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OTSUS             18.09.2018 nr 5-5/2018-054      
 
 
Koondumisele nr 31/2018 Warmeston OÜ, Combimill Sakala OÜ, 
Combimill Reopalu OÜ, ECOBIRCH AS, I.T.C Holding OÜ / 
Iriscorp Transport OÜ loa andmine 
 
 
Koondumine 
 
22.08.2018 esitas Warmeston OÜ, Combimill Sakala OÜ, Combimill Reopalu OÜ, 
ECOBIRCH AS-i ja I.T.C Holding OÜ volitatud esindaja Konkurentsiametile 
koondumise teate, mille kohaselt sõlmisid Warmeston OÜ, Combimill Sakala OÜ, 
Combimill Reopalu OÜ, ECOBIRCH AS ja I.T.C Holding OÜ 02.08.2018 osa 
müügilepingu. Lepingust tulenevalt omandavad Warmeston OÜ, Combimill Sakala 
OÜ, Combimill Reopalu OÜ, ECOBIRCH AS kokku 50%-i Iriscorp Transport OÜ 
osadest. 
 
Koondumise teate kohaselt kuulub Iriscorp Transport OÜ tehingu tulemusena 
Warmeston OÜ, Combimill Sakala OÜ, Combimill Reopalu OÜ, ECOBIRCH AS-i ja 
I.T.C Holding OÜ ühise valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 
lg 4 tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 3 
sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 23.08.2018 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta 
teate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud 
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punkti 3 kohaselt on koondumise osalisteks füüsilised isikud või 
ettevõtjad, kes ühiselt omandavad valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või 
mitme ettevõtja või nende osade üle. 
 
KonkS § 20 punkti 4 kohaselt on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle 
osa üle valitsev mõju omandatakse.   
 
Seega on käesoleva koondumise osalisteks Warmeston OÜ, Combimill Sakala OÜ, 
Combimill Reopalu OÜ, ECOBIRCH AS, I.T.C Holding OÜ ja Iriscorp Transport 
OÜ.   
 
Warmeston OÜ (registrikood 10945474) on Eestis registreeritud äriühing, mille üle 
omavad ühiselt valitsevat mõju OÜ ACROBALTIC ja Osaühing Trailborg. OÜ 
ACROBALTIC osanikeks on võrdsetes osades füüsilised isikud Eimar Lodi 
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(isikukood 36704172758), Olari Uuk (isikukood 36612242712) ja Tanel Mihkelson 
(isikukood 36705202742) ning Osaühingu Trailborg üle omab valitsevat mõju 
füüsiline isik Peedo Pihlak (isikukood 36708192781). Warmeston OÜ tegeleb 
puidugraanulite tootmise ja müügiga.  
 
Combimill Sakala OÜ (registrikood 12216538) on Eestis registreeritud äriühing, mille   
põhitegevusalaks on saematerjali tootmine ja müük. Combimill Sakala OÜ osanikeks 
on füüsiline isik Aimar Kreevald, OÜ Boskewood, OÜ Claribel, Hakera OÜ, OÜ 
Payles, Osaühing Trailborg, OÜ Woodsmart ja Portrait osaühing. OÜ Boskewood üle 
omab valitsevat mõju füüsiline isik Arvo Türner (isikukood 36102136026).  OÜ 
Claribel üle omab valitsevat mõju füüsiline isik Aimar Varula (isikukood 
37211242785). Hakera OÜ üle omab valitsevat mõju füüsiline isik Heiki Vahermets 
(isikukood 36307235719).  OÜ Payles üle omab valitsevat mõju füüsiline isik Margus 
Kohava (isikukood 36512092721). OÜ Woodsmart üle omab valitsevat mõju 
füüsiline isik Virko Lepmets (isikukood 37505110222).  Portrait osaühingu üle omab 
valitsevat mõju füüsiline isik Toomas Mets (isikukood 36912010346).  
 
Combimill Reopalu OÜ (registrikood 10282560) on Eestis registreeritud äriühing, 
mille üle omab valitsevat mõju Combimill Sakala OÜ. Combimill Reopalu OÜ 
põhitegevusalaks on saematerjali tootmine ja müük. 
 
