallisen mittaajan käsittelemän asian saat-
tamista mittauslautakunnan ratkaistavaksi. 

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi lain-
säädännön muuttumisesta aiheutuvia vähäisiä 
teknisiä täsmennyksiä. 

 
 

3.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole valtion menoja lisääviä 
eikä valtion tuloja vähentäviä vaikutuksia. 
Esityksen merkittävimmät vaikutukset aiheu-
tuisivat puutavaranmittauslain toimeenpano-
tehtävien siirtymisestä Metsäntutkimuslai-
tokseen. Puutavaranmittauslain toimeenpano-
tehtävien vaatima rahoitus on vuotta 2003 

koskien suunniteltu siirrettäväksi Metsäntut-
kimuslaitoksen toimintamenomomentille 
30.32.21 (Metsäntutkimuslaitoksen toimin-
tamenot) maa- ja metsätalousministeriön 
toimintamenomomentilta 30.01.21 (maa- ja 
metsätalousministeriön toimintamenot). 
Muutoksesta aiheutuvaksi vuotuiseksi määrä-
rahatarpeeksi on arvioitu 220 000 euroa. 
Metsäntutkimuslaitoksen puutavaranmittaus-
lain mukaisiin tehtäviin vuonna 2002 tarvit-
sema rahoitus on tarkoitus järjestää siten, että 
valtion talousarviolain (423/1988) 7 a §:n 
mukaisesti maa- ja metsätalousministeriön 
toimintamenoihin tarkoitettuja varoja siirre-
tään Metsäntutkimuslaitoksen käytettäväksi. 

Suunnitellun puutavaranmittauslain toi-
meenpanotehtävien siirtämisen yhteydessä 
maa- ja metsätalousministeriön kolme viralli-
sen mittaajan virkaa ja näihin virkoihin nimi-
tetyt henkilöt siirtyvät lain tullessa voimaan 
Metsäntutkimuksen viroiksi ja virkamiehiksi. 
Siirrettävä toiminta liitettäisiin kiinteästi tut-
kimuslaitoksen muuhun toimintaan ja järjes-
tettäisiin laitoksen hankeorganisaatioon sopi-
vaksi. 

Toteutuessaan ehdotus terävöittäisi maa- ja 
metsätalousministeriön roolia ja parantaisi 
ministeriön mahdollisuuksia keskittyä minis-
teriötason ydintehtäviin. 
 
 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä, minkä lisäksi sitä 
on käsitelty puutavaranmittauksen neuvotte-
lukunnassa, joka koostuu puutavaran mitta-
uksen sidosryhmien edustajista. Esityksestä 
on pyydetty lausunnot Metsäntutkimuslaitok-
selta, metsäkeskuksilta, Metsätalouden kehit-
tämiskeskus Tapiolta, Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, Metsäte-
ollisuus ry:ltä, Puu- ja erityisalojen liitolta, 
Koneyrittäjien liitto ry:ltä ja Metsäalan kulje-
tusyrittäjät ry:ltä. Saaduissa lausunnoissa ei 
ole vastustettu ehdotuksia. Muutamissa lau-
sunnoissa on todettu, että mikäli puutava-
ranmittauslaissa tarkoitettuja viralliseen mit-
taukseen ja valvontamittaukseen liittyviä teh-
täviä ei voida pitää ministeriötasolle kuulu-
vina tehtävinä, niiden siirto juuri Metsäntut-
kimuslaitokselle on perusteltua. 
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5.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-

dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 
 

 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

3 §. Työsopimuslaki (55/2001) on tullut 
voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001 ja sillä on 
kumottu työsopimuslaki (320/1970). Pykälän 
9 kohdan viittaussäännös täsmennetään vas-
taamaan muuttunutta lainsäädäntöä. 

