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Yrityskaupan hyväksyminen: Nordic Climate Group AB / MVJA Group Oy 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”virasto”) on 23.9.2022 ilmoitettu järjestely, jossa 

Nordic Climate Group AB (”ilmoittaja”) hankkii yksinomaisen määräysvallan 

MVJA Group Oy:ssä. 

1 Yrityskaupan osapuolet 

Nordic Climate Group AB1 on emoyhtiö konsernissa (”NCG”), joka tarjoaa 

jäähdytykseen ja lämmitykseen liittyviä suunnittelu-, asennus-, toimitus- ja kun-

nossapitopalveluita. Palveluita tarjotaan Ruotsissa ja Norjassa useille eri toimi-

aloille, kuten päivittäistavarakaupoille, kahviloille ja ravintoloille, catering-

keittiöille ja kouluille sekä prosessiteollisuudelle, elintarviketeollisuudelle ja me-

renkulkuun.  

MVJA Group Oy on emoyhtiö konsernissa, jonka operatiivista liiketoimintaa 

harjoittaa sen kokonaan omistama ja ainoa tytäryhtiö MV-Jäähdytys Oy 

(”MV-Jäähdytys”). MV-Jäähdytys on suomalainen yritys, joka tarjoaa huolto- 

ja kunnossapitopalveluita jäähdytys- ja lämmityslaitteistoille sekä ammatti-

keittiölaitteille niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa. MV-Jäähdytys toimii koko 

Suomen alueella. 

2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla ei ole horisontaalisesti päällek-

käistä toimintaa Suomessa, sillä NCG toimii ainoastaan Ruotsissa ja Norjassa. 

Ilmoittajan mukaan osapuolten välillä ei ole myöskään sellaisia vertikaalisia 

yhteyksiä, joilla olisi merkitystä yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnissa.2 Il-

moittajan mukaan yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnin kannalta rele-

vanttien markkinoiden täsmällinen määrittely ei siten ole tarpeen.  Ilmoittaja 

on kuitenkin täydellisyyden vuoksi toimittanut virastolle tietoja MV-

Jäähdytyksen toiminnasta ja sen markkina-asemasta jäähdytys- ja lämmitys-

laitteistojen urakoinnin ja kunnossapidon sekä ammattikeittiölaitteiden ura-

koinnin ja kunnossapidon markkinoilla Suomessa.  

Virasto on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia ilmoittajan esittämän 

mukaisesti. Markkinamäärittely on kuitenkin voitu jättää avoimeksi, sillä 

 
1 Nordic Climate Group AB on pääomasijoittaja Altorin portfolioyhtiö, jossa määräysvaltaa käyttää Altor Fund Manager AB.  
2 Ilmoittaja on kuitenkin tunnistanut mahdollisen vertikaalisen yhteyden NCG:ssa määräysvaltaa käyttävän pääomasijoittaja Altorin 

portfolioon kuuluvan Multi-Wing Oy:n (”Multi-Wing”) ja MV-Jäähdytyksen välillä. Multi-Wing valmistaa ja myy kustomoituja aksi-

aalituulettimien siipipyöriä, joita käytetään jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmissä. MV-Jäähdytys puolestaan asentaa ja huoltaa 

laitteita, joiden osana voidaan käyttää Multi-Wingin valmistamia tuotteita. Multi-Wing kuitenkin toimittaa tuotteitaan pääasiassa 

alkuperäisille laitevalmistajille, eivätkä laitteiden asennus- ja kunnossapitopalveluita tarjoavat yritykset ole sen kohderyhmää.  

 lmoittajan mukaan kyse on korkein-

taan kaukaisesta ja välillisestä vertikaalisesta yhteydestä, jolla ei ole vaikutusta yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnissa. Joka 

tapauksessa Multi-Wingin markkinaosuus kustomoitujen aksiaalisten tuulettimien markkinalla jää ilmoittajan mukaan matalaksi. 
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jäljempänä ilmenevin perustein yrityskaupan ei ole katsottu olennaisesti estä-

vän kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. 

