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Yrityskaupan hyväksyminen: OP Suomi Infra Ky ja Napapiirin Energia ja Vesi Oy 
/ Neve Arctic Infrastructure Ky 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV” tai ”virasto”) on 10.6.2021 ilmoitettu järjes-
tely, jossa OP Suomi Infra Ky (”OP Suomi Infra” tai ”ilmoitusvelvollinen”) ja Na-
papiirin Energia ja Vesi Oy (”Neve” tai ”ilmoitusvelvollinen”) perustavat yhteis-
yrityksen Neve Arctic Infrastructure Ky:n (”Neve Arctic Infra”). 

1 Yrityskaupan osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta 

OP Suomi Infra on OP Ryhmän perustama vaihtoehtorahasto. OP Ryhmä toi-
mii pankkitoiminnan markkinoilla ja sen liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoi-
minta-alueeseen: vähittäispankki-, yrityspankki- ja vakuutustoimintaan. OP 
Ryhmä käyttää Neve Isommus Oy:n kautta määräysvaltaa Enontekiön Sähkö 
Oy:ssä, joka harjoittaa sähkönsiirtotoimintaa Enontekiöllä. 

Neve on Rovaniemen kaupungin omistama kiertotalouden monialakonserni, 
joka toimii Lapissa. Yhtiön palveluihin kuuluvat sähkönsiirto, vesihuolto, kauko-
lämmön tuotanto ja palvelut sekä myynti, infran palvelut, valokuituverkon ra-
kentaminen ja palvelut, sähköisenliikenteen palvelut, digitaaliset palvelut ja 
kiertotalouden tuotteet.1  

Neve Arctic Infra tulee olemaan OP Suomi Infran ja Neven yhteisessä mää-
räysvallassa oleva yhteisyritys. Perustettava yhteisyritys tulee tekemään infra-
struktuurisijoituksia lämpö-, vesi-, energia- ja tietoliikennesektoreilla. Toimialu-
eena tulee olemaan Lapin, Kainuun ja Koillismaan alueet. 

Ennen yhteishankesopimuksen allekirjoittamista OP Suomi Infra omistaa Neve 
Arctic Infran osakkeet ja yhteishankesopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä 
OP Suomi Infra ja Neve tekevät pääomasijoitukset Neve Arctic Infraan ja 
Neve Arctic Infra hankkii omistukseensa kaikki Neve Isommus Oy:n osakkeet ja 
sitä kautta Enontekiön Sähkö Oy:n osakkeet sekä Aurora Lämpö Oy:n osak-
keet.2 

2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista 

Yritysjärjestelyn osapuolilla on tällä hetkellä päällekkäisyyttä ainoastaan säh-
könsiirrossa. Ilmoitusvelvollisten mukaan osapuolilla ei ole kuitenkaan päällek-
käisyyttä millään sähkönsiirron alueellisilla markkinoilla, sillä sähkönsiirron 

 
1 Neven sähköisen liikenteen palvelut käsittävät tällä hetkellä lähinnä sähköautojen latauspalvelun eli mahdollisuuden ladata 

autoa latauspisteverkostossa. Vesihuollon infrapalveluja Neve tarjoaa pääosin konsernin sisäisesti. Nevellä on vähäinen määrä 
sähkönmyyntiä Nord Pool -sähköpörssiin. 

2 Neve Isommus Oy on ennen toteuttamista OP Ryhmän määräysvallassa ja Aurora Lämpö Oy ennen järjestelyn toteuttamista 
Neven määräysvallassa. 
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markkinoita on aiemmassa KKV:n päätöskäytännössä3 tarkasteltu maantie-
teelliseltä laajuudeltaan alueellisina rajautuen kunkin osapuolen toimialueen 
mukaisesti.  

OP Ryhmän määräysvallassa oleva Enontekiön sähkö Oy ja Neve toimivat 
Lapin alueella sähkönsiirron markkinoilla. Enontekiön Sähkö Oy harjoittaa säh-
könsiirtoa Enontekiöllä ja Neve harjoittaa tytäryhtiönsä Rovaniemen Verkko 
Oy:n kautta sähkönsiirtoa Rovaniemen kantakaupungissa4. Ilmoitusvelvollis-
ten mukaan kullakin paikallisella jakeluverkolla on sähkömarkkinalakiin ja 
Energiaviraston myöntämään toimilupaan perustuva yksinoikeus sähkön siir-
toon jakelu- ja alueverkoissa omalla toimialueellaan. Enontekiön Sähkö Oy:n 
markkinaosuus Enontekiön alueen sähkönsiirtomarkkinoilla vuonna 2020 oli si-
ten ilmoitusvelvollisten mukaan 100 % ja Neven markkinaosuus Rovaniemen 
kantakaupungin sähkösiirtomarkkinoilla vuonna 2020 100 %. 

