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N:o 395

Valtioneuvoston asetus
valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,
muutetaan valtioneuvoston kansliasta 12 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston
asetuksen (459/2003) 1 §:n 10 kohta, 2 §:n 2 momentin 2 kohta, 3 §:n 2 momentti, 6 §:n
1 momentin 3 kohdan johdantokappale, 5 ja 6 kohta ja 2 momentti sekä 12 §, sellaisina kuin
niistä ovat 6 §:n 1 momentin 5 kohta ja 2 momentti asetuksessa 813/2004, seuraavasti:
1§

3§

Valtioneuvoston kanslian tehtävät

Ratkaisuvallan käyttö

Valtioneuvoston kanslian tehtäviä ovat:
— — — — — — — — — — — — —
10) valtioneuvoston yhteinen viestintä ja
ministeriöiden ulkoisen viestinnän yhteensovittaminen sekä valtionhallinnon ulkoisen
viestinnän yleinen kehittäminen ja yhteensovittaminen;
— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —
Toimintayksikön johtaja voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka hänen alaisensa muutoin saisi ratkaista.

2§
Valtioneuvoston kanslian organisaatio
— — — — — — — — — — — — —
Kansliassa on seuraavat toimintayksiköt:
— — — — — — — — — — — — —
2) valtioneuvoston viestintäyksikkö;
— — — — — — — — — — — — —
73—2005

6§
Virkojen kelpoisuusvaatimukset
Kelpoisuusvaatimuksena on:
— — — — — — — — — — — — —
3) valtioneuvoston viestintäjohtajalla:
— — — — — — — — — — — — —
5) tietopalvelupäälliköllä, rakennusneuvoksella, neuvottelevalla virkamiehellä, henkilöstön kehittämispäälliköllä, tiedotuspäälliköllä,
apulaistiedotuspäälliköllä, erityisasiantunti895002
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jalla, EU-erityisasiantuntijalla ja EU-tiedottajalla ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä
perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä
6) johtavalla tietoasiantuntijalla, EU-asiantuntijalla ja ylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.
Toimintayksikön johtajana toimivalta virkamieheltä ja talousneuvoston sihteeristön
päälliköltä edellytetään käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta sekä
valtioneuvoston EU-sihteeristön apulaispäälliköltä, tiedotuspäälliköltä ja henkilöstön kehittämispäälliköltä käytännössä osoitettua
johtamistaitoa.
— — — — — — — — — — — — —

12 §
Valmistelusta määrääminen
Valtiosihteeri voi määrätä kanslian virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai
ottaa itselleen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi
asian, joka muuten olisi muun virkamiehen
käsiteltävä. Sama oikeus on yksittäistapauksessa alivaltiosihteerillä ja toimintayksikön
johtajalla asiassa, joka muuten olisi hänen
alaisensa virkamiehen käsiteltävä.
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
kesäkuuta 2005.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005
Pääministeri Matti Vanhanen

Vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen
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Valtioneuvoston kanslian asetus
valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti
kumotaan 28 päivänä lokakuuta 2003 annetun valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen
(893/2003) 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko,
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 6 §, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 5 kohta, 13 §,
17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentti, 26 §:n 1 ja 2
momentti ja 34 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti ja 34 § asetuksessa 989/2004
ja 18 §:n 1 momentti osaksi asetuksessa 382/2004, sekä
lisätään työjärjestykseen uusi 5 a §, seuraavasti:
2§
Valtiosihteeri johtaa ja valvoo pääministerin lähimpänä apuna kanslian toimintaa. Suoraan valtiosihteerin alaisina toiminnallisesti
ovat hallinto- ja kehittämisyksikön poliittisen
johdon asiantuntijasihteeristö, valtioneuvoston viestintäyksikkö, valtioneuvoston EUsihteeristö ja valtioneuvoston valmiusyksikkö
valtioneuvoston ja sen jäsenten sekä valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston
turvallisuuspalvelun sekä tilannekuvatoiminnan osalta.
— — — — — — — — — — — — —
4§
Kunkin toimintayksikön johtaja johtaa alaisensa henkilöstön toimintaa ja vastaa siitä,
että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.
— — — — — — — — — — — — —
5 a §
Tehtävään määrätty virkamies (tilannekuvakoordinaattori) valmistelee yhteistyössä ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön ja
puolustusministeriön nimeämien vastuuhenkilöiden kanssa turvallisuuteen liittyvän ylei-