Jäähdytys- ja lämmityslaitteistojen urakointi sekä kunnossapito 

Jäähdytyslaitteistoissa MV-Jäähdytys tarjoaa jäähdytysteknologian asennuk-

sen ja huollon palveluita muun muassa kiinteistöjen ilmastoinnin jäähdytyk-

sessä (tila- ja tuloilmajäähdytys), lämpöä tuottavissa serveritiloissa, hotellien ja 

ravintoloiden kylmä- ja pakkastiloissa, varastoissa, terveydenhuollon mag-

neettikuvaushuoneissa sekä teollisuuden prosessien jäähdytyksessä.3 Lämmi-

tyslaitteistoissa MV-Jäähdytys tarjoaa kiinteistöjen lämmitys- ja lämmöntal-

teenoton ratkaisuja sekä huoltaa ja korjaa lämpöpumppuja muun muassa 

asuinkiinteistöissä, liiketiloissa, ostoskeskuksissa, hotelleissa, teollisuuskiinteis-

töissä sekä julkisissa tiloissa. Jäähdytys- ja lämmityslaitteistojen kunnossapito-

palveluihin sisältyvät myös vuosihuollot, vikakorjaukset ja vuositarkastukset. 

Osana tarjoamiaan jäähdytys- ja lämmityslaitteistojen urakoinnin ja kunnos-

sapidon palveluita MV-Jäähdytys toimittaa tarvittavia laitevalmistajien vara-

osia, komponentteja ja kompressoreita. 

Edellä todetun mukaisesti myös ilmoittaja tarjoaa vastaavia jäähdytykseen ja 

lämmitykseen liittyviä palveluja Ruotsissa ja Norjassa. Koska maantieteellisiä 

markkinoita tulee ilmoittajan mukaan kuitenkin tarkastella korkeintaan kan-

sallisina, osapuolten toiminta ei ole horisontaalisesti päällekkäistä. Ilmoittaja 

on pitänyt riittävänä tarkastella jäähdytys- ja lämmityslaitteistojen markkinoita 

urakointiin ja kunnossapitoon jaoteltuna. Koska osapuolilla ei ole Suomessa 

horisontaalisesti päällekkäistä toimintaa, ilmoittajan mukaan markkinoita ei 

ole yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi tarpeen segmentoida tar-

kemmin.  

Ilmoittajan mukaan jäähdytys- ja lämmityslaitteistojen urakoinnin markkinan 

arvo Suomessa vuonna 2021 oli 1,3 miljardia euroa, josta MV-Jäähdytyksen 

markkinaosuus oli [0–5]4 %. MV-Jäähdytyksen tärkeimmät kilpailijat ja niiden 

markkinaosuudet olivat Caverion Oyj [0–5] %, Assemblin Oy [0–5] %, Koja Oy 

[0–5] %, Are Oy [0–5] % ja Lämpöykkönen Oy [0–5] %. Jäähdytys- ja lämmitys-

laitteistojen kunnossapidon markkinan arvo Suomessa vuonna 2021 oli puo-

lestaan 350 miljoonaa euroa, josta MV-Jäähdytyksen markkinaosuus oli [0–5] 

%. MV-Jäähdytyksen tärkeimmät kilpailijat ja niiden markkinaosuudet olivat 

Caverion Oyj [5–10] %, Assemblin Oy [0–5] %, Are Oy [0–5] %, Bravida Finland 

Oy [0–5] % ja Chiller Oy [0–5] %.  