5 §. Voimassa olevan säännöksen mukaan 
maa- ja metsätalousministeriö määrää viral-
listen mittaajien toimintapiirit (mittaajapiirit) 
ja jokaista mittaajapiiriä varten sen metsä-
keskuksen, josta käsin virallinen mittaaja 
toimii. Lisäksi ministeriö asettaa tarvittavan 
määrän mittauslautakuntia ja määrää niiden 
toimintapiirit. Puutavaran mittauksen opera-
tiiviset toimeenpanotehtävät on tarkoitus siir-
tää Metsäntutkimuslaitokselle. Pykälää täs-
mennettäisiin siten, että siinä ei enää säädet-
täisi metsäkeskuksista, joista käsin viralliset 
mittaajat toimivat. 

24 §. Virallisen mittauksen pyytämistä 
koskeva menettely säilyisi ennallaan. Viral-
lista mittausta pyydettäisiin suullisesti tai kir-
jallisesti siltä metsäkeskukselta, jonka toimi-
alueella mitattava puutavara sijaitsee tai jon-
ka toimialueelta tehdasmitattava puutavara 
on hakattu. Pykälää täsmennettäisiin siten, 
että metsäkeskuksen tulisi ilmoittaa virallisen 
mittauksen suorittamista koskevasta pyyn-
nöstä Metsäntutkimuslaitokselle. 

32 §. Muutoksenhaku virallisen mittaajan 
päätökseen säilyisi ennallaan. Pykälää täs-
mennettäisiin siten, että metsäkeskuksen tuli-
si ilmoittaa Metsäntutkimuslaitokselle asian-
osaisen pyynnöstä saattaa virallisen mittaajan 
käsittelemä asia mittauslautakunnan ratkais-
tavaksi. 

37 e §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
muutoksenhausta mittauslautakunnan 37 b 
§:n 3 momentin nojalla tekemään valvonta-
mittausta koskevaan päätökseen. Momenttia 
täsmennettäisiin lainsäädännön muuttumisen 
vuoksi siten, että maininta lääninoikeudesta 
muutoksenhakutahona korvattaisiin hallinto-
oikeudella. 

37 f §. Voimassa olevien säännösten mu-
kaan maa- ja metsätalousministeriö vastaa 
puutavaranmittauslain toimeenpanosta. Puu-
tavaran viralliset mittaajat ovat ministeriön 
virkamiehiä. Puutavaranmittauslain operatii-
viset toimeenpanotehtävät, mukaan lukien 
valvontamittauksen toimeenpano, on tarkoi-
tus siirtää maa- ja metsätalousministeriöltä 
Metsäntutkimuslaitokselle. 

Pykälän mukaan tehdasmittaajan olisi en-
nen tehdasmittauksen aloittamista tehtävä 
Metsäntutkimuslaitokselle mittauspaikkakoh-
tainen ilmoitus, josta ilmenee tehdasmittaa-
jan nimi, yhteystiedot ja mittauspaikka, mit-
tauspaikalla käytettävä mittausmenetelmä ja 
mittalaite, mittauksen aloittamisajankohta 
sekä edellä mainituissa seikoissa tapahtuneet 
muutokset. Säännös vastaa voimassa olevaa 
pykälää siten muutettuna, että ilmoitus teh-
täisiin maa- ja metsätalousministeriön sijasta 
Metsäntutkimuslaitokselle. 

37 g §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
asiasisältöä muuttamatta selvennettäväksi si-
ten, että asianomaisen ministeriön sijasta 
mainittaisiin maa- ja metsätalousministeriö 
toimivaltaisena viranomaisena antamaan tar-
kempia ohjeita ja määräyksiä valvontamitta-
uksen toimittamisesta.  

41 §. Pykälää täsmennettäisiin lainsäädän-
nön muuttumisen vuoksi siten, että maininnat 
lääninoikeudesta korvattaisiin hallinto-
oikeudella. Lisäksi pykälän 2 momentissa 
säädettäisiin metsäkeskuksen tehtäväksi il-
moittaa hallinto-oikeudelle tehdystä valituk-
sesta Metsäntutkimuslaitokselle. 

