Ympäristölaina
– vapaaehtoisten ympäristöinvestointien rahoitukseen
Ympäristölaina on tarkoitettu vapaaehtoisiin ympäristöinvestointeihin. Elinkaariajattelun mukaisesti Finnvera rahoittaa ympäristöhankkeita, joiden positiiviset ympäristövaikutukset liittyvät raakaaineisiin tai muihin aineellisiin tuotantopanoksiin, tuotteen valmistukseen ja energiankulutukseen, päästöjen alentamiseen, tuotteiden
käyttöominaisuuksiin, tuotteen poistamiseen käytöstä tai työympäristön parantamiseen (mm. melu, pöly- ja hiukkaspäästöt). Hankkeen tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan teknologiaan ja
investoinnin tuloksena syntyvien positiivisten ympäristövaikutusten
on oltava merkittäviä.

Ympäristölaina on tarkoitettu pk-yrityksille, joissa
•
•

henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä
liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen
loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa.

Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä
voivat vaikuttaa siihen, onko yritys pk-yritys.

Tyypillisiä ympäristölainan käyttökohteita:
•

•
•

•

•

metalliteollisuuden esi- ja jälkikäsittelyprosessien, kuten
hiekkapuhallus, peittaus, fosfatointi ja sinkitys, muuttaminen vähemmän ympäristöä kuormittaviksi
suljettuun kiertoon siirtyminen
energiansäästöön tähtäävät investoinnit, mm. lämmön
talteenotto, sekä oman sivutuotteen energiasisällön
hyödyntämiseen liittyvät investoinnit
siirtyminen vähemmän luontoa kuormittavien tuotantopanosten kuten vesiohenteisten maalien tai kierrätettävien
pakkausmateriaalien käyttöön valmistusprosessissa
kierrätysyritysten investoinnit kuuluvat jo toiminnan
luonteen vuoksi ympäristölainan piiriin.

Rahoitushakemuksen käsittelyä
nopeuttaa kirjallinen
liiketoimintasuunnitelma.

• Yrittäjä - tarvitsetko

rahoitusta yrityksesi
ympäristöinvestointeihin?

• Finnveran ympäristö-

lainalla voit rahoittaa
ympäristötavoitteiden
saavuttamiseen liittyviä
investointikustannuksia.
Ympäristöasioiden huomioiminen on kilpailuetu,
jota voit hyödyntää
markkinoinnissa ja yrityskuvan rakentamisessa.

Ympäristölainan ehdot
Lainamäärä: 75 % ympäristölainan piiriin hyväksyttävistä
kustannuksista, kuitenkin enintään 1 000 000 euroa.
Korko: viitekorko + marginaali, johon vaikuttavat yrityksen kannattavuus, toiminnallinen riski sekä lainan vakuus. Ympäristölaina on
erikoislaina, ja sen korko on Finnveran normaalia investointilainaa
selvästi alhaisempi.
Laina-aika: yleensä enintään 5 vuotta, joista 2 ensimmäistä ovat
lyhennysvapaita.
Vakuus: neuvotellaan tapauskohtaisesti.
Toimitusmaksu: Lainasta peritään toimitusmaksu.

Rahoituspäätöstä edeltää yritystutkimus

• Hae Finnveran rahoitusta
sähköisesti osoitteessa
www.finnvera.fi –
Asioi sähköisesti.

• Puhelinpalvelu

029 460 2580 –
neuvontaa rahoitukseen
ja hakemusten
täyttämiseen liittyvissä
asioissa.

Ennen rahoituspäätöstä Finnverassa tehdään yritystutkimus,
jossa selvitetään hankkeen ympäristövaikutukset ja perustelut
ympäristölainan myöntämiselle.

Finnvera toimii EU-rahoituksen välittäjänä
Finnvera välittää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) korkotukea investointi- ja käyttöpääomalainoihin, naisyrittäjä-, pien-,
yrittäjä- ja ympäristölainoihin. Lisäksi EAKR:n takausprovisiotukea välitetään investointi- ja käyttöpääomalainojen takauksiin.
EAKR-rahoitus kattaa Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen suuralueet
kokonaisuudessaan. Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa EAKRrahoitusta kohdennetaan ns. haasteellisimmille alueille.

Voit hakea lainaa täyttämällä sähköisen hakemuksen Finnveran
kotisivuilla (www.finnvera.fi>Asioi sähköisesti) tai käyttämällä
tulostettavaa hakemuslomaketta (>Tuotteet) ja lähettämällä sen
lähimpään aluekonttoriimme.

Finnvera Oyj
Vaihde 029 460 11
www.finnvera.fi
Aluekonttorit
Helsinki, Joensuu, Jyväskylä,
Kajaani, Kuopio, Lahti,
Lappeenranta, Mikkeli, Oulu,
Pori, Rovaniemi, Seinäjoki,
Tampere, Turku, Vaasa
www.yrityssuomi.fi
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