sen tilannekuvan. Tilannekuvan kokoamista
ja raporttien laadintaa johtaa valtiosihteeri
yhteistoiminnassa mainittujen ministeriöiden
kansliapäälliköiden tai heidän määräämiensä
virkamiesten kanssa (seurantaryhmä).
6§
Vahvistetusta työnjaosta huolimatta kukin
virkamies on velvollinen suorittamaan ne
tehtävät, jotka pääministeri, valtiosihteeri,
alivaltiosihteeri tai asianomainen toimintayksikön johtaja määrää.
9§
Kansliaa ja sen hallinnonalaa koskevien
asioiden käsittelyä ja valmistelua varten kansliassa on johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana on valtiosihteeri ja varapuheenjohtajana alivaltiosihteeri. Johtoryhmään kuuluvat jäseninä toimintayksiköiden johtajat tai
heidän estyneenä ollessaan heidän sijaisensa.
Lisäksi johtoryhmään kuuluu henkilöstön
edustaja tai hänen varajäsenensä, jotka henkilöstöjärjestöt nimeävät yhteisesti keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan.
— — — — — — — — — — — — —

2346

N:o 396

10 §
Johtoryhmän tehtävänä on:
— — — — — — — — — — — — —
5) käsitellä muut tarpeelliset asiat.
13 §
Valtioneuvoston viestintäyksikön tehtävänä on:
1) huolehtia pääministerin johdolla valtioneuvoston viestinnästä,
2) vastata eri ministeriöissä ja oikeuskanslerinvirastossa tapahtuvan ulkoisen viestinnän
avustamisesta, kehittämisestä sekä yhteensovittamisesta,
3) huolehtia valtionhallinnon ulkoisen viestinnän yleisestä kehittämisestä,
4) hoitaa tasavallan presidentille tapahtuviin esittelyihin ja valtioneuvoston istuntoihin
ja ministerivaliokuntiin liittyvää säännöllistä
viestintää,
5) vastata valtioneuvoston tarvitsemista
viestinnällisistä palveluista,
6) vastata valtioneuvoston EU-viestinnästä
sekä yhteensovittaa valtionhallinnon EUviestintää,
7) vastata erityistilanteisiin liittyvän viestinnän edellyttämistä suunnittelu-, johto- ja
muista tehtävistä,
8) toimittaa Valtioneuvoston viikko -julkaisua ja ylläpitää päätöstietokantoja,
9) vastata kanslian julkaisuista, sekä
10) huolehtia kanslian omasta ulkoisesta
viestinnästä.
Valtioneuvoston viestintäyksikön toimintaa johtaa valtioneuvoston viestintäjohtaja.
17 §
Tietopalvelu käsittelee asiat, jotka koskevat:
1) valtioneuvoston arkiston toimintaa siten,
kuin valtioneuvoston arkiston johtosäännössä
tarkemmin määrätään,
2) valtioneuvostolle osoitettujen asiakirjojen kirjaamista ja toimittamista asianomaisille
ministeriöille, toimituskirjojen luovuttamista
ja lähettämistä sekä valtioneuvoston virallista
ilmoitustaulua,
3) kanslian arkistotointa,
4) Senaattori-järjestelmän toiminnallista ja
sisällöllistä ylläpitoa ja kehittämistä,
5) kanslian sisäistä tietopalvelua,
6) EU-asiakirjojen jakelua, rekisteröintiä,

