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Koondumisele nr 25/2017 Purutuli OÜ / Warmeston OÜ loa andmine 
 

 

1. Koondumine 

 

05.09.2017 esitas Purutuli OÜ (registrikood 10945474) volitatud esindaja 

Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt kavatseb Purutuli OÜ omandada 

aktsiaseltsilt Vestman Bioenergy (registrikood 12351271) 50% Warmeston OÜ 

(registrikood 12527866) osakapitalist. Warmeston OÜ osanike vahel on 26.04.2017 

sõlmitud osanike leping, mille punktile 6.10 tuginedes esitas Purutuli OÜ 20.06.2017 

aktsiaseltsile Vestman Bioenergy väljaostupakkumise omandada aktsiaseltsile Vestman 

Bioenergy kuuluva 50% Warmeston OÜ osa.  

 

Tehingu tulemusel omandab Purutuli OÜ valitseva mõju Warmeston OÜ üle 

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

koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 

 

Konkurentsiamet avaldas 06.09.2017 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate 

väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta 

arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud. 

 

 

2. Koondumise osalised 

 

KonkS § 20 punkti 2 järgi on koondumise osaliseks füüsiline isik või 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 

valitsev mõju omandatakse. 

 

Seega on käesoleva koondumise osalisteks Purutuli OÜ ja Warmeston OÜ. 

 

Purutuli OÜ põhitegevusalaks on puidugraanulite tootmine ja müük. 2016. aastal tootis 

Purutuli OÜ puidugraanuleid 50% saetööstuse jääkidest ja 50% biomassist. Purutuli OÜ 

poolt 2016. aastal toodetud puidugraanuleid müüdi põhiliselt Taani, Eesti turule müüdi 

kogu toodangust alla 10%. Purutuli OÜ tegeleb ka puiduhakke tootmise ja müügiga. 

Puiduhaket müüakse Eesti turul.  

 

Purutuli OÜ üle omavad ühist valitsevat mõju OÜ ACROBALTIC (osalus 50%) ja 

Osaühing Trailborg (osalus 50%). OÜ ACROBALTIC osanikeks on võrdsetes osades 

füüsilised isikud Eimar Lodi (isikukood 36704172758), Olari Uuk (isikukood 

36612242712) ja Tanel Mihkelson (isikukood 36705202742) ning Osaühingu Trailborg üle 

omab valitsevat mõju füüsiline isik Peedo Pihlak (isikukood 36708192781). Purutuli OÜ 
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omab 50% osalust OÜ-s Ardor, mille põhitegevusalaks on samuti puidugraanulite ja 

puiduhakke tootmine ja müük. 

 

Warmeston OÜ peamiseks tegevusalaks on puidugraanulite tootmine ja müük. 2016. aastal 

tootis Warmeston OÜ puidugraanuleid 60% saetööstuse jääkidest ja 40% biomassist. 

Warmeston OÜ poolt 2016. aastal toodetud puidugraanulitest 65,5% müüdi välismaal 

asuvale ostjale (sh Taani, Holland, Itaalia, Suurbritannia) ning 34,5% müüdi Eesti turule. 

Warmeston OÜ üle omavad koondumise eelselt  ühist valitsevat mõju Purutuli OÜ ja 

aktsiaselts Vestman Bioenergy. 

  

Käesoleva koondumise järgselt omandab Purutuli OÜ valitseva mõju Warmeston OÜ üle. 

 

 

3. Õiguslik hinnang 

 

3.1 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 2016. aasta käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja koondumise 

osaliste Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot, mistõttu kuulub 

nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. 

 

3.2 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 juhendi (edaspidi 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.  

 

Seega tekib koondumise osaliste tegevustes horisontaalne kattuvus puidugraanulite tootmise 

ja müügi osas.  

 

Antud menetluses käsitletakse tooteturuna puidugraanuleid. Puidugraanulid on 

keskkonnasõbralik tahke biokütus, mida toodetakse puidumassist (saepuru, puiduhake, 

küttepuit) purustamise, kuivatamise, tolmuks jahvatamise, pressimise ja jahutamise käigus. 