Täydellisyyden vuoksi ilmoitusvelvolliset ovat toimittaneet virastolle markkina-
tietoja myös muista markkinoista, joilla ainoastaan Neve on aktiivinen: vesi-
huolto5, kaukolämpö6 ja laajakaistapalvelut7. Lisäksi ilmoitusvelvolliset ovat il-
moittaneet OP Ryhmän toimivan pankkitoiminnan ja vakuutustoiminnan 
markkinoilla.  

KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia ilmoitusvelvollisten esittä-
män mukaisesti. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää avoimeksi, 
koska jäljempänä ilmenevin perustein yrityskaupan ei ole katsottu estävän kil-
pailua olennaisesti Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. 

3 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

Yritysjärjestelyllä ei ilmoitusvelvollisten mukaan ole kilpailun vastaisia vaikutuk-
sia. Ilmoitusvelvollisten mukaan yritysjärjestely ei estä tehokasta kilpailua mil-
lään markkinoilla Suomessa, ja järjestelyn vaikutukset markkinoilla ovat ylipää-
tään hyvin vähäiset. 

Osapuolilla on yritysjärjestelyn hetkellä päällekkäisyyttä ainoastaan sähkön-
siirrossa ja toimialueet on määritelty osapuolille myönnetyissä verkkoluvissa, 
eivätkä ne voi ilmoitusvelvollisten mukaan olla päällekkäiset. Ilmoitusvelvollis-
ten mukaan järjestelyllä ei ole haitallisia kilpailuvaikutuksia, koska 

 
3 Dnro KKV/855/14.00.10/2018, Yrityskaupan hyväksyminen: Jyväskylän Energia Oy, Kuopion Energia Oy, Lappeenrannan Energia 

Oy, Savon Voima Oyj / Kombo Energia Oy ja Dnro KKV/952/14.00.10/2019, Yhteisyrityksen hyväksyminen: Oulun Sähkönmyynti 
Oy. 

4 Rovaniemen kantakaupunki on Rovaniemen kaupungin alue ennen kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan yhdistymistä 
vuonna 2006. 

5 Neve vastaa Rovaniemen alueen vesihuollosta Napapiirin Vesi Oy tytäryhtiönsä kautta. 
6 Neve toimii kaukolämpömarkkinoilla Rovaniemen, Kolarin, Ylläsjärven ja Savukosken alueiden kaukolämpömarkkinoilla. Kolarin, 

Ylläsjärven ja Savukosken alueiden kaukolämpömarkkinoilla Neve toimii tytäryhtiönsä Aurora Lämpö Oy:n kautta.  
7 Neve tarjoaa valokuitulaajakaistapalveluita Rovaniemen kaupungin keskustassa ja lähiseuduilla tytäryhtiönsä Napapiirin Kuitu-

verkot Oy:n kautta. 
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ilmoitusvelvolliset sekä niiden määräysvallassa olevat Neve Arctic Infran omis-
tukseen siirtyvät yhtiöt (Enontekiön Sähkö Oy ja Aurora Lämpö Oy) toimivat 
eri maantieteellisillä markkinoilla.  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston saamissa lausuntopalautteissa ei ilmennyt, että 
yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.  Kilpailu- ja kuluttajaviraston 
arvion mukaan yrityskauppa ei siten kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleelli-
sella osalla.  

4 Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy järjestelyn, jossa OP Suomi Infra Ky ja Na-
papiirin Energia ja Vesi Oy perustavat yhteisyrityksen Neve Arctic Infrastructure 
Ky:n. 

5 Sovelletut säännökset 

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

6 Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 49 a §:n mukaan siten kuin oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Vali-
tusosoitus on päätöksen liitteenä. 

7 Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa johtava asiantuntija Laura Kauppila, puhelin 
029 505 3335, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

 
Ylijohtajan sijainen, 
johtaja   Rainer Lindberg 
   

Johtava asiantuntija Laura Kauppila 
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