arkistointia ja muita asiakirjahallinnon tehtäviä yhteistyössä valtioneuvoston EU-sihteeristön kanssa, sekä
7) EU-asiakirjahallintoa palvelevien tietojärjestelmien toiminnallista ja sisällöllistä
ylläpitoa ja kehittämistä yhteistyössä valtioneuvoston EU-sihteeristön kanssa.
— — — — — — — — — — — — —
18 §
Valtioneuvoston valmiusyksikkö käsittelee
asiat, jotka koskevat:
1) valtioneuvoston ja sen jäsenten sekä
valtioneuvoston kanslian ja oikeuskanslerinviraston turvallisuuspalvelua,
2) turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan kokoamista,
3) ministeriöiden turvallisuustoiminnan ohjausta ja yhteensovittamista sekä keskitetysti
hoidettavien turvallisuushankkeiden toteuttamista,
4) valtioneuvoston turvallisuusvalvomon
toimintaa,
5) Valtioneuvoston linnan opastuspisteen
toimintaa sekä kanslian vieraiden vastaanottoa ja opastamista,
6) kanslian hallinnassa olevien suojatilojen
sekä valmiussairaalan toimintaa,
7) kanslian teleliikennepalveluja,
8) huonetilojen hankkimista, vuokraamista
ja ylläpitoa,
9) kanslian kalusto-, laite- ja toimistotarvikehankintoja sekä -huoltoa ja materiaalihallintoa pois lukien tietojenkäsittelylaitteet,
10) vahtimestaripalvelujen järjestämistä
valtioneuvostolle ja valtioneuvoston kanslialle,
11) valtioneuvoston vahtimestarien virkapukuja ja virkamerkkejä koskevien keskitettyjen ohjeiden ja niiden hankintojen valmistelemista,
12) valtioneuvoston jakelukeskuksen toimintaa ja kanslian sisäistä jakelupalvelua,
13) valtioneuvoston kanslian kopiointi- ja
painatuspalveluja,
14) keskitettyjen turvallisuus- ja vahtimestaripalvelujen järjestämistä kanslian toimitiloissa ja erityistilaisuuksissa, sekä
15) valtioneuvoston ja valtioneuvoston
kanslian kuljetuspalveluja sekä autojen hankintaa, käyttöä ja huoltoa.
— — — — — — — — — — — — —
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20 §
— — — — — — — — — — — — —
Toimintayksikön johtajan lomat ja poissaolot hyväksyy kuitenkin alivaltiosihteeri.
23 §
Ennen kuin asia esitellään pääministerin tai
valtiosihteerin ratkaistavaksi taikka asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat tai selostettava suullisesti
asia valtiosihteerille, alivaltiosihteerille ja
toimintayksikön johtajalle. Viimeksi mainitulle asiakirjat on toimitettava tai selostettava
myös alivaltiosihteerin ratkaistaessa asian.
— — — — — — — — — — — — —
26 §
Julkisuuteen annettavasta kanslian tiedotteesta tai tiedotustilaisuuden järjestämisestä
on etukäteen neuvoteltava joko pääministerin,
valtiosihteerin tai alivaltiosihteerin kanssa.
Tämä ei kuitenkaan koske kanslian alaisten
komiteoiden, toimikuntien, työryhmien ja
muiden sivuelinten viestintää.
Viestinnän käytännön järjestelyistä sovitaan valtioneuvoston viestintäjohtajan kanssa.
— — — — — — — — — — — — —
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34 §
Toimintayksikön johtaja ratkaisee yksikkönsä toimintaa koskevat asiat.
Sellaisen asian, jossa on tehtävä kirjallinen
hallintopäätös, toimintayksikön johtaja ratkaisee kuitenkin vain siinä tapauksessa, että
oikeus on hänelle tässä työjärjestyksessä
nimenomaisesti annettu.
Toimintayksikölle tai vastuualueelle alivaltiosihteerin päätöksellä osoitettujen määrärahojen käytön ratkaisee toimintayksikön johtaja, vastuualueen esimies tai muu määrätty
vastuuhenkilö. Tähän kuuluu myös tilausten
ja hankintasopimusten tekeminen. Toimintayksikön johtaja hyväksyy muutoin yksikön
menot ja tulot.
Tietoja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain tarkoittamista viranomaisen julkisista asiakirjoista antaa asian käsittelijä. Salaisen tai muun viranomaisen asiakirjan luovuttamista koskevan päätöksen tekee toimintayksikön johtaja.
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
kesäkuuta 2005.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005
Pääministeri Matti Vanhanen

Vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen
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Valtioneuvoston asetus
asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,
lisätään asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annettuun
asetukseen (63/1951) siitä asetuksella 1265/1992 kumotun 113 §:n tilalle uusi 113 §
seuraavasti:
113 §
Sotilasläänin esikunnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus asevelvollisrekisteriä varten saada siviilipalveluslain
(1723/1991) 4 §:ssä tarkoitetulta viranomaiselta mainitun lain 1 §:ssä tarkoitetusta henkilöstä mainitun lain 47 §:ssä tarkoitetut,

henkilökorttiin ja lääkärintarkastuskorttiin
merkityt tiedot sen jälkeen, kun asianomainen
on suorittanut siviilipalveluksen tai hänet on
vapautettu palveluksen suorittamisesta.
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
kesäkuuta 2005.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005
Puolustusministeri Seppo Kääriäinen

Vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki
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Valtioneuvoston asetus
polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
kumotaan 9 päivänä syyskuuta annetun valtioneuvoston asetuksen (844/2004) 5§:n 2
momentti ja asetuksen liite,
muutetaan 1 §, 2 §:n 1 kohta, 3 ja 5 §:n otsikko, 17, 18 ja 20 §, sekä
lisätään asetuksen 2 §:n 1 momenttiin uusi 24–26 kohta, 3 §:ään uusi 2–5 momentti,
asetukseen uusi 5 a–5 d, 9 a–9 c §, 12 §:ään uusi 4 momentti, 16 §:ään uusi 4 momentti sekä
asetukseen uusi 18 a ja 18 b § seuraavasti:
1§
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan liikkuviin työkoneisiin asennettaviin moottoreihin ja matkustaja- ja tavaraliikenteen tieajoneuvoihin asennettaviin apumoottoreihin, jotka on tarkoitettu
ja jotka soveltuvat liikkumiseen tai liikuttamiseen tiellä tai muualla ja joissa on puristussytytysmoottori, bensiinikäyttöinen kipinäsytytysmoottori tai junaliikenteen käyttövoimaksi suunniteltu moottori.
Tätä asetusta ei sovelleta moottoreihin,
joita käytetään:
1) moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetussa neuvoston direktiivissä 70/156/ETY tai
kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2002/24/EY tarkoitetussa ajoneuvossa;

2) maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden
perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa
olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten
teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2003/37/EY tarkoitetuissa maataloustraktorissa;
3) aluksessa, sisävesialuksia lukuun ottamatta;
4) ilma-aluksessa;
5) moottorikelkassa tai muussa maastokäyttöön tarkoitetussa ajoneuvossa.
Tätä asetusta ei myöskään sovelleta:
1) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen
käyttöön tarkoitettuihin moottoreihin;
2) moottoreihin, joille hyväksyntäviranomainen on myöntänyt 2 §:n 1 kohdassa
mainitun työkoneiden päästödirektiivin 10
artiklan 2 kohdan perusteella vapautuksen
siinä tarkoitetun erillisen hakemuksen perusteella;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/88/EY (32002L0088); EUVL N:o L 35, 11.2.2003, s. 28
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/26/EY (32004L0026); EUVL N:o L 225, 25.6.2004, s. 3
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3) moottoreihin, joita käytetään pääasiassa
pelastusveneiden vesille laskemiseen ja ylös
nostamiseen tarkoitetuissa koneissa;
4) moottoreihin, joita käytetään pääasiassa
rannalla vesille laskettavien alusten vesille
laskemiseen ja maihin nostamiseen tarkoitetuissa koneissa;
5) Suomessa valmistettuihin, yhteisön
markkinoiden ulkopuolelle tarkoitettuihin
moottoreihin.

2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) työkoneiden päästödirektiivillä liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan
parlamentin
ja
neuvoston
direktiiviä
97/68/EY siten kuin sitä on sopeutettu tekniseen kehitykseen komission direktiivillä
2001/63/EY ja muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2002/88/EY ja
2004/26/EY;
— — — — — — — — — — — — —
24) sisävesialuksella työkoneiden päästödirektiivin 2 artiklassa tarkemmin yksilöityä
sisävesikäyttöön tarkoitettua alusta, jonka
pituus on vähintään 20 metriä ja jonka
työkoneiden päästödirektiivin liitteessä I olevan 2 jakson 2.8 a kohdassa määritellyn
kaavan mukainen tilavuus on vähintään 100
kuutiometriä, tai hinaajaa tai työntöalusta,
joka on rakennettu hinaamaan, työntämään tai
siirtämään vierellään aluksia, joiden pituus on
vähintään 20 metriä;
25) alkuperäisellä laitevalmistajalla tietyntyyppisen liikkuvan työkoneen valmistajaa;
sekä
26) joustavuusjärjestelmällä menettelyä,
jonka avulla moottorivalmistaja voi saattaa
markkinoille kahden perättäisen raja-arvovaiheen välisenä aikana rajoitetun määrän liikkuviin työkoneisiin asennettavia moottoreita,
joiden päästöt noudattavat ainoastaan edellisen vaiheen raja-arvoja.

