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1. Asia ja sen vireilletulo 

2. Ratkaisu 

Yrityskauppa-asia, jossa Assemblin AB ("Assemblin" ta i "ilmoittaja") hankkii yk
sinomaisen mddrdysvallan Fidelix Hold ing Oy:ssd ("Fidelix"). 

Yrityskauppa on ilmoitettu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ("KKV" tai "virasto") 
22.1.2021. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto mddrdd jdljempdnd selostetut sitoumukset nouda
tettaviksi ja hyvdksyy ehdollisena yrityskaupan, jossa Assemblin AB hankkii yk
sinomaisen mddrdysvallan Fidelix Holding Oy:ssd. 

3. Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta 

l . Assemblin on pohjoismainen asennusyhtio, joka kehittdd, toteuttaa ja ylldpi
tad ilmaan, veteen ja energ iaan liittyvid jdrjestelmid. Assemblin tarjoaa useita 
sdhko-, ldmmitys-, putki- ja LVl-toihin liittyvid asiantuntijapalveluita Assemblin
tuotemerkin a lla Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Suomessa Assemblin toimii 
tytdryhtionsd Assemblin Oy:n kautta . Yhtion palvelutarjonta on Suomessa ja
ettu neljddn osa-alueeseen: i) rakennusautomaatio (rakennusautomaa
tiourakointi ja huoltopalvelut, p ilvivalvomopalvelut sekd automaation tuot
teet ja ratkaisut); ii) energiatehokkuus- ja elinkaaripalvelut (energiatehokkuu
den asiantuntijapalvelut, energiatehokkuushankkeet sekd etdkdytto- ja ener
g iahallinta pa lvelut); iii) ta lotekniikka (sdhko-, ilmanvaihto-, LVl- ja rakennusau
tomaatiourakointi sekd kokonaisvaltaisia talotekniikkaprojektit); iv) tekniset 
huoltopalvelut (mm. ilmanvaihto-, kylmd- ja putki-, sprinkleri sekd sdhkolaittei
den ja -jdrjestelmien huolto) . Assemblin on ollut Triton Fund IV -rahaston ("Tri
ton") 1 omistuksessa vuodesta 2015 ldhtien. 

2. Fidelix on Fidelix-konsernin emoyhtio. Konserniin kuuluu emoyhtion lisdksi Suo
messa to imiva Fidelix Oy, SLH-Kiinteistotekniikka Oy ja tamdn operatiivinen ty
taryhtio Sddtolaitehuolto Oy sekd Ruotsissa toimivat Fidelix Sverige AB, Larmia 
Control AB ja EcoGuard AB. Fidelix Oy on suomalainen rakennusautomaa
t iojdrjestelmien ja -pa lveluiden tarjoaja, jolla on rakennusautomaation ura
kointi- ja huoltotoimintaa sekd rakennusautomaation tuotteiden valmista
mista ja myyntid. SLH-Kiinteistotekniikka Oy:n operatiivinen tytaryhtio Sddto
laitehuolto Oy tarjoaa rakennusautomaation urakointi- ja huoltotoimintaa 
sekd talotekniikan teknisid huoltopalveluita . 

1 Triton on pddomasijoitusyhtio, joka tekee sijoituksia pddasiassa saksankielisissd maissa, Pohjoismaissa, 
Benelux-maissa, Ranskassa, ltaliassa, Espanjassa ja Yhdistyneissd kuningaskunnissa. 
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3. Kilpailulain (948/2011 ) 21 §:n l momentin mukaan yrityskaupalla tarkoitetaan: 
l ) ki~anpitolain ( 1336/ 1997) l luvun 5 § :ssd tarko itetun mddrdysvallan tai vas
taavan tosiasiallisen mddrdysvallan hankkimista; 2) elinkeinonharjoittajan 
koko liiketo iminnan ta i sen osan hankkimista; 3) sulautumista; 4) sellaisen yh
teisyrityksen perustamista, joka huolehtii pysyvdsti kaikista itsendiselle yrityk
selle kuuluvista tehtdvistd. 

4. Kilpailulain 21 §:n 3 momentin mukaan yrityskaupan osapuolella tarkoitetaan 
mddrdysvallan hankkijaa, l momentin 2 kohdassa tarkoite tun liiketoiminnan 
tai sen osan hankkijaa, mddrdysvallan kohdetta, l momentin 2 kohdassa tar
koitettua liiketoimintaa tai sen osaa, l momentin 3 kohdassa tarkoitettuun su
lautumiseen osallistuvaa yhteisod tai sddtiotd sekd l momentin 4 kohdassa 
tarkoitetun yhteisyrityksen perustajaa. 

5. Kilpailula in 22 §:n l momentin mukaan sddnnoksid yrityskauppavalvonnasta 
sovelletaan yrityskauppaan, jossa yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu lii
kevaihto ylittdd 350 miljoonaa euroa ja jossa vdhintddn kahden yrityskaupan 
osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittdd kummankin osalta 20 miljoo
naa euroa. 

6. Kilpailula in 25 §:n l momentin mukaan markkinaoikeus voi Kilpa ilu- ja kulutta
javiraston esityksestd kieltdd ta i mddrd td purettavaksi yrityskaupan tai aset
taa yrityskaupan toteuttamiselle ehtoja, jos yrityskauppa olennaisesti estdd 
tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla ta i niiden o leellisella osalla erityisesti 
siitd syystd, ettd silld luodaan mddrddvd markkina-asema ta i vahvistetaan 
sitd . Kilpailulain 25 §:n 2 momentin mukaan jos l momentissa tarkoitettu kil
pailun estyminen voidaan vdlttdd asettamalla yrityskaupan to teuttamiselle 
ehtoja, Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee esityksen tekemisen sijasta neuvo
te lla ja mddrdtd tdllaiset ehdot noudatettaviksi. Kilpa ilu- ja kuluttajavirasto ei 
voi mddrdtd yrityskaupalle ehtoja, joita yrityskaupan ilmoitta ja ei hyvdksy. 

7. Kilpailula in 26 § :n l momentin mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto tutkii yritys
kauppa koskevan ilmoituksen vdlittomdsti. Ensi vaiheessa Kilpailu- ja kulutta
javirasto ratkaisee, onko asiassa ryhdyttdvd jatkoselvitykseen. Jos Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto ei anna pddtostd jatkoselvitykseen ryhtymisestd 23 tyopdivdn 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, yrityskaupan katsotaan tulleen hy
vdksytyksi. Kilpailulain 26 §:n 2 momentin mukaan jollei Kilpailu- ja kuluttajavi
rasto aseta ehtoja e ikd tee esitystd yrityskaupan kieltdmisestd 69 tyopdivdn 
kuluessa siitd, kun se pddtti jatkoselvitykseen ryhtymisestd, yrityskaupan kat
sotaan tulleen hyvdksytyksi. Markkinaoikeus voi pidentdd mddrdaikaa enin
tddn 46 tyopdivdlld. 