43 §. Lain täytäntöönpanon ylin johto ja 
valvonta kuuluisi edelleen maa- ja metsäta-
lousministeriölle. Koska viralliset mittaajat 
eivät enää toimisi metsäkeskuksesta käsin, 
vaan he olisivat Metsäntutkimuslaitoksen 
virkamiehiä, ehdotetaan, että tutkimuslaitok-
sen tulisi ohjata virallisten mittaajien ja mit-
tauslautakuntien toiminnan käytännön järjes-
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telyjä. 
44 §. Voimassa olevan säännöksen mukaan 

valtion talousarvioon otetaan vuosittain mää-
räraha, jonka puitteissa metsäkeskus, josta 
käsin virallinen mittaaja toimii, maksaa mit-
tauslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten 
palkkiot, päivärahat ja matkakustannusten 
korvaukset sekä virallisen mittaajan tai mit-
tauslautakunnan ottamista apulaisista aiheu-
tuvat kulut. Ehdotetussa pykälässä säädettäi-
siin Metsäntutkimuslaitoksen tehtäväksi 
maksaa edellä mainitut kulut. Tarkoitus on, 
että valtion talousarviossa puutavaranmit-
tauslain täytäntöönpanoon tarvittavat varat 
siirretään maa- ja metsätalousministeriön 
toimintamenoista Metsäntutkimuslaitokselle. 

47 §. Pykälässä säädetään puutavaranmit-
tauslain toimeenpanoon liittyvästä viran-
omaismenettelystä. Mittauslautakunnan olisi 
hoitaessaan puutavaranmittauslain mukaisia 
tehtäviä noudatettava voimassa olevien sään-
nösten mukaisesti soveltuvin osin hallinto-
lainkäyttölakia. Lain mukaisissa määräaiko-
jen laskemisissa sovellettaisiin nykyisten 
säännösten mukaisesti säädettyjen määräai-
kain laskemisesta annettua lakia (150/1930) 
ja tiedoksiannoissa tiedoksiannosta hallinto-
asioissa annettua lakia (232/1966). Virallisen 
mittaajan olisi voimassa olevien säännösten 
mukaisesti noudatettava valvontamittaukseen 
liittyvissä tehtävissä soveltuvin osin hallin-
tomenettelylain (598/1982) säännöksiä. 

Pykälässä ei enää säädettäisi metsäkeskuk-
selle velvollisuutta noudattaa puutavaranmit-
tauslain mukaisissa tehtävissä hallintomenet-
telylakia, koska tämä velvollisuus on sille 
asetettu metsäkeskuksista ja metsätalouden 

kehittämiskeskuksesta annetun lain 
(1474/1995) 8 §:ssä.   

Voimaantulosäännös. Valtioneuvosto on 
15 päivänä toukokuuta 1998 antanut periaa-
tepäätöksen henkilöstön aseman järjestämi-
sestä valtionhallinnon organisaatiomuutosti-
lanteissa. Sen mukaan viraston lakatessa ja 
sen tehtävien siirtyessä toiselle valtion viras-
tolle sisällytetään asianomaiseen organisaa-
tiomuutoslakiin säännös, jonka mukaan vir-
ka- ja työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy 
tämän viraston palvelukseen. Erityinen sään-
nös on tarpeen, koska valtion virkamieslain 
(750/1994) mukaan täytettynä oleva virka 
saadaan siirtää organisaatiosta toiseen vain 
asianomaisen virkamiehen suostumuksella. 
Ehdotettu säännös on tämän periaatteen mu-
kainen. Maa- ja metsätalousministeriön kol-
me virallisen mittaajan virkaa ja näihin vir-
koihin nimitetyt henkilöt siirtyvät lain voi-
maan tullessa Metsäntutkimuksen viroiksi ja 
virkamiehiksi. Virkojen tai tehtävien siirtä-
miseen ei tarvittaisi virkamiehen suostumus-
ta. 

