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Investointituki maatilan 
energiantuotantoon
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 Energiantuotanto (avustus 40%)
• Uusiutuvaa energianlähdettä hyödyntävä 

rakentamisinvestointi (Puu, hake, aurinko, maa, 
ilma, tuuli, biomassa)

• Myös turve käy, jos voidaan käyttää myös 
uusiutuvaa energianlähdettä

• Tuki vain tuotantotoiminnan osalle
• Tuki oltava väh. 7000€, jotta voidaan myöntää 

(investoinnin hyväksytyt kustannukset vähintään 
17500€)

• Liiketoimintasuunnitelma vaaditaan ja 25 000 € 
maatalouden yrittäjätuloa



Hyväksyttävät kustannukset 
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 Sähköenergian tuotantojärjestelmä  
vesi, aurinko, ilma ja tuuli 

< 100 kW järjestelmä 1300 €/kW
≥ 100 kW järjestelmä 950 €/kW, 100 kW ylittävältä osalta

Sisältää kaikki laitteistot ja teknisen tilan

Esim. laitteisto 20 kW, hyväksyttävät kustannukset 
20x1300=26000 €, avustus 40% => 10400€



Aurinkosähköjärjestelmä
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 Aurinkosähköjärjestelmä oltava vähintään noin 
14 kW tehoinen, jotta tuki voidaan myöntää     
(tuki oltava väh. 7000 €)

 Tukea ei voida myöntää, jos tuotantotoiminnan 
sähkönkulutus on niin pientä, ettei järjestelmän 
tuottamaa energiamäärää ei saada kulutettua 
tuotantotoiminnassa.



Muita tukikohteita energiantuotantoon
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 Biokaasulaitos maatilalle
 Lämpökeskus

• uusiutuvan kiinteän polttoaineen 
lämmöntuotantolaitos

 Lämpöenergian tuotantojärjestelmä
• maaperä, kallio, vesi, aurinko, ilma ja tuuli

 Viljankuivaamon lämmöntalteenottolaitteisto
 Sähkön ja lämmön tuotantolaitos, puuta 

hyödyntävä



Investointituen haku
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 Sähköisenä Hyrrässä
 Tarvitaan Katso-tunnisteet https://yritys.tunnistus.fi/
 Ohjeet löytyvät Mavin sivuilta
 Kun Katso tunnisteet on tehty, kirjaudutaan 

pankkitunnuksilla Hyrrään www.mavi.fi => sähköinen 
asiointi

 Kaikki hakijat allekirjoittavat hakemuksen tai tehdään 
valtakirja

 Selaimena Mozilla Firefox tai Crome, Internet Explorerissa 
Hyrrä ei toimi kunnolla

 Selaimen välimuisti kannattaa tyhjentää joka käyttökerralla 
tai käyttää yksityistä ikkunaa

 Myös paperinen hakeminen edelleen mahdollista 
(mieluummin sähköinen)

https://yritys.tunnistus.fi/
http://www.mavi.fi/


Hakemuksen liitteet

7

 Piirustukset ja kustannusarvio
 Rakennus-/toimenpidelupa
 Liiketoimintasuunnitelma
 Maatalouden veroilmoituksen 2-lomake
 Hakijoiden verotuspäätökset
 Velkaluettelo 



Aikatauluja

8

 Hakuajat Päätökset viimeistään 2018
16.10-15.1 28.4.
16.1-15.3 30.6.
16.3-15.8 26.10.
16.8-15.10 31.12.

 Päätöksenteko alkaa n. kuukausi hakuajan 
päättymisen jälkeen, kun tarvittavat lisäliitteet on 
saatu ja hakemukset on pisteytetty sekä 
valintakokous pidetty



Lisätietoja
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 www.mavi.fi
 Heikki Rautio

p. 0503128627
heikki.rautio@ely-keskus.fi

http://www.mavi.fi/
mailto:heikki.rautio@ely-keskus.fi

	Tuki energiantuotantoon maatilalla
	Investointituki maatilan energiantuotantoon
	Hyväksyttävät kustannukset 
	Aurinkosähköjärjestelmä
	Muita tukikohteita energiantuotantoon�
	Investointituen haku
	Hakemuksen liitteet
	Aikatauluja
	Lisätietoja