8. Kilpailulain 27 § :n l momentin mukaan osapuolet eivdt saa ryhtyd toimenpi
teisiin yrityskaupan toteuttamiseksi, ellei tdssd laissa toisin sdddetd ta i asian 
kdsittelyssd to isin mddrd td, ennen kuin yrityskauppa on hyvdksytty ilman 



'

~ ,~ ,, Kilpailu- ja 
\i.. \i.. kuluttajavirasto 

Paatos 
Dnro KKV /94/14.00.10/2021 
Julkinen versio 
30.7.2021 

6 (96) 

ehtoja ta i ehdollisena ta ikka kaupan on katsottava tulleen muuto in hyvdksy
tyksi. 

4.2 Kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevien saannosten soveltaminen asiassa 

9. KKV:lle toimitetun yrityskauppailmoituksen mukaan Assemblin hankkii 
8.12.2020 allekirjoitetulla osakekauppakirjalla l 00 prosenttia Fidelixin (ja sen 
tytdryhtioiden) osakekannasta . Jdrjestelyssd on kyse kilpailula in 2 1 §:n l mo
mentin l kohdassa tarkoitetusta mddrdysvallan hankkimisesta. 

l 0. Tritonin maailma nlaajuinen liikevaihto kdsittden ka ikki Tritonin mddrdysval
lassa olevat portfolioyhtiot olivat vuonna 2019 noin [13 000-19 000) miljoonaa 
euroa, josta 428 miljoonaa euroa kertyi Suomesta . Fidelixin maailmanlaajui
nen liikevaihto oli vuonna 2019 noin [35-52] miljoonaa euroa, josta [27-41] 
miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Yrityskaupan osapuolten yhteenlasketun lii
kevaihdon ollessa yli 350 miljoonaa euroa ja kummankin osapuolen Suo
mesta kertyneen liikevaihdon ollessa yli 20 miljoonaa euroa kilpailula in 22 § :n 
mukaiset liikevaihtorajat ylittyvdt, joten jdrjestelyyn sovelletaan kilpailulain yri
tyskauppavalvontaa koskevia sddnnoksid. 

11 . Virasto on katsonut, ettd Assemblinin ja Fidelixin vdlinen yrityskauppa estdd 
olennaisesti tehokasta kilpailua rakennusautomaation projektimarkkinoilla 
Uudellamaalla ja Pirkanmaalla kilpailula in 25 §:n l momentin tarkoittamalla 
tavalla. Kilpailulain 25 §:n 2 momentin mukaisesti tdmd kilpailun estyminen 
voidaan vdlttdd yrityskaupan toteuttamiselle asetettavilla tdmdn pddtoksen 
liitteend olevilla ja jd ljempdnd jaksossa 8 kuvatuilla ehdoilla, jotka virasto 
mddrdd tdlld pddtokselld nouda tettaviksi. 

12. KKV siirsi 24.2.2021 tekemdllddn pddtokselld asian kilpailula in 26 §:n mukai
seen jatkokdsittelyyn. Markkinaoikeus pidensi 19.5.2021 kilpailulain 26 §:n 2 
momentin mukaista kdsittelymddrdaikaa 8.7.202 1 astL ja 28.6.2021 edelleen 
30.7.202 1 asti. 

13. Yrityskaupan toteuttamiselle asetettujen ehtojen mukaisesti osapuolet eivdt 
saa ryhtyd toimenpiteisiin yrityskaupan toteuttamiseksi kilpailulain 27 § :n l mo
mentin tarko ittamalla tavalla ennen kuin jaksossa 8 kuvattu niin sanottu etu
kd teisostajaa koskeva ehto on tdytetty. 
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14. Rakennusautomaation markkinoilta ei o le saatavilla valmista tilastoaineistoa. 
jonka perusteella olisi mahdollista luotettavasti tarkastella yrityskaupan osa
puolten ja muiden markkinatoimijoiden markkinaosuuksia tai toteuttaa yritys
kaupan vaikutusanalyyseja. Yrityskaupan arvioinnin mahdollistamiseksi virasto 
on kerannyt laajasti a ineistoa rakennusautomaation urakoinnin markkinoilla 
to imivilta yrityksilta ja niiden asiakkailta. 

15. Asian arvioinnin kannalta keskeisia aineistonkeruuta poja ovat olleet i) osa
puolten kilpailijoiden myyntitietoja koskevat selvityspyynnot seka ii) rakennus
automaatiourakoinnin kilpa ilutuksia koskevat. osapuolille seka urako iden ti
laajille kohdennetut selvityspyynnot. 

16. Lisaksi virasto on selvittanyt asiaa lausuntopyynnoin, selvityspyynnoin ja puhe
linhaasta tteluin rakennusautomaatiota hankkivilta asiakkailta seka osapuol
ten kilpailijoilta . 

5.2 Myyntiaineistot 

17. Virasto on kerannyt osapuolten lisaksi rakennusautomaatiourakointia Suo
messa tarjoavilta yrityksilta tarkempia aluekohtaisia myyntitietoja . 

18. Osapuolten suurimpia kilpailijoita pyydettiin ilmoittamaan tiedot yrityskohta i
sesta rakennusautomaation myynnin arvosta (€) vuosina 2017- 2019.2 Lisaksi 
virasto pyysi pienempia kilpailijoita toimittamaan rakennusautomaation 
myyntitietonsa vuoden 2019 osalta.3 Selvityspyynnoilla pyydettiin tietoja myos 
muun muassa toimipiste iden sija innista ja to imijoiden kayttamista automaa
t iojarjestelmista . 

19 . Virasto on myohemmin taydentanyt selvityksiaan pyytamalla yrityksia ilmoit
tamaan tiedot myynnin arvosta (€) jaote ltuna (i) rakennusautomaation pro
jekteihin ja (ii) huoltoon ja kunnossapitoon. seka p rojektimyynnista jaoteltuna 
projektin tyypin mukaan vuosien 2019- 2020 aja lta . Kyseisia tietoja pyydettiin 
osapuolten tarkeimmilta kilpailijoilta ja ilmoittajan nimeamilta pienemmilta kil
pailijoilta seka sella isilta yrityksilta, jotka KKV on identifioinut tarjousanalyysis
saan. 4 Vastaavat tiedot on pyydetty myos yrityskaupan osapuolilta. 

