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Yrityskaupan hyväksyminen: Kingspan Holding Netherlands BV / LOGSTOR In
ternational Holding S.a .r.l 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ("KKV" tai "virasto") on 17.5.2021 ilmoitettu jär
jestely, jossa Kingspan Holding Netherlands BV ("ilmoitta ja" ta i yhdessä yritys
ryhmään kuuluvien yhtiöiden kanssa "Kingspan") hankkii määräysvallan 
LOGSTOR International Hold ing S.a.r.l:ssa ("Logstor") . 

1 Yrityskaupan osapuolet 

Kingspan Holding Netherlands BV on Irlannin pörssissä listatun julkisen osake
yhtiön Kingspan Group Plc:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Kingspan-kon
sernilla on tuotanto- ja jakelutoimintaa kaikkia lla Euroopassa, Lähi-Idässä, 
Australiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Kingspan valmistaa laajasti 
erilaisia tuotteita rakennusteollisuudelle ja sen pääliiketoimintaan kuuluu eris
tettyjen paneelien valmistus, eristys-. valo- ja ilmaratka isut, vesi- ja energia
ratkaisut sekä tieto- ja lattiatekniikka. Lisäksi Kingspanin tytäryhtiö Synthesia 
Espanjassa tuottaa ja toimittaa polyuretaani ("PU") -systeemejä. 

Kingspanin konserniyhtiöistä Suomeen on rekisteröity Kingspan lnsulation Oy 
sekä Kingspan Oy. Kingspanin tärkeimmät liiketoimialat Suomessa ovat 
asennuslattiat, eristelevyt, eristetyt paneelit sekä vesi- ja energiaratkaisut. 
Näiden lisäksi Kingspan valmistaa arkkitektonisia julkisivujärjestelmiä, eristet
tyjä ja jaettuja ovijärjestelmiä, konesaliratkaisuja sekä puhdast iloja. Lisäksi 
Kingspan markkinoi asennusvaiheessa tehtävää putkieristystä osana eristyk
siin liittyvää tarjontaansa. 

Logstor on osa Triton-konsernia.1 Se tarjoaa esieristet tyjä putkia. liitoksia, liitt i
miä sekä niihin liittyviä tuotteita ja palveluita . Logstorin tarjontaan kuuluu 
esieristetyt putket (jäykät yksittäiset- ja kaksoisputket sekä joustavat putket) 
sekä esieristetyt liitos- ja liitinratkaisut. Logstorilla on seitsemän tuotantolai
tosta, jotka sija itsevat Suomessa, Tanskassa, Puolassa ja Ruotsissa sekä kaksi 
tällä hetkellä Kanadassa ja Intiassa toimivaa liikkuvaa tuotantoyksikköä. 

2 Ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista 

Ilmoittajan mukaan osapuolten välillä ei ole horisontaalista päällekkäisyyttä 
minkään tuotteen tai palvelun osalta . Selvyyden vuoksi ilmoittaja kuitenkin 
toteaa. että osana eristeta~ontaansa Kingspan markkinoi asennusvaiheessa 
tehtäviä putkieneristyspalveluita. Nämä palvelut eivät ilmoittajan mukaan 
kuitenkaan jä ljempänä kuvatusti kuulu samalle markkinalle Logstorin valmis
tamien ja jakelemien esieristettyjen putkien kanssa. 

1 Triton on pääomasijoitusyht iö. joka investoi keskisuuriin, Pohjois-Eurooppaan sijoittautuneisiin yrityksiin ja 
jolla on liiketoimintaa useilla eri a loilla . 
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Yrityskaupalla on ilmoittajan mukaan mahdollinen vertikaalinen yhteys 
Kingspanin PU-systeemien tuotannon ja jakelun (ylämarkkina) ja Logstorin 
esieristettyjen putkien tuotannon ja jakelun (alamarkkina) välillä . Tämä yh
teys on kuitenkin puhtaasti teoreettinen, sillä Kingspan ei tällä hetkellä myy 
PU-systeemejä Logstorille eikä PU-systeemejä ylipäätään Suomessa. 

Logstor käyttää esieristettyjen putkien tuotannossa polyuretaanivaahtoa 
(PUR) sellaisten esieristettyjen putkien eristyksessä, jossa korkein jatkuva käyt
tölämpöt ila on l20°C.2 PUR-vaahdon valmistamisessa Logstor käyttää PU
systeemejä muiden raakamateriaalien ohella. Kingspanin tytäryhtiö Synthe
sia Espanjassa tuottaa ja toimittaa PU-systeemejä. 3 

Ilmoittajan näkemyksen mukaan käsiteltävän kaupan kannalta relevantit 
markkinat ovat näin ollen PU-systeemien tuotannon ja toimituksen markkina 
sekä esieristettyjen putkien tuotannon ja jakelun markkina. 

KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia sekä ilmoittajan esittä
män markkinamäärittelyn että vaihtoehtoisten markkinamäärittelyjen mu
ka isesti yrityskauppailmoituksen markkinatietoja hyväksi käyttämällä. Markki
namäärittely on voitu jättää avoimeksi. koska jä ljempänä ilmenevin perus
tein yrityskaupan ei ole katsottu estävän kilpailua olennaisesti Suomen mark
kinoilla tai niiden oleellisella osalla . 

PU-systeemien tuotanto ja toimitus (ylämarkkina) 

Ilmoittajan mukaan PU-systeemit valmistetaan sekoittamalla kahta tai use
ampaa nestevirtaa. Ne edustavat polyolien, MDl:n ja muiden aineosien 
seosta ta i yhdiste lmää. PU-systeemejä voidaan käyttää monenlaisiin käyttö
tarkoituksiin eri teollisuudenaloilla. kuten rakennusala lla . Rakennusalalla PU
systeemejä voidaan käyttää erityyppisiin eristystuotteisiin, kuten esieristettyi
hin putkiin ja eristyslevyihin. Esieristetyt putket muodostavat ilmoittajan mu
kaan kuitenkin vain pienen osan PU-systeemien kokonaiskysynnästä. 

Ilmoittajan näkemyksen mukaan PU-systeemien tuotannon ja toimituksen 
markkinaa ei tule jakaa edelleen alamarkkinoihin esimerkiksi asiakastyypin 
tai loppukäyttökohteen perusteella. llmoittaja katsoo. että samoja PU-sys
teemejä voidaan myydä kaikille asiakastyypeille vain vähäisillä muunnok
silla . PU-systeemien toimittajat voivat tuottaa tuotteita e ri asiakassegmen
teille ja/tai loppukäyttökohteisiin samoilla tuotantolinjoilla käyttäen samaa 
t ietotaitoa ja tuotantopanoksia. Tuotannon vaihtaminen erilaisiin loppukäyt
tökohteisiin tarkoitettujen PU-systeemien välillä ei ole kallista eikä a ikaa vie
vää. Merkittävimmät toimittajat kuten BASF, Covestro ja Dow Chemical tar
joavat tuotteita useimmille. elleivät kaikille asiakastyypeille ja/ta i käyttökoh
teisiin. 

2 Logstor käyttää lisäksi polyisosyanuraatti (PIR) -vaahtoa ta i PURia yhdistettynä mineraalivillakerrokseen 
korkean lämpöt ilan putkien (jopa 250°C) eristysjärjestelmiä varten. 
3 Kingspan käyttää osan Synthesian PU-systeemien tuotannosta omaan tarpeeseensa muun muassa 
vaahtokerroslevyjen valmistuksessa. 
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Ilmoittajan näkemyksen mukaan PU-systeemien markkinan maantieteellinen 
ulottuvuus on vähintään ETA:n laajuinen. Koko ETA-a lueella kilpailuolosuh
teet ovat homogeeniset ja hinnat ovat melko samankaltaisia. Lisäksi PU-sys
teemien toimittajat kuljettavat helposti tuotteita koko ETA-alueella, koska 
kuljetuskustannukset ovat a lhaiset ja tuotanto tapahtuu keskitetysti. 

Ilmoittajan arvion mukaan PU-systeemien ETA:n laajuisella markkinalla Kings
panin markkinaosuus vuonna 2020 oli [0-5] % myynnin arvolla mitattuna ja 
[0-5] % myynnin määrällä mitattuna. 4 Johtavia toimittajia ovat esimerkiksi 
BASF ([20-30] %). Covestro AG ([20-30] %), Dow Chemicals ([5-10] %) ja Ste
pan ([5-10] %). Kingspan ei ole myynyt Suomessa PU-systeemejä la inkaan 
vuosina 2018-2020. 

Ilmoittajan näkemyksen mukaan Kingspanin markkinaosuus pysyy a lhaisena, 
vaikka markkinoita tarkasteltaisiin tarkemmalla segmentoinnilla . Kingspanin 
markkinaosuus on ilmoittajan mukaan [0-5] % PU-systeemien tuotannossa ja 
tarjonnassa rakennusteollisuudelle sekä [0-5] % PU-systeemien tuotannossa 
ja tarjonnassa rakennusteollisuuden eristystuotteisiin . Merkittävien toimittajien 
osuudet näillä segmenteillä ovat todennäköisesti samankalta isia kuin koko
naismarkkinalla . Kingspanin osuus PU-systeemien tuotannossa esieristettyihin 
putkiin on nolla. 

