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UUSIUTUVA ENERGIA ESPANJASSA

BIOMASSA
Espanjan suuren metsäpinta-alan (yli 
50%) ja metsien runsaan vuosikasvun 
ansiosta puubiomassan saatavuus on 
hyvä ja siihen perustuvaan 
energiantuotantoon liittyvien 
projektien määrä on kasvussa. Myös 
agrobiomassa omaa merkittävän 
potentiaalin joka paikallisesti 
mahdollistaa jopa isompien 
laitosyksiköiden rakentamisen. 
Espanjan biomassayhdistys arvioi, 
että hallituksen kaudelle 2020-2025 
suunnittelema 380 MW voitaisiin 
nostaa 700 MW:iin. Parhaillaan 
suunnitteilla on seitsemisen 
laitoshanketta ja vuosittain tulee 
keskimäärin 1-2 uutta 
laitoshankketta.

BIOKAASU
Euroopan biokaasun tuotannossa 
Espanja on sijalla 11 yli 230 reaktorilla. 
Laaja maakaasua varten rakennettu 
infrastruktuuri mahdollistaa 
biokaasutuotannon osuuden nopean 
kasvattamisen ja jakelun. Tällä 
sektorilla on paljon kasvupotentiaalia 
tulevaisuudessa. Ukrainan konfliktin 
myötä biokaasun painoarvo tulee 
kasvamaan erityisesti injektoituna 
kaasunjakeluverkkoon.

TUULIVOIMA
Espanja panostaa voimakkaasti 
tuulivoimaan ollen maailman 
viidenneksi suurin voimaloiden 
yhteiskapasiteetilla mitattuna (>23GW) 
ja suurin tuulisähkön tuottaja (18,5%) 
verrattuna maan koko 
sähköntuotantoon. Tuulivoimalle 
jaetaan eniten lupia valtion 
järjestämissä sähköntuotannon 
lisenssien huutokaupoissa.
(https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistic
s-2020)

https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2020
https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2020
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UUSIUTUVA ENERGIA ESPANJASSA

AURINKOENERGIA
Aurinkopaneelien käyttö on kokenut 
renesanssin viime vuosina erityisesti 
kotitalouksien osalta kun 
lainsäädännölliset esteet ja vero 
sähköverkkoon syöttämiseen poistui. 
Teollisuus tulee aurinkoenergian 
hyödyntämisessä perässä mutta sähkön 
varastointiratkaisujen kehittymisen ja 
sähkön hinnan nousun myötä kysyntä 
aurinkosähköisiin ratkaisuihin tulee 
lisääntymään voimakkaasti. Samoin 
hallituksen laatima “shokkisuunnitelma” 
lisää tukirahoitusta ja painetta kehittää 
rakennusten omaa energiantuotantoa 
sekä julkisella että yksityisellä puolella, 
mihin paneelit sopivat hyvin. Teollisella 
puolella aurinkolämpöön perustuvat 
ratkaisut ovat paneelien ohella 
merkittävässä roolissa.

VIHREÄ VETY
Espanjan valtio julkaisi vihreän vedyn tiekartan 
2020 lopulla. Se visioi vedyn roolia seuraavan 
kolmen vuosikymmenen aikana. Ensimmäinen 
vaihe (2020-2030) on teknologian kehittämistä 
varten. Toisessa vaiheessa vedystä on tullut 
kilpailukykyinen energialähde. Vuoteen 2050 
mennessä Espanja on uusiutuvan vedyn 
viejämaan. Lähiajan tavoite jakaantuu vuoden 
2024 tavoitteeseen saada käyttöön 300-600 
MW:n elektrolyysikapasiteetti ja vuoden 2030 
tavoitteeseen, joka on 4 GW:n 
elektrolyysikapasiteetti. Tarvittavat investoinnit 
on  8900 M€. Tavoite on myös, että vuonna 2050 
sähköntuotanto tapahtuisi täysin uusiutuvilla.
Sekä megaprojekteja että pienempiä on jo 
useita kymmeniä. Isoja toimijoita ovat Endesa, 
Iberdrola, Naturgy, Acciona ja Repsol. Pienempiä 
toimijoita ovat yritysten lisäksi autonomiset 
alueet ja kunnat.