20. Edella kuvattujen selvityspyyntojen vastaajista yhteensa 17 ilmoitti, etteivat ne 
to imi lainkaan rakennusautomaation projektimarkkinoilla eika naita yrityksia 
siten ole huomioitu rakenteellisessa tarkastelussa. Yhdeksan vastaajan kaikki 

2 Selvityspyynto lahetettiin Caverion Oyj:lle ("Caverion"), Schneider Electric Finland Oy:lle ("Schneider"). 
Siemens Oy:lle ("Siemens"). Honeywell Oy:lle ("Honeywell") ja Are Oy:lle ("Are"), joista kaikki vastasivat 
selvityspyyntoon. 
3 Selvityspyynto lahetettiin 59 yritykselle. Selvityspyyntoon vastasi 58 yritysta. 
4 Selvityspyynto lahetettiin 44 vastaanottajalle, joista selvityspyyntoon vastasi 43 yritysta. 
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liikevaihto rakennusautomaation projektimarkkinoilla koostui muilta rakennus
automaatiourakoitsijoilta alihankituista urakoista ja yksi vastaaja ilmoitt i toimi
vansa vain asennusaliurako itsijana muille rakennusautomaatiourakoitsijoille. 
Virasto rajasi myos ndmd kymmenen toimijaa rakenteellisen tarkastelun ulko
puolelle. Edelld kuvattujen rajausten jdlkeen KKV on tunnistanut osapuolten 
lisdksi 68 toimijaa rakennusautomaation projektimarkkinoilla . 

2 1 . Osapuolilta ja niiden kilpailijoilta saadut myyntitiedot ovat luoneet pohjan 
markkinoiden rakenteelliselle tarkastelulle . Selvitystoimenpiteilld on myyntitie
tojen lisdksi kerdtty tietoa a lan to imijoiden tdlld hetkelld tarjoamista palve
luista ja niiden maantieteellisestd kattavuudesta . Selvityspyynnoilld on lisdksi 
selvitetty markkinoiden kokoa ja markkinaosuuksia eri projektityyppeihin ja
oteltuna. 

5.3 Tarjouskilpailuaineistot 

22. Virasto on kerdnnyt rakennusautomaatiota kilpailuttaneilta tahoilta tarjouskil
pailua ineiston, jolla on selvitetty yrityskaupan osapuolten vdlistd kilpailun ld
heisyyttd.5 Tilaajia pyydettiin toimittamaan tiedot kaikista rakennusautomaa
tioprojektien hankinnoista, jotka ovat tapahtuneet vuonna 2020, sijoittuneet 
Uudellemaalle ta i Pirkanmaalle ja ylittaneet arvoltaan 50 000 euroa. 

23. Selvityspyynnolld pyydettiin lisdksi tarkempia tietoja tilaajasta sekd vastaajan 
ndkemystd siitd, eroaako tarjoajien joukko ta i ta~oajien kdyttdmdt automaa
t iojdrjestelmdt alle ja yli 50 000 euron hankkeissa. 

24. Selvityspyynnon otanta perustui yrityskaupan osapuolten virasto lle to imitta
miin tarjouskilpailuaineistoihin, joita on kuvattu jdljempdnd. Selvityspyynto ld
hetettiin kaikille sellaisille toimijoille, joiden jdrjestdmiin kilpailutuksiin a inakin 
toinen kaupan osapuolista oli vuoden 2020 aikana osallistunut yli 50 000 euron 
tarjouksella ja kyseisen ta rjouksen t ila oli merkitty osapuolten to imittamassa 
aineistossa joko voitetuksi tai hdvityksi. 6 

25. Virasto soi tiedot yhteensd- ajaukset tayttavastd hankkeesta . Ndistd 
kymmenen hanketta o li sellaisia, joissa vastaaja ilmoitti hankittavan rakennus
automaatiojdrjestelmdn olleen jo ennalta pddtetty. Koska talloin kyse ei ole 
o llut a idosta kilpailutuksesta, virasto poisti kyseiset hankkeet lopullisesta a ineis
tostaan. Lisdksi 13 hankkeen kohdalla vastaaja ilmoitti, ettd rakennusauto
maatio oli kilpailutettu yhdessd muun talotekniikan kanssa. Koska tdlloin ra
kennusautomaation toimittajan valintaan on vaikuttanut myos sen yhtey
dessd toimitettavan muun talotekniikan ominaisuudet ja hinta, virasto poisti 
myos tallaiset hankkeet lopullisesta aineistostaan. 

26. Aineistosta poistett iin myos havainnot, joissa vastaaja ilmoitti, ettei rakennus
automaatiota ollut kilpailutettu, vaan se oli hankittu suoraan esimerkiksi 

5 Selvityspyynto ldhetett iin 119 to imijalle/konsernille, joista l 07 toimijaa/konsernia vastasi selvityspyyntoon. 
6 Osapuolten a ineistossa tarjousten tila on merkitty joko voitetuksi, hdvityksi tai avoimeksi. Avoin t ila mer
kitsee sitd, etta kilpailutus on vield kesken. Tdllaisille tahoille virasto ei ldhettanyt selvityspyyntod. 



'

~ ,~ ,, Kilpailu- ja 
\i.. \i.. kuluttajavirasto 

Paatos 
Dnro KKV /94/14.00.10/2021 
Julkinen versio 

9 (96) 

30.7.2021 

olemassa olevalta yhteistyokumppanilta. Lisaksi poistettiin kolme hanketta. 
joissa rakennusautomaation kilpailuttanut taho ei lopa en lopuksi to teutta
nut hanketta. Viraston lopulliseen aineistoon jai tiedot - rakennusautomaa
t ioprojektin kilpailutuksesta. 

27. Osapuolet toimittivat viraston pyynnosta a ineistot, jotka sisalsivat tietoa niiden 
jattamista tarjouksista rakennusautomaatiourakoita koskeviin tarjouskilpailui
hin. Assemblinin a ineisto sisalsi tiedon kaikista sen tarjouksista aikavalilta 
l . l .2018-1 1.2.2021 . Aineisto sisalsi tied on tarjouksen paivamaarasta, kohteen 
rakennuttajasta, kohteen nimesta. kohteen sijaintikunnasta, asiakkaasta, As
semblinin jattamasta tarjoushinnasta. rakennustyypista, tarjotusta jarjestel
masta seka tarjouksen tilasta, jolla tarkoitett iin sita, oliko Assemblin havinnyt 
tai voittanut urakan, paattanyt jattaa tarjoamatta siihen tai o liko tarjouskil
pailun tulos viela ratkeamaton. Fidelixin p itkalti saman sisaltoinen aineisto si
salsi tarjoukset aikavalilta l . l .- 31 .12.2020 paakaupunkiseudun, Varsinais-Suo
men ja Pirkanmaan a lueilla . Fidelix ei o le ilmoituksensa mukaan kerannyt tar
jouskilpailuaineistoa johdonmukaisesti ennen vuotta 2020. 

