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Yrityskaupan hyväksyminen: Suur-Savon Sähkö Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, 
Lappeenrannan Energia Oy (yhteisyritys) 

Suur-Savon Sähkö Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy ja Lappeenrannan Ener-
gia Oy ovat ilmoittaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 18.2.2016 järjestelyn, 
jossa niiden täysin omistamat tytäryhtiöt Kyvera Oy, Lappeenrannan Ver-
konrakennus Oy ja Suur-Savon Sähkötyö Oy yhdistetään yhteisyritykseksi.  

Suur-Savon Sähkö Oy on Suur-Savon Sähkö -konsernin emoyhtiö. Kon-
serni toimii Päijänteen itäpuolisella Järvi-Suomen alueella ja sen liiketoimin-
ta koostuu pääasiassa energiakaupasta, energiantuotannosta sekä energi-
an siirrosta. Sen tytäryhtiö Suur-Savon Sähkötyö Oy (”Suur-Savon Säh-
kötyö”) tuottaa sähkö-, lämpö- ja tietoliikenneverkkojen rakentamis- ja kun-
nossapitopalveluja konserniyhtiöille, teollisuudelle ja kunnille eri puolilla 
Suomea.   

Kymenlaakson Sähkö Oy on Kymenlaakson Sähkö -konsernin emoyhtiö 
ja se harjoittaa energialiiketoimintaa. Kyvera Oy (”Kyvera”) on Kymenlaak-
son Sähkö Oy:n tytäryhtiö, joka tuottaa sähkö- ja tietoliikenneverkkojen ra-
kentamis- ja kunnossapitopalveluja eri puolilla Suomea.  

Lappeenrannan Energia Oy on Lappeenrannan Energia -konsernin emo-
yhtiö ja sen pääasiallista toimintaa on kaukolämmön, maakaasun, sähkön 
ja veden jakelu ja myynti. Sen tytäryhtiö Lappeenrannan Verkonrakennus 
Oy (”Lappeenrannan Verkonrakennus”) tarjoaa rakentamis- ja kunnossapi-
topalveluja sähkö-, kaukolämpö-, maakaasu-, vesi-, hulevesi- ja jätevesi-
verkoille ja katuvalaistukseen sekä liikennevaloille pääasiassa Lappeen-
rannan seudulla.  

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan järjestelyn arvioinnin kannalta relevantit 
markkinat muodostuvat sähköverkkojen, kaukolämpöverkostojen ja tietolii-
kenneverkkojen rakentamis- ja kunnossapitomarkkinoista Suomessa. Il-
moittaja arvioi, että sähköverkkojen, kaukolämpöverkostojen ja tietoliiken-
neverkkojen rakentamis- ja kunnossapitomarkkina Suomessa vuonna 2015 
oli arvoltaan noin 950 miljoonaa euroa. Ilmoittajan mukaan Suur-Savon 
Sähkötyön markkinaosuus relevanteilla markkinoilla vuonna 2015 oli noin 
[1–5]1 %, Kyveran noin [0,5–3] % ja Lappeenrannan Verkonrakennuksen 
noin [1–3] %, jolloin yhteisyrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus tulee 
olemaan [alle 15] %. Muut Suur-Savon Sähkötyön, Kyveran tai Lappeen-
rannan Verkonrakennuksen kanssa samoihin yritysryhmiin kuuluvat yhtiöt 
eivät ilmoittajan mukaan harjoita liiketoimintaa tällä markkinalla.  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoil-
la tai niiden oleellisella osalla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston markkinaselvi-

                                                
1 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.  

http://www.kkv.fi/


Päätös 2 (2) 
Dnro KKV/187/14.00.10/2016 
Julkinen versio 
2.3.2016 

tyksen perusteella ei myöskään voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että yri-
tyskauppa aiheuttaisi kilpailulaissa tarkoitetulla tavalla merkittäviä haitallisia 
kilpailuvaikutuksia.  

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Suur-Savon Sähkö 
Oy:n, Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja Lappeenrannan Energia Oy:n omista-
mat tytäryhtiöt Kyvera Oy, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy ja Suur-
Savon Sähkötyö Oy yhdistetään yhteisyritykseksi.  

Sovelletut säännökset 

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

Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

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

Ylijohtaja Timo Mattila 

Tutkija Laura Kauppila  
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