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INFRA ry 

1. Rikosvastuu 
• Edellyttää tahallisuutta tai tuottamusta (=huolimattomuus, 

laiminlyönti 
• Pelkkä kiven lentäminen ei osoita tuottamusta 

• Vaaran aiheuttaminen (RL 21:13) 
• Joka tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheuttaa toiselle vakavaa hengen tai 

terveyden vaaran. 
• Yleisvaaran tuottamus (RL 34:7) 

• Joka tahallaan tai tuottamuksella sytyttää tulipalon tai räjäyttää jotakin siten, että 
teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa taikka siitä on 
yleistä erittäin huomattavaa vahingon vaaraa  

• Törkeä yleisvaaran tuottamus (RL 34:8) 
• Suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa… ja teko 

kokonaisuutena arvostellen on törkeä. 
• Räjähderikos (RL 44:11) 

• Törkeästä huolimattomuudesta vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta annetun lain vastaisesti käyttänyt räjähteitä. 

• Varomaton käsittely 
• Huolimattomudesta vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn 

turvallisuudesta annetun lain vastaisesti käyttänyt räjähteitä. 
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Rikosvastuu jatkuu 
• Työturvallisuusrikos (RL 47:1) 

• Tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä … 
• Aiheuttaa puutteellisuuden  tai epäkohdan tai työturvallisuusmääräysten 

vastaisen tilan jatkumisen. 

• Yhteisösakko (RL 9 luku) 
• Oikeushenkilö tuomitaan yhteisösakkoon, jos sen lakisääteisen 

toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluneet tai sen tosiasiallista 
päätösvaltaa käyttäneet  ovat osallisina rikokseen tai sallineet rikoksen 
tekemisen tai yhteisön toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa 
huolellisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. 

• KKO:2014:20  
• Yhtiön työmaapäällikkö ja työnjohtaja oli tuomittu rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. 

Heidän syykseen oli luettu, että he olivat huolimattomuudestaan rikkoneet valtioneuvoston 
päätöksen 410/1986 mukaisia räjäytys- ja louhintatyöstä annettuja järjestysohjeita. Heidän 
tekonsa olivat tulleet mahdollisiksi, koska yhtiössä oli laiminlyöty järjestää sanottujen 
työturvallisuusmääräysten mukainen vastuunjako ja valvonta. Yhtiö tuomittiin 
yhteisösakkoon. 

• Menettämisseuraamus (RL 10 luku) 
• Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty tuomitaan valtiolle menetettäväksi 
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2. Vahingonkorvausvastuu 
• Sopimusvastuu  

• Vastuu toiselle sopimusosapuolelle 
• Vahinkoa kärsineen tulee näyttää vahinko ja syy-yhteys vahingon ja väitetyn 

tapahtuman välillä 
• Toisen sopijapuolen tulee näyttää, että hän ei ole syyllistynyt 

tuottamukseen 
• Räjäytystyössä vahinko sopimuskumppanille on sopimusvastuuta ja 

edellyttää tuottamusta 

• Vastuu sopimuksen ulkopuolelle 
• Vahingonkorvauslaki 
• Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on 

velvollinen sen korvaamaan. 
• Vahinkoa kärsineen tulee näyttää vahinko, sen määrä sekä vahingon 

aiheuttaneen tuottamus tai tahallisuus 
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Ympäristövahinkolaki (737/94) 
• Ympäristövahinkona korvataan tietyllä alueella harjoitetusta 

toiminnasta johtuva vahinko, joka on ympäristössä aiheutunut: 
veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta; melusta, tärinästä, 
säteilystä, valosta, lämmöstä tai hajusta taikka muusta 
vastaavasta häiriöstä 

