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OTSUS                    20.06.2014 nr 5.1-5/14-014 

 

Koondumisele nr 5/2014 Combimill Invest OÜ/Metsä Wood Eesti AS loa 

andmine 
 

Koondumine 

 

11.06.2014 esitas Combimill Invest OÜ volitatud esindaja Konkurentsiametile koondumise 

teate, mille kohaselt vastavalt Soomes registreeritud ettevõtja Metsäliitto Cooperative ja 

Combimill Invest OÜ vahel 10.06.2014 sõlmitud aktsiate müügilepingule omandab 

Combimill Invest OÜ valitseva mõju Metsä Wood Eesti AS-i (edaspidi MWE) üle 

konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses ning tegemist on koondumisega 

KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.     

   

Konkurentsiamet avaldas 11.06.2014 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 2 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kes omandab valitseva mõju 

ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende osade üle. 

 

KonkS § 20 punkti 4 järgi on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle osa üle 

omandatakse valitsev mõju. 

  

Seega on koondumise osalisteks Combimill Invest OÜ ja MWE. 

 

Combimill Invest OÜ on valdusettevõtja, mille omanikuks on OÜ Combimill. OÜ-l 

Combimill on seitse osanikku, kellest ühegi osaniku osalus ei ületa 15%. Nende osanike 

seast kuus osanikku on lisaks koos osanikud Combiwood OÜ-s ja Vindor OÜ-s. 

Combiwood OÜ on ainuosanik Combilink OÜ-s. OÜ Combimill ja OÜ Vindor omavad 

kumbki 50% osalust Vincom OÜ-s.  

 

OÜ Combimill põhitegevus seisneb peamiselt männipuidust saematerjali tootmises 

Viljandimaal Suure-Jaani vallas asuvas saeveskis. Lisaks valmistatakse OÜ-s Combimill 

hööveldatud ja sõrmjätkatud toorikuid liistu-, ukse- ja aknatööstusele. Combilink OÜ 

põhitegevuseks on sõrmjätkatud toorikute tootmine liistu-, akna-, ukse- ja mööblitööstustele 

Võru maakonnas Sõmerpalu vallas. Toorainena kasutatakse peamiselt männi saematerjali. 

Combiwood OÜ põhitegevuseks on värvitud puitliistude tootmine Valgamaal Helme vallas. 
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Toorainena kasutatakse peamiselt sõrmjätkatud männi komponente. Vindor OÜ 

põhitegevuseks on ukse- ja aknalengide ning liistude tootmine Raplamaal Kehtna vallas. 

Tootmiseks kasutatakse sõrmjätkatud männipuitu. Vincom OÜ põhitegevuseks on 

sõrmjätkatud ning sõrmjätkatud ja lamineeritud männitoorikute tootmine liistu-, ukse- ja 

aknatööstusele Suure-Jaani vallas Viljandimaal. 

 

MWE ainuaktsionäriks on koondumise-eelselt Soomes registreeritud Metsäliitto 

Osuuskunta, mis on ühistu, kuhu kuulub umbes 123 000 liiget. MWE põhitegevus seisneb 

peamiselt kuuse saematerjali tootmises Reopalu saeveskis Väätsa vallas Järvamaal. 

 

Õiguslik hinnang 

 

Koondumise kontrolli kohaldamine 

 

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud 

majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 391 200 eurot ja vähemalt kahe koondumise 

osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917 350 eurot. 

 

Käesoleva koondumise osaliste eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 

6 391 200 eurot ja koondumise osaliste käibed Eestis ületavad kummalgi 1 917 350 eurot, 

mistõttu kuulub antud 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 (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala, mis hõlmab 

muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa. 

 

Mõlemad koondumise osalised tegelevad saematerjali tootmise ja müügiga. Lisaks tegelevad 

nii OÜ Combimill kui ka tema osanikele kuuluvad teised ettevõtjad saematerjali tootmisele 

ja müügile vertikaalselt järgnevate äritegevustega: toorikute tootmine liistu-, akna-, ukse- ja 

mööblitööstustele; värvitud puitliistude tootmine ning ukse- ja aknalengide tootmine. 

 

Käesoleva koondumise teate esitaja on piiritlenud kaubaturuna saematerjali tootmise ja 

müügi kogu Eesti territooriumil. 

 

Saematerjal saadakse palke piki kiudu saagides. Saematerjali on võimalik liigitada 

valmistoodangu järgi: pool- ja veerandpalgid, prussid, lauad, liiprid jm. Eristatakse servatud 

ja servamata saematerjali. Saematerjali kasutatakse ehituses, puidu-, mööbli- ja 

taaratööstuses ning mujal. Puiduliikide alusel eristatakse Eestis peamiselt kuuse-, männi-, 

kase-, lepa- ja haavapuu saematerjali. Antud koondumise puhul tegutseb MWE eelkõige 

kuuse saematerjaliga ning OÜ Combimill männi saematerjaliga. 

 

Võttes arvesse, et käesolev koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda, ei ole 

kaubaturu või kaubaturgude täpne piiritlemine antud juhul vajalik.  

 

Hinnang koondumisele 
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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. 

 

Antud koondumise osaliste äritegevus kattub saematerjali tootmise ja müügi turul. Eesti 

Metsa- ja Puidutööstuse Liidu andmetel oli saematerjali tootmise maht Eestis 2013. aastal 

1 539 000 m
3
. MWE osatähtsuseks sellest kogusest oli ligikaudu [0% - 5%] ja OÜ 

Combimill osatähtsuseks ligikaudu [0% - 5%]. 

 

Saematerjali ostjateks on erinevad tootmis- ja ehitusettevõtjad ning samuti puitmaterjalide 

jae- ja hulgimüügiga tegelevad ettevõtjad. Selliste ettevõtjate hulka kuuluvad ka OÜ 

Combimill osanike teised ettevõtjad Combilink OÜ ja Vincom OÜ, mis kasutavad 

saematerjale oma tootmises. Combiwood OÜ ja Vindor OÜ kasutavad omakorda sisendina 

oma toodangu valmistamiseks Combilink OÜ ja Vincom OÜ toodangut. Nimetatud 

ettevõtjad moodustavad saematerjalide tootmisele ja müügile järgnevast vertikaalsest 

tarneahelast siiski väikese osa. Seetõttu ei ole nendel ettevõtjatel võimalik piirata 

saematerjalide müüki teistele saematerjalide ostjatele ega tegutseda sõltumatult 

konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. 

 

Eeltoodud põhjendustele tuginedes on Konkurentsiamet seisukohal, et käesolev koondumine 

ei tekita ega tugevda turgu valitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses ning ei kahjusta 

oluliselt konkurentsi. Seega ei esine antud 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 Combimill Invest OÜ ja Metsä Wood Eesti AS 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/ 

 

Märt Ots 

Peadirektor 

Konkurentsiameti nr 20.06.2014 otsuse nr 5.1-

5/14-014 ärakiri on samane originaaliga. 

Ärakirjast on välja jäetud ärisaladused, vastavad 

kohad on tekstis tähistatud nurksulgudega. 

 

/Veiko Ilves/ 30.06.2014 


