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Yrityskaupan hyväksyminen: Nevel Oy / Osa Stora Enso Veitsiluoto Oy:n liiketoimin-
nasta 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV”) on 17.6.2022 ilmoitettu järjestely, jossa 
Nevel Oy (”Nevel” tai ”ilmoittaja”) hankkii osan Stora Enso Veitsiluoto Oy:n 
liiketoiminnasta (”kohde”). 

1 Yrityskaupan osapuolet 

Nevel on Ardian France S.A.:n (”Ardian”) omistama tytäryhtiö, joka toimii 
energiasektorilla infrastruktuuriratkaisujen tarjoajana.1 Yhtiö tarjoaa infrastruk-
tuuripalveluja, kuten teollisuusenergia- ja kiertotalouspalveluita teollisuudelle 
ja kunnille sekä harjoittaa kaukolämpötoimintaa. Näiden päätoimialojen li-
säksi yhtiö myy sähköä ja palveluita. 

Stora Enso on syksyllä 2021 ajanut alas Veitsiluodon teollisuusalueella sijaitse-
van paperitehtaansa ja muut teollisuusalueella olevat toimintansa, lukuun ot-
tamatta teollisuusalueelle jäävää sahaa ja sen toimintaa. Yrityskaupan koh-
teena oleva osa Stora Enso Veitsiluoto Oy:n liiketoiminnasta käsittää Veitsi-
luodon teollisuusalueella sijaitsevan höyryn tuotannon, vedenkäsittelyn ja 
kaukolämpöliiketoiminnan sekä näihin toimintoihin liittyvät tietyt koneet ja 
laitteet sekä muun muassa liiketoimintaan liittyvät sopimukset ja vedenkäsit-
telyliiketoiminnan henkilöstön.2 Pääosin kaikki SE Veitsiluodon energia- ja muu 
tukitoiminta on ollut aiemmin käytännössä Stora Enson konsernin sisäistä. 
Stora Enson Veitsiluodon tehdasalue sijaitsee Kemin kaupungissa noin 6 km 
Kemin keskustasta eteläkaakkoon, Veitsiluodossa.3 

2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista 

Ilmoittajan mukaan kaupan molemmat osapuolet toimivat kaukolämmön 
tuotannon ja myynnin markkinalla, mutta kohteeseen kuuluva kaukolämpö-
verkko on varsin pieni, eikä sillä ole liityntää ilmoittajan aiemmin operoimiin 
kaukolämpöverkkoihin. Ilmoittajan mukaan osapuolten välillä ei ole kilpailu-
oikeudellisesti relevanttia vertikaalista suhdetta.4 Ilmoittajan mukaan tarkka 
markkinan määrittely ei ole tarkasteltavassa asiassa tarpeen kaupan osa-
puolten toimintojen laajuus huomioiden. Ilmoittaja on kuitenkin toimittanut 
KKV:lle tietoja Ardianin sijoituksista sekä osapuolten toiminnasta 1) 

1 Nevel-yritysryhmän emoyhtiö on Kalevala Bidco 3 Oy, joka omistaa 100 % Nevelistä. Nevel-yritysryhmä koostuu Nevelin kokonaan 
omistamista tytäryhtiöistä Nevel AB:sta, Nevel OÜ:stä, Nevel Lämpövoima GP Oy:stä ja Nevel Lämpövoima Ky:stä (sekä tämän 
tytäryhtiöstä Nevel Energilösningar Oy:stä ja tämän tytäryhtiöstä Nevel Energilösningar AB:stä) sekä osittain omistetusta Tamme-
lan Aluelämpö Oy:stä. 

2 Vedenkäsittelytoimintaa ja siihen liittyvää henkilöstöä koskeva kauppa toteutetaan ilmoittajan mukaan ajallisesti erillään muusta 
liiketoimintakaupan kohteena olevasta kokonaisuudesta. 

3 Tehdasalueen pinta-ala on noin 190 hehtaaria ja sen omistaa Stora Enso Oyj. Veitsiluodon tehdasalueella sijaitsee muun muassa 
jo alas ajetut sellu- sekä paperitehdas, Veitsiluodon saha, voimalaitos, jätevedenpuhdistamo ja tehdaskaatopaikka. Veitsiluodon 
tehdasalueella toimii lisäksi myös Omya Oy:n Kemin PCC -laitos. 

4 Ilmoittajan mukaan Ardianin Suomessa toimivilla portfolioyhtiöillä ei ole liikesuhteita kohteen kanssa. 
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ulkoistettujen teollisuusenergiapalveluiden ja 2) kaukolämmön tuotannon ja 
myynnin markkinoilla Suomessa. 

KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia ilmoittajan esittämän mu-
kaisesti. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää avoimeksi, koska jäljem-
pänä ilmenevin perustein yrityskaupan ei ole katsottu estävän kilpailua olen-
naisesti Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. 

Ilmoittajan mukaan ulkoistetuilla teollisuusenergiapalveluilla viitataan palve-
luihin, joissa ulkopuolinen taho hoitaa tietyt tai kaikki osat energiantuotanto-
prosessista. Ilmoittajan mukaan ulkoistettujen teollisuusenergiapalveluiden 
markkinan (sisältäen höyryn ja lämmön) kokonaisarvo Suomessa vuonna 
2021 oli 330 miljoonaa euroa, josta Nevelin markkinaosuus oli [10–20] %. Ne-
velin merkittävimmät kilpailijat ja niiden markkinaosuudet ulkoistettujen teolli-
suusenergiapalveluiden markkinalla (sisältäen höyryn ja lämmön) olivat 
vuonna 2021 Adven Oy ([30–40] %), Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - 
STEP Oy ([10–20] %), Oulun Energia Oy ([5–10] %), Lahti Energia Oy ([5–10] %) 
ja Loimua Oy ([0–5] %). 

Ilmoittajan mukaan kaukolämpö käsittää kuuman veden ja höyryn tuotan-
non, jota jaellaan lämmöntuotantolaitokselta teollisuudelle tai yksityisasiak-
kaille toimittajan tuotantolaitoksen yhteydessä olevan jakeluverkon kautta. 
Ilmoittajan arvion mukaan kaukolämmön tuotannon ja myynnin markkinan 
arvo Suomessa vuonna 2021 oli noin 3 017 miljoonaa euroa, josta Nevelin 
markkinaosuus oli [0–5] % ja kohteen [0–5] %. Nevelin tärkeimmät kilpailijat 
kaukolämmön tuotannon ja myynnin markkinoilla Suomessa vuonna 2021 oli-
vat Helen Oy ([10–20] %), Fortum Power and Heat Oy ([5–10] %), Tampereen 
Sähkölaitos Oy ([5–10] %), Turku Energia Sähköverkot Oy ([5–10] %) ja Vantaan 
Energia Oy ([5–10] %). 

3 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

Ilmoittajan mukaan kaupalla ei ole negatiivisia vaikutuksia kilpailuun millään 
ajateltavissa olevilla mahdollisilla markkinoilla. Ilmoittajan mukaan se hankkii 
liiketoimintoja, jotka aiemmin on hoidettu Stora Enson konsernin sisäisesti, eikä 
kyse ole siten markkinan keskittymisestä tai kilpailuoikeudellisesti merkitykselli-
sestä rakenteellisesta muutoksesta. Kaukolämmön osalta markkinalla tapah-
tuu muutos, mutta kyse on ilmoittajan mukaan varsin pienestä kaukolämpö-
verkosta, eikä sillä ole liityntää Nevelin aiemmin operoimiin kaukolämpöverk-
koihin. Kyse on ilmoittajan mukaan osittain toimintojen ulkoistamisesta siltä 
osin kuin Stora Enso kyseessä olevia toimintoja vielä tarvitsee jäljelle jäänyttä 
liiketoimintaansa (Veitsiluodon teollisuusalueella sijaitseva saha) varten. 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla 
tai niiden oleellisella osalla. Ilmoittajan mukaan kaupan molemmat osapuo-
let toimivat kaukolämmön tuotannon ja myynnin markkinalla, mutta kohtee-
seen kuuluva kaukolämpöverkko on varsin pieni, eikä sillä ole liityntää 
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ilmoittajan aiemmin operoimiin kaukolämpöverkkoihin. Osapuolilla ei ilmoit-
tajan toimittamien tietojen perusteella ole vertikaalisesti päällekkäistä liiketoi-
mintaa. Viraston markkinatoimijoilta vastaanottamissa lausunnoissa ei myös-
kään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia. 

4 Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy järjestelyn, jossa Nevel Oy hankkii osan 
Stora Enso Veitsiluoto Oy:n liiketoiminnasta. 

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. Valitus-
osoitus on päätöksen liitteenä. 

7 Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa asiantuntija Sara Aronen, puhelin 029 505 3057, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi. 

 
Ylijohtaja  Timo Mattila 
   

Asiantuntija  Sara Aronen 


