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Pilaantuneet maat – mitä kiinteistöalan 
toimijan on tiedettävä pilaantuneista 
maista 
25.4.2019 Koulutustila AnnaK, Helsinki 
  
 
 
Koulutus parantaa kiinteistön omistajan mahdollisuuksia pilaantuneiden maiden taloudelliseen puhdistamiseen. 
Tilaisuudessa selvitetään lainsäädännön vaatimuksia, puhdistamisen lupa- ja ilmoitusmenettelyjä sekä etenkin 
puhdistamisen kustannuksia.  
Pilaantuneet maat – mitä kiinteistöalan toimijan on tiedettävä pilaantuneista maista  -koulutus on hyväksytty 
yhdeksi SYKE:n sertifioimien ympäristönäytteenottajien vuotuiseksi ylläpitokoulutukseksi. 
 
Ohjelma 

 8.45  Ilmoittautuminen ja aamukahvi  

 09.00  PIMA-strategian vaikutus 
- Tutkimus ja kunnostusohjelma 
- Kokeilu- ja kehittämishanke 
Suunnitteluinsinööri Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus 

    Maaperän pilaantuminen ja sen vaikutus maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen 
- Pilaantuneen maan määrittely 
- Pilaantuneet alueet Suomessa ja yhdyskuntarakenteissa 
- Maaperän tilan tietojärjestelmä  

    Suunnitteluinsinööri Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus 

11.00   PIMA-sääntely pähkinänkuoressa ja sopmukset 
- Julkisoikeudellinen vastuu ja muut vastuuperusteet 
- Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 
- Sopimusten hyvät käytännöt 

  Yksikönpäällikkö, OTK, LL.M Sanna Suvanto, Ramboll Finland Oy 
 

12.00   Lounas 
 
 12.45   Kohdekohtainen menettely – pilaantuneen maan puhdistaminen 

- Pilaantuneen maan käsittely, puhdistaminen ja kohdekustannusten arviointi 
- Tutkimukset ja riskiarviointi 
- Puhdistusmenetelmät 
Toimialapäällikkö Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy 

 13.45   Kahvitauko 
 

   Kustannukset – pilaantuneen maan puhdistaminen ja Kiertotalous 
- Kustannusten muodostuminen 
- Pilaantuneiden maiden hyödyntäminen 
- Esimerkkitapauksia ja saavutettuja tuloksia 
- Kiertotalous 

  Toimialapäällikkö Kimmo Järvinen, Ramboll Finland Oy 
 

15.00    Tauko 

15.15   Maanomistajan puheenvuoro 
- Millaisia kustannuksia pilaantuneet maat ovat aiheuttaneet 
- Vastuut 
- Ympäristöasiantuntija, DI Reija Kalajo, Puolustushallinnon rakennuslaitos 

16.00    Koulutuspäivä päättyy                  Muutokset mahdollisia! 
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Kohderyhmä 
- Kiinteistöjen omistajat ja kehittäjät 
- Asianajajat ja konsultit 
- Rakennusliikkeiden edustajat 
- Puhdistamispalveluita tuottavat alan yritykset ja alan konsultit 
- Ympäristöhallinnon ja kaupunkien asiantuntijat ja neuvonantajat 
- Ympäristöpäälliköt ja ympäristövastaavat 
- Maankäytön suunnittelijat, kaavoittajat ja yhdyskuntasuunnittelijat 
- Kiinteistönvälittäjät 
- Pankkien ja vakuutusyhtiöiden edustajat 

 
Paikka 

 Koulutustila AnnaK, Annankatu 24 (5. kerros), Helsinki. 
 
 Ilmoittautuminen 
 Ilmoittautuminen viimeistään osoitteessa www.kiinko.fi/2502001  
 

Hinta 
Seminaarin hinta on 550 euroa. Hintaan sisältyy opetus, sähköinen aineisto ja ohjelmaan merkityt tarjoilut. 
Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. 
Mikäli koulutukseen osallistuu samasta yrityksestä 3 henkeä tai enemmän, myönnämme 10 % alennuksen 
osallistumismaksusta.  
 
Peruutukset 
Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä viimeistään 4.4.2019 koulutuksen yhteyshenkilölle. 
Myöhemmistä peruutuksista veloitamme järjestelykuluina 50 % koulutuksen osallistumismaksusta. 
Sairaustapauksissa veloitamme aiheutuneina kuluina 25 % osallistumismaksusta. Mikäli henkilö jää saapumatta 
tilaisuuteen ilmoittamatta peruutuksesta, veloitamme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen sattuessa 
tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö samasta yrityksestä. 
 
Lisätietoja 
Koulutuspäällikkö Tiia Nurminen, p.040 768 2009, tiia.nurminen@kiinko.fi  

   
 


