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Valtioneuvoston asetus
räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muut-

tamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

muutetaan räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (644/2011) 2 §, 3 luvun otsikko sekä 7, 8 ja 29 § seuraavasti:

2§

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) räjäytystyöllä käyttöpaikalla tehtäviä töitä, joissa käsitellään, käytetään ja säilyte-

tään räjähteitä;
2) louhintatyöllä kallion tai mineraalien irrotusta ja siihen liittyviä töitä;
3) vaarallisella alueella räjäytyskohteen ympäristöä, jossa henkilö voi vahingoittua

sinkoutumisen, tärinän, painevaikutuksen, kaasujen tai muun räjäyttämisestä johtuvan
syyn vuoksi; 

4) asutulla alueella aluetta, joka ulottuu 200 metrin etäisyydelle asutusta rakennukses-
ta tai paikasta, jossa ihmisiä tavallisesti oleskelee;

5) tehosteräjäytyksellä teatteri-, televisio- tai elokuvatuotannossa, konsertissa, yleisöti-
laisuudessa ja muussa vastaavassa tilaisuudessa toteutettua räjäytystä.

Maanalaisen louhintakohteen, joka on 100 metriä lähempänä sinne johtavan tunnelin
suuaukkoa, katsotaan olevan asutulla alueella, jos tunnelin suuaukko on asutulla alueella.
Muun maanalaisen louhintakohteen katsotaan olevan asutulla alueella, jos siitä etäisyys
asuttuun rakennukseen tai paikkaan, jossa ihmisiä tavallisesti oleskelee, on alle 50 metriä.

3 luku

Räjäytystyön tekijä ja johtaja

7§

Räjäytystyön tekijä

Räjähteitä saa käsitellä ja käyttää tehosteräjäyttäjän, nuoremman panostajan, vanhem-
man panostajan, ylipanostajan tai räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan saanut hen-
kilö ja hänen välittömässä valvonnassaan muu henkilö, jolla on kyseiseen räjäytystyöhön
riittävä ammatillinen osaaminen.
Neuvoston direktiivi 92/91/ETY; EYVL N:o L 348, 28.11.1992, s. 9, 92/104/ETY; EYVL N:o L 404, 31.12.1992, 
s. 10
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Se, jolla on vanhemman panostajan pätevyyskirja, saa käyttää räjähteitä asutulla alueel-
la muualla kuin kaivoksessa enintään 500 kilogrammaa vuorokaudessa ja enintään
10 kilogrammaa panostilassa.

Se, jolla on nuoremman panostajan tai räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja, saa
pätevyyskirjan osoittamissa töissä käyttää räjähteitä enintään 25 kilogrammaa vuorokau-
dessa ja enintään kilon panostilassa. Asutulla alueella nuorempi panostaja ja räjäytystyön
vastuuhenkilö saavat kerrallaan räjäyttää vain yhden panoksen, jossa räjähdysainemäärä
ei ylitä seuraavia määriä:

8§

Räjäytystyön johtaja

Räjäytystyötä johtaa ja valvoo työpaikalla räjäytystyön johtaja. Räjäytystyötä ei saa
aloittaa ennen kuin räjäytystyön johtaja on nimetty. Räjäytystyön johtajan nimi on ilmoi-
tettava työmaan työntekijöille ja pidettävä työmaalla nähtävillä.

Räjäytystyön johtaja hyväksyy räjäytyssuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset sekä
huolehtii suunnitelman toteuttamisesta.

Asutulla alueella muualla kuin kaivoksessa toimivalla räjäytystyön johtajalla on oltava
räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja. Muussa räjäytystyössä räjäytystyön johtajalla
on oltava vanhemman panostajan pätevyyskirja.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, 7 §:n 3 momentissa tarkoitetussa räjäy-
tystyössä saa räjäytystyön johtajana toimia henkilö, jolla on vähintään nuoremman panos-
tajan pätevyyskirja.

29§

Tehosteräjäytykset

Tehosteräjäytyksissä on käytettävä mahdollisimman sopivaa panosta ja kiinnitettävä
huomiota räjäytyksen ajoitukseen, palo-, paine- ja sirpalevaaraan ja erityisesti sisätiloissa
räjäytettäessä pölyräjähdyksen vaaraan.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.
Tämän asetuksen 8 §:n 3 momentin estämättä saa asutulla alueella räjäytystyön johta-

jana toimia henkilö, jolla on ylipanostajan pätevyyskirja ja vähintään kahden vuoden ko-
kemus ylipanostajana tai panostajana asutulla alueella toimimisesta, 31 päivään joulukuu-
ta 2019.

Yhtenä panoksena räjäytettävä 
räjähdemäärä kilogrammoina

Etäisyys metreinä asutusta rakennuksesta tai paikasta, 
jossa ihmisiä tavallisesti oleskelee

0,06 10

0,12 20

0,25 40

0,50 80

1,0 160
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