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OTSUS                                                                                                  25.10.2005.a nr 48-KO  
 
Koondumisele nr 27/2005 Rautaruukki Oyj/PPTH Steelmanagement Oy loa 
andmine 
 
Koondumine 
 
14.10.2005.a esitas Rautaruukki Oyj esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille 
kohaselt [.........]  alusel Rautaruukki Oyj omandab täiendavalt 78,1% PPTH Steelmanagement 
Oy aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusena omandab Rautaruukki Oyj (edaspidi Rautaruukki) 
valitseva mõju PPTH Steelmanagement Oy (edaspidi PPTH) üle konkurentsiseaduse (edaspidi 
KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud 
viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 17.10.2005.a  Rautaruukki ja PPTH koondumise teate saamise kohta 
teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 
arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju 
teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse. Seega on käesoleval juhul 
koondumise osalisteks Rautaruukki ja PPTH. 
 
Rautaruukki on paljudes Euroopa riikides tegutsev Soome ettevõtja, kelle tegevusala on 
metallitööstus ja sellega seonduv tööstus- ja äritegevus. Rautaruukki tarnib metalldetaile, 
süsteeme ja kasutusvalmis tooteid ehitusettevõtjatele ja masinaehitustööstusele. Äriühingul on 
kolm majandusüksust, mis tegelevad klienditeenindusega, pakkudes metallist lahendusi 
ärihoonetele, elamutele ja infrastruktuuri ehitistele; terasest, roostevabast terasest ja 
alumiiniumist tüüp- ja eritooteid, osasid ja detaile; masinaehituse valdkonda kuuluvaid metallist 
lahendusi tõste- ja transpordiseadmete tööstusele, tselluloosi- ja paberitööstusele ning 
meretööstusele. Suurem osa Rautaruukki toodangust valmistatakse Ruukki Production 
majandusüksuses, kontserni ettevõtjatele müüakse kuumvalts-, külmvalts-, kaetud pinnaga ja 
ribatooteid, terastorusid ja raudbetoontooteid. 
 
Eestis on Rautaruukkil kolm tütarettevõtjat: 
Ruukki Products AS, kes toodab ja müüb ehitustegevuseks terasest, roostevabast terasest, 
alumiiniumist ja vasest lahendusi, detaile ja süsteeme ning terasplekist katuse- ja 
seinakattematerjale;  
Rautaruukki UÜ, asutatud 23.05.2005.a, [......]; 
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Rannila UÜ, asutatud 17.08.2005.a, [....]. 
 
PPTH  kontsern tegeleb lepingute alusel tööstus- ja ärihoonetele raamkonstruktsioonide 
tootmisega alates projekteerimisest kuni paigaldamiseni, põranda-, seina- ja katuse 
abikonstruktsioonide valmistamisega, samuti silla- ja masinaehitajatele teraskarkasside 
terviklike tarnetega. [................], seega on nende vahel vertikaalsed suhted. Kontsern keskendub 
oma tegevuses tööstus- ja büroohoonete ehitusele. PPTH kontserni peamiseks turuks on 
Põhjamaad, Balti mere piirkond, Kesk-Euroopa ja Ühendkuningriik. 
 
[..................].  
 
Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine  
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 
majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe 
koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja või 
tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis. 
 
Rautaruukki 2004.a majandusaasta käive oli 54,8 miljardit krooni. PPTH 2004.a majandusaasta 
käive  oli 1,6 miljardit krooni ning tema äritegevus toimub Eestis PPTH Steel Ltd Eesti filiaali 
kaudu. Seega kuulub Rautaruukki ja PPTH koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt 
kontrollimisele. 
 
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 kaupade käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti 
territooriumi või selle osa. 
 
Ruukki Products AS tegutseb ehitustegevuseks vajalike terasest, roostevabast terasest, 
alumiiniumist ja vasest lahenduste, detailide ja süsteemide ning terasplekist katuse- ja 
seinakattematerjalide (nn Rannila katusekattematerjalide) müügi kaubaturgudel.  
[..............................].  
PPTH kontserni ettevõtjad nendel kaubaturgudel Eestis ei osale. 
 
PPTH Steel Ltd Eesti filiaali kaudu tarnib PPTH Norden Oy Eestisse tööstus- ja büroohoonete 
ehituskonstruktsioone. Tööstus- ja büroohoonete ehituskonstruktsioonide turg tähendab 
täistarneid, mis hõlmavad projekteerimist, töövõttu ja teisi kohapealseid teenuseid. 
[........................]. Tööstus- ja büroohoonete ehituskonstruktsioonide kaubaturul on olulisteks 
tegutsevateks ettevõtjateks [...........].   
Rautaruukki kontserni ettevõtjad, sealhulgas Ruukki Products AS, nendel kaubaturgudel Eestis 
ei osale. 
Eestis puuduvad Rautaruukki ja PPTH kontserni kuuluvate ettevõtjate vahel ka vertkaalsed 
suhted. 
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Käesoleva koondumise puhul ei ole täpsem kaubaturgude piiritlemine vajalik, kuna koondumine 
ei tekita konkurentsiprobleeme Eestis. 
 
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, 
kui see võib tekitada või tugevdada turgu valitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab 
konkurentsi kaubaturul. 
 
KonkS § 13 lg 1 kohaselt 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 omamist 
eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub 
kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest. 
 
Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt 
kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, ei tekita 
koondumine kaubaturgude horisontaalseid kattuvusi ega vertikaalseid seoseid majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a määruse nr 3  § 7 sätestatud viisil. Koondumise 
tulemusena ei muutu konkurentsiolukord Eesti metallehituskonstruktsioonide, terasetoodete ja 
ehitustegevuseks vajalike metalldetailide ja süsteemide ning terasplekist katuse- ja 
seinakattematerjalide müügi kaubaturgudel. Koondumine ei tekita ega tugevda neil 
kaubaturgudel turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 sätestatud viisil ja KonkS § 22 lg 2 
nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.  
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
Otsustan: 
 
Anda luba Rautaruukki  Oyj ja PPTH Steelmanagement Oy koondumisele. 
 
 
 
Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse allinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada 
saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9). 
 
 
Peeter Tammistu 
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