Esieristettyjen putkien tuotanto ja jakelu (alamarkkina) 

Ilmoittajan mukaan esieristetty putki koostuu sisäisestä virtausputkesta. ulom
masta muovivaluputkesta ja eristysmateriaalista (tyypillisesti vaahdosta) kah
den putken välillä. Esieristettyjen putkien valmistamiseksi on olemassa erila i
sia menetelmiä. kuten niin kutsuttu jatkuva menetelmä, jossa suulakepuristi
met ovat välttämättömiä, sekä niin kutsuttu jaksottainen menetelmä, jossa 
suulakepuristusprosessi ja vaahdotusprosessi voidaan erottaa. 

llmoittaja viittaa tuotemarkkinamäärittelyn osalta komission päätöskäytän
töön. jossa esieristettyjen putkien tuotannon ja myynnin markkinaa on tar
kasteltu muista tuotteista erillisenä markkinana, ja markkinoiden mahdolli
nen edelleen segmentointi loppukäyttökohteen perusteella on jätetty avoi
meksi. Ilmoittajan mukaan komissio on jättänyt avoimeksi myös kysymyksen 
siitä. pitäisikö esieristettyjen putkien maantieteelliset markkinat määritellä 
ETA:n laajuisiksi, alueellisiksi (esim. Pohjois-Eurooppa. Keski-Eurooppa, itäinen 
Keski-Eurooppa ja Balkanin maat) vai kansallisiksi. 5 

llmoittaja katsoo, että Kingspanin ta~oamat asennusvaiheessa tehtävät 
putkieneristykset eivät kilpaile Logstorin ta~oamien esieristettyjen putkien 
kanssa, eikä asennusvaiheessa tehtävää putkieristystä tule katsoa osaksi 
esieristettyjen putkien tuotemarkkinaa. Ratkaisut ovat ilmoitta jan mukaan 

4 Ilmoittajan arvion mukaan PU-markkinoiden kokonaismarkkinan koko ET A:n laajuisella markkinalla 
vuonna 2020 oli 3. l miljardia euroa myynnin arvolla tarkasteltuna ja 1.4 miljoonaa tonnia myynnin mää
rällä tarkasteltuna. 
5 llmoittaja viittaa komission päätöksiin asioissa M.7785 - Triton/lmtech Nordic ja M.6922 - Triton/Logstor 
sekä kansallisen päätöskäytännön osalta myös KKV:n ratkaisuun asiassa Uponor/KWH (Dnro 
661 / 14.00. l 0/2012) . 
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erilaisia va/mistustava/taan ja ominaisuuksiltaan 6, /oppukäyttökohteiltaan 7 

sekä asiakaskunnaltaan8 • 

llmoittaja kiinnittää tä ltä osin huomiota myös siihen, että Logstor myy esieris
tettyjä putkia pääasiassa asiakkaille kaukolämpöteollisuudessa, missä asen
nusvaiheessa tehtävää eristystä ei käytetä. Tuotteiden välillä ei ole korvaa
vuutta myöskään muille asiakkaille, joiden osuus kysynnästä on joka tapauk
sessa vähäinen, sillä esieristetyt putket ovat tyypillisesti asennusvaiheessa 
tehtävää putkieristystä täydentävä vaihtoehto. 

Ilmoittajan arvion mukaan Logstorin markkinaosuus vuonna 2020 o li [50-60] 
%:a Suomen esieristettyjen putkien kokonaismarkkinalla 9 , jonka koon ilmoit
taja arvioi olevan noin 33,6 miljoonaa euroa .10 Ilmoitta jan näkemyksen mu
kaan Logstorin merkittävimmät kilpailijat kansallisella markkinalla ovat 
Uponor ([30-40] %). Arvo-Putki Oy ([10-20] %) sekä Brugg ([5-10] %) . 

Kingspan ei ilmoittajan näkemyksen mukaan toimi kyseisellä markkinalla, jo
ten yrityskauppa ei johda osuuksien kasvuun tai muutoksiin markkinan raken
teessa. llmoittaja lisäksi korostaa, että Kingspanin asennusvaiheessa tehtä
västä putkieristyksestä saatavat myyntitulot Suomesta olivat vuonna 2020 
ainoastaan [0-50 000] euroa. Kingspanin esieristettyjen putkien kokonais
myynti on suhteellisen vähäistä myös ETA:n tasolla (pois lukien Yhdistynyt Ku
ningaskunta) - yhteensä [0-10 miljoonaa] euroa vuonna 2020. 