Voimaantulosäännöksellä järjestettäisiin 
myös vireillä olevien hallintoasioiden käsitte-
ly. Ne maa- ja metsätalousministeriössä vi-
reillä olevat asiat, jotka tämän lain tai muun 
lain tai lain nojalla annettavan asetuksen no-
jalla kuuluisivat Metsäntutkimuslaitoksen 
tehtäviin, siirtyisivät Metsäntutkimuslaitok-
sen käsiteltäviksi. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotukset 
Laki 

puutavaranmittauslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/1991) 3 §:n 1 

momentin 9 kohta, 5 ja 24 §, 32 §:n 1 momentti, 37 e §:n 1 momentti, 37 f §, 37 g §:n 1 mo-
mentti sekä 41, 43, 44 ja 47 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 9 kohta, 5 ja 24 §, 32 §:n 1 momentti, 37 e §:n 1 
momentti, 37 f §, 37 g §:n 1 momentti sekä 43, 44 ja 47 § laissa 159/1997 ja 41 § osaksi mai-
nitussa laissa, seuraavasti:  

 
3 § 

Tässä laissa tarkoitetaan:  
— — — — — — — — — — — — — —  

9) työnantajalla  sekä työsopimuslain 
(55/2001) mukaista työnantajaa että sellaista 
urakanantajaa, joka suorittaa urakoitsijalle 
korvauksen urakan kohteena olevan puutava-
raerän määrän perusteella; ja  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 §  
Maa- ja metsätalousministeriö määrää vi-

rallisten mittaajien toimintapiirit (mittaaja-
piirit). Ministeriö asettaa tarvittavan määrän 
mittauslautakuntia ja määrää niiden toimin-
tapiirit. 
 

24 §  
Virallista mittausta pyydetään kirjallisesti 

tai suullisesti siltä metsäkeskukselta, jonka 
toimialueella mitattava puutavara sijaitsee tai 
jonka toimialueelta tehdasmitattava puutava-
ra on hakattu. Suullisesta pyynnöstä on met-
säkeskuksen annettava asianosaiselle todis-
tus, josta ilmenee, milloin pyyntö on vas-
taanotettu. Metsäkeskuksen on viivytyksettä 
ilmoitettava virallisen mittauksen suoritta-
mista koskevasta pyynnöstä Metsäntutkimus-
laitokselle sekä toiselle asianosaiselle. 
 

32 § 
Virallisen mittaajan suorittamaan mittaus-

toimitukseen tyytymättömän asianosaisen on 
viiden päivän kuluessa siitä, kun tämä on 
saanut tiedon virallisen mittaajan päätökses-
tä, pyydettävä 24 §:ssä tarkoitetulta metsä-
keskukselta asian saattamista mittauslauta-
kunnan ratkaistavaksi. Pyyntö voidaan tehdä 
kirjallisesti tai suullisesti. Suullisesta pyyn-

nöstä on metsäkeskuksen annettava asian-
osaiselle todistus, josta ilmenee, milloin 
pyyntö on vastaanotettu. Metsäkeskuksen on 
ilmoitettava pyynnöstä Metsäntutkimuslai-
tokselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 e §  
Mittauslautakunnan 37 b §:n 3 momentissa 

tarkoitettuun päätökseen saa hakea valitta-
malla muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jon-
ka tuomiopiirissä valvontamittaus on suori-
tettu. Muutoksenhakuun sovelletaan, mitä 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 f §  
Tehdasmittaajan on ennen tehdasmittauk-

sen aloittamista tehtävä Metsäntutkimuslai-
tokselle  mittauspaikkakohtainen ilmoitus, 
josta ilmenee: 

1) tehdasmittaajan nimi, yhteystiedot ja 
mittauspaikka;  

2) mittauspaikalla käytettävä mittausmene-
telmä ja mittalaite; ja  

3) mittauksen aloittamisajankohta. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa seikois-

sa tapahtuneista muutoksista tehdasmittaajan 
on tehtävä ilmoitus Metsäntutkimuslaitoksel-
le. 
 