• Vastuu tuottamuksesta riippumatonta (ankaraa) 
• Ympäristövahinko korvataan, jos voidaan osoittaa, että 

toiminnan ja vahingon välinen syy-yhteys on todennäköinen 
• Ympäristövahinko korvataan tämän lain säännösten nojalla vain, 

jollei häiriön sietämistä ole pidettävä kohtuullisena, ottaen 
muun ohella huomioon paikalliset olosuhteet ja häiriön 
syntymiseen johtanut tilanne kokonaisuudessaan sekä häiriön 
yleisyys vastaavissa olosuhteissa muutoin. 
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Oikeuskäytäntöä 
• KKO 1982 II 70 

• ”Työnantaja, joka suoritti erityisen vaaralliseksi katsottavaa räjäytys- ja 
louhintatyötä, velvoitettiin tuottamuksesta riippumatta korvaamaan 
työntekijälleen vahingon, joka tätä oli kohdannut sanotussa työssä.” 

• KKO 1994:122 
• ”Asunto-osakeyhtiö oli rakennuttanut omistamalleen tontille omakotitalon 

ja teettänyt rakentamisen edellyttämän vaaralliseksi katsottavan 
räjäytystyön itsenäiselle yrittäjälle. Asunto-osakeyhtiö omakotitalon 
rakennuttajana ja yrittäjä vastasivat tuottamuksesta riippumatta 
yhteisvastuullisesti naapurikiinteistölle aiheutuneesta vahingosta.” 
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Ei poikkeuksetonta 
• Räjäytystyön teettäjä ei kuitenkaan joudu 

poikkeuksettomasti ankaraan vastuuseen, vaikka 
kyseessä olisikin vaaralliseksi katsottava räjäytystyö ja 
vahinko on aiheutunut naapurille.  

• Ellei räjäytystyö liity ammattitoimintaan ja työn 
suorittajaksi on valittu ammattitaitoinen itsenäinen 
yrittäjä, työn teettäjän vastuu voi edellyttää 
tuottamusta. Tuottamus voi ilmetä esim. sen vuoksi, 
ettei hän ole selvittänyt, onko työntekijällä 
asianmukainen vastuuvakuutus vahinkojen varalta. 
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Oikeuskäytäntöä 
• KKO 1988:35 

• ”A oli omakotitalon työmaalla teettänyt vaaralliseksi katsottavan 
räjäytystyön itsenäiselle yrittäjälle. Kun räjäytystöiden teettäminen ei 
liittynyt A:n ammattitoimintaan ja kun hän ei ollut teettänyt tuota työtä 
tavanomaisesti poikkeavalla tavalla, A ei ollut tuottamuksesta riippumatta 
vastuussa tuosta työstä naapurille aiheutuneesta vahingosta. Kysymys myös 
räjäytystyön teettäjän selonottovelvollisuudesta koskien vastuu 
louhintavastuuvakuutusta.” 

• KKO 1988:140 
• ”Räjäytystyötä suorituttanut A ei ollut edes väittänyt, että työn suorittaja 

olisi toiminut itsenäisenä yrittäjänä. A oli työn teettäjänä vastuussa 
naapurikiinteistölle aiheutuneesta kaivoveden huonontumisesta.” 
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Oikeuskäytäntöä 
• KKO:2001:61 

• ”Kadun päällystämisen pohjatyöstä syntynyt tärinä oli aiheuttanut 
rakennuksen seiniin halkeamia. Kaupunki, jonka lakisääteisiin 
velvollisuuksiin kadun rakentaminen kuului, oli ympäristövahinkojen 
korvaamisesta annetun lain tarkoittamana toiminnan harjoittaman 
tuottamuksesta riippumatta vastuussa vahingon korvaamisesta, vaikka 
työn oli suorittanut itsenäinen urakoitsija.” 
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Vahingonkorvausten oikeuspaikka 

• Käräjäoikeus -> hovioikeus -> korkein 
oikeus 

• Maa-aineslupaa edellyttävä ottajan 
korvausvelvollisuus (MAL 9 §) 