“SHOKKISUUNNITELMA”
Ukrainan sodan seurauksena hallitus on tehnyt 
“shokkisuunnitelman” energiansäästöön ja 
ilmastointiin liittyen, jotta hallinto-, liike- ja 
julkistenrakennusten energiankulutusta voidaan 
nopeasti vähentää. Toimenpiteillä tähdätään 
ulkoisen energiariippuvuuden vähentämisen, 
talouden eri sektoreiden tehostamiseen ja 
uusiutuvan energian varastoinnin edistämiseen. 
Tukea tähän on varattu 350 M€. Tavoitteena on 
myös lisätä Kanarian saarien ja Baleaarien 
energiantuotannon omavaraisuutta
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LAITOSLUPIEN HUUTOKAUPAT 2022
Espanjan valtio järjestää kolmannen uusiutuvien energialähteiden 
sähköntuotannon huutokaupan  25.10.2022

● Kohteena 520 MW sähköntuotannon kapasiteetti jaettuna 
kahteen kiintiöön: Yksi 140 MW hajautettua aurinkosähköä 
varten, alle 5 MW paikallisille laitoksille ja toinen 380 MW 
muille lähteille jaettuna 220 MW aurinkolämpövoimaan, 140 
MW biomassaan ja 20 MW muihin teknologioihin. 

● Huutokaupassa tehdään tarjous energian 
tuotantokapasiteetista ja hinnasta, jonka osallistujat haluavat 
tuottamastaan sähköstä.

● Huutokauppaan osallistuvilla 
aurinkolämpövoimalaitoshankkeilla on oltava kuusi tuntia 
varastointikapsiteettia ja ne voidaan hybridisoida biomassan, 
biokaasun, bionesteiden ja aurinkosähkön kanssa edellyttäen, 
että aurinkosähköteho ei ylitä 10 % lämpösähkötehosta.

● Aurinkosähkölaitoksilla on kaksi vuotta aikaa aloittaa toiminta,  
aurinkolämpövoima- ja biomassalaitoksilla on neljä ja puoli 
vuotta. Muiden teknologioiden osalta ajanjakso on neljä 
vuotta.

Neljäs uusiutuvien energialähteiden sähköntuotannon huutokauppa 
järjestetään 22.11.2022

● Kohteena 3 300 MW:n sähköntuotannon kapasiteetti jaettuna 
tuulisähköön (1500 MW) ja aurinkosähköön (1800 MW).

● Energian tuottaja voi ehdottaa sekä uusia laitoksia tai 
laajennuksia tai muutoksia olemassa oleviin laitoksiin. Myös 
olemassa olevien laitosten hybridisaatio hyväksytään.

● Yhden laitoksen maksimiteho saa olla 180 MW.

Molemmista huutokaupoista 
ja niiden tuloksista kerrotaan 
tarkemmin tilaisuudessa.
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UUSIUTUVA ENERGIA 29-30.11.22 MADRID
Inseltrade järjestää suomalaisille yrityksille 29-30.11 tapahtuman 
teemana uusiutuvan energian tuotanto Espanjassa. 

Energiantuotannon ratkaisut voivat perustua biomassaan, biokaasuun, 
aurinkoon, tuuleen ja vihreään vetyyn tai ovat muita näitä 
tuotantotapoja tukevia ratkaisuja tai palveluja.

Paikalle kutsutaan 20-30 osallistujaa Espanjasta, jotka edustavat 
energian tuottajia, EPC:tä, etujärjestöjä ja mediaa.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Suomen Espanjan-suurlähetystön 
ja Espanjan Business Finlandin kanssa. 
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UUSIUTUVA ENERGIA 29-30.11.22 MADRID
OHJELMA: Tiistai 29.11.2022

Yritysten verkostoitumistapahtuma suurlähettilään residenssissä
• Suurlähettiläs avaa tilaisuuden ja toivottaa osallistujat 

tervetulleiksi
• B2B matchmaking –osuus, jonka aikana käydään 

kahdenkeskisiä keskusteluja espanjalaisten vieraiden kanssa 
(15min/yritys).

