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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luottolaitosten varoista 
myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 §:n muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan luottolaitosten varoista 
myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annet
tua lakia muutettavaksi siten, että myös sähkön-, 
kaasun- ja lämpöhuollon ilmansuojeluinvestoin
teihin voitaisiin myöntää korkotukilainoja. Lisäk
si lakia ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että 

lainoja voitaisiin myöntää kauppa- ja teollisuus
satamien rakentamiseen. Esitys liittyy vuoden 
1985 tulo- ja menoarvioesitykseen. Muutos on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä 
korkotukilainoista annetun lain 2 §:n 3 kohdan 
mukaan korkotukilainoja voidaan myöntää kun
nallisten vientiteollisuutta palvelevien satamien 
ja Saimaan alueen satamien rakentamiseen. 
Vientiteollisuutta välillisestikin palvelevien sata
mien ja muidenkin kuin Saimaan alueen sata
mien ottamiseksi lain piiriin ehdotetaan, että 
lainoja voitaisiin myöntää kauppa- ja teollisuus
satamien rakentamiseen. 

Ilmansuojelun korkotukilainoja voidaan lain 
2 §:n 5 kohdan mukaan myöntää teollisuuden 
ilmansuojelutoimenpiteiden edistämiseen. Täl
laisia toimenpiteitä ovat olleet teollisuusproses
sien muuttamiset ja erottimien hankinnat. Teol
lisuuden yhteydessä olevat lämpölaitokset ovat 
kuuluneet myös korkotuen piiriin. Korkotuen 
piiriin eivät sen sijaan kuulu ne lämpölaitokset, 
jotka sijaitsevat muualla kuin teollisuudessa. 
Korkotukilainoja ei ole voitu myöntää myöskään 
kaasunhuollon ilmansuojeluinvestointeihin. 
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Lain soveltamisen ulkopuolelle jäävien laitos
ten päästöjen osuus Suomen kokonaispäästöistä 
on ollut rikkidioksidin osalta 22 % (vuonna 
1980) ja hiukkaspäästöjen osalta 30 % (vuonna 
1978). Näiden laitosten päästöt, etenkin hiukkas
päästöt voivat mm. vanhentuneiden ja puutteel
listen eronimien vuoksi olla yksittäisissä tapauk
sissa hyvinkin suuret ja aiheuttavat monissa ta
pauksissa ilman pilaantumista. Ilmansuojelulain 
( 67182) mukaisen ilmoitusmenettelyn yhteydessä 
lääninhallitukset joutuvat kiinnittämään erityistä 
huomiota näiden haittojen vähentämiseen ja an
tamaan määräyksiä päästöjen rajoittamiseksi. 

Korkotukilainoilla olisi mahdollista edistää 
näiden laitosten ilmansuojeluinvestointeja ja sen 
kautta ilman laadun parantamista laitosten ym
päristössä. Luottolaitosten varoista myönnettävis
tä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 §:ää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että ilmansuoje
lun korkotukilainoja olisi mahdollista myöntää 
teollisuuden ilmansuojeluinvestointien lisäksi 
myös sähkön-, kaasun- ja lämpöhuollon ilman
suojeluinvestointeihin. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Kauppa- ja teollisuussatamien rakentamisen 
korkotukeen on vuoden 1985 tulo- ja menoarvio
esityksen mukaan ehdotettu 1 100 000 markkaa. 
Korkohyvitystä maksetaan luottolaitosten aikai
sempina vuosina myöntämistä sekä vuonna 1985 
myönnettäviksi ehdotetuista, enintään 16 milj. 
markkaan nousevista lainoista, jotka myönnetään 
kauppa- ja teollisuussatamien rakentamiseen. 

Vuonna 1978 sisäasiainministeriössä laaditussa 
ilmansuojelun kustannusselvityksessä arvioitiin 
esityksessä tarkoitettujen laitosten ilmansuojelu
kustannukset vuosittain noin 100 milj. markaksi, 
joista investointikustannusten osuus olisi noin 
40 %. Vuoden 1985 hintatasossa nämä kustan
nukset olisivat 180-200 milj. markkaa. 

Vuoden 1984 tulo- ja menoarvion momentin 
35.10.42 mukaan teollisuuden ilmansuojeluin
vestointien suorittamiseen voidaan myöntää kor
kotukilainoja enintään 60 milj. markan edestä. 
Lainanantovaltuus kohoaisi vuonna 1985 tulo- ja 
menoarvioesityksen mukaan 80 milj. markkaan, 
mikä riittäisi myös ehdotetun lainmuutoksen 
mukaisiin lainoihin. 

3. Voimaan tulo 

Esitys liittyy vuoden 1985 tulo- ja menoarvio
esitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella ap.netaan eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava l'akiehdotus: 

Laki 
luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä 
korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 2 §:n 3 ja 5 kohta, sellaisena 
kuin ne ovat, 2 §:n 3 kohta 16 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (173 /79) ja 5 kohta 17 
päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (944/ 82), näin kuuluviksi: 

2 § 
Korkotukilainoja voidaan antaa: 

3) kauppa- ja teollisuussatamien rakentami
seen; 

5) teollisuuden sekä sähkön-, kaasun- ja läm
pöhuollon ilmansuojeluinvestointien suorittami-
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seen, yleisten jätteiden käsittelypaikkojen perus
tamiseen ja kunnostamiseen, sekä jätteiden hyö
dyntämistä edistävien investointien toteuttami
seen; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Lzite 

Laki 
luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä 
korkotukilainoista 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (1015/77) 2 §:n 3 ja 5 kohta, sellaisena 
kuin ne ovat, 2 §:n 3 kohta 16 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (173/79) ja 5 kohta 17 
päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (944/82), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 
Korkotukilainoja voidaan antaa: 

3) kunnallisten vientiteollisuutta palvelevien 
satamien ja Saimaan alueen satamien rakentami
seen; 

5) teollisuuden ilmansuojeluinvestointien suo
rittamiseen, yleisten jätteiden käsittelypaikkojen 
perustamiseen ja kunnostamiseen, sekä jätteiden 
hyödyntämistä edistävien investointien toteutta
miseen; 

3) kauppa- ja teollisuussatamien rakentami
seen, 

5) teollisuuden sekä sähkön-, kaasun- ja läm
pöhuollon ilmansuojeluinvestointien suorittami
seen, yleisten jätteiden käsittelypaikkojen perus
tamiseen ja kunnostamiseen, sekä jätteiden hyö
dyntämistä edistävien investointien toteuttami
seen; 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