3§
Hyväksyntäviranomaiset
— — — — — — — — — — — — —
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus toimii tämän asetuksen mukaisena kipinäsytytysmoottorien ja vakionopeudella toimivien puristussytytysmoottorien hyväksyntäviranomaisena.
Merenkulkulaitos vastaa tämän asetuksen
mukaisista sisävesialusten moottorien hyväksyntäviranomaisen tehtävistä.
Ratahallintokeskus vastaa tämän asetuksen
mukaisista veturien ja moottorivaunujen käyttövoimamoottorien hyväksyntäviranomaisen
tehtävistä.
Hyväksyntäviranomainen voi harkintansa
mukaan käyttää tehtävässään apuna ympäristöministeriön nimeämää tyyppihyväksyntään
liittyvää tarkastuslaitosta taikka jonkun muun
ETA-maan työkoneiden päästödirektiivin
vastaavaan tehtävään nimeämää järjestöä tai
elintä.
5§
Työkoneiden puristussytytysmoottorien
päästöjen raja-arvojen 2. vaihe
5 a §
Työkoneiden puristussytytysmoottorien
päästöjen raja-arvojen 3a. vaihe
Seuraavista ajankohdista alkaen liikkuvan
työkoneen puristussytytysmoottorin, jonka
nettoteho on 19 kW tai suurempi, mutta
enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja
hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan
taulukon raja-arvoja:
1) 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen
moottori, jonka nettoteho on 130 kW tai
suurempi, sekä moottori, jonka nettoteho on
19 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 37
kW;
2) 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen
moottori, jonka nettoteho on 75 kW tai
suurempi, mutta pienempi kuin 130 kW;
3) 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen
moottori, jonka nettoteho on 37 kW tai
suurempi, mutta pienempi kuin 75 kW.
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Mooottoriluokka

H
I
J
K

Nettoteho
P
(kW)
130 ≤ P ≤ 560
75 ≤ P < 130
37 ≤ P < 75
19 ≤ P < 37

Hiilimonoksidi
g/kWh
3,5
5,0
5,0
5,5

5b§
Työkoneiden puristussytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen 3b. vaihe
Seuraavista ajankohdista alkaen liikkuvan
työkoneen puristussytytysmoottorin, jonka
nettoteho on 56 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytykMooottoriluokka

L
M
N

Nettoteho
P
(kW)
130 ≤ P ≤ 560
75 ≤ P < 130
56 ≤ P < 75

P

Hiukkaset
g/kWh
0,2
0,3
0,4
0,6

senä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:
1) 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen
moottori, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi;
2) 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen
moottori, jonka nettoteho on 56 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 130 kW.

Hiilimonoksidi

Hiilivedyt

Typen oksidit

Hiukkaset

g/kWh
3,5
5,0
5,0

g/kWh
0,19
0,19
0,19

g/kWh
2,0
3,3
3,3

g/kWh
0,025
0,025
0,025

1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorin,
jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 56 kW, tyyppihyväksynnän
Mooottoriluokka

Hiilivedyt ja typen
oksidit yhteensä
g/kWh
4,0
4,0
4,7
7,5

edellytyksenä on, että moottorin pakokaasuja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia rajaarvoja:

Nettoteho
P

Hiilimonoksidi

Hiilivedyt ja typen
oksidit yhteensä

Hiukkaset

(kW)
37 ≤ P < 56

g/kWh
5,0

g/kWh
4,7

g/kWh
0,025

5c§
Työkoneiden puristussytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen 4. vaihe
Seuraavista ajankohdista alkaen liikkuvan
työkoneen puristussytytysmoottorin, jonka
netto-teho on 56 kW tai suurempi, mutta
enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edelly-

tyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja
hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan
taulukon raja-arvoja:
1) 1 päivästä tammikuuta 2013 alkaen
moottori, jonka nettoteho on 130 kW tai suurempi;
2) 1 päivästä lokakuuta 2013 alkaen moottori, jonka nettoteho on 56 kW tai suurempi,
mutta pienempi kuin 130 kW.
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Nettoteho
P
(kW)
130 ≤ P ≤ 560
56 ≤ P < 130

Hiilimonoksidi

Hiilivedyt

Typen oksidit

Hiukkaset

g/kWh
3,5
5,0

g/kWh
0,19
0,19

g/kWh
0,4
0,4

g/kWh
0,025
0,025

5d§
Vakionopeudella käytettävien puristussytytysmoottorien päästöjen raja-arvojen
2. ja 3a. vaihe
Vakionopeudella käytettävän puristussytyMooottoriluokka

E
F
G
D

Nettoteho
P
(kW)
130 ≤ P ≤ 560
75 ≤ P < 130
37 ≤ P < 75
18 ≤ P < 37

Hiilimonoksidi

Hiilivedyt

Typen oksidit

Hiukkaset

g/kWh
3,5
5,0
5,0
5,5

g/kWh
1,0
1,0
1,3
1,5

g/kWh
6,0
6,0
7,0
8,0

g/kWh
0,2
0,3
0,4
0,8

Seuraavista ajankohdista alkaen vakionopeudella käytettävän puristussytytysmoottorin, jonka nettoteho on 19 kW tai suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon raja-arvoja:
1) 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen
Mooottoriluokka

H
I
J
K

tysmoottorin, jonka nettoteho on 18 kW tai
suurempi, mutta enintään 560 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä on, että moottorin
pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavan taulukon raja-arvoja:

moottori, jonka nettoteho on 75 kW tai
suurempi;
2) 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen
moottori, jonka nettoteho on 19 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 37 kW;
3) 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen
moottori, jonka nettoteho on 37 kW tai suurempi, mutta pienempi kuin 75 kW.

