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Valtioneuvoston asetus
koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,
muutetaan koneiden turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (400/2008) 4 §:n 2
momentin 11 ja 12 kohta, liitteen I kohdan yleiset periaatteet 4 kohta ja liitteen I 2 kohdan
johdantokappale, sekä
lisätään 4 §:n 2 momenttiin uusi 13 kohta ja liitteeseen I uusi 2.4 kohta seuraavasti:
4§
Määritelmät
— — — — — — — — — — — — —
11) käyttöönotolla tarkoitetaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan koneen
käyttötarkoituksensa mukaista ensimmäistä
käyttöä yhteisössä;
12) yhdenmukaistetulla standardilla tarkoitetaan teknistä eritelmää, jonka eurooppalainen standardisoimisjärjestö (CEN), eurooppalainen sähköalan standardisoimisjärjestö (CENELEC) tai eurooppalainen telealan
standardisoimisjärjestö (ETSI) on vahvistanut
ja joka on hyväksytty komission antamalla
valtuutuksella teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koske-

via määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY säädetyn menettelyn mukaisesti ja joka ei ole sitova; sekä
13) olennaisilla terveys- ja turvallisuusvaatimuksilla tarkoitetaan tämän asetuksen
soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden suunnittelua ja valmistusta koskevia pakollisia
säännöksiä, joiden tarkoituksena on varmistaa henkilöiden ja joissakin tapauksissa kotieläinten terveys ja turvallisuus sekä omaisuuden ja soveltuvin osin ympäristön suojelun
korkea taso.
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2011.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2011
Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Hallitussihteeri Tuula Andersin
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/127/EY; EUVL N:o L 310, 25.11.2009, s. 29-33
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Liite I

KONEEN SUUNNITTELUA JA RAKENTAMISTA KOSKEVAT OLENNAISET
TERVEYS- ja TURVALLISUUSVAATIMUKSET
YLEISET PERIAATTEET
——————————————
4. Tämä liite on jaettu useisiin osiin. Ensimmäisen osan soveltamisala on yleinen, ja se
koskee kaikenlaisia koneita. Muut osat koskevat tietynlaisia erityisvaaroja. On kuitenkin
olennaista, että tätä liitettä tarkastellaan kokonaisuutena, jotta voidaan olla varmoja siitä, että
kaikki merkitykselliset olennaiset vaatimukset täyttyvät. Konetta suunniteltaessa on otettava
huomioon yleisen osan vaatimukset ja yhden tai useamman muun osan vaatimukset näiden
yleisten periaatteiden 1 kohtaa noudattaen suoritetun riskin arvioinnin tulosten mukaisesti.
Ympäristönsuojelun olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia sovelletaan ainoastaan 2.4.
kohdassa tarkoitettuihin koneisiin.
——————————————
2 TIETTYJÄ KONERYHMIÄ KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET
Elintarvikekoneiden, kosmetiikka- tai lääketuotteiden valmistamisessa käytettävien koneiden, kannettavien käsikäyttöisten tai käsinohjattavien koneiden, kannettavien kiinnityskoneiden ja muiden iskevien koneiden, puun ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan samanlaisten ainesten työstämiseen käytettävien koneiden sekä torjunta-aineiden levityskoneiden on oltava
kaikkien tämän luvun olennaisten turvallisuus- ja terveysvaatimusten mukaisia (ks. yleiset
periaatteet, kohta 4).
——————————————
2.4