28. Osapuolten taloustieteellinen neuvonantaja Copenhagen Economics ("CE") 
on kayttanyt vastaavia osapuolten a ineistoja omissa analyyseissaan. CE yh
disti aineistoon myos kohteiden tarkkaan sijaintiin liittyvia osoite- ja koord i
naattitietoja seka tiedon hanketyypista. Myos kyseinen osoite- ja hanketyyp
pitiedoilla taydennetty aineisto on ollut viraston kaytossa. KKV hyodynsi osa
puolten tarjousaineistoja muun muassa oman tarjousaineistonsa otannan 
suunnittelussa seka osapuolten aineistoon perustuvan ta~ousanalyysin toteu
tuksessa. 

5.4 Muut selvitykset 

29. Virasto on selvittanyt tuotteiden valmistuksen ja myynnin markkinan kokoa ja 
kilpailutilannetta. Virasto on kerannyt osapuolten tarkeimmilta laitemarkkinan 
kilpailijoilta arvoperusteiset myyntitiedot Suomessa vuosilta 2017- 20 19 .7 Selvi
tyspyynnolla pyydettiin myos muun muassa tietoja siita, mita laitteita ja tuot
teita kilpailijat myyvat. minkala isiin kohteisiin tuotteita myydaan seka tietoja 
sisaisesta myynnista. 

30. Virasto on selvittanyt asiaa osapuolille osoitetuin lukuisin selvityspyynnoin ja 
lahettanyt yrityskauppaa koskevan lausuntopyynnon osapuolten merkitta
vimmille asiakkaille, kilpailijoille ja tavarantoimitta jille . Lisaksi virasto on selvit
tanyt tarkemmin rakennusautomaatiomarkkinan kilpailuolosuhteita puhelin
haastatteluilla osapuolten kilpailijoiden ja muiden markkinatoimijoiden 
kanssa. 

7 Selvityspyynto lahetett iin osapuolten lisaksi seitsemalle yritykselle (Ouman. Produal Oy ("Produal"), Be
limo Finland Oy ("Belimo"). Siemens. Schneider, Honeywell ja Caverion), jotka kaikki vastasivat selvitys
pyyntoon. 
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3 1 . Relevantt ien markkinoiden mddrittely on vdline, jonka avulla pyritddn tunnis
ta maan systemaattisesti ne kilpailijat, jotka tuottavat yrityskaupan seurauk
sena syntyvdlle keskittymdlle sellaista kilpailun pa inetta, joka rajoittaa sen 
markkinavoiman kayttod. Keskeistd on tunnistaa keskittymdn asiakkaiden to
delliset vaihtoehto iset toimitusldhteet.8 

32. Relevantteihin hyodykemarkkinoihin kuuluvat pddsddntoisesti kaikki ne hyo
dykkeet, joita asiakkaat ja kuluttajat p itdvdt keskenddn hyvin vaihdettavissa 
tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hinnan ja kayttotarkoituksen 
vuoksi. Relevantteja maantieteellisid markkinoita mddritettdessd taas kiinni
tetddn ldhtokohtaisesti huomiota yrityskaupan osapuolten to iminta-aluee
seen sekd a lueisiin, joilta asiakkailla on realistinen mahdollisuus hankkia kysei
sid hyodykkeitd. Relevantit markkinat mddritellddn yhdistdmdlld hyodyke
markkinat ja maantieteelliset markkinat.9 

33. Molemmat yrityskaupan osapuolet toimivat rakennusautomaation projek
t iurakoinnissa 10 sekd rakennusautomaation huollossa ja kunnossapidossa. 
Osapuolilla on pddllekkdistd toimintaa lisdksi rakennusautomaatiotuotteiden 
myynnissd. Fidelix valmistaa omia rakennusautomaation tuotteita, joita se 
hyodyntdd omassa projektitoiminnassaan, sekd myy tuotteitaan kolmansille. 
Kyseiset jd lleenmyyjdt toimivat samalla Fidelixin kilpailijoina rakennusauto
maation p rojektiurakoinnissa. Myos Assemblin myy maahantuomaansa 
DEOS-jdrjestelmdd jdlleenmyyjille. 

34. Rakennusautomaation lisdksi molemmilla osapuolilla on vdhdistd pddllek
kd istd liiketoimintaa ta lotekniikan huoltopalveluissa. Viraston selvityksissd ei 
o le tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat siihen, ettd yrityskauppa johta isi kilpai
luongelmiin ta lotekniikan huoltopalveluissa, eikd kyseisid markkinoita o le siten 
o llut tarpeen kdsitelld asiassa tarkemmin. 

35. Virasto on seuraavassa keskittynyt tarkaste lemaan kilpailuolosuhteita raken
nusautomaation projektiurakoinnissa, rakennusautomaation huollossa ja kun
nossa pidossa sekd rakennusautomaatiotuotteiden myynnissd. 

8 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011 ), s. 64- 65; Komission tiedonanto merkityksel
listen markkinoiden mddritelmastd yhteison kilpailuoikeuden kannalta (97 /C 372/03), kohta 2 ja 13 . 
9 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011 ), s. 67- 69. 
10 Myohemmin tassd pddtoksessd viitataan rakennusautomaation projektiurako ihin ja p rojekteihin myos 
urakoina sekd projektimarkkinoihin myos urako innin markkinoina tai urakointimarkkinoina. 
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36. llmoitusvelvollisen mukaan molemmat yrityskaupan osapuolet myyvdt raken
nusautomaation tuotteita . 11 Fidelix valmistaa omia rakennusautomaation 
tuotteita ja hyodyntdd valmistamiaan tuotteita omissa projekteissaan, sekd 
myy niitd kilpaileville rakennusautomaatiourakoitsijoille. Fidelix ostaa osan 
tuotteistaan myos kolmansilta osapuolilta . Assemblin puolestaan ostaa kaikki 
tuotteensa kolmansilta osapuolilta ja sen osuus tuotteiden myynnin markki
nalla on ilmoittajan mukaan erittdin vdhdmerkityksellinen. 

37. Markkinoilla on ilmoittajan mukaan tarjolla useita vaihtoehtoisia rakennusau
tomaation jdrjestelmid, jotka ovat keskenddn korvattavia . Suomessa on ylei
sesti kdytossd Fidelixin ja DEOS-jdrjestelmdn ohella mm. Saia, Honeywellin 
Centra line- ja Trend-jdrjestelmdt sekd Caverionin, Oumanin, Schneiderin ja 
Siemensin jdrjestelmdt, jotka ovat teknisiltd ominaisuuksiltaan verrattavissa toi
siinsa ja siten asiakkaalle keskenddn tdysin korvaavia. 