• Lunastustoimikunta -> Maaoikeus -> 
korkein oikeus 
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KKO:2015:79 
• Kiinteistöjen omistajat olivat hakeneet maa-aineslain 9 §:n mukaista 

lunastustoimitusta, jossa heille määrättäisiin korvauksia X Oy:n kal-
lioainesten ottamisen yhteydessä tekemien räjäytysten kiinteistöille 
aiheuttamista vahingoista. X Oy katsoi, että toimivalta tutkia kor-
vausvaatimukset kuului yleiselle tuomioistuimelle eikä lunastustoi-
mikunnalle. Maaoikeus katsoi välituomiossaan, että lunastustoimi-
tuksessa voitiin tutkia korvausvaatimukset sellaisten kiinteistöjen 
osalta, jotka sijaitsivat mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla 
maa-ainesten ottamispaikan lähistöllä. Koska tämä edellytys ei kysy-
myksessä olevien kiinteistöjen kohdalla täyttynyt, korvausvaatimuk-
set tuli esittää yleisessä tuomioistuimessa. 

• Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että kor-
vausvaatimukset räjäyttämisestä kiinteistöille aiheutuneista vahin-
goista voitiin tutkia maa-aineslain 9 §:n mukaisessa lunastustoimi-
tuksessa ja että korvausvaatimusten tutkimisen edellytyksenä ei ol-
lut se, että kiinteistöjen tuli sijaita maa-ainesten ottamispaikan vie-
ressä tai lähistöllä. Maaoikeuden katsottiin menetelleen virheellises-
ti, kun se oli antanut asiassa välituomion. 
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Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
YSE 1998 RT 16-10660 
 • 25 § Vastuun sisältö 

• ” Sopijapuolen vastuu käsittää kaikki ne vahingot, jotka aiheutuvat siitä, 
että urakkasopimuksen mukaiset velvollisuudet jäävät jossain suhteessa 
täyttämättä, tai jotka tämä muutoin aiheuttaa toiselle osapuolelle. 

• Sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle vahingoista, joita tämä ei ole 
voinut kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan välttää = 
tuottamusvastuu 

• Vastuu viivästyksestä siltä ajalta, jolta on sovittu erillinen viivästyssakko, 
noudatetaan viivästyssakkoa koskevia määräyksiä.” 
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YSE 1998 
• 31 § Vastuu kolmannelle henkilölle 

• ”Urakan toteuttamisessa kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle 
mahdollisesta aiheutuvasta vahingosta ja haitasta vastaa urakoitsija. 
Urakoitsija ei kuitenkaan ole vastuussa vahingosta ja haitasta, joka on 
tehtävän toteuttamisen väistämätöntä seurausta ja jota hän ei ole voinut 
kaikkea mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan välttää. 

• Urakoitsija vastaa kuitenkin vahingosta, josta korvausvelvollisuus lain 
(esim. ympäristövahinkolaki) mukaan syntyy tuottamuksesta riippumatta.” 
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3. Räjäytystöiden vakuuttaminen 
• Normaali toiminnan vastuuvakuutus ei kata 

räjäytystöitä 
• Louhinta- ja räjäytystöille pitää olla erillinen 

vastuuvakuutus (Räjäytysvastuuvakuutus) 
• Vakuutuksia myönnetään kohdekohtaisina, 

vuosivakuutuksena tai siten, että korvaavat tiettyyn 
vakuutusmäärään asti. 

• Louhintavastuuvakuutus henkilövahingoille 
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Vakuutuslautakunnan lausuntoja 
 • VKL 538 / 01 14.5.2002 

• Vakuutuksen ottaja oli suorittanut lomakeskuksen kallioravintolan 
louhintatöitä. Louhintatyön yhteydessä oli louhinnan täkkäys pettänyt 
ainakin 9.11. ja 20.12.2000 sekä 2.1.2001. Tämän seurauksena on sekä 
suurempia että pienempiä kiviä lentänyt luontoon, jolloin maasto ja puusto 
ovat vahingoittuneet. Vakuutusyhtiö on korvannut esipuhdistuksen sekä 
isojen kivien poiston osuuden.  

