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Miten rahoitan taloyhtiön korjaushankkeet kestävästi?

RAKENNUKSEN ELINKAARI ESG

• Environmental, Social ja Governance. 

• Sillä tarkoitetaan yhtiöiden ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita.

• 100 vuotta?

• Asumismukavuus

• Tasaiset asumiskulut 

• Suunnitelmallisuus 

• Talouden suunnittelu ja rahoituksen saatavuus
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Miten pankki arvioi taloyhtiön rahoitusta?

Loan To Value % Muuta huomioitavaa

• Likviditeetti
• Vakuutena kiinteistö, ei 

osakkeet
• Sijainti
• Omistuspohja
• Tehdyt korjaukset
• Korjausvelka
• Vaikutukset vakuuden 

arvoon
• Alue
• Entiset lainat
• Avustukset

50 %

70 %

• Entiset lainat
• Tontinvuokrasopimus
• Yhtiöjärjestys
• Huoneistojakauma
• Rakennusoikeus
• Kaavamuutokset
• Täydennysrakentaminen
• Mitä remontoidaan?
• Kuka tekee?
• Sääntely
• ESG
• Ryhmäytyminen  
• Etc…..
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Miten turvata rahoituksen saatavuutta?

Loan To Value %

• Ajoissa laskelmat rahoituksesta yhtiön / osakkaan kannalta

• Rahoittaminen osaksi suunnittelua

• Energiatehokkuuden parantaminen

• Korjaushistoria ja tulevaisuuden korjaustarpeet

• Ryhmäytyminen

• Ei yllätyksiä

• Tee ajoissa



6

Kuvalähde:  http://green-navigator.eu/

Mikä tekee rahoituksesta vihreää?

PARIISIN ILMASTOSOPIMUKSESTA… … EU:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI… … JA OSAKSI MAAKOHTAISIA 
TAVOITTEITA

Holding the increase in the global 

average temperature well below 2°C 

above preindustrial levels and to pursue 

efforts to limit the temperature increase 

to 1.5°C above pre-industrial levels

• 50 % kaikesta tuotetusta 
energiasta uusiutuvista lähteistä 
(36 % vuonna 2017)

• Hiilen käyttö energialähteenä 
kielletään vuodesta 2029 alkaen

• 100 % uusista autoista 
nollapäästöisiä vuonna 2025

• Liikenteen, rakennusten ja 
maanviljelyksen päästöjen 
alentaminen 63 %:lla vuoden 
1990 tasosta vuoteen 2030 
mennessä

• Liikenteen päästöjen vähentäminen 
70 %:lla vuoden 1990 tasosta 
vuoteen 2030 mennessä

• 100 % sähköstä ja 50 % kaikesta 
tuotetusta energiasta uusiutuvista 
lähteistä vuoteen 2030 mennessä 
(54 % ja 31 % vuonna 2016

Kuvalähde: EU

http://green-navigator.eu/
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Danske Bankin vihreiden lainojen luokat

PUHDAS LIIKENNE
• Vähähiilinen julkinen liikenne
• Vähähiiliset ajoneuvot
• Vähähiilinen 

kuljetusinfrastruktuuri

UUSIUTUVA ENERGIA
• Tuulienergia
• Aurinkoenergia
• Aalto- tai vuorovesienergia
• Vesienergia
• Bioenergia
• Geoterminen energia

ENERGIAN SIIRTO JA 
VARASTOINTI

VIHREÄT JA ENERGIA-
TEHOKKAAT RAKENNUKSET
• Julkiset tai kaupalliset 

rakennukset
• Asuinrakennukset
• Suuret peruskorjaustyöt
• Energiatehokkuus

YMPÄRISTÖN KANNALTA 
KESTÄVÄ LUONNON-
VAROJEN HALLINTA JA 
MAANKÄYTTÖ
• Metsät ja metsätalous
• Maatalous
• Kalastus 

KESTÄVÄ VESI- JA 
JÄTEVESIHUOLTO

SAASTUMISEN 
EHKÄISEMINEN JA 
VALVONTA
• Jätehuolto
• Energiajäte

ILMASTONMUUTOKSEEN 
SOPEUTUMINEN
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Miksi tämä kannattaa huomioida taloyhtiössä?

Yhtiö Osakas

• Pienemmät ja ennustettavammat asumiskulut

• Asumismukavuus

• Ihmisten arvot 

• Oman osakkeen arvon säilyminen / kehitys / likviditeetti

• Vihreän rahan lisääntyminen yksityishenkilöiden rahoituksessa

• Maailma muuttuu nopeammin kuin mitä kiinteistön elinkaari

• Vihreiden hankkeiden houkuttelevuus lisääntynyt rahoittajien 
silmissä

• Taloyhtiön maine, pienemmät asumiskulut  ja vaikutus arvoon

• Tavoitteiden täyttymiseksi tarvitaan kaikilta tekoja ja 
kiinteistöissä eniten potentiaalia parantaa ekologisuutta
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• Ole ajoissa, rahoituksen suunnittelu osaksi pitkän 
tähtäimen suunnittelua

• Suunnitelmallinen kiinteistön elinkaaren ylläpito parantaa 
rahoituksen saatavuutta ja ehtoja

• Kiinnostus vastuullisuutta kohtaan kasvaa kuluttajien ja 
rahoittajien silmissä

Muista nämä