38. llmoittajan mukaan rakennusautomaation tuotteiden myynnin markkinaa ei 
ole yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioimiseksi tarpeen mddritelld tai tar
kastella tarkemmin, silld osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus jdd mark
kinalla alhaiseksi eikd yrityskaupalla ole vaikutusta markkinalla . 

6.2. 1.2 Rakennusautomaation projektit 

39. Molemmat osapuolet toimivat rakennusautomaation projektimarkkinalla. Ra
kennusautomaatiolla tarkoitetaan ilmoittajan mukaan talotekniikkaan liitty
vdd rakennusten teknisten LVl-la itteiden 12 ohjaamista ja valvontaa auto
maatt isesti. Rakennusautomaatiojdrjestelmdurakkaan kuuluvat ilmoittajan 
mukaan pddpiirteissddn automaatiojdrjeste lmdn suunnittelu, urako intip rojek
t in hallinta ja jdrjeste lmdn asennus kohteeseen. Projektiurakkaan luetaan 
pddsddntoisesti mukaan myos p rojektin yhteydessd sovitut jdrjestelmdpdivi
tykset ja takuuajan huolto sekd joissakin tapauksissa myos pilvipalveluiden yh
distdminen rakennusautomaatiojdrjeste lmddn. 

40. llmoittajan mukaan markkinan yksityiskohtaisempi asiakas- ta i p rojektikohta i
nen segmentoint i ei ole tarpeen. Kaikilla rakennusautomaatiourakoitsijoilla on 
ilmoitta jan mukaan ldhtokohtaisesti mahdollisuus toteuttaa urakka riippu
matta asiakkaasta ta i rakennuksen kdyttotarkoituksesta. 

41. Asennettavat jd rjeste lmdt ovat ilmoittajan mukaan kdytdnnossd toisiaan vas
taavia rakennustyypistd riippumatta ja rakennusautomaation projektien 

11 Rakennusautomaatiojdrjestelmdtuotteisiin kuuluvat ilmoittajan mukaan mm. erilaiset sddntelyyn tarkoi
tetut kosketusndytot, L Vl-laitteiden sdddinla itteet, moduulit L Vl-la itteiden automaatiojdrjestelmddn yh
d istdmistd varten sekd erilaiset lisdvarusteet. 
12 Ldmmitys-, jddhdytys-, valvonta -, hdlytys-, vala istus- ja ilmanvaihtolaitteet. 
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markkinaa leimaa se, ettd yksittaisissa p rojekteissa esiintyy voimakasta kilpai
lua keskenaan korvattavilla rakennusautomaation tuotteilla ja jarjestelmilla. 
Kaikki suurimmat toimijat voivat ilmoitusvelvollisen mukaan osallistua kaiken 
kokoisiin p rojekteihin. Myos pienemmat toimijat voivat osallistua suurempiin 
hankkeisiin, mikali niilla on riittava kapasiteetti (henkilotyovoima ja tuotevo
lyymi) projektin to teuttamiseen. Toman lisaksi on mahdollista - vaikkakaan ei 
tavanomaista - etta asiakkaat kilpailuttavat erikseen tiettyja osa-alueita ra
kennusautomaatioprojektissa. 

6.2. 1.3 Rakennusautomaation huolto ja kunnossapito 

42. Molemmat yrityskaupan osapuolet toimivat rakennusautomaation huollon ja 
kunnossapidon markkinalla. llmoittajan mukaan huolto- ja kunnossapitopal
veluihin kuuluvat mm. paivitystyo asennettuihin ja rjestelmiin, asennetun auto
maatiojarjestelman kehitys- ja parannustyo seka ns. "on-site" yllapito. 

43. llmoittajan mukaan olemassa olevien rakennusautomaatiojarjestelmien 
huolto ja kunnossapito on hyva erottaa p rojektiliiketoimintaan kuuluvasta ta
kuuajan huoltotyostd, joka myydaan (rakennuttaja)asiakkaalle a lkuperaisen 
projektin yhteydessa. Huolto ja kunnossapito puolestaan myydaan paasaan
toisesti rakennuskiinteistojen omistajille. llmoittajan mukaan p rojektiurakan jo 
valmistuttua ja rakennusautomaatiojarjestelman ollessa taysin toimintakykyi
nen seka takuuajan huoltojen tultua paatokseen 13, voidaan o lemassa ole
vaan rakennusautomaatiojarjestelmaan myyda huoltoa ja kunnossapitoa. 

44. llmoittajan mukaan markkinoiden yksityiskohtaisempi segmentointi ei ole tar
peellista. Edella mainitun mukaisesti rakennusautomaation huollossa ja kun
nossapidossa asiakka ina ovat paaasiassa rakennusten omistaja t. Ka ikilla toi
mijoilla on myos lahtokohtaisesti mahdollisuus tarjota palveluitaan rakennuk
sen kayttotarko ituksesta, koosta tai jarjestelman laajuudesta riippumatta . Oh
jelmointia edellyttavassa huoltotyossa jarjestelmakohta inen osaaminen on 
eduksi, mutta lahtokohta isesti huoltoa ja kunnossapitoa voivat tarjota paa
saantoisesti kaikki toimijat kaikkiin kohteisiin. 

45. llmoittajan mukaan huolto- ja kunnossapitopitopalveluntarjoajien kirjo on 
myos laajempi kuin projektiliiketoiminnassa. Tyypillisten rakennusautomaatio
yritysten lisaksi huoltoa ja kunnossapitoa tarjoavat erilaiset kiinte istopalveluyri
tykset, kuten ISS Palvelut Oy ("ISS") ja Lassila & Tikanoja Oyj ("L&T"). 

13 llmoittajan mukaan lahtokohtaisesti jokaisen projektin yhteydessa sovitaan normaalisti takuuajan huol
losta kahdeksi vuodeksi, mika on kaytdnnossa a ina myos vaatimuksena tarjouspyyntoasiakirjoissa. Kay
tannossa ka ikki huoltotoimenpiteet, joita takuuaikana toteutetaan kohteessa, sisaltyvat takuuajan huol
lon ja siten projektiurakan piiriin. 
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46. llmoittajan mukaan rakennusautomaation tuotteiden myynnin markkinoita 
voidaan p itaa maantieteellisest i vahintaan Suomen laajuisina, todennakoi
sesti tatakin laajempina.14 

47. llmoittajan mukaan rakennusautomaation projektimarkkinat ovat maantie
teelliselta ulottuvuudeltaan valtakunnalliset. Rakennusautomaation projekti
tyo edellyttaa ilmoitta jan mukaan paikallista tyota vain vahaisissa maarin; 
keskeiset rakennusautomaatiourakoitsijat toimivat valtakunnallisesti; kilpailun 
parametrit (ml. hintataso) rakennusautomaation projektien markkinoilla ovat 
yhdenmukaiset maanlaajuisesti; ja suuret asiakkaat toteuttavat hankkeita 
valtakunnallisest i. Markkinoiden kansallinen laajuus korostuu ilmoittajan mu
kaan erityisesti kokoluokaltaan suuremmissa projekteissa, joihin osallistuvat 
tarjoaja t toimivat koko Suomen laajuudella ja osallistuvat kilpailutuksiin valta
kunnallisesti. 