TORJUNTA-AINEIDEN LEVITYSKONEET

2.4.1 Määritelmä
Torjunta-aineiden levityskoneella tarkoitetaan konetta, joka on erityisesti tarkoitettu kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
kasvinsuojeluaineiden levitykseen.
2.4.2 Yleistä
Torjunta-aineiden levityskoneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmistettava, että riski ympäristön tahattomasta altistumisesta torjunta-aineille arvioidaan yleisten
periaatteiden kohdassa 1 tarkoitetun riskien arviointi- ja vähentämisprosessin mukaisesti.
Torjunta-aineiden levityskone on suunniteltava ja rakennettava ensimmäisessä kappaleessa
tarkoitetun riskien arvioinnin tulokset huomioon ottaen niin, että konetta voidaan käyttää,
säätää ja huoltaa ilman, että ympäristö altistuu torjunta-aineille tahattomasti.
Vuodot on aina estettävä.
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2.4.3 Hallintalaitteet ja koneen toiminnan seuranta
Käyttöpaikoista on voitava helposti ja tarkasti ohjata ja seurata torjunta-aineen levittämistä
ja lopettaa se välittömästi.
2.4.4 Täyttäminen ja tyhjentäminen
Kone on suunniteltava ja rakennettava niin, että sen täsmällinen täyttäminen tarvittavalla
torjunta-ainemäärällä ja sen täydellinen tyhjentäminen on helppoa ja että estetään torjuntaaineen vuodot ja täyttövesilähteen saastuminen näiden toimenpiteiden aikana.
2.4.5 Torjunta-aineiden levitys
2.4.5.1 Levitysnopeus
Kone on varustettava siten, että levitysnopeutta voidaan säätää helposti, tarkasti ja luotettavasti.
2.4.5.2 Torjunta-aineen levittäminen, jakautuminen ja kulkeutuminen
Kone on suunniteltava ja rakennettava niin, että varmistetaan torjunta-aineen päätyminen
käsiteltäville alueille, minimoidaan hävikki muille alueille ja estetään torjunta-aineen kulkeutuminen ympäristöön. Tarvittaessa on varmistettava torjunta-aineen tasainen levittäminen ja
homogeeninen jakautuminen.
2.4.5.3 Testit
Jotta voidaan varmistaa, että koneiden asianomaiset osat vastaavat 2.4.5.1 ja 2.4.5.2 kohdan
vaatimuksia, valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on tehtävä tai teetettävä kullekin
kyseessä olevalle konetyypille asianmukaiset testit.
2.4.5.4 Pysähdysten aikainen hävikki
Kone on suunniteltava ja rakennettava niin, että estetään hävikki torjunta-aineen levitystoiminnon ollessa pysäytettynä.
2.4.6 Kunnossapito
2.4.6.1 Puhdistus
Kone on suunniteltava ja rakennettava niin, että se on helppo puhdistaa perinpohjaisesti
ympäristöä saastuttamatta.
2.4.6.2 Huolto
Kone on suunniteltava ja rakennettava niin, että kuluneiden osien vaihto on helppoa
ympäristöä saastuttamatta.
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2.4.7 Tarkastukset
Koneeseen on oltava mahdollista liittää helposti sen oikean toiminnan tarkistamisen kannalta
tarpeelliset mittausvälineet.
2.4.8 Suuttimien, siivilöiden ja suodattimien merkinnät
Suuttimet, siivilät ja suodattimet on merkittävä niin, että niiden tyyppi ja koko on selvästi
nähtävissä.
2.4.9 Merkintä käytettävästä torjunta-aineesta
Kone on tarvittaessa varustettava erityisellä kiinnitysalustalla, johon käyttäjä voi sijoittaa
käytettävän torjunta-aineen nimen.
2.4.10 Ohjeet
Ohjeissa on esitettävä seuraavat tiedot:
1) varotoimenpiteet, jotka on toteutettava sekoituksen, täytön, levityksen, tyhjentämisen,
puhdistuksen, huollon ja kuljetuksen aikana, jotta vältetään ympäristön saastuminen;
2) yksityiskohtaiset käytön edellytykset suunnitelluissa eri käyttöympäristöissä, mukaan
lukien vastaavat valmistelut ja säädöt, joiden avulla varmistetaan, että torjunta-aine levitetään
kohdealueille minimoimalla samalla hävikki muilla alueilla, estetään kulkeutuminen ympäristöön ja tarvittaessa varmistetaan torjunta-aineen tasainen levittäminen ja homogeeninen laskeuma;
3) niiden suuttimien, siivilöiden ja suodattimien tyypit ja koot, joita voidaan käyttää koneiden kanssa;
4) kuluvien ja koneen oikeaan toimintaan vaikuttavien osien, kuten suuttimien, suodattimien
ja siivilöiden, tarkastamistiheys sekä osien vaihtamiskriteerit ja -menetelmät;
5) kalibrointia, päivittäistä kunnossapitoa, talvisäilytystä ja muita tarvittavia tarkastuksia
koskevat erittelyt, joiden avulla varmistetaan koneiden asianmukainen toiminta;
6) sellaiset torjunta-aineet, jotka voivat aiheuttaa koneiden epäasianmukaisen toiminnan;
7) viittaus siihen, että käyttäjän on pidettävä ajan tasalla 2.4.9 kohdassa tarkoitetussa
erityisessä kiinnitysalustassa oleva käytettävän torjunta-aineen nimi;
8) mahdollisten erikoislaitteiden ja -varusteiden liitäntä ja käyttö sekä tarvittavat varotoimenpiteet;
9) viittaus siihen, että koneisiin voi kohdistua kansallisia vaatimuksia, jotka koskevat
määritettyjen elinten suorittamia säännöllisiä tarkastuksia yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY mukaisesti;
10) koneiden ominaisuudet, jotka on tarkastettava koneiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja
11) ohjeet tarpeellisten mittausvälineiden liittämisestä.
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