○ Huom! Selvitämme etukäteen suomalaisilta ja espanjalaisilta 
yrityksiltä heidän kiinnostuksensa kohteita B2B matchmaking 
-osuuden suunnittelua varten

• Cocktail-tilaisuus: Vapaata keskustelua ja verkostoitumista
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UUSIUTUVA ENERGIA 29-30.11.22 MADRID
OHJELMA: Keskiviikko 30.11.2022

Päivän ohjelmassa on kaksi vierailua

Kohde  hallinnosta (kohde tarkentuu myöhemmin)
● Käsiteltäviä teemoja

○ Sähköntuotannon lupien huutokaupat
○ Uusiutuvien energioiden tuet Espanjassa
○ Espanjan uusiutuvan energian strategia

Yritysvierailu alan yritykseen (energiantuottaja tai EPC)
● Kohde varmistetaan myöhemmin
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OSALLISTUMISMAKSU JA ILMOITTAUTUMINEN
Nopean ilmoittautujan etu pe 14.10

● Hinta: 2 500 € (ALV 0%)/yritys
● Ilmoittautuminen pe 14.10 mennessä

Ilmoittautuminen 15.10-28.10
● Hinta 2900€ (ALV 0%)/yritys
● Viimeinen ilmoittautumispäivä pe 28.10

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Sami Auvinen, CEO
Inseltrade

Tel: +34 696 973 996
sami.auvinen@inseltrade.com 

mailto:sami.auvinen@inseltrade.com
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TIETOA INSELTRADESTA
Inseltrade on uusien markkinoiden avaamiseen erikoistunut yritys, joka 
on toiminut Espanjassa vuodesta 2014 lähtien. Pääsääntöisesti 
asiakkaamme ovat suomalaisia pk-yrityksiä, joille tarjoamme mm. 
markkinatutkimuksia, tuotetestausta, myyntitapahtumia sekä asiakas- 
että partnerihakuja.

Meillä on useiden kymmenien vuosien kokemus kansainvälisestä 
liiketoiminnasta sekä vahva tekninen ja kaupallinen osaaminen.  

Olemme tehneet toimeksiantoja kymmenille suomalaisille yrityksille, 
joiden toiminta on liittynyt esimerkiksi rakennus-, palvelu- ja 
energiasektorille. 

Olemme Business Finlandin hyväksymä partneri Espanjan markkinalla. 
Tämän lisäksi toimimme myös Portugalin markkinalla.

Lisää tietoa: www.inseltrade.com 

http://www.inseltrade.com/
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PALVELUMME

Palvelukokonaisuuksia

Markkinatutkimukset Asiakas- ja partnerihaku Myyntikanavan 
kehittäminen

Myyntiyhtiöpalvelut

Tarjoamme matalan riskin 
kustannustehokkaat ja 

vaiheittaiset 
markkinanavauspalvelut.

Erityisesti pitkän myyntisyklin 
tuotteet ja palvelut hyötyvät 

palvelumallistamme
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Muita palveluita

Tarjoukset Myynti ja sopimukset Asennus ja käyttöönotto Tekninen tuki

Asiakashallinta Käännöstyöt Alihankinta Myyntiyhtiön 
perustamiseen liittyvät 

palvelut

Projektin johtaminen

PALVELUMME
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JOITAIN REFERENSSEJÄ



© INSELTRADE 2022

REFERENCE CASE

In context of the visit of Mr. 
Ville Skinnari, the minister for 

foreign trade and 
development cooperation, 
the business delegation of 

Finnish companies met 
several Spanish companies .

https://www.businessfinland.fi

In March 2022 business delegation of 14 Finnish companies focused 
on digitization, smart cities, construction and green transition 
visited Madrid. In the B2B matchmaking event held in the residence 
of the Ambassador of Finland in Spain the Finnish companies had 
one-to-one meetings with potential Spanish clients, partners and 
other interest groups.

Inseltrade was subcontracted by Business Finland to organize the 
event. The feedback has been very positive and Inseltrade is 
helping Finnish companies to follow-up established contacts.
https://inseltrade.com/news/finnish-ministry-development-trade-v
isit.html

WHAT?

