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TERVETULOA RÄJÄYTYSTYÖN VASTUUHENKILÖN KERTAUS – JA VALMENNUSKURSSILLE
17. - 18.10.2019 SEINÄJOELLE!
Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyys tullaan vaatimaan jatkossa henkilöltä, joka toimii räjäytystyön johtajana asutulla
alueella. Kurssi on tarkoitettu räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyttä hakeville ylipanostajille, jotka voivat lainsäädännön
siirtymäsäännöksen mukaan saada pätevyyden suorittamalla virallisen kuulustelun ilman 40 oppitunnin pituista kurssia. Tämä
edellyttää, että ylipanostajalle on kertynyt riittävä työkokemus ennen 1.9.2016. Katso kooste lainsäädännöstä sivulta 2.
Kurssin aikana kerrataan räjäytys- ja louhintatöihin liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja turvallisuusnäkökohdat sekä
perehdytään räjäytystyön johtajan tehtäviin, velvollisuuksiin ja vastuisiin. Kurssin tavoitteena on valmentaa osallistujat
räjäytystyön vastuuhenkilön kuulustelua varten. Kurssi toimii samalla myös kertauskurssina, jonka avulla voi uusia nykyisen
panostajan pätevyyskirjan. AVI edellyttää uusimista ennen räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyden myöntämistä.
Paikka:

ilmoitetaan myöhemmin, paikkakunta Seinäjoki.

Kurssin hinta:

390 € (alv 0 %), sisältäen luentomateriaalin sekä ohjelmassa mainitun tarjoilun, mutta ei
kuulustelumaksua (70 €). Jos ilmoittaudut 10.10. jälkeen, niin kurssin hinta on 440 € (alv 0%).
Peruutuskulut ovat 14.10. jälkeen 100 €.

Ilmoittautumiset:

Ilmoittautumiset mielellään viimeistään 3.10.2019 www-osoitteemme kautta: www.finnrock.fi
tai Minna Kuismalle, E-mail: minna.kuisma@finnrock.fi, Puh: 010 832 1301.

Kouluttajat:

DI Jari Honkanen, ylipanostaja, räjäytystyön vastuuhenkilö, Oy Finnrock Ab
DI Jouko Salonen, ylipanostaja, räjäytystyön vastuuhenkilö, Oy Finnrock Ab

1 kurssipv
08:00
08:15
10:30
11:00
11:30

14:30

15:30 – 17:00
2 kurssipv
08:00

Johdanto, esittely ja kurssin sisältö ja tarkoitus
Panostaja-, räjähde- ja työturvallisuuslainsäädäntö
VN asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta + soveltamisohjeet
- Erikoistilanteita koskevat erityisohjeet (RHK, Gasum, Finavia, Fingrid)
Lounas
Louhintatyön suunnittelu
- Louhinnan yleissuunnitelma, järjestelypiirros, turvallisuussuunnitelma
- Aikataulutus, kustannuslaskenta
Ympäristön huomioiminen
- Kivien sinkoilun estäminen
- Vaarallisen alueen määrittäminen ja huomioiminen
- Peittämisen suunnittelu ja toteutus
-Tärinänhallinta
Harjoittelu, teoriakysymykset

11:30
12:30 – 16:30

Työn organisoiminen ja johtaminen
- Räjäytystyön johtajan tehtävät
- Räjäytyssuunnitelmien tarkastaminen
- Tiedon kulku ja yhteydenpito
Harjoittelu
Louhinta- ja yleissuunnitelmat
Lounas
Kuulustelu
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Lainsäädännössä esitetyt räjäytystyön johtajan pätevyysvaatimukset sekä ylipanostajalta vaadittava
työkokemus räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyttä varten:
VALTIONEUVOSTON ASETUS RÄJÄYTYS- JA LOUHINTATYÖN TURVALLISUUDESTA 644/2011 (muutokset voimaan 1.9.2016)
8 § Räjäytystyön johtaja
Räjäytystyötä johtaa ja valvoo työpaikalla räjäytystyön johtaja. Räjäytystyötä ei saa aloittaa ennen kuin
räjäytystyön johtaja on nimetty. Räjäytystyön johtajan nimi on ilmoitettava 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 räjäytystyössä saa
räjäytystyön johtajana toimia henkilö, jolla on vähintään nuoremman panostajan pätevyyskirja.
Siirtymäsäännös
Tämän asetuksen 8 §:n 3 momentin estämättä saa asutulla alueella räjäytystyön johtajana toimia henkilö, jolla on
ylipanostajan pätevyyskirja ja vähintään kahden vuoden kokemus ylipanostajana tai panostajana asutulla alueella
toimimisesta, 31 päivään joulukuuta 2019.
PANOSTAJALAKI 423/2016 (voimaan 1.9.2016)
9 § Panostajan työkokemus, 5. momentti
Räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja voidaan myöntää ylipanostajan pätevyyskirjan haltijalle. Räjäytystyön
vastuuhenkilön pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan työkokemusta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytys- ja
louhintatyössä asutulla alueella vähintään 24 kuukautta. Työkokemuksesta vähintään kolme kuukautta tulee olla
maanpäällisestä räjäytys- ja louhintatyöstä.
VALTIONEUVOSTON ASETUS PANOSTAJIEN PÄTEVYYSKIRJOISTA 458/2016 (voimaan 1.9.2016)
Siirtymäsäännös
Henkilöt, joilla tämän asetuksen voimaan tullessa on ylipanostajan pätevyyskirja ja panostajalain 9 §:n 5 momentissa
tarkoitettu työkokemus, saavat räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan, kun he ovat suorittaneet siihen liittyvän
kuulustelun viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019.
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