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Yrityskaupan hyväksyminen: Ardian France S.A. / Nevel Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV” tai ”virasto”) on 27.11.2020 ilmoitettu 

järjestely, jossa Ardian France S.A. hankkii määräysvallan Nevel Oy:ssä. 

1 Yrityskaupan osapuolet 

Ardian France S.A. on vaihtoehtoisrahasto (AIFM), jota valvoo Ranskan 

finanssialan valvontaviranomainen. Ardian France S.A. on Ardian S.A.S.:n 

kokonaan omistama yhtiö ja osa Ardian-yritysryhmää (jäljempänä yhdessä 

”Ardian” tai ”ilmoittaja”). Ardian koostuu erilaisista rahastoyhtiöistä ja inves-

tointirahastoista, jotka sijoittavat useilla eri toimialoilla toimiviin yrityksiin. 

Nykyisiin investointeihin sisältyy yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi tervey-

denhuollossa, infrastruktuurissa, energia-alalla, kulutushyödykealalla ja uu-

sien teknologioiden sektoreilla. Ardian Infrastructure investoi erilaisiin infra-

struktuureihin, kuten liikenteeseen (esim. lentokentät, rautatiet ja liikenne), 

energiaan (esim. kaasu, sähkö ja uusiutuva energia) ja muihin julkisiin pal-

veluihin liittyviin infrastruktuureihin (esim. terveydenhuolto). 

Nevel Oy on Vapo Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö ja osa Nevel-

yritysryhmää, joka koostuu Nevel Oy:n kokonaan omistamista tytäryhtiöistä 

Nevel AB:sta ja Nevel OÜ:stä, sekä osittain omistetusta Tammelan 

Aluelämpö Oy:stä ja Nevel Lämpövoima -yhteisyrityksestä (jäljempänä yh-

dessä ”Nevel”). Yhtiö harjoittaa kaukolämpötoimintaa, tarjoaa teollisuus-

energiapalveluita teollisuudelle ja kunnille sekä näiden päätoimialojen li-

säksi myy sähköä ja palveluita.  

2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista 

Ilmoittajan mukaan molemmat yrityskaupan osapuolet toimivat sähkön tuo-

tannossa ja tukkumyynnissä. Nevel tuottaa Suomessa sähköä, jota syntyy 

sen CHP (combined heat and power) -laitosten lämmöntuotannon sivutuot-

teena. Nevelin CHP-laitoksissa tuotettua sähköä myydään vain Nord Pool -

sähköpörssin kautta. Ardianin määräysvallassa puolestaan on neljä tuuli-

voimapuistoa Pohjoismaissa,1 joiden tuottamaa sähköä myydään sekä 

Nord Pool -sähköpörssiin että kahdenvälisten sopimusten kautta. 

Ilmoittajan mukaan horisontaalinen päällekkäisyys osapuolten toiminnoissa 

rajoittuu sähkön tuotantoon ja tukkumyyntiin Nord Pooliin Pohjoismaissa 

 
1 Åndberg Vind ja Lyrestad Vind 5 Ruotsissa, Hamnefjell Vindkraft Norjassa ja Lakiakangas 1 Suomessa. Ilmoit-
tajan mukaan Åndberg Vind ei ole vielä toiminnassa ja sen toiminnan odotetaan alkavan vuonna 2021. 
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(käsittäen Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan), sillä Nevel on aktiivinen 

sähkön tuotannossa ja tukkumyynnissä vain Suomessa, ja ilmoittajan säh-

köntuotantovarallisuus on sijoittautunut Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan.  

Täydellisyyden vuoksi ilmoittaja on kuitenkin toimittanut virastolle markkina-

tietoja Pohjoismaiden ohella myös pelkästään Suomen osalta sekä lisäksi 

niiltä markkinoilta, joilla yrityskaupan osapuolista ainoastaan Nevel on aktii-

vinen Suomessa: kaukolämpö2, teollisuusenergiapalvelut3 ja polttoaineiden 

hankinta4. 

KKV on tarkastellut yrityskaupan mahdollisia vaikutuksia ilmoittajan esittä-

män markkinamäärittelyn mukaisesti. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu 

jättää avoimeksi, koska jäljempänä ilmenevin perustein yrityskaupan ei ole 

katsottu estävän kilpailua olennaisesti Suomen markkinoilla tai niiden olen-

naisella osalla. 

