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Valtioneuvoston asetus

127/2014

polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneu-
voston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun val-

tioneuvoston asetuksen (844/2004) 2 §:n 1 kohta ja 17 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat 2 §:n 1 kohta asetuksessa 41/2012 ja 17 §:n 1 momentti asetuksessa

398/2005, seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) työkoneiden päästödirektiivillä liikku-

viin työkoneisiin asennettavien polttomootto-
reiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoi-
menpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsää-
dännön lähentämisestä annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviä
97/68/EY siten kuin sitä on sopeutettu tekni-
seen kehitykseen komission direktiivillä
2001/63/EY ja muutettu Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiveillä 2002/88/EY,
2004/26/EY ja 2011/88/EY sekä komission
direktiiveillä 2010/26/EU ja 2012/46/EU;
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Liikkuvan työkoneen puristussytytysmootto-
rien markkinoille luovuttamisen päivämäärät

Liikkuvan työkoneen puristussytytysmoot-
torin, joka luovutetaan ensimmäistä kertaa
markkinoille, tulee täyttää vähintään asian-
omaiselle moottorille 5 §:ssä säädetyt raja-
arvot ja olla tyyppihyväksytty tämän asetuk-
sen mukaisesti riippumatta siitä, onko moot-
tori jo asennettu työkoneeseen. Asianomai-
selle moottorille 5 a—5 c §:ssä säädettyä
määräaikaa seuraavan vuoden alusta on
moottorin markkinoille luovuttamisen edelly-
tyksenä, että tyyppihyväksyntä on myönnetty
vastaavan 3 a., 3 b. tai 4. vaiheen raja-arvojen
mukaisesti. Edellä säädetystä poiketen 5 c §:n
2 kohdassa tarkoitettuun R-moottoriluokkaan
kuuluvien puristussytytysmoottorien markki-
noille luovuttamisen edellytyksenä on 1 päi-
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västä lokakuuta 2014 alkaen, että tyyppihy-
väksyntä on myönnetty 4. vaiheen raja-arvo-
jen mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä hel-
mikuuta 2014.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Ympäristöministeri Ville Niinistö
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