37 g  
Maa- ja metsätalousministeriö voi puutava-

ranmittauksen neuvottelukuntaa kuultuaan 
antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä val-
vontamittauksen toimittamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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41 §  
Asianosainen, joka on tyytymätön viralli-

sen mittaajan päätökseen vain toimitusmak-
sua koskevalta osin, voi hakea siihen valit-
tamalla muutosta 30 päivän kuluessa asiaa 
koskevan mittaustodistuksen tiedoksi saami-
sesta lukien siltä hallinto-oikeudelta, jonka 
alueella virallinen mittaus on kokonaan tai 
pääosin toimitettu. Vastaavasti voidaan ha-
kea muutosta mittauslautakunnan päätökseen 
toimitusmaksun osalta. Hallinto-oikeuden 
asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

Asianosaisen on viimeistään muutoksenha-
kuajan päättymispäivänä toimitettava hallin-
to-oikeudelle osoitettu muutoksenhakukir-
jelmä 24 §:ssä tarkoitetulle metsäkeskuksel-
le. Metsäkeskuksen on viipymättä lähetettävä 
muutoksenhakukirjelmä liitteineen, asian kä-
sittelystä kertyneet asiakirjat ja asianomaisen 
virallisen mittaajan tai mittauslautakunnan 
asian johdosta antama lausunto hallinto-
oikeudelle sekä ilmoitettava valituksesta 
Metsäntutkimuslaitokselle. 

Muutoksenhaussa on soveltuvien osin nou-
datettava, mitä hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään. 
 

43 §  
Tämän lain täytäntöönpanon ylin johto ja 

valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministe-
riölle. Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä on 
ohjata virallisten mittaajien ja mittauslauta-
kuntien toiminnan käytännön järjestelyä. 
 

44 §  
Metsäntutkimuslaitos maksaa mittauslauta-

kunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot, 

päivärahat ja matkakustannusten korvaukset 
sekä virallisen mittaajan tai mittauslautakun-
nan ottamista apulaisista aiheutuvat kulut. 
 

47 §  
Mittauslautakunnan on hoitaessaan tämän 

lain mukaisia tehtäviä noudatettava soveltu-
vin osin, mitä hallintolainkäyttölaissa sääde-
tään.  

Tämän lain mukaisissa määräaikojen las-
kemisissa sovelletaan säädettyjen määräai-
kain laskemisesta annettua lakia (150/1930) 
ja tiedoksiannoissa tiedoksiannosta hallinto-
asioissa annettua lakia (232/1966). 

Virallisen mittaajan on 4 a luvun mukaisis-
sa tehtävissä noudatettava soveltuvin osin, 
mitä hallintomenettelylaissa (598/1982) sää-
detään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

2002. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Tämän lain voimaan tullessa siirtyvät Met-
säntutkimuslaitoksen käsiteltäviksi ne maa- 
ja metsätalousministeriössä vireillä olevat 
asiat, jotka tämän lain tai muun lain tai lain 
nojalla annettavan asetuksen nojalla kuuluvat 
Metsäntutkimuslaitoksen tehtäviin. 

Maa- ja metsätalousministeriön virallisten 
mittaajien virat ja näihin virkoihin nimitetyt 
henkilöt siirtyvät tämän lain tullessa voimaan 
Metsäntutkimuslaitoksen viroiksi ja virka-
miehiksi. Virallisten mittaajien virkojen siir-
tymiseen ei tarvita asianomaisten virkamies-
ten suostumusta. 

————— 

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2002 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
Maa- ja metsätalousministeri Raimo Tammilehto 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

puutavaranmittauslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/1991) 3 §:n 1 

momentin 9 kohta, 5 ja 24 §, 32 §:n 1 momentti, 37 e §:n 1 momentti, 37 f §, 37 g §:n 1 mo-
mentti sekä 41, 43, 44 ja 47 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 9 kohta, 5 ja 24 §, 32 §:n 1 momentti, 37 e §:n 1 
momentti, 37 f §, 37 g §:n 1 momentti sekä 43, 44  ja 47 § laissa 159/1997 ja 41 § osaksi mai-
nitussa laissa, seuraavasti:  

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) työnantajalla sekä työsopimuslain 

(320/70) mukaista työnantajaa että sellaista 
urakanantajaa, joka suorittaa urakoitsijalle 
korvauksen urakan kohteena olevan puuta-
varaerän määrän perusteella; ja 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) työnantajalla  sekä työsopimuslain 

