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Tooted/teenused

Tooted ja teenused, mis 

kasutavad/rakendavad 

mõõtetulemusi või mille 

lõpptulemuseks on 

mõõtetulemus

nt
• Mõõtevahendid

• Toiduained

• Rakendus, mis määrab puidukoguseid
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Millest tulenevad nõuded?

TNVS (RT I, 23.05.2020, 3)

§ 14, lõige (2) Enne toote turule laskmist koostab tootja 
toote kohta nõutud tehnilise dokumentatsiooni ja teeb 
või laseb teha asjakohase vastavushindamise. 

• vastavushindamine – menetlus, mille eesmärk on 
tõendada toote, protsessi, teenuse, süsteemi, isiku või 
asutuse vastavust määratletud nõuetele;

• vastavushindamisasutus – asutus, kes teeb 
vastavushindamise toiminguid, sealhulgas 
kalibreerimist, katsetamist, sertifitseerimist või 
inspekteerimist.
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Rahvusvaheline ühikute süsteem, SI

Eestis on kasutusel Kaalude ja 
Mõõtude Peakonverentsi
(CGPM, Conférence générale des 

poids et Mesures) poolt vastu
võetud ja soovitatud
mõõtühikute süsteem SI, mis 
tugineb seitsmele põhiühikule 
ja nendest tuletatud 
mõõtühikutele.

Suurus Ühik Tähis

pikkus meeter m

mass kilogramm kg

aeg sekund s

elektrivoolu tugevus amper A

termodünaamiline 

temperatuur

kelvin K

ainehulk mool mol

valgustugevus kandela cd
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Kalibreerimiste, katsetamiste ja inspekteerimiste (kui 
sisaldavad mõõtmisi) mõõtetulemused tuleb esitada SI 
ühikutes, mis on seotud ühikut esitava etaloniga.



Jälgitavus

Metroloogiline jälgitavus on mõõtetulemuse omadus, 
mille abil saab seda tulemust seostada tugiviitega 
dokumenteeritud katkematu kalibreerimisastendiku 
kaudu, kus iga kalibreerimine annab panuse 
mõõtemääramatusse
(EVS 758:2009)

Metrological traceability ENG
Метрологическая прослеживаемость RUS
Traçabilité métrologique FRA
Metrologische Rückführbarkeit GER
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Jälgitavusahel (kalibreerimisastendik)
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Metrosert säilitab järgmisi riigietalone

• Massietalon
– Vihid 1 mg...50 kg E2

• Pikkuseetalon

– Otsmõõdud 0,5 mm...1000 mm

– Kriipsmõõdud 1 mm...120 m

• Temperatuurietalon

– Termomeetrid –40 °C...+420 °C

• Alalispinge etalon

– 10 V; 1 mV...1000 V

• Elektrilise takistuse etalon
– 1 mW …10 kW

Täiendatud riigietalonide nimistu kinnitatud 2019
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file://nuki/kirjutatav/Projektid/CMCd/Mass/M_EE_2017.pdf


Riigi tugietalonid (1)
AS-s Metrosert
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Riigi tugietalonid (2)
TÜ Katsekoda
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Euroopa metroloogiavõrgustikest

1011.06.2020

European Metrology Network 
promoting Smart
Specialisation in Northern 
Europe
– Põhja-Euroopa 

metroloogiavõrgustik nutika 
spetsialiseerumise 
edendamiseks

– Kinnitatud Euroopa 
metroloogiaorganisatsiooni 
EURAMET 14. Peaassambleel 26. 
mail 2020

– SE, DK, EE, FI, LT, LV, NO



Lähimatest naabritest

• Koostamisel koostööprojekt EURAMET raames lähimate 
naabritega
– EE, FI, LT, LV metroloogiainstituudid

– Suurema kontakti saavutamine ja hoidmine huvirühmadega 
edasiste arengusihtide püstitamiseks

– Selgitada välja mõõteteenuste vajadus, hetkeolukord nende 
rahuldamiseks ja võimalused väljakutsete lahendamiseks 
koostöös huvirühmadega (3 tööstusharu)

– Osa Põhja-Euroopa metroloogiavõrgustiku tegevustest
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AS Metrosert

• AS Metrosert on Eesti metroloogia keskasutus.
• Riigile kuuluv äriühing.
• 1919. aastal asutatud Kaalude ja Mõõtude Koja 

järeltulija.
Teenused
– mõõtevahendite kalibreerimine ja katsetamine;
– A-tüüpi inspekteerimine mõõtevahendite taatluse 

ja vastavushindamise valdkonnas;
– toodete ja juhtimissüsteemide

sertifitseerimine;
– väärismetallide analüüsid.

www.metrosert.ee
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http://www.metrosert.ee/


Tänan tähelepanu eest!

E-post: toomas.kubarsepp@metrosert.ee

AS Metrosert

Teaduspargi 8, Tallinn

Riia 142, Tartu

Sompa 1A, Jõhvi

www.metrosert.ee
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