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rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 44 luvun 11 §, sellaisena kuin se on laissa 392/2005,

seuraavasti:

44 luku

Terveyttä ja turvallisuutta vaarantavista
rikoksista

11 §

Räjähderikos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta vaarallisten kemikaalien ja räjäh-
teiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
taikka sen nojalla annetun säännöksen, kiel-
lon tai määräyksen vastaisesti taikka ilman
mainitussa laissa edellytettyä lupaa tai ilmoi-
tusta taikka lupaa tai ilmoitusta koskevassa
päätöksessä asetettujen ehtojen, rajoitusten
tai kieltojen vastaisesti

1) harjoittaa vaarallisten kemikaalien teol-
lista käsittelyä tai varastointia taikka siirtää
vaarallista kemikaalia tai

2) valmistaa, tuo maahan, käyttää, siirtää,
saattaa markkinoille, luovuttaa, pitää hallus-
saan, varastoi, säilyttää tai hävittää räjäh-
dettä,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, räjähderi-
koksesta sakkoon tai vankeuteen enintään
kahdeksi vuodeksi.

Räjähderikoksesta tuomitaan myös se, joka
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 1
momentissa mainitun lain tai sen nojalla an-
netun säännöksen vastaisesti valmistaa, tuo
maahan, käyttää, luovuttaa, saattaa markki-
noille, asentaa tai huoltaa räjähdysvaaralli-
sissa tiloissa käytettävää laitetta tai suojaus-
järjestelmää taikka muuta 1 momentissa mai-
nitun lain 5 luvussa tarkoitettua tuotetta, tai
pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukai-
suudesta annetun lain (180/2015) vastaisesti
tuo maahan, saattaa markkinoille tai muutoin
luovuttaa pyroteknisiä tuotteita siten, että
teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen
hengelle tai terveydelle tai siitä on vaaraa
toisen omaisuudelle.

Räjähderikoksena ei pidetä 1 momentissa
tarkoitettua vaarallisten kemikaalien ja räjäh-
teiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
taikka sen nojalla annetun säännöksen, kiel-
lon tai määräyksen vastaista räjähteen hallus-
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sapitoa, jos tällaisen räjähteen hallussapitäjä
oma-aloitteisesti ilmoittaa räjähteestä polii-
sille ja luovuttaa sen poliisin haltuun.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2015.
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