(55/2001) mukaista työnantajaa että sellais-
ta urakanantajaa, joka suorittaa urakoitsijal-
le korvauksen urakan kohteena olevan puu-
tavaraerän määrän perusteella; ja 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 § 

Asianomainen ministeriö määrää virallis-
ten mittaajien toimintapiirit (mittaajapiirit) 
ja jokaista mittaajapiiriä varten sen metsä-
keskuksen, josta käsin virallinen mittaaja 
toimii. Ministeriö asettaa tarvittavan määrän 
mittauslautakuntia ja määrää niiden toimin-
tapiirit. 

5 §  
Maa- ja metsätalousministeriö määrää vi-

rallisten mittaajien toimintapiirit (mittaaja-
piirit). Ministeriö asettaa tarvittavan määrän 
mittauslautakuntia ja määrää niiden toimin-
tapiirit. 
 

 
24 §  

Virallista mittausta pyydetään kirjallisesti 
tai suullisesti siltä metsäkeskukselta, jonka 
toimialueella mitattava puutavara sijaitsee 
tai jonka toimialueelta tehdasmitattava puu-
tavara on hakattu. Suullisesta pyynnöstä on 
metsäkeskuksen annettava asianosaiselle 
todistus, josta ilmenee, milloin pyyntö on 
vastaanotettu. Metsäkeskuksen on viivytyk-
settä ilmoitettava virallisen mittauksen suo-
rittamista koskevasta pyynnöstä toiselle asi-
anosaiselle. 

24 §  
Virallista mittausta pyydetään kirjallisesti 

tai suullisesti siltä metsäkeskukselta, jonka 
toimialueella mitattava puutavara sijaitsee 
tai jonka toimialueelta tehdasmitattava puu-
tavara on hakattu. Suullisesta pyynnöstä on 
metsäkeskuksen annettava asianosaiselle 
todistus, josta ilmenee, milloin pyyntö on 
vastaanotettu. Metsäkeskuksen on viivytyk-
settä ilmoitettava virallisen mittauksen suo-
rittamista koskevasta pyynnöstä Metsäntut-
kimuslaitokselle sekä toiselle asianosaiselle. 
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32 § 
Virallisen mittaajan suorittamaan mittaus-

toimitukseen tyytymättömän asianosaisen 
on viiden päivän kuluessa siitä, kun tämä on 
saanut tiedon virallisen mittaajan päätökses-
tä pyydettävä 24 §:ssä tarkoitetulta metsä-
keskukselta asian saattamista mittauslauta-
kunnan ratkaistavaksi. Pyyntö voidaan teh-
dä kirjallisesti tai suullisesti. Suullisesta 
pyynnöstä on metsäkeskuksen annettava 
asianosaiselle todistus, josta ilmenee, mil-
loin pyyntö on vastaanotettu. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 
Virallisen mittaajan suorittamaan mittaus-

toimitukseen tyytymättömän asianosaisen 
on viiden päivän kuluessa siitä, kun tämä on 
saanut tiedon virallisen mittaajan päätökses-
tä, pyydettävä 24 §:ssä tarkoitetulta metsä-
keskukselta asian saattamista mittauslauta-
kunnan ratkaistavaksi. Pyyntö voidaan teh-
dä kirjallisesti tai suullisesti. Suullisesta 
pyynnöstä on metsäkeskuksen annettava 
asianosaiselle todistus, josta ilmenee, mil-
loin pyyntö on vastaanotettu. Metsäkeskuk-
sen on viivytyksettä ilmoitettava pyynnöstä 
Metsäntutkimuslaitokselle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
37 e §  

Mittauslautakunnan 37 b §:n 3 momentis-
sa tarkoitettuun päätökseen saa hakea valit-
tamalla muutosta siltä lääninoikeudelta, 
jonka tuomiopiirissä valvontamittaus on 
suoritettu. Muutoksenhakuun sovelletaan, 
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/96) sää-
detään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 e §  
Mittauslautakunnan 37 b §:n 3 momentis-

sa tarkoitettuun päätökseen saa hakea valit-
tamalla muutosta siltä hallinto-oikeudelta, 
jonka tuomiopiirissä valvontamittaus on 
suoritettu. Muutoksenhakuun sovelletaan, 
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
37 f §  