OUTCOME

https://www.businessfinland.fi/
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REFERENCE CASE

Mr. Juha Sipilä, the prime 
minister of Finland, visited 
Spain and Portugal on 2-4 

October. Along with the 
political delegation there 

was a group of Finnish 
companies that were looking 
for business opportunities in 

the Iberian Peninsula. 

https://www.businessfinland.fi

Inseltrade organized visits for the Finnish business delegation to 
the Spanish companies as well as a matchmaking event in which 
they  met potential Spanish clients, partners and other interest 
groups. The focus of these companies was on the circular 
economy, including for example bioenergy, waste to energy 
and waste water treatment.

The visits and the matchmaking event were part of the official 
program of the Prime Minister of Finland, Mr. Juha Sipilä´s visit in 
Spain in September 2018.

https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/pa
aministeri-sipila-portugaliin-ja-espanjaan

WHAT?

OUTCOME

https://www.businessfinland.fi/
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/paaministeri-sipila-portugaliin-ja-espanjaan
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/10616/paaministeri-sipila-portugaliin-ja-espanjaan
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REFERENCE CASE

Miksei Ltd is a business 
development company in the 

Mikkeli region.

https://mikseimikkeli.fi

Long term collaboration with Miksei includes various projects in 
biomass sector:

• Comprehensive study of the biomass sector in Spain

• Two-day road show for customer and partner meetings for 
Finnish companies in Finnish Embassy in Madrid and also in 
Barcelona

• Three-day road show for customer and partner meetings 
for Spanish companies in Finland

WHAT?

https://mikseimikkeli.fi
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REFERENCE CASE

Expobiomasa fair is the 
biggest bioenergy event
in Iberian peninsula with 

16540 professional visitors 
this year.

https://www.expobiomasa.com

Inseltrade organized a Finland country/enterprise stand, seminar 
and match-making event together with the Spanish Association 
of Energy Valuation of Biomass (Avebiom) and Business Finland 
at Expobiomasa 24.-26.10.2019.

At the stand, several Finnish companies presented their top 
solutions in the sector: boilers, solutions to improve the 
efficiency and quality of a biomass fuel, in addition to consulting 
services in forestry.

“I was very satisfied to see so deep interest in bioenergy 
technologies and solutions. Also the arrangements at the 
stand and for seminar presenting Finnish bioenergy 
expertise were excellent.”

WHAT?

FEEDBACK

https://www.expobiomasa.com
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REFERENCE CASE

Inray Ltd is a Finnish provider 
for solutions to control the 

quality of biomass fuel.
Their technology Is based on 
X-rays. Their customers are 

principally power and
thermal plants and pulp & 

paper mills.

http://inray.fi

Since the 2017 Inseltrade has been organizing various meetings 
and site visits with selected potential customers as well as 
supporting piloting activities for Inray in Spain .

Consisted and persistent long-term approach in the market has 
enabled Inray to establish their solution as preferred biomass 
fuel controlling solution candidate for several ongoing biomass 
power plant projects and also to new coming projects.

WHAT?

OUTCOME

http://inray.fi/en/home/
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REFERENCE CASE

Laitex is a manufacturer of 
material handling systems that 

can be applied in pulp mills, 
mining, biomass and w2e 

plants. 
Laitex provides the integration 

of the fuel yard for biomass fuel 
processing including also the 

crushers, dryers, screening etc. 
(from receiving the fuel to 

feeding it to the boiler and ash 
handling systems.

https://www.laitex.fi

 

Inseltrade has helped Laitex to identify potential clients, above all 
among biomass based energy producers and EPCs participating in 
the design of the new plants that will be presented in the next 
energy auctions organized by the state. 
Inseltrade has also helped Laitex to open the door to these projects 
and players and offered support during sales process and 
negotiations.  

Laitex has been able to offer their solutions for different projects 
with an accumulated value of tens of millions Euros.  

WHAT?

OUTCOME

https://www.laitex.fi
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REFERENCE CASE

Volter Ltd is a Finnish provider 
for compact CHP plants that use
wood chips to produce heat and

electricity locally.

https://volter.fi

Inseltrade searched for potential
partner candidates for Volter and
arranged meetings with them.

