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KOONDUMISE ÄRISALADUSTETA LÜHIKOKKUVÕTE 

 

AS Jaakson & KO on otsustanud väljuda teehoiutööde ärist. Samas ajal soovib Eesti 

Keskkonnateenused laiendada oma teehoiutööde alast tegevust, milleks annab hea 

võimaluse OÜ Jaaksoni Linnahooldus ainuosa omandamine. Seoses eeltooduga on AS 

Jaakson & KO ühelt poolt ning teiselt poolt Eesti Keskkonnateenused AS-i sõlminud OÜ 

Jaaksoni Linnahooldus 100% osa müügilepingu, mille alusel omandab Eesti 

Keskkonnateenused AS OÜ Jaaksoni Linnahooldus osa nimiväärtusega 2556 eurot, mis 

moodustab 100% OÜ Jaaksoni Linnahooldus osakapitalist. 

 

Seega omandab Eesti Keskkonnateenused AS ainuvalitseva mõju konkurentsiseaduse § 

19 lg 1 p 2 tähenduses OÜ Jaaksoni Linnahooldus üle.  

 

Koondumise osalisteks on Eesti Keskkonnateenused ühelt poolt ning OÜ Jaaksoni 

Linnahooldus teiselt poolt (KonkS § 20 p-d 2 ja 4). 

 

Kuna koondumise osaliste käibed ületavad KonkS § 21 lg 1 sätestatud piirmäärad, siis 

allub koondumine koondumise kontrollile.  

 

Eesti Keskkonnateenused AS-i äritegevus 

Eesti Keskkonnateenused on jäätmekäitlusteenuseid osutav ettevõtte, mis osutab 

teenuseid üle Eesti. Tema peamiseks tegevusalaks on jäätmete ja sekundaarsete 

toormete kogumine, transportimine ja vedu, ning sellega seonduvad tegevused nagu 

konteinerite rentimine ja müük.  

 

Eesti Keskkonnateenused keskendub jäätmete veos olmejäätmetele. Eesti 

Keskkonnateenuste põhitegevuseks jäätmekäitluse valdkonnas on korraldatud 

jäätmevedu ja selle raames segaolmejäätmete käitlemine. Lisaks haldab Eesti 

Keskkonnateenused jäätmejaamu kohalike omavalitsustega sõlmitud lepingute alusel ja 

kogub jäätmejaamade kaudu jäätmeid. Jäätmejaamades on elanikel võimalus ära anda 

mitmesuguseid kodumajapidamises tekkivaid jäätmeid vastavalt KOV-iga sõlmitud 

lepingule.  

 

Eesti Keskkonnateenused käitleb ise jäätmeid minimaalselt, so Eesti Keskkonnateenused 

annab jäätmed täiendava sorteerimise järgselt üle teisele jäätmekäitlejale (nt prügilale, 

elektroonikajäätmete käitlejale, pakendijäätmete käitlejale, metallijäätmete käitlejale 

vms).  

 

Samuti tegeleb Eesti Keskkonnateenused teehoiutööde tegemisega Eestis. 

 

Eesti Keskkonnateenused üle teostab ühist valitsevat mõju tema tegevjuhtkond läbi MBA 

Investeeringud OÜ ning paralleelfondid BaltCap Private Equity Fund II L.P. ja BaltCap 

Private Equity Fund II SCSp (edaspidi ühiselt BPEF II). BPEF II on erakapitalil põhinev 

investeerimisfond, mis on registreeritud usaldusühinguna Ühendkuningriigis ja 

Luksemburgis. BPEF II teeb kapitaliinvesteeringuid Baltikumi regioonis asuvatesse 

innovatiivsetesse ettevõtjatesse. Lisaks Eesti Keskkonnateenused AS-ile kuuluvad BPEF 

II valitseva mõju alla ettevõtjad, mis tegutsevad meditsiini-, kinnisvara-, 

automatiseeritud finantsjuhtimise protsessidega seotud teenuste ning pumpade ja 

pumbasüsteemide müügi ja rendiga.  
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BPEF II-ga seotud muud fondid on investeerinud järgmistel tegevusaladel tegutsevatesse 

ettevõtjatesse Eestis: 

- juhatav meedia; 

- õhusõidukite hooldus ja remont; 

- maagaasi edasimüük; 

- äriprotsesside allhanke teenused; 

- transpordi infrastruktuuri insenerilahendused; 

- infrastruktuuri ehitus; 

- raskete roomikmasinate ja ratastel masinate edasimüük ja teenindus; 

- kuluefektiivsete kliiniliste uuringute teenuste pakkumine ja laborivarustuse ja -

mööbli hulgimüük; 

- pesu- ja kosmeetikavahendite tootmine; 

- kohvipoodide opereerimine; 

- spordiklubide opereerimine. 

 

 

Jaaksoni Linnahooldus OÜ äritegevus 

 

Jaaksoni tegevusaladeks on: 

 

• Teehoiutööd, 

• Haljasalade hooldus ja korrashoid, 

• Ehitusjäätmete kogumine ja vedu (alla 1% käibest). 

 

Jaaksonil tütarühinguid ei ole. 

 

 

Horisontaalsete kattuvuste ja vertikaalsete seoste puudumine 

 

Koondumise osaliste tegevuste vahel on kattuvus teehoiutööde teostamise ning ehitus- ja 

lammutusjäätmete kogumise ja veo osas. Koondumise osaliste ühine turuosa 

eelnimetatud tegevusaladel on alla 15%, mistõttu ei ole tegemist horisontaalselt 

mõjutatud kaubaturgudega.  

 

Samuti puuduvad vertikaalselt seotud kaubaturud konkurentsiseaduse tähenduses.  

 

Lähtudes eelöeldust ei mõjuta käesolev koondumine märkimisväärselt 

konkurentsiolukorda ega turustruktuuri ühelgi kaubaturul. 