Tehdasmittaajan on ennen tehdasmittauk-
sen aloittamista tehtävä asianomaiselle mi-
nisteriölle  mittauspaikkakohtainen ilmoi-
tus, josta ilmenee: 

1) tehdasmittaajan nimi, yhteystiedot ja 
mittauspaikka;  

2) mittauspaikalla käytettävä mittausme-
netelmä ja mittalaite; ja  

3) mittauksen aloittamisajankohta. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa sei-

koissa tapahtuneista muutoksista on teh-
dasmittaajan tehtävä ilmoitus asianomaisel-
le ministeriölle. 
 

37 f §  
Tehdasmittaajan on ennen tehdasmittauk-

sen aloittamista tehtävä Metsäntutkimuslai-
tokselle  mittauspaikkakohtainen ilmoitus, 
josta ilmenee: 

1) tehdasmittaajan nimi, yhteystiedot ja 
mittauspaikka;  

2) mittauspaikalla käytettävä mittausme-
netelmä ja mittalaite; ja  

3) mittauksen aloittamisajankohta. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa sei-

koissa tapahtuneista muutoksista tehdasmit-
taajan on tehtävä ilmoitus Metsäntutkimus-
laitokselle. 
 

 
37 g  

Asianomainen ministeriö voi antaa puuta-
varanmittauksen neuvottelukuntaa kuultu-
aan tarkempia ohjeita ja määräyksiä valvon-
tamittauksen toimittamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — — 

37 g  
Maa- ja metsätalousministeriö voi puuta-

varanmittauksen neuvottelukuntaa kuultu-
aan antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä 
valvontamittauksen toimittamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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41 §  

Asianosainen, joka on tyytymätön viralli-
sen mittaajan päätökseen vain toimitusmak-
sua koskevalta osin, voi hakea siihen valit-
tamalla muutosta 30 päivän kuluessa asiaa 
koskevan mittaustodistuksen tiedoksi saa-
misesta lukien sen läänin lääninoikeudelta, 
jonka alueella virallinen mittaus on koko-
naan tai pääosin toimitettu. Vastaavasti voi-
daan hakea muutosta mittauslautakunnan 
päätökseen toimitusmaksun osalta. Läänin-
oikeuden asiassa antama päätös on lopulli-
nen. 

Asianosaisen on viimeistään muutoksen-
hakuajan päättymispäivänä toimitettava 
lääninoikeudelle osoitettu muutoksenhaku-
kirjelmä 24 §:ssä tarkoitetulle metsäkeskuk-
selle. Metsäkeskuksen on viipymättä lähe-
tettävä muutoksenhakukirjelmä liitteineen, 
asian käsittelystä kertyneet asiakirjat ja asi-
anomaisen virallisen mittaajan tai mittaus-
lautakunnan asian johdosta antama lausunto 
lääninoikeudelle. 

 

41 §  
Asianosainen, joka on tyytymätön viralli-

sen mittaajan päätökseen vain toimitusmak-
sua koskevalta osin, voi hakea siihen valit-
tamalla muutosta 30 päivän kuluessa asiaa 
koskevan mittaustodistuksen tiedoksi saa-
misesta lukien siltä hallinto-oikeudelta, 
jonka alueella virallinen mittaus on koko-
naan tai pääosin toimitettu. Vastaavasti voi-
daan hakea muutosta mittauslautakunnan 
päätökseen toimitusmaksun osalta. Hallin-
to-oikeuden asiassa antamaan päätökseen 
ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Asianosaisen on viimeistään muutoksen-
hakuajan päättymispäivänä toimitettava 
hallinto-oikeudelle osoitettu muutoksenha-
kukirjelmä 24 §:ssä tarkoitetulle metsäkes-
kukselle. Metsäkeskuksen on viipymättä lä-
hetettävä muutoksenhakukirjelmä liittei-
neen, asian käsittelystä kertyneet asiakirjat 
ja asianomaisen virallisen mittaajan tai mit-
tauslautakunnan asian johdosta antama lau-
sunto hallinto-oikeudelle sekä ilmoitettava 
valituksesta Metsäntutkimuslaitokselle. 