48. llmoittajan mukaan myos rakennusautomaation huollon ja kunnossapidon 
markkinat ovat maantieteelliselta ulottuvuudeltaan valtakunnalliset. Keskei
set rakennusautomaatioyritykset tarjoavat ilmoittajan mukaan rakennusauto
maation huoltoa ja kunnossapitoa paaasiassa koko Suomen laajuisesti. Koska 
huolto ja kunnossapito perustuu lahtokohtaisesti tuntihinnoitteluun, on paika l
listen toimijoiden keskeinen etu pienemmat matkakustannukset. Huoltovalin 
pituus vaikuttaa ilmoitta jan mukaan kuitenkin siihen, kuinka todennakoisesti 
kauemmasta toimipisteesta kasin toimiva yritys voi tarjota huoltoa ja kunnos
sapitoa. 

6.3 KKV:n arvio relevanteista hyodykemarkkinoista 

6.3.1 Johdanto 

49. llmoittajan kuvaama osapuolten paallekkainen toiminta rakennusautomaa
t ion projekteissa, rakennusautomaation huollossa ja kunnossapidossa seka ra
kennusautomaation tuotteiden myynnissa on hyva lahtokohta markkina
maarittelylle ja kilpailuvaikutusten arvioinnille kasilla olevassa asiassa. 

50. Kuten edella on todettu, relevanttien hyodykemarkkinoiden maarittelyssa sel
vitetaan, mitka hyodykkeet kilpailevat ta i voivat kilpailla tarkastelun koh
teena o levan hyodykkeen kanssa ja siten rajoittavat yrityskaupan seurauk
sena syntyvan keskittyman markkinavoiman kayttoa. Kysynnan korvattavuus 
on valittomin ja tehokkain tekija, joka rajoittaa yritysten riippumatonta kayt
taytymista markkinoilla. Tarjonnan korvattavuus otetaan relevanttien markki
noiden maarittelyssa huomioon sellaisissa tapauksissa. joissa sen vaikutukset 
vastaavat valittomyydeltaan ja tehokkuudeltaan kysynnan korvattavuutta. 

14 Suomea laajempaan maantieteelliseen markkinaan viittaavat ilmoittajan mukaan mm. seuraavat sei
kat: (i) rakennusautomaatiojarjestelmien myynti suomalaisille urakoitsijoille tapahtuu paaosin ulkomailta 
(Fidelix, Caverion ja Ouman ovat kansallisia toimittajia). (ii) esim. Fidelixin valmistamista jarjestelmista huo
mattava osuus (noin--) myydaan ulkomaille, ja (iii) markkinoilla esiintyy a lalle tuloa ETA-alu
eella toimivien kilpaili~ a . 
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Muussa tapauksessa ta~onnan korvattavuus otetaan huomioon potentiaali
sen kilpailun yhteydessa.15 

51. Kasilla olevassa asiassa on siten keskeista arvioida, kuuluvatko kaikki raken
nusautomaatiourako int ia tarjoavat yritykset samalle markkinalle, vai onko yri
tyskaupan osapuolten toimintaa perusteltua tarkastella kapeammilla seg
menteilla . Rakennusautomaation projektimarkkinoiden ohella virasto esittaa 
havaintojaan myos rakennusautomaation huolto- ja kunnossapitomarkkinoi
den seka tuotteiden myynnin markkinoiden maarittelysta silta osin kuin se on 
yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnin kannalta tarpeen. 

52. Kysynnan korvaavuutta arvioidaan tyypillisesti niin sanotun hypoteettisen mo
nopolistin testin (ta i SSNIP-testin) mukaisessa ajatuskehikossa. Testissa kysy
taan, voisiko tietylla alueella tiettyja tuotteita tarjoavan hypoteettisen mono
polistin toteuttama pieni, mutta pysyva (esimerkiksi 5-10 p rosenttia) suhteel
listen hintojen korotus muodostua kannattavaksi. Testin avulla tunnistetaan ne 
kilpailevat tuotteet ja a lueet, joilla tallaisia tuotteita tarjotaan ja jotka merkit
tavasti rajoittavat yrityskaupan osapuolten tuotteiden hinnoittelua.16 

53. SSNIP-testin toteuttamiseen liittyy kuitenkin useita kaytannon haasteita ja sen 
kaytettavyys vaihtelee tapauksitta in. Yksi tarjouskilpailumarkkinoille tyypillinen 
haaste liit tyy hintatasoon, johon hinnankorotusta verrataan. Toisin kuin esi
merkiksi tavanomaisten kulutushyodykkeiden markkinoilla, tarjouskilpailu
markkinoilla ei ole maariteltavissa yksiselitteista markkinan hintatasoa, koska 
yritysten tarjoukset vaihtelevat tarjouskilpailukohtaisesti. 

54. Tassa asiassa toinen keskeinen haaste liittyy SSNIP-testin edellyttaman kandi
daattimarkkinan valintaan. Kuten ja ljempana on kuvattu, rakennusautomaa
t iourako inti pitaa sisallaan suuren joukon hyvin erilaisia hankkeita ja markki
noilla toimii suuri maara erilaisia yrityksia. Projektimarkkinan "tuote" on yhdis
te lma seka fyysista tuotetta (jarjestelma ja siihen liittyvat laitteet) etta palve
lua (projektiin liittyva asennus ja muut palvelut). Hankkeet eroavat toisistaan 
niin kohdetyypin (uud iskohde/saneerauskohde), hankkeen koon, tilaajatyy
pin kuin kilpailutustavan mukaan. Tuotteen ja palvelun sisallon lisaksi tuote
markkinan d ifferentiaatioon kuuluvat myos urakointiyritysten valiset erot, ku
ten a iempi suhde asiakkaaseen ja riskinkantokyky. Differentiaation ulottu
vuuksia on siten lukuisia ja niita on kasitelty ja ljempana yksityiskohta isemmin. 