Ammattikeittiölaitteiden urakointi ja kunnossapito 

MV-Jäähdytyksen ammattikeittiölaitteisiin liittyvät palvelut kattavat majoitus- 

ja ravintola-alan sekä julkishallinnon ammattikeittiöiden asennus-, korjaus- ja 

 
3 Tämän lisäksi MV-Jäähdytys vuokraa kylmäkärryjä, joita käytetään ensisijaisesti elintarvikkeiden väliaikaiseen varastointiin. Ilmoit-

tajan mukaan MV-Jäähdytyksen markkinaosuus kylmäkärryjen vuokrauksessa jää vähäiseksi.     
4 Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena. 
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huoltopalvelut. MV-Jäähdytyksen palvelut kattavat myös laitevalintojen 

suunnittelua, kylmälaitoksien suunnittelua sekä sähkösuunnittelua. Osana tar-

joamiaan palveluita MV-Jäähdytys toimittaa tarvittavia laitevalmistajien va-

raosia, komponentteja ja kompressoreita. 

Ilmoittajan näkemyksen mukaan ammattikeittiölaitteita koskevien palvelui-

den markkinoita on yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi riittävää tar-

kastella urakointiin ja kunnossapitoon jaoteltuna. Maantieteellisesti markki-

noita voidaan ilmoittajan mukaan tarkastella kansallisina. Koska osapuolilla ei 

ole horisontaalisesti päällekkäistä toimintaa, ei markkinoita ole ilmoittajan 

mukaan tarpeen segmentoida tarkemmin.  

Ilmoittajan mukaan ammattikeittiölaitteiden urakoinnin markkinan arvo Suo-

messa vuonna 2021 oli 150 miljoonaa euroa, josta MV-Jäähdytyksen markki-

naosuus oli [0–5] %. MV-Jäähdytyksen tärkeimmät kilpailijat ja niiden markki-

naosuudet olivat Metos Oy Ab [40–50] %, Electrolux Professional Oy [10–20] %, 

Dieta Oy [10–20] %, Miele Oy [10–20] % ja Dayton Oy [5–10] %. Ammattikeit-

tiölaitteiden kunnossapidon markkinan arvo Suomessa vuonna 2021 oli puo-

lestaan 70 miljoonaa euroa, josta MV-Jäähdytyksen markkinaosuus oli [5–10] 

%. MV-Jäähdytyksen tärkeimmät kilpailijat ja niiden markkinaosuudet olivat 

Metos Oy Ab [20–30] %, Dieta Oy [5–10] %, Restalaite Oy [0–5] %, Bistro-Tuote 

Oy [0–5] % ja AK-Sähkö Oy [0–5] %.  

3 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla ei ole kilpailulle haitallisia vaikutuksia, sillä 

yrityskaupan osapuolilla ei ole maantieteellisesti tarkasteltuna päällekkäistä 

toimintaa. Lisäksi MV-Jäähdytyksen markkinaosuus jää kaikilla tarkastelluilla 

markkinoilla joka tapauksessa vähäiseksi. Osapuolten toimintojen välillä ei ole 

myöskään sellaisia vertikaalisia yhteyksiä, jotka olisivat merkityksellisiä yritys-

kaupan kilpailuvaikutusten arvioinnissa.  

 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä 

tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla 

tai niiden oleellisella osalla. Osapuolilla ei ole Suomessa horisontaalisesti pääl-

lekkäistä toimintaa, eikä viraston selvityksissä ilmennyt, että yrityskaupalla olisi 

vertikaalisia kilpailuvaikutuksia. Viraston markkinatoimijoilta vastaanottamissa 

lausunnoissa ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailu-

vaikutuksia. 

4 Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nordic Climate Group 

AB hankkii yksinomaisen määräysvallan MVJA Group Oy:ssä. 

5 Sovelletut säännökset 

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



   

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

Postiosoite PL 5  00531 Helsinki • Puhelin 029 505 3000 (pvm/mpm) 

Y-tunnus 2502067-3 • Sähköposti kirjaamo@kkv.fi • KKV.fi 

Päätös 4 (4) 

Dnro  KKV/1055/14.00.10/2022 

JULKINEN 

14.10.2022  

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 Tiia Sotamaa, puhelin 029 505 3083, 

sähköposti tiia.sotamaa@kkv.fi. 

 

Ylijohtaja   Timo Mattila 

 

Asiantuntija  Tiia Sotamaa 