• Lausunto: Louhintaliikkeen on osattava suojata räjäytyspaikka niin paksulla 
täkkäyksellä, ettei vahinkoja aiheudu välittömälle ja tunnetulle 
ympäristölle. Tällaisena tunnettuna ympäristönä nyt kysymyksessä olevassa 
tapauksessa voidaan pitää puita ja maastoa louhintatyön läheisyydessä. 
Tällainen ympäristö on louhintatyöntekijän huolehdittavana olevaa 
omaisuutta vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla. Korvauksia ei tule tämän 
vuoksi maksaa kivien lentämisestä aiheutuneista vahingoista 
louhintaliikkeen vastuuvakuutuksesta. 
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VKL 520 / 04 14.12.2004 
• Louhintaliike suoritti alkuvuonna 2003 

pääurakoitsijalle räjäytystöitä tierakennusurakan 
yhteydessä. Räjäytysten yhteydessä ja sen jälkeen oli 
räjäytysalueesta 300 – 400 metrin päässä 
sijaitsevissa lietesäiliössä ja asuin-rakennuksessa 
havaittu halkeamia. Lietesäiliö oli alkanut myös 
vuotaa auenneista saumoistaan. 

• Säiliöön ja rakennukseen asennettujen 
tärinämittareiden perusteella oli L Oy:n asiantuntija 
todennut lausunnossaan, että mitatut arvot olivat 
selvästi alle ohjeellisten tärinäarvojen eikä niillä 
arvoilla ole voitu vahingoittaa lietesäiliötä eikä 
asuinrakennusta. 
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VKL 520 / 04 14.12.2004 jatkuu 
• Lausunto: Lautakunta katsoo, että toimitetun aineistojen ja annetun 

asiantuntijalausunnon perusteella louhintaliikkeessä ei ole 
osoitettu tuottamusta vahinkojen suhteen. Tämän vuoksi 
lautakunta katsoo louhintaliikkeen ja pääurakoitsijan ankaran 
vastuun yhtäläiseksi. Louhintaliikkeen vastuuvakuutuksen sisältöä 
yhteisvastuullisuutta koskevan ehtokohdan perusteella 
vakuutuksesta maksetaan korvaus, joka vastaa vakuutuksen 
ottajan viaksi jäävän syyllisyyden määrää. Ellei muuta osoiteta, 
korvaus on pääluvun mukainen yhteisvastuun ollessa tässä 
tapauksessa kyseessä ja tuottamuksen puuttuessa sekä räjäytystyön 
teettäjältä että suorittajalta, lautakunta katsoo pääluvun (1/2) 
perusteella suoritettavan korvauksen ehtojen mukaiseksi. 

• Lisäksi lautakunta totesi, että YSE 1998 sopimusehtojen 31 § 
mukainen vastuu urakan toteuttamisessa kolmannelle henkilölle 
sekä tämän omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvista vahingosta ja 
haitasta koskee sopimusvastuuta ja tämä on rajattu 
vakuutusehtojen mukaisesti korvausvelvollisuuden ulkopuolelle. 
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Ohje 

• Vakuutuksen ottajiksi tulee merkitä 
pääurakoitsija ja louhintaurakoitsija tai 
vakuutus on voimassa pääurakoitsijan ja 
louhintaurakoitsijan lukuun. 
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4. Vahinkojen välttäminen 
• Ennen räjäytystyötä 

• Riskianalyysi 
• Määritetään tärinäraja-arvot 
• Määritetään katselmusalue 
• Suoritetaan kiinteistökatselmukset 
• Hankitaan tärinämittarit ja määritetään niiden lukumäärä 

ja sijainti 
• Suoritetaan tärinämittaukset 
• Laaditaan räjäytystöistä turvallisuusasiakirja ja kustakin 

kentästä räjäytyssuunnitelma 
• Suoritetaan kiinteistökatselmukset 
• Suoritetaan tärinämittaukset 
• Otetaan kantaa kentän peittämiseen 
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Vahinkojen välttäminen 
• Räjäytystyön jälkeen 

