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Tuotantotukijärjestelmän yhteenveto

Tukimuoto

Perustuki

Pitääkö
voimalan olla
uusi?

Perustuen saamisen ehdot
Pitääkö tuottaa
Nimellisteho Nimellisteho
lämpöä
vähintään
enintään
hyötykäyttöön?

Muita ehtoja

Lisätuki

Lisätuen saamisen
ehto

Tuen maksamisen
rajoitus 1

Syöttötariffit
Tuuli

Syöttötariffi= tavoiteja markkinahinnan
erotus

83,5 €/MWh:n ja
markkinahinnan
erotus

Syöttötariffi= tavoiteja markkinahinnan
erotus

83,5 €/MWh:n ja
markkinahinnan
erotus

Kyllä

0,5 MVA

Ei

Ei ole saanut
valtiontukea
(poikkeuksena
merituulivoimalan
kokeiluhanke)

Ei ole

Ei

Ei ole saanut
valtiontukea

50 €/MWh
lämpöpreemio
perustuen päälle

20 €/MWh
lämpöpreemio
perustuen päälle

Kun generaattoreiden
yhteisteho ylittää
Ei ole
2500 MVA
Hyötysuhde
vähintään 50 %; tai
75 % jos
generaattorin Kun generaattoreiden
nimellisteho on yli 1 yhteisteho ylittää 19
MVA
MVA
Hyötysuhde
vähintään 50 %; tai
75 % jos Kun generaattoreiden
generaattorin lukumäärä ylittää 50
nimellisteho on yli 1
ja yhteisteho 150
MVA
MVA

Ei ole

Ei ole kuulunut
syöttötariffijärjestel
Ei
mään

Ei ole

Kun tuotanto ylittää
hyväksymispäätöksessä
vahvistetun määrän

Ei ole

Ei ole kuulunut
syöttötariffijärjestel
Ei
mään

0 - 6,46 €/MWh
kaasutinpreemio
perustuen päälle

Ei ole

Ei ole kuulunut
syöttötariffijärjestel
Ei
mään

0 - 2,74 €/MWh
kaasutinpreemio
perustuen päälle

Ei ole kuulunut
syöttötariffijärjestel
Ei
mään

Voimalaitoksessa on
kaasutin, jossa
metsahaketta
0 €/MWh
kaasutetaan
kaasutinpreemio
pölypolttokattilaan

Ei ole

Biokaasu

Kyllä

0,1 MVA

Ei ole

Puupolttoaine

Syöttötariffi= tavoiteja markkinahinnan
erotus
Metsähakkeen
syöttötariffi
Vuosien 2011 ja
2012 osalta

Vuosien 2013 ja
2014 osalta

1.1.201529.2.2016

Päästöoikeuden
hinnan mukaan
muuttuva
syöttötariffi
Päästöoikeuden
hinnan ja turpeen
veron mukaan
muuttuva
syöttötariffi
Päästöoikeuden
hinnan ja turpeen
veron mukaan
muuttuva
syöttötariffi

83,5 €/MWh:n ja
markkinahinnan
erotus

0-18 €/MWh

0 - 13,13 €/MWh

0 - 15,87 €/MWh

Kyllä

Ei

Ei

Ei

0,1 MVA

0,1 MVA

0,1 MVA

0,1 MVA

Kyllä, hyötysuhde
vähintään 50 %; tai 75
% jos generaattorin
nimellisteho on yli 1
8 MVA
MVA

Ei ole saanut
valtiontukea

Ei ole
Voimalaitoksessa on
kaasutin, jossa
metsahaketta
kaasutetaan
pölypolttokattilaan
Voimalaitoksessa on
kaasutin, jossa
metsahaketta
kaasutetaan
pölypolttokattilaan

Tuen
maksamisen
rajoitus 2
Kun tuotanto
ylittää
hyväksymispäätöksessä
vahvistetun
määrän
Kun tuotanto
ylittää
hyväksymispäätöksessä
vahvistetun
määrän
Kun tuki ylittää
750 t€ neljän
perättäisen
tariffijakson
ajalta

Tuen maksamisen
rajoitus 3

Tuen
maksamisen Tuen maksamisen rajoitus
rajoitus 4
5

Kun sähkön hinta
alle 30 €/MWh,
tukena maksetaan Tukea ei makseta
tavoitehinta
tunneilta, kun
vähennettynä 30
sähkön hinta
€/MWh
negatiivinen
Kun sähkön hinta
alle 30 €/MWh,
tukena maksetaan Tukea ei makseta
tavoitehinta
tunneilta, kun
vähennettynä 30
sähkön hinta
€/MWh
negatiivinen
Kun sähkön hinta
alle 30 €/MWh,
tukena maksetaan Tukea ei makseta
tavoitehinta
tunneilta, kun
vähennettynä 30
sähkön hinta
€/MWh
negatiivinen

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Tukea ei makseta jos Tukea ei makseta
päästöoikeuden
tunneilta, kun
hinta on yli 23
sähkön hinta
Ei ole
€/tCO2
negatiivinen

Ei ole

Kun tuotanto ylittää
Perustukea ei Lisätukea ei makseta Tukea ei makseta
hyväksymis- makseta jos tuen jos päästöoikeuden
tunneilta, kun
päätöksessä määrä on alle 1 hinta on vähintään
sähkön hinta
vahvistetun määrän
€/MWh
23,70 €/tCO2
negatiivinen

Ei ole

Kun tuotanto ylittää
Perustukea ei Lisätukea ei makseta Tukea ei makseta
hyväksymis- makseta jos tuen jos päästöoikeuden
tunneilta, kun
päätöksessä määrä on alle 1 hinta on vähintään
sähkön hinta
vahvistetun määrän
€/MWh
23,70 €/tCO3
negatiivinen

Ei ole

Kun tuotanto ylittää
Perustukea ei Lisätukea ei makseta Tukea ei makseta
hyväksymis- makseta jos tuen jos päästöoikeuden
tunneilta, kun
päätöksessä määrä on alle 1 hinta on vähintään
sähkön hinta
vahvistetun määrän
€/MWh
23,70 €/tCO4
negatiivinen

Tuki on 1.1.2019 alkaen 60
% perustuesta, jos hake on
tehty järeän puun
hakkuukohteelta saadusta
jalostukseen soveltuvasta
tukki- tai kuitupuusta

1.3.2016 alkaen
Päästöoikeuden
hinnan ja turpeen
veron mukaan
muuttuva
syöttötariffi

1 - 18 €/MWh

Ei

0,1 MVA

Ei ole

