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OTSUS 
 
 
Koondumise nr 13-ko/2003 AS Tootsi Turvas/AS Puhatu Turvas 
täiendava menetluse alustamine 
 
 
Koondumine 
 
29.04.2003.a esitas AS Tootsi Turvas esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, 
mille kohaselt AS Tootsi Turvas omandab valitseva mõju AS Puhatu Turvas üle 
konkurentsiseaduse (KonkS)  § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega 
KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. 
 
Koondumise osalised 
 
AS Tootsi Turvas on Eesti suurim turvast kaevandav ja ümbertöötlev ettevõtja, kes 
toodab ja turustab turbabriketti, küttetükkturvast, küttefreesturvast, kasvuturbaid, elektrit 
ja pakendeid. AS Tootsi Turvas valdusettevõtja on AS Lato, kelle kõik aktsiad kuuluvad 
Soome Vapo Oy-le, kes muuhulgas on tegev ka turbatööstuse alal. 
Vapo Oy tütarettevõtja Kekkilä Oyj toodab ja turustab kasvuturbaid ning tal on Eestis 
turbatootmisega tegelev tütarettevõtja OÜ Langham. 
 
AS Puhatu Turvas on kütte- ja kasvuturbaid tootev ja turustav ettevõtja, kellel on oluline 
tootmispotentsiaal seoses pankrotistunud Oru Turbakombinaadi tootmisväljakute 
omamisega.  
 
Täiendava menetluse alustamine 
 
Soome kontsern Vapo Oy omandas 2002.a valitseva mõju AS Tootsi Turvas üle. Seega 
omandab Vapo Oy kahe aasta jooksul teise Eesti turbatööstusettevõtja. 
Koondumise teate esitaja andmetel oli 2002.a AS Tootsi Turvas  turuosa turbabriketi 
müügil […]%, tükkturbal – […]%, küttefreesturbal – [   ]% ja kasvuturbal – [   ]%. 
AS Puhatu Turvas hinnanguline 2002.a turuosa tükkturba müügil oli […]% ja 
küttefreesturbal – […]%. AS Puhatu Turvas varustab briketi tootmiseks vajaliku 
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toorainega OÜ-d Kiviõli Keemiatööstus, kes on üks kolmest turbabriketti tootvast 
ettevõtjast. 
Turguvalitsev on ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest. Koondumise 
osalistel on erinevate kütteturvaste kaubaturul juba koondumise eelselt turguvalitsev 
seisund, mis koondumise tulemusel tugevneb. Eesti kütteturvaste kaubaturgude maht ja 
seal tegutsevate ettevõtjate tegelikud turuosad selguvad Konkurentsiameti poolt 
koondumise menetlemise käigus kogutavate andmete põhjal. 
 
KonkS § 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab 
koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt 
kahjustab konkurentsi kaubaturul. 
 
Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolude 
olemasolu või puudumine AS Tootsi Turvas ja AS Puhatu Turvas koondumise puhul ning 
võttes aluseks KonkS § 27 lg 1 p 2 
 
Otsustan: 
 
Alustada koondumise hindamiseks täiendavat menetlust. 
 
KonkS § 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja täiendava 
menetluse käigus nelja kuu jooksul ühe järgmistest otsustest: 
 
1. annab koondumiseks loa; 
 
2. keelab koondumise; 
 
3. lõpetab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest. 
 
Vastavalt KonkS § 28 lg 2 on koondumise osalistel õigus taotleda suulise ärakuulamise 
läbiviimist. 
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