ECOBIRCH AS (registrikood 10899065) on Eestis registreeritud äriühing, mille üle 
omavad ühiselt valitsevat mõju Combimill Sakala OÜ ja OÜ Vindor. OÜ Vindor 
osanikeks on OÜ Boskewood, OÜ Claribel, Hakera OÜ, OÜ Commencer, Osaühing 
Trailborg, OÜ Woodsmart ja Portrait osaühing.  OÜ Commencer üle omab valitsevat 
mõju füüsiline isik Janek Antipin (isikukood 38009240234). ECOBIRCH AS-i 
põhitegevusalaks on saematerjali ja puitplaatide tootmine ja müük.    
 
I.T.C Holding OÜ (registrikood 14504282) on Eestis registreeritud valdusettevõtja, 
mille üle omab valitsevat mõju füüsiline isik Kaido Sikk (isikukood 37507045711).   
 
Iriscorp Transport OÜ (registrikood 10210046) on Eestis registreeritud äriühing, mille 
üle omab koondumise eelselt valitsevat mõju I.T.C Holding OÜ. Iriscorp Transport 
OÜ peamised tegevusalad on metsamaterjali transporditeenuse osutamine, 
metsamaterjali ost ja müük ning metsakinnistute ost ja müük. 
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste 
eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt 
kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.   
 
Koondumise osaliste 2017. aasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja 
vähemalt kahe koondumise osalise Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 
2 000 000 eurot, mistõttu kuulub nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt 
kontrollimisele. 
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Kaubaturud 
 
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, 
realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja 
seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade 
käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 “Koondumise 
teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud 
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või 
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15-
protsendilise ühise turuosa.   
 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 “Koondumise 
teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud 
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või 
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, ja mis eelneb või järgneb kaubaturule, 
kus tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv 
ettevõtja, ning kus mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on 
vähemalt 25 protsenti, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes 
või mitte. 
 
Iriscorp Transport OÜ tegeleb metsamaterjali transporditeenuse osutamise, 
metsamaterjali ostu ja müügi ning metsakinnistute ostu ja müügiga.  Ühiselt valitsevat 
mõju omandavad ettevõtjad kasutavad metsamaterjali sisendina oma 
tootmisprotsessis, tegutsedes seega vertikaalselt järgneval tasandil.     
 
2017. aastal raiuti Eestis u 11 miljonit m3 metsamaterjali1. Iriscorp Transport OÜ 
osakaal metsamaterjali müügil Eestis oli 2017. aastal u 0,5% ning seega ei ole 
tegemist vertikaalselt mõjutatud kaubaturuga.   
 
Eestis 2017. aastal osutatud metsamaterjali transporditeenuse kogumahu puhul on 
koondumise osalised lähtunud eeldusest, et transporditeenust on osutatud kogu 
müüdud metsamaterjali osas. Konkurentsiamet on seisukohal, et käesoleva 
koondumise menetlemiseks ei ole otstarbekas sellises mahus statistiliste andmete 
kogumine, mis võimaldaks anda täpse hinnangu kaubaturu kogumahu kohta ning 
lähtub koondumise osaliste esitatud andmetest. Koondumise teate kohaselt moodustas  
Iriscorp Transport OÜ poolt transporditud metsamaterjali osakaal Eestis 2017. aastal 
müüdud ja transporditud metsamaterjalist u 5%. Seega ei ole tegemist vertikaalselt 
mõjutatud kaubaturuga.    
 
Koondumise teate kohaselt toodeti Eestis 2017. aastal 1,7 miljonit m3 saematerjali2, 
millest Combimill Sakala OÜ osakaal moodustas 5,9%, Combimill Reopalu OÜ 
osakaal 5,4% ning ECOBIRCH AS-i osakaal 0,45%.  Koondumise osaliste osakaal 

                                                 
1 Tegemist on koondumise osaliste hinnanguga, mis tugineb Statistikaameti ja Keskkonnaagentuuri 
andmetel.  Teistsuguste hinnangute kohaselt võis raiemaht ulatuda ligikaudu 13 miljoni m3, kuid 
Konkurentsiamet lähtub antud koondumise puhul konservatiivsemast hinnangust.  
2 Tuginedes Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ülevaatele, http://empl.ee/wp-
content/uploads/2015/01/Puidubilanss-2016-ja-2019.pdf , lk 16 
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kokku saematerjali tootmisel ja müügil Eestis 2017. aastal oli ligi 12% ning seega ei 
ole tegemist horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud kaubaturuga. 
 