Nettoteho
P

Hiilimonoksidi

Hiilivedyt ja typen
oksidit yhteensä

Hiukkaset

(kW)
130 ≤ P ≤ 560
75 ≤ P < 130
37 ≤ P < 75
19 ≤ P < 37

g/kWh
3,5
5,0
5,0
5,5

g/kWh
4,0
4,0
4,7
7,5

g/kWh
0,2
0,3
0,4
0,6

9a§
Moottorivaunujen moottorien päästöjen rajaarvojen 3a. ja 3b. vaihe
Moottorivaunun moottorin, jonka nettoteho

on suurempi kuin 130 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä 1 päivästä heinäkuuta
2005 alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja
hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia rajaarvoja:
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Mooottoriluokka

RC A

Nettoteho
P

Hiilimonoksidi

Hiilivedyt ja typen
oksidit yhteensä

Hiukkaset

(kW)
P > 130

g/kWh
3,5

g/kWh
4,0

g/kWh
0,20

Moottorivaunun moottorin, jonka nettoteho
on suurempi kuin 130 kW, tyyppihyväksynnän edellytyksenä 1 päivästä tammikuuta
Mooottoriluokka

RC B

Nettoteho
P
(kW)
P > 130

Hiilimonoksidi

Hiilivedyt

Typen oksidit

Hiukkaset

g/kWh
3,5

g/kWh
0,19

g/kWh
2,0

g/kWh
0,025

9b§
Veturien moottorien päästöjen raja-arvojen
3a. ja 3b. vaihe
Veturin moottorin, jonka nettoteho on 130
kW tai suurempi, tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on,
että moottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt
Mooottoriluokka

RL A
RH A

RB

eivät ylitä jäljempänä olevan taulukon rajaarvoja:
1) 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen
moottori, jonka nettoteho on enintään 560
kW;
2) 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen
moottori, jonka nettoteho on suurempi kuin
560 kW.

Nettoteho
P

Hiilimonoksidi

Hiilivedyt ja typen
oksidit yhteensä

Hiukkaset

(kW)
130 ≤ P ≤ 560
P > 560

g/kWh
3,5
3,5

g/kWh
4,0

g/kWh
0,20
0,20

Nettoteholtaan yli 560 kW moottorin hiilivetypäästöt saavat olla enintään 0,5 g/kWh ja
typenoksidipäästöt 6,0 g/kWh. Kuitenkin iskutilavuudeltaan yli 5 litran moottorille, jonka nettoteho on suurempi kuin 2000 kW, on
1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen hiilivetyjen raja-arvo 0,4 g/kWh ja typen oksidien raja-arvo 7,4 g/kWh.
Mooottoriluokka

2011 alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja
hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia rajaarvoja:

Veturin moottorin, jonka nettoteho on suurempi kuin 130 kW, tyyppihyväksynnän
edellytyksenä 1 päivästä tammikuuta 2011
alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja
hiukkaspäästöt eivät ylitä seuraavia rajaarvoja:

Nettoteho
P

Hiilimonoksidi

Hiilivedyt ja typen
oksidit yhteensä

Hiukkaset

(kW)
P > 130

g/kWh
3,5

g/kWh
4,0

g/kWh
0,025
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9c§

Sisävesialusten moottorien päästöjen rajaarvojen 3a. vaihe
Sisävesialuksen moottorin tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja
hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan
taulukon raja-arvoja:

Mooottoriluokka

V1:1
V1:2
V1:3

Iskutilavuus
V

Hiilimonoksidi

Hiilivedyt ja typen
oksidit yhteensä

Hiukkaset

(l)
V < 0,9
0,9 ≤ V < 1,2
1,2 ≤ V < 2,5

g/kWh
5,0
5,0
5,0

g/kWh
7,5
7,2
7,2

g/kWh
0,40
0,30
0,20

Sisävesialuksen moottorin tyyppihyväksynnän edellytyksenä seuraavista ajankohdista alkaen on, että moottorin pakokaasu- ja
hiukkaspäästöt eivät ylitä jäljempänä olevan
taulukon raja-arvoja:
1) 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen

