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Nykyiseen sääntelyyn perustuva tehtävä Valtion 
lupa- ja valvontavirastoon

HE 14/2018, annettu eduskunnalle 8.3.2018
Valtion jätehuoltotöinä toteutettavien pilaantuneiden maa-
alueiden kunnostustöiden toteutus ja koordinointi ehdotetaan 
siirrettävän Valtion lupa- ja valvontavirastoon (LUOVAaan)

• Hallituksen esityksessä kts. Jätelain ehdotettu muutos 148 §
• Tavoitteena valtakunnallisesti yhtenäisen toimintamallin 

turvaaminen PIMA-strategian ja valtakunnallisen tutkimus-
ja kunnostusohjelman mukaisesti.

• Läheinen yhteys PIMA-viranomaistehtäviin → synergiaedut.
• Virastolla tehtävien edellyttämä asiantuntemus.
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Luonnos laiksi 

pilaantuneiden alueiden puhdistamisen

avustamisesta
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RAKENNE

(1 luku Yleiset säännökset)
1 § Soveltamisala
2 § Valtionavustuslain soveltaminen
3 § Ympäristöministeriön tehtävät
4 § LUOVAn tehtävät

(2 luku Avustamista koskevat yleiset säännökset)
5 § Valtionavustuksen myöntämisen edellytykset
6 § Valtionavustuksen määrä
7 § Avustuskelpoiset kustannukset
8 § Valtionavustuspäätös
9 § Merkittävän riskialueen pilaantuneisuuden selvittämisen 
järjestäminen 
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RAKENNE - jatkoa

[(3 luku Erinäiset säännökset)
10 § Avustuksen takaisinperiminen
11 § Julkisuus]

(4 luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset)
12 § [10 §]  Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
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PYKÄLÄLUONNOKSET

1 § Soveltamisala

Tässä laissa säädetään alueen pilaantuneisuuden 
selvittämisen ja pilaantuneen alueen puhdistamisen 
avustamisesta valtion varoista määrärahalla. 
Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää 
maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta 
aiheutuvien terveys- tai ympäristöriskien ja terveys- tai 
ympäristöhaittojen selvittämiseen ja pilaantuneiden 
alueiden puhdistamiseen.  

Tässä laissa säädetään myös siitä, että Valtion lupa- ja 
valvontavirasto voi huolehtia pilaantuneisuuden 
selvittämisen järjestämisestä, jolloin valtio huolehtii 
toimen kustannuksista.
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2 § Valtionavustuslain soveltaminen

Avustamiseen sovelletaan lisäksi, mitä 
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. Valtion lupa-
ja valvontavirasto toimii tässä laissa tarkoitettuna 
valtionapuviranomaisena.  Jollei muualla toisin säädetä, 
tätä lakia sovelletaan myös silloin, kun alueen 
pilaantuneisuuden selvittämistä ja puhdistamista 
tuetaan Euroopan unionin rakennerahastosta tai muista 
Euroopan unionin varoista.
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3 § Ympäristöministeriön tehtävät

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja 
kehittäminen kuuluvat ympäristöministeriölle.

4 § Valtion lupa- ja valvontaviraston tehtävät 

Valtion lupa- ja valvontaviraston (valtionapuviranomaisen) 
tehtävistä säädetään valtionavustuslaissa. Lisäksi Valtion lupa- ja 
valvontavirasto ohjaa ja edistää tämän lain toteuttamista ja 
soveltamista käytäntöön. Tehtävänä on myös kehittää ja edistää 
tätä lakia sovellettaessa pilaantuneisiin alueisiin liittyvää kestävää 
riskienhallintaa. 

Valtion lupa- ja valvontavirasto voi myös huolehtia merkittävän 
riskialueen pilaantuneisuuden selvittämisen järjestämisestä [jolloin 
se ei toimi valtionapuviranomaisena]. 