• Suoritetaan kiinteistöjen loppukatselmukset 
• Säilytetään räjäytystyön asiakirjat 
• Vanhentuminen 3 vuotta siitä, kun tieto vahingosta 
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Vahinkojen välttäminen 
• KKO:1985 II 170: 

• ”Kaupungin suorittamien kallioperän räjäytystöiden aikana oli läheisen 
omakotitalorakenteisiin syntynyt vaurioita. Kaupunki oli kuitenkin näyttänyt, 
että räjäytysten tärinävaikutusta koskevan teknisen tietämyksen ja 
käytännössä saavutetun kokemuksen mukaan mainituissa räjäytystöissä 
kerrallaan käytetty räjäytysainemäärä ei aiheuta vaurioita kysymyksessä 
olevalle etäisyydellä olevaan rakennukseen. Kaupunkia ei näin ollen ole 
velvoitettu korvaamaan syntyneitä vaurioita.” 
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Räjähdyksen aiheuttaman tärinän 
vaikutus 
 • Työministeriö 1993 Räjäytysalan normeja 

Turvallisuusmääräykset 16:0 
• Laadittu räjäytys- ja louhintatyötä koskevan valtioneuvoston päätöksen 

(410/86)  93 §: nojalla 
• VNp räj.- ja louh.Jo  (410/86) kumottiin uuden valtioneuvoston asetuksen 

räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta tullessa voimaan 2011. 

• Rakentamisen aiheuttamat tärinät RIL 253-2010 
• Ohje hyvästä rakennustavasta 

• Oikeudenkäymiskaari 17:2 todisteiden vapaa harkinta 
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• Hovioikeus oli samaa mieltä käräjäoikeuden kanssa 

ympäristövahingon syntymisestä vastakkaisesta 
asiantuntijatodistelusta huolimatta – räjäytystyö aiheutti 
omakotitalon vauriot 
• Yhteenvetona hovioikeus totesi, että kanteessa korvattaviksi 

vaadittujen vaurioiden ja yhtiön suorittaman räjäytystyön välillä oli 
katsottava olevan ympäristövahinkolain 3 §:ssä tarkoitettu 
todennäköinen syy-yhteys. Syy-yhteyttä vastaan puhui toisaalta 
yhtiön esittämä asiantuntijatodistelu. Yhtiön kuulustelemat 
asiantuntevat todistajat olivat olleet varmoja siitä, että vauriot eivät 
olleet voineet syntyä räjäytystyön seurauksena. 
Asiantuntijatodistelulle ei kuitenkaan syy-yhteyttä koskevassa 
kokonaisarvioinnissa voitu antaa ratkaisevaa painoarvoa. Tämä 
johtui siitä, että yhtiön suorittama tärinän mittaamistapa ei ollut 
vastannut alalla vakiintuneesti noudatettavaa ohjeistusta. 
Hovioikeudessa ei esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella 
käräjäoikeuden tuomiota yhtiölle tuomittua korjauttamisvelvoitetta 
ja 1.000 euron korvausvelvollisuutta tulisi muuttaa. 
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KKO:1996:59 
• Rakennus oli perustettu rakentamisen aikana yleisesti 

käytetyn rakennustavan mukaan, mikä sittemmin 
osoittautui puutteelliseksi rakennuspaikan 
savikerroksen paksuuden suurten vaihteluiden vuoksi. 
Naapurikiinteistölle oli tehty tärinää aiheuttavaa 
paalutustyötä ja rakennus oli vahingoittunut (400.000 
markkaa). 
• Riskin rakennuksen vahingoittumisesta kantaa 

lähtökohtaisesti rakennuksen omistaja itse (300.000 mk). 
• Kiinteistön omistajan vastuu on ankaraa eli tuottamuksesta 

riippumatonta (yhteisvastuullisesti 100.000 mk). 
• Pääurakoitsijan ja paalutustyön suorittajan vastuu edellytti 

tuottamusta. Huom. Ympäristövahinkolain voimaan tultua ei 
edellytä tuottamusta (yhteisvastuullisesti 100.000 mk).  
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KIITOS! 
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