ECOBIRCH AS tegeleb ka puitplaatide, eelkõige liimkilbi, tootmise ja müügiga.  
2017. aastal toodeti Eestis Statistikaameti andmete kohaselt 389 263 m3 liimpuitu3.  
Koondumise teate kohaselt tootis ECOBIRCH AS 2017. aastal 18 747 m3 liimkilpi ja 
560 m3 komponente, mis moodustas u 5% Eestis toodetud liimpuidu kogumahust.  
Seega ei ole tegemist vertikaalselt mõjutatud kaubaturuga.    
 
Warmeston OÜ tegeleb puidugraanulite tootmise ja müügiga, eksportides üle 90% 
oma toodangust. Eestis müüs Warmeston OÜ 2017. aastal u 13 200 tonni 
puidugraanuleid, mis kaubaturu kogumahust4 moodustab u 16%. Seega ei ole tegemist 
vertikaalselt mõjutatud kaubaturuga. 
 
Kuivõrd käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda ühelgi 
kaubaturul, ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine antud koondumise puhul vajalik. 
 
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt 
kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või 
tugevnemise kaudu. 
 
KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal 
kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul 
tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.  
Turgu valitseva seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal 
kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 
 
Iriscorp Transport OÜ tegeleb metsamaterjali transporditeenuse osutamise, 
metsamaterjali ostu ja müügi ning metsakinnistute ostu ja müügiga.  Ühiselt valitsevat 
mõju omandavad ettevõtjad kasutavad metsamaterjali sisendina oma 
tootmisprotsessis, tegeledes saematerjali, puidugraanulite ja puitplaatide tootmise ja 
müügiga. Koondumisega ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt mõjutatud 
kaubaturge.     
 
Kõikidel kaubaturgudel, mille puhul tekib koondumise osaliste tegevuste vahel 
vertikaalne seos, tegutseb lisaks koondumise osalistele mitmeid ettevõtjaid.  
Metsamaterjali varumise ja müügi kaubaturul on suurimateks ettevõtjateks Riigimetsa 
Majandamise Keskus, AS GRAANUL INVEST kontsern, Metsä Forest Eesti AS ja 
Stora Enso Eesti AS. Metsamaterjali transporditeenuse osas on Iriscorp Transport OÜ 
konkurentideks aktsiaselts Sumros Grupp ja OÜ AT Transwood. Saematerjali 
tootmise ja müügi kaubaturul on koondumise osaliste suurimateks konkurentideks 
Stora Enso Eesti AS, aktsiaselts Viiratsi Saevesi ja aktsiaselts TOFTAN. ECOBIRCH 
AS-i suurimateks konkurentideks liimkilbi tootmisel on Osaühing Dold Puidutööstus, 

                                                 
3 Statistikaameti andmebaas, kättesaadav aadressil 
http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=TO0094.  Nimetatud andmetest lähtus ka 
koondumise teate esitaja. 
4 Koondumise teate esitaja esitatud teabe kohaselt, tuginedes Warmeston OÜ poolt kogutud andmetele, 
moodustas 2017. aastal Eesti turule müüdud puidugraanulite kogumaht 84 000 tonni).  
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Aktsiaselts TECHNOMAR & ADREM ja AS MO-Puit Jõgeva.  Warmeston OÜ 
suurimateks konkurentideks puidugraanulite tootmisel on GRAANUL INVEST AS ja 
AS Tartu Graanul.  
 
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise 
tulemusena ei muutu kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt 
konkurentsi. Samuti ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat 
seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses.  Seega ei esine käesoleva koondumise puhul 
KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
 
anda luba Warmeston OÜ, Combimill Sakala OÜ, Combimill Reopalu OÜ, 
ECOBIRCH AS-i, I.T.C Holding OÜ ja Iriscorp Transpo rt OÜ  koondumisele. 
 
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse 
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse 
teatavakstegemisest.  
 
KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue 
kuu jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates.  
Konkurentsiamet võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega 
ühe korra pikendada kuni ühe aastani. 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Kristel Rõõmusaar 
Konkurentsiteenistuse juhataja – peadirektori asetäitja   
 
 

Konkurentsiameti 18.09.2018 otsuse nr 5-5/2018-054 
ärakiri on samane originaaliga.  

 
               /Külliki Lugenberg/ 27.09.2018 

 


