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Koondumisele nr 22/2006 AS ASPI ja OÜ Kaurits loa andmine 
 
Koondumine 
 
19.09.2006.a. esitasid AS-i ASPI esindajad Konkurentsiametile koondumise teate, mille 
kohaselt vastavalt 04.09.2006.a. sõlmitud osade müügilepingule omandab AS ASPI 52% 
OÜ Kaurits osadest. Tehingu tulemusel omandab AS ASPI valitseva mõju OÜ Kaurits üle 
konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist 
koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Konkurentsiamet avaldas 20.09.2006.a. AS ASPI ja OÜ Kaurits koondumise teate saamise 
kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Asjast huvitatud isikud nimetatud 
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 
 
Koondumise osalised 
 
KonkS § 20 p 2 järgi on koondumise osaline füüsiline isik või ettevõtja, kes omandab 
valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle ja 
KonkS § 20 p 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle 
omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks AS ASPI ja 
OÜ Kaurits. 
 
AS ASPI moodustab koos 100% temale kuuluvate AS-ga Järva Teed ja OÜ-ga Hiiu Teed 
kontserni, kuuludes omakorda AS-i Eesti Ehitus kontserni. AS-i Eesti Ehitus kontserni 
kuuluvad ettevõtjad tegutsevad Eestis (osaliselt ka Ukrainas) paljudel ehitustegevusega 
seotud tegevusaladel. AS ASPI ja tema tütarettevõtjate põhitegevusteks on tee-ehitus, 
teehooldus ja keskkonnaehitus. 
 
OÜ Kaurits on ehitusmasinate ja –mehhanismide rendiga tegelev ettevõtja, olles 
spetsialiseerunud roomikmasinate rendile ning tegeledes alltöövõtjana vähesel määral ka 
ehitustegevusega. Käesoleva koondumise lõpliku jõustumise hetkeks on OÜ Kaurits 
tütarettevõtjaks maaehitustöödega tegelev OÜ Infra Ehitus. 
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Õiguslik hinnang 
 
Koondumise kontrolli kohaldamine 
 
KonkS § 21 lg 1 kohaselt Konkurentsiamet kontrollib koondumist, kui koondumise osaliste 
eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 100 miljonit krooni ja vähemalt 
kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 30 miljonit krooni. 
  
AS ASPI 2005.a majandusaasta käive Eestis oli 1566 miljonit krooni ja OÜ Kaurits 2005.a 
majandusaasta käive Eestis oli 65 miljonit krooni. 
Seega kuulub käesolev 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. 
 
Käesolev koondumine puudutab eelkõige kaubaturgusid, kus tegutsevad AS ASPI ja tema 
tütarettevõtjad ning OÜ Kaurits ja tema tütarettevõtja. Kaudselt on koondumisega seotud 
ka need kaubaturud, milledel tegutsevad teised AS-i Eesti Ehitus kontserni kuuluvad 
ettevõtjad, kuid nende kaubaturgude eraldi määratlemine käesoleva koondumise puhul ei 
ole vajalik tingituna eelkõige äärmiselt väikesest mõjust, mida avaldab neile OÜ Kaurits 
äritegevus. 
 
AS ASPI ja tema tütarettevõtjad tegutsevad tee-ehituse, teehoolduse ja keskkonnaehituse 
kaubaturgudel. 
OÜ Kaurits ja tema tütarettevõtja tegutsevad tee-ehituse, keskkonnaehituse ning 
ehitusmasinate ja –mehhanismide rentimise kaubaturgudel. 
 
Ülalnimetatud kaubaturgude geograafiliseks ulatuseks on kogu Eesti territoorium. 
 
Hinnang koondumisele 
 
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja 
koondumise, kui see oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva 
seisundi tekkimise või tugevnemise kaudu. 
 
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% käibest. 
 
Koondumise osaliste ja nendega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate vahel on 
horisontaalsed suhted tee-ehituse ja keskkonnaehituse kaubaturgudel ning vertikaalsed 
suhted ühelt poolt tee-ehituse, teehoolduse ja keskkonnaehituse kaubaturgudel ning teiselt 
poolt ehitusmasinate ja –mehhanismide rentimise kaubaturul. 
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Koondumise teate esitaja hinnangul olid 2005. aastal ülalnimetatud kaubaturgude 
kogumahud Eestis rahaliselt (müügitulu) ning koondumise osaliste turuosad nendel 
kaubaturgudel järgmised: 
 

Kaubaturg Kaubaturu 
maht (milj. kr) 

2005.a. 

AS ASPI 
turuosa 

OÜ Kaurits 
turuosa 

Turuosad 
kokku 

 
Tee-ehitus 3500 13,3% 0,1% 13,4% 
Teehooldus 500 19,5% 0% 19,5% 
Keskkonnaehitus 1500 7% 0,5% 7,5% 
Ehitusmasinate ja 
-mehhanismide 
rentimine 

1000 0% 6% 6% 

 
Vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006.a määruse nr 69 
“Koondumise teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punktile 1 on tegemist mõjutatud 
kaubaturgudega kui ühel kaubaturul tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või 
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15% ühise 
turuosa (horisontaalsed suhted) ning sama lõike punkti 2 kohaselt on mõjutatud 
kaubaturuks iga kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või nendega 
samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, 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%, olenemata 
sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes või mitte (vertikaalsed suhted). 
 
Ülaltoodud tabelist on näha, et käesoleva koondumise puhul puuduvad mõjutatud 
kaubaturud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2006.a määruse nr 69 
“Koondumise teate esitamise juhend” § 8 lõike 3 tähenduses. 
 
Antud koondumine ei tekita ega tugevda turgu valitsevat seisundit mitte ühelgi 
ülalnimetatud kaubaturul KonkS § 13 lg 1 mõistes ning KonkS § 22 lg 3 nimetatud 
asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. 
 
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1 
 
otsustan: 
 
anda luba AS ASPI ja OÜ Kaurits 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. 
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