
M aatalouden lämpö
keskusten inves
tointituet muut

tuivat vuodenvaihteessa. Uu
si investointituki kannustaa
maatiloja siirtymään uusiutu
van energian hyödyntäniiseen
muun muassa viljankuivauk
sen saralla.

Tukea voidaan myöntää
läinpökeskuksen rakentami
seen, laajentamiseen ja pe
ruskorjaamiseen. Lämpökes
kuksessa on hyödynnettävä
jätelämpöä, vesistön, ilman,
maaperän tai auringon lämpöä

tai muuta uusiutuvaa energia
lähdettä biomassa mukaan
lukien. Turvetta käyttävissä
lämpökeskuksissa on voitava
tuottaa lämpöä myös puun tai
muun uusiutuvan energialäh
teen avulla.

Lämpökeskuksen investoin
tituki vuonna 2013 määräytyy
lämmitettävän rakennuksen
tukitason mukaan. Tukitasot

kusinvestoinnista ei ole tuki
kelpoista. Yksinomaan asuin
rakennuksen läinmittämiseen

tarkoitettua lämmönlähdettä
tuetaan korkotukilainalla. O

Seppo Laitila

Ilmoitusmyynti
Pro Agria -tiedotustehdet

O Etelä-Pohjanmaa
O Keski-Pohjanmaa

Puh. 0400 954 747
mainosseppo@netikka.fl
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Lämpökeskusten investointitukiin muutoksia
muuttuivat viljankuivaajien ja jolloin voidaan soveltaa lämkonevarastojen kohdalla. Tu
kea voi saada olemassa olevan
mnnimakuivurin ja kone
varaston yhteydessä olevan
konekorjaamon lämpökeskuk
sun tai näiden yhdistelniiin 35
%. Uuden lamnuniImakuivu
rin rakentajan on mahdollista
eritellä kuivuri ja lämpökes
kus omiksi hakernuksikseen,

mutta näiden osuus lämpökespökeskuksen kohdalla 35 %
tukitasoa.

Johdettaessa lämpökeskuk
sesta lämpöä useaan eri koh
teeseen, tuld määräytyy sen ra
kennuksen tukitason mukaan,
johon pääosa läiumöstä on
tarkoitettu. Lämpöä voidaan
johtaa tuotantorakennusten li
säksi myös asuinrakennuksiin,

VILLE HAKALA
energiainsinöön

Maatilan energiahuolto -hanke

Seinajoen kirkolla asioidessa
tulee nälkä?

Trahteen taijoaa suomalaista
ja paikallista ruokaa runsaassa

lounaspöydässään arkisin
klo 10.30-13.00. Lapset -50%.

Tule nauttimaan kunnon lounas!

Trahteert
ww.trahtee,i.net

http://ilkka.lounaspaikka.fi
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Farmari uudistuneena
Seinäjoella, vahvalla
•i1kutuotantoalueelIa. -

Myy

FARMARI-NAMEJA,
tienaa yhdistykselle varoja!

Kysy lisää: :

0400-463129 /
Välisalo

itua

www.proagria.fi

Espoo
Johon Andberg
Hanna lkvoIka
Andrea Lgnders
5eilc, Liuskoski
San Tueminen
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010 402 2520
010 402 2523
010402 2521
010 402 2525
010 402 2314

Kouvola
Kenneth Ahlqvist
Anne Perätølo

å4•

010 402 32
010 402 2524

010 402 2535
010 402 2534

Pori
Molli KQkelq
Anne Seppalo
Salo
Matti Harnälöinen
Juha Mikola
Leimaa
Juha Mikla

Viljakaupan ykköspaikkaVaasa
Katso kilpailukykyiset hintammeBror Staffos 010 402 2529 wwwavenakauppa.fl

010402 2534
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