“The extremely professional and effective
project management of Inseltrade gave us
exactly the results that we expected: good
quality contacts with the right partners.”

Antti Lilleberg, Sales and Marketing
Director

WHAT?

FEEDBACK

https://volter.fi
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REFERENCE CASE

BusinessOulu Ltd is a 
business development 

organisation in the Oulu 
region.

https://www.businessoulu.com

Under the Export Cooperation Sweden-Finland (ExportCo) project 
BusinessOulu contracted Inseltrade to help export-oriented SMEs 
in construction and automotive clusters to network and find 
potential new business opportunities and partners in Spanish 
market. The business delegation visit took place in June 2022.

WHAT?

During the business delegation visit to Spain Inseltrade hosted 
and arranged more than dozen meetings mainly in Madrid and 
Barcelona area, but also in Basque country and Andalucia. 
This allowed the participating companies to establish contacts 
with their potential clients and partners. 
The feedback that Inseltrade was extremely positive and the 
companies received relevant information about the market and a 
good starting point for further actions. 

OUTCOME

https://www.businessoulu.com
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SAMI AUVINEN
 Inseltrade, CEO & Co-founder

Finnish
English
Spanish
Portuguese
Swedish
German

EDUCATION

BBA – marketing & product
Development

ADDITIONAL STUDIES

Communication and sociology

SELECTED WORK HISTORY

• Finpro (commercial office of Finland), 
Senior
Consultant/Spain & Portugal 2010-12

• Visit Finland/Finpro, Marketing director, 
Spain
& Portugal 2008-09

EXPERIENCE

• 20 years international experience: Spain,
Portugal, Finland & China

Sectors & projects

- Bioenergy, technology,
logistics, infrastructure. 
- Various comprehensive market studies, 
sales and promotion events and partner 
search projects

http://linkedin.com/in/sami-auvinen-02b82710
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JYRKI KONOLA
Inseltrade, Co-founder & business

development director

Finnish
English
Spanish
German
French
Swedish

EDUCATION

MSc (engineering) – operations
research, telecommunications

ADDITIONAL STUDIES

Machine learning, data science

SELECTED WORK HISTORY

• Nokia and NSN, different positions, last 
senior
solution consultant 1997-2012

EXPERIENCE

+20 years international experience: 
Germany,
Spain, Finland

Sectors & projects

- Energy: market studies and sales events
- Software: sales development
- Wellbeing: market studies and sales
development
- IoT: market studies, partner searches
- Telecommunications: sales, market
studies

http://linkedin.com/in/jyrki-konola-9699b62
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MARJA-LIISA KETOLA
Inseltrade, Co-founder, Project and 

Product Management

Finnish
English
Spanish
German
Swedish
Portuguese
Catalan

EDUCATION

• M.Sc. E.E.,
telecommunications Helsinki
University of Technology
• Project Management
Professional PMP certification

SELECTED WORK HISTORY

• Elephant Talk Communications, VP 
Processes,
Risk and Compliance & Program Manager
• Nokia Siemens Networks, Technical 
Project
Manager & Team Leader

EXPERIENCE

30 years international experience: Spain, 
Mexico,
Finland

Sectors & projects

- Energy: sales events, market study, sales
development, project management
- Construction: market study, sales, project
management
- Software: market studies, sales 
development
- Telecommunications: sales, project 
management

http://linkedin.com/in/marjaliisaketola
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JUKKA KIVIJÄRVI
Inseltrade, VP & co-founder, Sales & 

Marketing 

Finnish
English
Spanish
German
Swedish
Italian

EDUCATION

• M.Sc. – Telecommunication
• B.Sc. – Information technology
• Post graduate studies
on technology
marketing and strategy

SELECTED WORK HISTORY

• Various positions in Nokia 1993-2011 
ranging from a
specialist to a technical account 
manager and to a head of
test solution

EXPERIENCE

• 7 years of market study, sales and 
deployment of new
solutions in Spanish market in Inseltrade
• 18 years of international experience in 
heading and
working in an international team in Nokia

Sectors & Projects

- Bioenergy/energy market
- Pulp & Paper
- IoT sector
- Logistics
- Digital services
- Telecom
- Pharma

http://linkedin.com/in/jukkakivijarvi