Asetuksenantovaltuus.
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5 § Valtionavustuksen myöntämisen edellytykset 

Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että terveys- tai 
ympäristöriskien ja terveys- tai ympäristöhaittojen selvittämiseksi ja 
hallitsemiseksi on perusteltua selvittää alueen pilaantuneisuus, 
arvioida puhdistustarve ja tarvittaessa puhdistaa alue. Lisäksi 
avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijana oleva 
julkisyhteisö, yhteisö tai yksityishenkilö osallistuu toimeen tai sen 
kustannuksiin. 
Valtionapuviranomainen voi myöntää avustusta, jos 
1)pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai aiheuttajaa ei 
tavoiteta, taikka pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan 
toimen kustannuksista; ja
2)vastuu kohdistuu muuhun [tahoon] kuin aiheuttajaan, jota ei 
voida kohtuudella velvoittaa selvittämään alueen tilaa tai 
puhdistamaan aluetta.
Asetuksenantovaltuus.
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6 § Valtionavustuksen määrä 

Valtionavustus voi olla enintään 50 prosenttia alueen 
pilaantuneisuuden selvittämisen kustannuksista ja enintään 40 
prosenttia alueen puhdistamisen kustannuksista. 
Valtionapuviranomaisen on harkittaessa avustusta ja sen määrää 
otettava huomioon muun osallistuvan tahon osuus toimesta tai 
sen kustannuksista, alueesta aiheutuvien terveys- tai 
ympäristöriskien tai terveys- tai ympäristöhaittojen merkittävyys ja 
toimen kiireellisyys sekä toimeen saadut muut julkiset varat. 
Lisäksi harkittaessa avustusta ja sen määrää, on otettava 
huomioon myös kiinteistön omistajan tai haltijan taikka 
puhdistushankkeen toteuttajan saama hyöty. 
Erityisistä syistä avustus voi kuitenkin olla 1 momentissa säädettyä 
suurempi. Erityisinä syinä selvittämisen ja puhdistamisen 
avustamisessa otetaan huomioon edellä 1 momentin lisäksi, mitä 
5 §:ssä säädetään. 
Asetuksenantovaltuus. 
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7 § Avustuskelpoiset kustannukset

Avustuskelpoisia kustannuksia ovat pilaantuneisuuden 
selvittämisen ja puhdistustoimen suunnittelu-, tutkimus-, arviointi-
ja raportointikulut ja alueen puhdistamiskulut sekä niihin liittyvät 
tarpeelliset muut kulut, maksut ja verot. 

8 § Valtionavustuspäätös

Valtionapuviranomainen tekee hakemukseen perustuen 
valtionavustuspäätöksen. Päätökseen sovelletaan, mitä 
valtionavustuslain 11 §:ssä säädetään. 

11



9 § Merkittävän riskialueen pilaantuneisuuden selvittämisen 
järjestäminen

Valtion lupa- ja valvontavirasto voi huolehtia merkittävän 
riskialueen pilaantuneisuuden selvittämisen järjestämisestä 
yleisen edun vuoksi silloin, kun on ilmeistä, että toimea ei muuten 
tehtäisi. Tällöin valtio huolehtii toimen järjestämisen 
kustannuksista.
Valtion lupa- ja valvontavirasto tekee selvittämisen järjestämisestä 
hallintopäätöksen. Selvittämisen järjestämiseen voi liittyä eri 
tahojen kanssa tehtäviä sopimuksia selvittämiseen liittyvistä 
toimista. 
Jos pilaantuneisuuden selvittäminen on tehty 1 momenttiin 
perustuen, tulee valtionapuviranomaisen ottaa se huomioon 
pilaantuneen alueen puhdistamisen avustusta ja sen määrä 
harkitessa. 
Asetuksenantovaltuus.
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[10 § Avustuksen takaisinperiminen
Avustuksen takaisinperintään 
sovelletaan, mitä valtionavustuslain 
26 §:ssä säädetään. 

11 § Julkisuus 
Valtionavustuspäätökseen 
noudatetaan, mitä viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa säädetään (621/1999).]
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12 § [10 §]
Voimaantulo- ja 
siirtymäsäännökset
Tämä laki tulee voimaan x 
päivänä xxx kuuta 2   .
Tällä lailla kumotaan jätelain 
(1072/1993) 35 § [ja 
jäteasetuksen (1390/1993) 15 ja 
16 §].
Hallintoviranomaisessa tai 
tuomioistuimessa tämän lain 
voimaan tullessa vireillä olevissa 
asioissa noudatetaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä.



Asetuksenantovaltuudet valtioneuvostolle

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä

• Valtion lupa- ja valvontavirasto tehtävistä

• avustuksen myöntämisen edellytyksistä ja hakemukseen 
sisällytettävistä tiedoista ja selvityksistä

• avustuksen määräytymisen perusteista (kommenttilaatikossa 
olevassa vaihtoehtoisessa pykälässä myös… sekä avustuksen 
enimmäismäärästä)

• merkittävän riskialueen valintaperusteista, hallintopäätöksen 
sisällöstä ja sopimuksista. 
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erja.werdi@ym.fi