55. SSNIP-testi a loitetaan kandidaattimarkkinasta, jota laajennetaan tuote kerral
laan o ikean markkinamaarittelyn loytamiseksi. Kun tuotteeseen liittyy useita 
ominaisuuksia, kandidaattimarkkinan tunnistaminen on vaikeaa. Lisaksi testin 
toteutusta hankaloittaa se, etta kandidaattimarkkinaa voidaan laajentaa 
useiden eri tuoteominaisuuksien suuntaan. Jarjestys, jossa kandidaattimarkki
naa laajennetaan, voi vaikuttaa testin lopputulokseen. Oikean ja~estyksen 
valitsemiseksi ei ole olemassa esimerkiksi oikeus- tai taloustieteellisesta ki~alli
suudesta tulkittavaa ohjeistusta . Siinakin tapauksessa, etta kandidaattimark
kinan valitsemisesta ja sen laajentamisessa kaytettavista periaatteista vallitsisi 

15 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (201 1 ), s. 65-66. 
16 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (201 1 ), s. 66. 
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yksimielisyys, testin suorittaminen edellyttd isi huomattavan mddrdn tietoa eri 
tuotteiden vdlisestd korvaavuudesta sekd kysynndn etta tarjonnan ndkokul
masta. Kdsilld olevassa tapauksessa edelld luetellut haasteet ovat erityisen 
merkittdvid projektimarkkinan heterogeenisyyden, markkinan tarjouskilpailu
luonteen ja kdytettavissd o levan datan niukkuuden vuoksi. Tosta syystd viras
ton markkinamddrittely tdssd asiassa ei perustu SSNIP-testin toteutukseen esi
merkiksi kvantitatiivisen critical Joss -testin avulla, vaan kokonaisvalta iseen ku
vailevaan ldhestymistapaan, jossa on hyodynnetty erityisesti laajan markki
nakuulemisen ja tarjousanalyysin tuloksia.17 KKV kiinnittdd huomiota siihen. 
ettd SSNIP-testin tekemiseen ei ole juridista velvoitetta eikd markkinamddrit
te lyd ole oikeuskaytannossd sidottu mihinkin tiettyyn menetelmddn ta i todis
te lutapaan.18 

56. Markkinamddritte ly kytkeytyy kdsilld olevassa asiassa ldheisesti yhteen kilpai
lun ldheisyyden tarkastelun kanssa. On tyypillistd, ettd kilpailuvaikutusten arvi
o innin yhteydessd saadut tiedot tuottavat tietoa myos relevanttien markki
noiden mddritte lystd eikd tasmdllistd eroa ndiden vdlilld ole a ina tarpeellista 
tai mahdollista tehdd. 19 Differoitujen tuotte iden markkinoilla kilpailun ldheisyy
den mittareiden avulla tarkasteltava tuotteiden vdlinen korvaavuus kuvaa 
usein markkinaosuuksia paremmin osapuolten markkinavoimaa.20 

57. Kilpailun ldheisyyttd kuvaava tarjousanalyysi osoittaa, ettd osapuolet ovat ra
kennusautomaation p rojektimarkkinoilla toisilleen merkittdvdst i ldheisempid 
kilpailijoita kuin muut markkinoilla toimivat yritykset (ks. jakso 7.3.4). Ndin o llen 
on ollut hyodyllistd selvittad, onko rakennusautomaation p rojektimarkkinoilla 
havaittavissa sellaisia kapeampia segmenttejd. joilla toimijoiden voimasuh
teet vaihtelisiva t ja jotka ndin selittd isivdt viraston tarjousanalyysin tuloksia. 

17 Tarjouskilpailumarkkinoiden markkinamddrittelyssd onkin usein korostunut markkinoiden kuvaileva arvi
ointi. Ks. esim. komission padtoskaytannostd asia M.7278 General Electric I Alstom, 8.9.2015 ja asia M.7555 
Staple I Office Depot, l 0.2.2016. 
18 Asia T-699/14 Topps Europe v. komissio, 11.1.2017, kohta 82 ja asia T-380/17 HeidelbergCement ja 
Schwenk Zement v. komissio, 5.10.2020, kohta 331 . 
19 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011 ), s 64. Ks. myos Euroopan komission suun
taviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31 /03). kohta l O; Horizonta l Merger Guidelines, 
US DOJ and the FTC, August 19, 2010, s. 7: "Evidence of competitive effects can inform market definition, 
just as market definition can be informative regarding competitive effects." 
20 OECD Policy Roundtables - Marke t Definition. 2012, s. 40. Myos useat kilpailuviranomaiset korostavat 
omissa suuntaviivoissaan kilpailun ldheisyyden tarkastelun merkitystd tallaisilla markkinoilla. Ks. esim. Bun
deskartellamt - Guidance on Substantive Merger Contro l. 201 2, kohta 37 sekd CMA Merger Assessment 
Guidelines 2021. kohta 4.15. Ks. myos Horizontal Merger Guidelines, US DOJ and the FTC, August 19, 20 lo. 
s. 8: "Defining a market broadly to include relatively distant product or geographic substitutes can lead 
to misleading market shares. This is because the competitive significance of distant substitutes is unlikely 
to be commensurate with their shares in a broad market". 
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Segmenttikohtainen tarkastelu on perusteltua myos siksi. e ttd kyseessd on hin
tadiskriminaatiomarkkina. 2 1 22 

6.3.2 Rakennusautomaation projektimarkkinat 

6.3.2. l Rakennusautomaation projektimarkkinoista yleisesti 

58. Rakennusautomaatio lla tarkoitetaan talotekniikkaan liittyvdd rakennusten 
teknisten ldmmitys-, jddhdytys-, valvonta -, hdlytys-, valaistus- ja ilmanvaihto
laitteiden ohjaamista ja valvontaa automaattisesti. Automaatiojdrjestelmid 
voidaan urakoida niin uudis- kuin saneerauskohteisiin. 

59. Erilaisiin uudiskohteisiin, kuten liike-, toimisto-, logistiikka-, urheilu-, hotelli- ja jul
kistiloihin, asennetaan L Vl-urakan loppuvaiheessa rakennusautomaatiojdrjes
te lmd, jolla sdddellddn kohteessa olevaa talotekniikkaa, eli pddasiassa LVl
laitteiden muodostamaa kokona isuutta . LVl-urakka toteutetaan ldhtokohtai
sesti rakennusautomaatiourakasta erillisend kokonaisuutena. Joskus ta lotek
niikan toimija, jonka portfolioon kuuluvat sekd L VI- ettd rakennusautomaa
tiourakoint i. toteuttaa molemmat kokonaisuudet samanaikaisesti niin sanot
tuna L VIA-ura kka na. Usein kuitenkin myos L VIA-urakoissa L Vl-asennuksesta ja 
automaatioasennuksesta vastaavat erilliset to imijat. 

60. Uudiskohte iden urakoinnin lisdksi rakennusautomaatiojdrjestelmid joudutaan 
uusimaan ta i pdivittdmddn aika ajoin. Rakennusautomaatiojdrjestelmd voi
daan uusia tyypillisesti kahdella tavalla . Jd~estelmdlle voidaan suorittaa tdysi 
saneeraus, jossa a lakeskus ja kenttdla itteet sekd tarvittaessa kaa pelointi vaih
detaan tdysin uusiin. Kdytdnnossd saneeraushankkeet koostuvat hankkeista, 
joissa saneera ttavaan rakennukseen asennetaan vanhan automaatiojd~es
te lmdn tilalle uusi automaatiojdrjestelmd, minkd lisdksi jdrjeste lmid asenne
taan saneerattaviin kohteisiin, joissa e i ennestddn ole ollut automaatiojdrjes
te lmdd. 