3 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

Yrityskauppa ei ilmoittajan mukaan estä tehokasta kilpailua Suomen mark-

kinoilla tai niiden olennaisella osalla. Osapuolten toiminta on horisontaali-

sesti päällekkäistä ainoastaan sähkön tuotannossa ja myynnissä Nord Poo-

liin pohjoismaisella alueella, jossa niiden yhteenlaskettu markkinaosuus jää 

kuitenkin ilmoittajan mukaan vähäiseksi. 

Ilmoittajan arvion mukaan sähkön tuotanto ja tukkumyynti Nord Pooliin oli 

kokonaismarkkinan arvoltaan Pohjoismaissa vuonna 2019 14 867 miljoo-

naa euroa5, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [0-5]6 pro-

senttia. Mikäli tarkastellaan sähkön tuotantoa ja tukkumyyntiä Nord Pooliin 

Suomen osalta, myös tällöin osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus 

vuonna 2019 oli [0-5] prosenttia. Ilmoittajan mukaan osapuolten tärkeimpiä 

kilpailijoita markkinalla ovat Suomessa Fortum Oyj, Pohjolan Voima Oyj ja 

Helen Oy sekä Pohjoismaissa Vattenfall AB, Fortum Oyj ja Statkraft AS. 

 
2 Nevelin kaukolämpötoiminta kattaa kaukolämmön tuottamisen sekä kaukolämmön myynnin ja jakelun. Suo-
messa Nevel operoi 18 kaukolämpöverkkoa. 
3 Ilmoittajan mukaan teollisuusenergiapalvelut koostuvat erilaisista palveluista, kuten teollisen höyryn, lämmön ja 
jäähdytyksen tarjonnasta sekä muista palveluista liittyen esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuuteen. Nevel 
toimii myös ulkoistetuissa teollisuusenergiapalveluissa, joilla viitataan palveluihin, joissa kolmas, ulkopuolinen 
taho hoitaa tietyt tai kaikki osat energiantuotantoprosessista, sekä tarjoaa etäkäyttöpalveluita. 
4 Nevel hankkii polttoaineita, joita käytetään sen voima- ja lämmityslaitoksissa. Polttoaineiden hankinnassa on 
ilmoittajan mukaan kyse voima- ja lämpölaitosten energian tuotannossa hyödynnettävien polttoaineiden, kuten 
puupolttoaineiden (esim. metsähake ja teollisuuden sivutuotteet), turpeen ja polttoöljyn (kevyt ja raskas polttoöl-
jy) hankinnasta. 
5 Ilmoittaja on toimittanut KKV:lle markkinatietoja sekä myynnin arvoon että määrään (GWh) perustuen. Tarkas-
telutavalla ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta osapuolten markkinaosuuksiin.  
6 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena. 
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Viraston markkinakuulemisessa useat lausunnonantajat suhtautuivat ilmoi-

tettuun järjestelyyn neutraalisti. Eräissä KKV:lle toimitetuissa lausunnoissa 

on kuitenkin tuotu kaukolämmön osalta esiin huoli hintojen noususta koh-

teen siirtyessä kansainväliselle toimijalle yrityskaupan myötä.  

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnissa on keskeistä tarkastella sitä, 

miten yrityskauppa muuttaa markkinan rakennetta tai vaikuttaa yritysten 

markkinavoimaan. Kaukolämpötoiminta on paikallista toimintaa, jossa jo-

kainen kaukolämpöverkko muodostaa oman alueensa. Yrityskaupan osa-

puolista ainoastaan Nevelillä on Suomessa toimintaa kaukolämmössä. Ar-

dian ei toimi tällä markkinalla. Yrityskauppa ei näin ollen johda markkinoi-

den keskittymiseen aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Virastolle esite-

tyt huolet eivät siten ole seurausta yrityskaupan aikaansaamasta muutok-

sesta markkinan rakenteessa. KKV:n arvion mukaan markkinakuulemisen 

perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä, että kilpailu markkinalla olennai-

sesti estyisi yrityskaupan seurauksena. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 

§:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen 

markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Osapuolten yhteenlaskettu mark-

kinaosuus jää alhaiseksi kaikilla tarkasteluilla markkinoilla, joilla osapuolilla 

on päällekkäistä toimintaa. Viraston markkinakuulemisessa ei myöskään 

ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. 

4 Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ardian France S.A. 

hankkii määräysvallan Nevel Oy:ssä.  

5 Sovelletut säännökset 

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §. 

6 Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Vali-
tusosoitus on päätöksen liitteenä. 

7 Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 
505 3162, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 
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Ylijohtajan sijainen, 
johtaja Valtteri Virtanen 

Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen 