Valmis pudugraanulid on 6 - 8 mm läbimõõduga, ei sisalda ühtegi lisaainet peale naturaalse 

puidu ning on mugavalt kasutatavad nii kodumajapidamises kui ka tööstuslikes 

automaatsüsteemides. Puidugraanulid jagatakse kvaliteedi põhjal kaheks: kõrge 

kvaliteediga premium A1 puidugraanul, mis sobib väikekateldes põletamiseks ja tööstuslik 

puidugraanul A2/A3, mis on mõeldud suurematele kateldele. Olulisemaks puidugraanulite 
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kvaliteedimäärajaks on tooraine. Kui premium-puidugraanulit saadakse kooritud okaspuust, 

siis tööstusliku ja madalakvaliteedilise puidugraanuli tooraine on koorimata segapuit.  

 

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu (edaspidi EMPL) lühiülevaate Metsa- ja puidutööstus 

20161 kohaselt toodeti Eestis 2016. aastal puidugraanuleid 1 166 514 tonni. 2016. aastal 

moodustas puidugraanulite eksport 942 451 tonni ja import 10 725 tonni.  

 

Käesoleva koondumise puhul analüüsitakse konkurentsiolukorda puidugraanulite tootmise 

ja müügi kaubaturul Eestis. 

 

3.3 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. 

Eestis puidugraanulite tootmise ja müügi kogu kaubaturu mahu määramisel ning 

konkurentsiolukorra analüüsimisel kasutas Konkurentsiamet EMPL väliskaubanduse- ja 

tootmisstatistikat ning koondumise osaliste poolt esitatud andmeid.  

Suuremad puidugraanulite tootjad Eestis on AS Graanul Invest kontserni ettevõtjad, Stora 

Enso Eesti AS, AS Palmako, AS Tartu Graanul ja koondumise osalised Purutuli OÜ, 

Warmeston OÜ ning Ardor OÜ. Suurte tootjate toodang on põhiliselt suunatud ekspordile 

ja moodustab kogu tootmise mahust üle 80%. Ettevõtja suurus määrab, kas toodang on 

suunatud sise- või välisturule. Kuna väiksematel tootjatel ei ole võimsusi välismaise kliendi 

tellitud koguseid toota ning ka maanteetranspordikulud on kõrged, on nende tegevus 

põhiliselt orienteeritud Eesti turule.  

2016. aastal tootis Purutuli OÜ puidugraanuleid 157 900 tonni ja Warmeston OÜ 81 293 

tonni, seega kujuneb koondumise osaliste ühiseks osakaaluks puidugraanulite kogu 

tootmisest Eestis 20,5%.  

EMPL hinnangul moodustas 2016. aastal Eesti turule müüdud puidugraanulite kogumaht 

60 000 – 70 000 tonni. Ka koondumise osaliste hinnangul oli Eesti turule müüdud 

puidugraanulite  kogumaht orienteeruvalt sama. Koondumise teate kohaselt müüsid 2016. 

aastal Eesti turule puidugraanuleid AS Graanul Invest kontserni ettevõtjad, AS Palmako, 

Stora Enso Eesti, AS Tartu Graanul, Osaühing KRONOPAL, Ecopellet OÜ, edasimüügiga 

tegelevad ettevõtjad ja teised väiketootjad. Koondumise osalised müüsid Eesti turule 2016. 

aastal ligi 10 000 tonni, mis moodustas kogu turu mahust ligikaudu 15%.  

Käesoleva koondumise järgselt muutub Warmeston OÜ valitseva mõju struktuur vaid 

niivõrd, et ühise valitseva mõju üks osanik (aktsiaselts Vestman Bioenergy) väljub ning 

                                                 
1 http://empl.ee/wp-content/uploads/2015/05/2016-metsa-ja-puidutööstus-numbrites.pdf 
 

http://empl.ee/wp-content/uploads/2015/05/2016-metsa-ja-puidutööstus-numbrites.pdf
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temale kuuluva osakapitali omandab teine osanik (Purutuli OÜ), mistõttu Purutuli OÜ 

omandab valitseva mõju Warmeston OÜ üle.  

 

Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise tulemusena 

ei muutu kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt konkurentsi 

puidugraanulite tootmise ja müügi kaubaturul Eestis. 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 Purutuli OÜ ja Warmeston 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 26.09.2017 otsuse nr 5-5/2017-050 

ärakiri on samane originaaliga.  

 

 

Svetlana Ljutova 09.10.2017 

 

 