Mooottoriluokka

V1:4
V2:1
V2:2
V2:3
V2:4
V2:5

1) 1 päivästä heinäkuuta 2005 alkaen moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 0,9
litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 1,2
litraa, sekä moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 1,2 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 2,5 litraa, ja teho 37 kW tai
suurempi, mutta alle 75 kW;
2) 1 päivästä tammikuuta 2006 alkaen
moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti
on alle 0,9 litraa ja teho on 37 kW tai suurempi.

moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti
on 2,5 litraa tai enemmän, mutta pienempi
kuin 5 litraa;
2) 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen
moottori, jonka iskutilavuus sylinteriä kohti
on enemmän kuin 5 litraa;

Iskutilavuus
V

Hiilimonoksidi

Hiilivedyt ja typen
oksidit yhteensä

Hiukkaset

(kW)
130 ≤ P ≤ 560
5 ≤ V < 15
15 ≤ V < 20≤
15 ≤ V < 20
20 ≤ V < 25
25 ≤ V < 30

g/kWh
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

g/kWh
7,2
7,8
8,7
9,8
9,8
11,0

g/kWh
0,20
0,27
0,50
0,50
0,50
0,50

Nettoteholtaan alle 3300 kW moottorille,
jonka iskutilavuus sylinteriä kohti on 15 litraa tai enemmän, mutta pienempi kuin 20 litraa, sovelletaan moottoriluokan V2:2 raja-

arvoja ja samankokoiselle, mutta tätä tehokkaammalle moottorille V2:3-moottoriluokan
raja-arvoja.
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12 §
Tyyppihyväksynnän myöntäminen
— — — — — — — — — — — — —
Lisäksi puristussytytysmoottorit, joita käytetään muussa tarkoituksessa kuin rautatiekaluston tai sisävesialusten käyttövoimana, voidaan saattaa markkinoille joustavan järjestelmän mukaisesti noudattamalla työkoneiden
päästödirektiivin liitteessä XIII tarkoitettua
menettelyä.
16 §
Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen
— — — — — — — — — — — — —
Joustavan järjestelmän mukaisesti markkinoille saatetuissa puristussytytysmoottoreissa
on oltava työkoneiden päästödirektiivin liitteen XIII mukaiset merkinnät.
17 §
Liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorien markkinoille luovuttamisen päivämäärät
Liikkuvan työkoneen puristussytytysmoottorin, joka luovutetaan ensimmäistä kertaa
markkinoille, tulee täyttää vähintään asianomaiselle moottorille 5 §:ssä säädetyt rajaarvot ja olla tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko
moottori jo asennettu työkoneeseen. Asianomaiselle moottorille 5 a–5 c §:ssä säädettyä
määräaikaa seuraavan vuoden alusta on moottorin markkinoille luovuttamisen edellytyksenä, että tyyppihyväksyntä on myönnetty
vastaavan 3 a., 3 b. tai 4. vaiheen raja-arvojen
mukaisesti.
Markkinoille luovutettavalle moottorille,
jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1
momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin
markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 5 a–5 c §:ssä säädettyjä raja-arvoja
kahden vuoden kuluttua 1 momentissa tarkoitetuista ajankohdista.
Lisäksi liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (408/1998) 9 §:n 1
momentin ensimmäisen vaiheen raja-arvojen

