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1 0 .  P I L A A N T U N E I D E N  M A I D E N  K Ä S I T T E L E M I N E N 

Kuvaus tutkinnon osasta 
”Pilaantuneiden maiden käsitteleminen” on materiaalien kierrätyksen ja käsittelyn osaamisalalle suunnattu 

valinnainen tutkinnon osa, jonka voit valita valinnaiseksi osaksi tutkinnon kaikkiin osaamisaloihin. 

Tutkinnon osa käsittelee pilaantuneiden maiden tunnistamista, kunnostamista sekä niihin liittyvien koneiden ja 

laitteiden käyttöä. Tämän osan suoritettuasi osaat toimia pilaantuneisiin maihin liittyvien käytännön töiden 

parissa.  

Tutkinnon osa on tarkoitettu erityisesti pilaantuneiden maiden (PIMA) kanssa työskenteleville henkilöille, kuten 

kenttätyöntekijöille, maanrakentajille sekä käsittelylaitosten henkilöstölle. Tutkinnon suorittaminen vaatii 

ympäristökseen pilaantuneita maita käsittelevän laitoksen, PIMA-työmaan tai kohteen, jota epäillään 

pilaantuneeksi (esitoimet).  

Mitä minun pitää osata suorittaakseni tämän osan? 
Sinun tulee osata toimia pilaantuneiden maiden kanssa ja tuntea kunnostukseen liittyvät koneet, 

työturvallisuusasiat, lait ja säädökset, näytteenoton perusteet sekä maaperien laatuvaatimukset.  

 Sinun tulee tässä osassa ainakin 

o käsitellä pilaantuneita maita 

o laatia kunnostustyöhösi liittyvä raportti (esim. näytteenoton raportti, työaikaraportointi, 

aikataulusuunnittelu, työmaasuunnittelu)  

o laatia raportointi havaitsemistasi koneen/laitteen vioista/puutteista yrityksesi toimintamallin 

mukaisesti (kirjallisesti sai käytännössä) 

 Voit osoittaa osaamistasi kirjallisesti  

o laatimalla koosteen työhösi/kohteeseesi liittyvästä lainsäädännöstä ja siihen vaadituista luvista 

 Voit osoittaa osaamistasi käytännössä  

o toteuttamalla kohteen kunnostussuunnitelmaa ja tuntemalla sen sisältö pääteemoin 

o toteuttamalla työturvallisuusohjeiden sisältöä ja käyttämällä tarvittavia suojaimia itselläsi ja 

vierailijoilla 

o osaamalla kertoa kohteessa toimimisen muista ohjeistuksesta, esim. perehdytyksen yhteydessä 

o huomioimalla eri haitta-ainepitoisuudeltaan ja haitta-aineiltaa erilaiset maamassat työssäsi 

o käyttämällä työsi koneita ja laitteita kunnostustöitä tehdessäsi (huomioi myös työsuojelu, 

ympäristönsuojelu ja muut ohjeistukset!)  

o tekemällä päivittäiset huollot laitteille  

o ottamalla näytteen käsiteltävästä maa-aineksesta ja kuvaamalla sen todennäköistä sisältöä. Jos 

mahdollista voit tutkia näytettä/maaperää myös esim. XRF:n tai muun 

maaperänmittausmenetelmän avulla.   

Millainen on osan tutkintotilaisuus?  
Tähän osaan liittyy yksi tai useampia tutkintotilaisuuksia, joissa toimit pilaantuneiden maa-ainesten 

kunnostustehtävissä. Tutkintosuoritus painottuu käytäntöön ja mittaa osaamistasi toimia turvallisesti, 

ammattitaitoisesti ja lakeja ja ohjeistuksia noudattaen pilaantuneiden maiden parissa.  



Tutkintotilaisuuden kesto on vähintään 2-3h, jona aikana sinun tulisi toimia PIMA-kohteen töissäsi.  Voit 

valmistautua tutkintotilaisuuteesi toimimalla työkohteessasi niin että tunnet sen käytännöt ja ohjeistukset hyvin.  

Tutkintotilaisuutesi tulee suunnitella etukäteen ja toteuttaa itse tutkintotilaisuudessa. Tilaisuutta arvioimassa voi 

olla koko kolmikanta (työnantajan, työntekijän ja opettajan edustajat) tai joku/jotkut heistä, mikäli suoritus 

jakautuu useampaan osaan (esim. näytteenotto, laitteistojen käyttö tms. erillisesti).  Jos kaikki suoritukset 

tehdään samalla kertaa, suosittelemme, että tilaisuudessa on mukana koko kolmikanta. Mikäli suorituksia 

tehdään osissa, voi työelämän edustajat arvioida suorituksia (esim. kenttätyöskentelyä, laitteiden käyttö tms.) 

myös erillisesti. Kun suorituksesi on kasassa kolmikanta, tekee arviointipäätöksensä ja kertoo sen sinulle. Tällöin 

myös sinä arvioit omaa osaamistasi ja suoriutumistasi tutkintotilaisuudesta.  

 