 
Muutoksenhaussa on soveltuvien osin 

noudatettava, mitä hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. 

 
43 §  

Tämän lain täytäntöönpanon ylin johto ja 
valvonta kuuluu asianomaiselle ministeriöl-
le. Edellä 5 §:ssä tarkoitettujen metsäkes-
kusten tehtävänä on ohjata virallisten mit-
taajien ja mittauslautakuntien toiminnan 
käytännön järjestelyä. 
 

43 §  
Tämän lain täytäntöönpanon ylin johto ja 

valvonta kuuluu maa- ja metsätalousminis-
teriölle. Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä 
on ohjata virallisten mittaajien ja mittaus-
lautakuntien toiminnan käytännön järjeste-
lyä. 
 

 
44 § 

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain 
määräraha, jonka puitteissa 5 §:ssä tarkoi-
tettu metsäkeskus maksaa mittauslautakun-
nan puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot, 
päivärahat ja matkakustannusten korvaukset 
sekä virallisen mittaajan tai mittauslauta-
kunnan ottamista apulaisista aiheutuvat ku-
lut. 

44 § 
Metsäntutkimuslaitos maksaa mittauslau-

takunnan puheenjohtajan ja jäsenten palk-
kiot, päivärahat ja matkakustannusten kor-
vaukset sekä virallisen mittaajan tai mitta-
uslautakunnan ottamista apulaisista aiheu-
tuvat kulut. 

 
47 §  

Metsäkeskuksen on hoitaessaan tämän 
lain mukaisia tehtäviä noudatettava sovel-
tuvin osin, mitä hallintomenettelylaissa 

47 §  
Mittauslautakunnan on hoitaessaan tämän 

lain mukaisia tehtäviä noudatettava sovel-
tuvin osin, mitä hallintolainkäyttölaissa 
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tuvin osin, mitä hallintomenettelylaissa 
(594/82) säädetään. Mittauslautakunnan 
osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Tämän lain mukaisissa määräaikojen las-
kemisissa sovelletaan säädettyjen määräai-
kain laskemisesta annettua lakia (150/30) ja 
tiedoksiannoissa tiedoksiannosta hallinto-
asioissa annettua lakia (232/66). 

Virallisen mittaajan on 4 a luvun mukai-
sissa tehtävissä noudatettava soveltuvin 
osin, mitä hallintomenettelylaissa sääde-
tään. 

 
 

tuvin osin, mitä hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. 

 
 
Tämän lain mukaisissa määräaikojen las-

kemisissa sovelletaan säädettyjen määräai-
kain laskemisesta annettua lakia (150/1930) 
ja tiedoksiannoissa tiedoksiannosta hallin-
toasioissa annettua lakia (232/1966). 

Virallisen mittaajan on 4 a luvun mukai-
sissa tehtävissä noudatettava soveltuvin 
osin, mitä hallintomenettelylaissa 
(598/1982) säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

2002. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Tämän lain voimaan tullessa siirtyvät 
Metsäntutkimuslaitoksen käsiteltäviksi ne 
maa- ja metsätalousministeriössä vireillä 
olevat asiat, jotka tämän lain tai muun lain 
tai lain nojalla annettavan asetuksen nojal-
la kuuluvat Metsäntutkimuslaitoksen tehtä-
viin. 

Maa- ja metsätalousministeriön virallis-
ten mittaajien virat ja näihin virkoihin nimi-
tetyt henkilöt siirtyvät tämän lain tullessa 
voimaan Metsäntutkimuslaitoksen viroiksi 
ja virkamiehiksi. Virallisten mittaajien vir-
kojen siirtymiseen ei tarvita asianomaisten 
virkamiesten suostumusta. 

——— 
 

 