2355

perusteella tyyppihyväksyttyjä moottoreita,
jotka on valmistettu ennen 31 päivää joulukuuta 2003 ja joiden nettoteho on 37 kW tai
suurempi, mutta pienempi kuin 75 kW, saa
luovuttaa markkinoille 31 päivään joulukuuta
2005 saakka.
18 §
Vakionopeudella käytettävien puristussytytysmoottorien markkinoille luovuttamisen
päivämäärät
Vakionopeudella käytettävän puristussytytysmoottorin, joka luovutetaan ensimmäistä
kertaa markkinoille, tulee täyttää vähintään
asianomaiselle moottorille 5 d §:n 1 momentissa säädetyt raja-arvot ja olla tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu työkoneeseen. Asianomaiselle moottorille 5 d §:n
2 momentissa säädettyä määräaikaa seuraavan vuoden alusta on moottorin markkinoille
luovuttamisen edellytyksenä, että tyyppihyväksyntä on myönnetty vastaavien 3a. vaiheen raja-arvojen mukaisesti.
Markkinoille luovutettavalle moottorille,
jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1
momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin
markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 5 d §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden
vuoden kuluttua 1 momentissa tarkoitetuista
ajankohdista.
18 a §
Moottorivaunujen ja veturien käyttövoimamoottorien markkinoille luovuttamisen
päivämäärät
Moottorivaunun ja veturin moottorin, joka
luovutetaan markkinoille, tulee täyttää asianomaiselle moottorille 9 a tai b §:ssä säädettyä
määräaikaa seuraavan vuoden alusta alkaen
vähintään asianomaiselle moottorille näissä
pykälissä säädetyt raja-arvot ja olla tyyppihyväksytty tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, onko moottori jo asennettu
moottorivaunuun tai veturiin.
Markkinoille luovutettavalle moottorille,
jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1
momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin
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markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 9 a tai b §:ssä säädettyjä raja-arvoja
kahden vuoden kuluttua 1 momentin tarkoittamista ajankohdista.
Jos veturin moottorin ostamisesta on tehty
sopimus viimeistään 19 päivänä toukokuuta
2004 sovelletaan 9 b §:ssä säädettyjä rajaarvoja kahden vuoden kuluttua 1 momentissa
tarkoitetuista ajankohdista.
18 b §
Sisävesialusten moottorien markkinoille
luovuttamisen päivämäärät
Sisävesialuksen moottorin, joka luovutetaan markkinoille, tulee riippumatta siitä,
onko moottori jo asennettu alukseen, täyttää
asianomaiselle moottorille 9 c §:n 1 momentissa säädetyt raja-arvot 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen ja 9 c §:n 2 momentissa
säädetyt raja-arvot 1 päivästä tammikuuta
2009 alkaen. Lisäksi asianomaisen moottorin
markkinoille luovuttamisen edellytyksenä on,
että se on tyyppihyväksytty tämän asetuksen
mukaisesti.
Markkinoille luovutettavalle moottorille,
jonka valmistuspäivä on aikaisempi kuin 1
momentissa tarkoitettu kyseisen moottorin

markkinoille luovuttamisen ajankohta, sovelletaan 9 c §:ssä säädettyjä raja-arvoja kahden
vuoden kuluttua 1 momentin tarkoittamista
ajankohdista.
Markkinoille luovutettava moottori voi olla
myös hyväksytty Reinin navigaatiota koskevassa Mannheimin sopimuksessa määriteltyjen 2. vaiheen vaatimusten mukaisesti. Kuitenkin sopimuksen 1. vaiheen vaatimusten
mukaan hyväksytty moottori voidaan luovuttaa markkinoille 30 päivään kesäkuuta 2007
saakka.
20 §
Vaihtomoottorit
Vaihtomoottorien, lukuun ottamatta rautatiekaluston ja sisävesialusten käyttövoimamoottoreita, on täytettävä ne raja-arvot, jotka
korvattavan moottorin oli täytettävä silloin,
kun se alun perin saatettiin markkinoille.
Moottorissa olevassa merkissä tai omistajan
käyttöoppaassa on oltava teksti ″VAIHTOMOOTTORI″.
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
kesäkuuta 2005.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005
Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Neuvotteleva virkamies Seppo Sarkkinen
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus
Merentutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
348/1994:
1§
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain (150/1992)
7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Merentutkimuslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin
perustein, ovat:
1) meren tilaa koskevat toimeksiantoon
perustuvat tutkimukset ja selvitykset;
2) tilauksesta tapahtuva meriliikenteen turvallisuutta ja taloudellisuutta edistävä palvelutoiminta;
3) havainto- ja mittaussuoritteet, jotka
tuotetaan tai luovutetaan tilauksesta;
4) kirjasto- ja informaatiopalveluihin kuuluvat jäljennökset, kaukolainojen postitukset
ja tiedonhaut, jotka tapahtuvat asiakkaan
pyynnöstä;
5) Merentutkimuslaitoksen tutkimusaluk-

sen suorittama kuljetus, avustustehtävä tai
muu työsuoritus sekä aluksen vuokraus ja
rahtaus, jotka tapahtuvat toimeksiannosta;
sekä
6) asiakkaiden tilaamat muut erityispalvelut ja -suoritteet.
2§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
kesäkuuta 2005.
Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.
Tällä asetuksella kumotaan 22 päivänä
joulukuuta 1998 annettu liikenneministeriön
päätös Merentutkimuslaitoksen maksullisista
suoritteista (1148/1998).

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2005
Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Hallitussihteeri Pekka Kouhia
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Verohallituksen päätös
Kone Oyj:n ja Cargotec Oyj:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Verohallitus on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/95) 13 §:n
nojalla, sellaisena kuin se on laissa 637/1997, määrännyt Konserniverokeskuksen toimivaltaiseksi verovirastoksi Kone Oyj ja Cargotec Oyj -nimisten yritysten verotuksessa 1. 6. 2005
lukien.
Helsingissä 12 toukokuuta 2005
Pääjohtaja Jukka Tammi

Ylitarkastaja Niklas Finne
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