3 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

Ilmoittajan näkemyksen mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta 
kilpailua millään relevantilla markkinalla . Osapuolten toiminnoissa ei ole hori
sontaalista päällekkäisyyttä. Kingspanille yrityskaupan tarkoituksena on 
hankkia täydentäviä ratkaisuja sen nykyiseen asennusvaiheessa tehtävien 
putkieristysten liiketoimintaan ja tulla niille markkinasegmenteille, missä Logs
tor toimii. 

6 Esieristetyt putket sisältävät sekä putken että eristyksen, kun taas Kingspan tuottaa vain eristystä, joka 
asennetaan kolmansien osapuolten toimittamien putkien ympärille. Lisäksi eristeen luonne on täysin eri
la inen (ts. toinen perustuu polyuretaanivaahtoon ja toinen fenolihartsiin) . Esieristetyt putket ovat lisäksi 
paljon helpompia/nopeampia asentaa, kuin asennusvaiheessa tehtävät putkieristykset. 
7 Esieristet tyjä putkia käytetään yleensä putkiin, jotka ovat maan a lla . Esieristettyjä putkia käytetään 
maanpäällisissä putkistoissa yleensä suorien putkistojen pitkissä osissa, joissa asennusvaiheessa tehtä
vää putkieneristystä ei o le taloudellista käyttää. Asennusvaiheessa tehtävää putkieneristystä käytetään 
useammin sovelluksissa, jotka vaat ivat korkeamman eristyksen, sillä asennusvaiheessa tehtävissä putkie
neristyksissä voi olla jopa kolme eristekerrosta siinä missä esieristetyissä putkissa on vain yksi eristekerros. 
8 Maan a lla olevien putkistojen urakoitsijat ovat asennusvaiheessa tehtävien putkieneristysten urakoitsi
joihin verrattuna erila isia, minkä vuoksi Kingspanin ja Logstorin asiakkaiden päällekkäisyys on epätoden
näköistä. 
9 llmoittaja ei ole toimittanut arvioita markkinoiden koosta ta i Logstorin markkinaosuuksista tuotemarkki
nan mahdollisilta alasegmenteiltä. 
10 Logstorin markkinaosuus ETA-tasolla oli ilmoitta jan arvion mukaan [30-40] % vuonna 2020 kokonais
markkinan ollessa noin 547 miljoonaa euroa . 
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Lisäksi ilmoittajan näkemyksen mukaan osapuolten välillä on vain teoreetti
nen vertikaalinen yhteys, koska PU-systeemejä käytetään materiaalina 
esieristettyjen putkien valmistuksessa. Osapuolten välil lä ei kuitenkaan ole 
olemassa vertikaalista suhdetta, koska Logstor ei tällä hetkellä hanki PU-sys
teemejä Kingspanilta. Joka tapauksessa yrityskauppa ei johda asiakkaiden 
poissuljentaan PU-systeemien markkinoilla. koska Logstor on vain vähämerki
tyksellinen PU-systeemien ostaja, joka edustaa [0-5] %:a kokonaiskysynnästä. 
Lisäksi yrityskauppa ei johda tuotantopanosten poissuljentaan, koska Kings
pan on myös PU-systeemien toimittajana vähämerkityksellinen. mikä tarkoit
taa, että Logstorin kilpailijat esieristettyjen putkien tuotantoketjun a lamarkki
noilla voivat edelleen hankkia PU-systeemejä monilta vahvoilta kilpailijoilta 
PU-systeemien tuotantoketjun ylämarkkinoilla. 

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 § :ssä tarkoitetulla tavalla 
olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleelli
sella osalla. Virasto on yrityskaupan vertikaalisten vaikutusten arvioinnissaan 
ottanut erityisest i huomioon Kingspanin vähäisen aseman ylämarkkinalla 
myös tuotemarkkinoiden mahdollisilla a lasegmenteillä . Mahdollista osapuol
ten horisontaalista päällekkäisyyttä arvioidessaan virasto on kiinnittänyt huo
miota Kingspanin hyvin vähäiseen myyntiin asennusvaiheen putkieneristyk
sissä Suomessa. Viraston markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että 
yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia . 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan. jossa Kingspan Holding 
Netherlands BV hankkii määräysvallan LOGSTOR International Holding 
s.a.r.l:ssa. 

5 Sovelletut säännökset 

Kilpailulaki (948/2011 ) 21, 22. 24. 25 ja 26 §. 

6 Muutoksenhaku 

7 Lisätiedot 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 § :n mukaan siten kuin oikeu
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Vali
tusosoitus on päätöksen liitteenä. 

Lisätietoja päätöksestä antaa erityisasiantuntija Lauri Kirkkola, puhelin 
029 505 3073. sähköposti lauri.kirkkola@kkv.fi. 

Ylijohtaja Timo Mattila 

Erityisasian tuntija Lauri Kirkkola 