61. Kevyempi vaihtoehto tdydelle saneeraukselle on jd~estelmdn pdivitys, jossa 
osa rakennusautomaatiojdrjestelmdd muokataan, laajennetaan tai vaihde
taan osittain nykyaikaisempaan ja kohteessa o levat alakeskuskotelot, kent
td la itteet ja kaapeloinnit hyodynnetddn ositta in. Jdljempdnd tarkemmin ku
vatuista syistd automaatiojdrjeste lmien pdivitys tapahtuu tyypillisesti saman 
jdrjestelmdvalmistajan laitteilla . Tdstd syystd ndihin kohteisiin viitataan 

2 1 Hintadiskriminaatiolla tarkoitetaan hinnoittelua, jossa samasta tuotteesta ta i palvelusta veloitetaan eri 
hinta eri asiakka ilta . Niin sanottu kolmannen asteen hintadiskriminaatio edellyttdd, ettd yritykset pystyvdt 
tunnistamaan riittdvdn suurella todenndkoisyydelld asiakkaita tai asiakasryhmid, joiden maksuhalukkuu
det (ta i yleisemmin kysynndt) eroavat toisistaan sekd sitd, ettd asiakkaat eivdt voi kdydd pa lvelulla kaup
paa jdlkikdteen keskenddn. 
22 Markkinoilla, joilla hintadiskriminaatio on mahdollista, yrityskaupan hintavaikutukset voivat olla erila iset 
eri asiakasryhmille. Rakennusautomaatiourakoinnin markkinoilla palveluntarjoaja t ja asiakkaat kdyvdt 
kauppaa sopimuksista kahdenkeskisissd neuvotteluissa ja tarjouskilpailujen vdlitykselld . Koska asiakkaiden 
vdlinen hinta -arbitraasi on kdytdnnossd mahdotonta, tarjoajat voivat soveltaa eri hinnoittelua eri asia
kassegmenteissd eli hintadiskriminoida segmentt ien vdlilld. Komission tiedonanto merkityksell isten mark
kinoiden mddritelmdstd yhteison kilpa iluoikeuden kannalta (97 /C 372/03), kohta 43. 
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myohemmin myos migraatiokohteina. Tarkka rajanveto tallaisten saneeraus
kohteiden seka rakennusautomaation huollon ja kunnossapidon valilla on 
vaikeaa. 

62. Rakennusautomaatiourakoinnin markkinoille kuuluu siten laaja joukko erilaisia 
hankkeita . Hankkeita on mahdollista luokitella paitsi edella kuvattujen hanke
tyyppien, mutta myos esimerkiksi hankkeen koon, tilaajatyypin ja kilpailutus
tavan mukaan. Tarjouskilpailumarkkinoilla yksitta inenkin kilpailutus voi muo
dostaa oman relevantin markkinansa.23 Yleensa markkinoiden rajaaminen 
yksittaisia hankkeita laajemmaksi voi kuitenkin toimia hyodyllisena lahtokoh
ta na kilpailuvaikutusten arvioinnille. Seuraavassa kuvataan viraston havaitse
mia hanketyyppien ominaispiirteita ja markkinatoimijoiden valisia eroja tassa 
tarkoituksessa. 

6.3.2.2 Hanke tyyppien kilpailuolosuhteissa on eroja 

63. Viraston kuulemien markkinato imijoiden mukaan edella kuvatut rakennusau
tomaatiourakoinnin hanketyypit eroavat urakointia tarjoavien yritysten nako
kulmasta to isistaan esimerkiksi valintaperusteiltaan, kannattavuudeltaan ja 
hankintatavoiltaan. Eri hanketyyppien ja niiden ominaispiirteiden tasmallinen 
maaritte ly on kuitenkin vaikeaa, silla rakennusautomaatiomarkkinoille kuuluu 
laaja joukko erilaisia hankkeita, ja tietty p rojekti. esimerkiksi saneerauskohde, 
voi tilanteen mukaan olla kilpailuolosuhteiltaan uudiskohteen kalta inen 
taikka enemman jarjestelman paivitysta ta i migraatiokohdetta muistuttava.24 

Rakennusautomaatio ta hankkii viraston selvitysten mukaan lisaksi heterogee
ninen joukko asiakkaita, jotka painottavat urakoitsijaa valitessaan erilaisia kri
teereita . Osa hankkeista on myos avoimempia kilpailuille kuin toiset. Havait
tuja eroavaisuuksia kuvataan tarkemmin a lla. 

64. Viraston selvitysten mukaan etenkin uud iskohteiden kilpailutuksissa keske inen 
valintaperuste on useimmiten hinta. Uudiskohteet ovat kilpailulle myos muita 
hanketyyppeja avoimempia, silla kilpailutuksia e i rajoita esimerkiksi kohteessa 
o leva kantajarjestelma. Pa ivityskohteet seka sellaiset saneerauskohteet, 
joissa automaatiojarjestelma uusitaan ainoastaan ositta in, eivat usein o le kil
pailulle yhta lailla avoimia kuin uudiskohteet. Hinta ei a ina muodosta keskei
sinta valintaperustetta ta llaisissa kohteissa, vaan toimittajan valintaa ohjaa 
usein aikaisempi asiakassuhde seka kohteessa jo asennettuna oleva ja~es
telma. Henkin migraat iokohteissa asiakkaan tarjouspyyntoja ja kilpailutuk
seen osallistumista ohjaa vahvasti kohteessa oleva jarjestelma. 

65. Rakennusautomaatiohankkeet eroavat toisistaan myos kannattavuudel
taan. Uudiskohteet ja sella iset saneerauskohteet, joissa jarjestelma vaihde
taan kokonaan, ovat heikommin kannattavia muihin hanketyyppeihin 

23 Ks. esim. Horizonta l Merger Guidelines, US DOJ and the FTC, August 19, 201 o, s. 13. Ks. myos esim. ko
mission paatos asiassa M.7278 General Electric I Alstom, 8.9.2015, liite I. kohta 10. 
24 Esimerkiksi sellaiset taydet saneerauskohteet, joissa rakennusautomaatiojarjestelma kenttalaitteineen 
vaihdetaan taysin uusiin, ovat kilpailuolosuhteiltaan ositta in uudiskohteiden ka lta isia . Saneerauskohteet, 
joissa automaatioja~estelma uusitaan puolestaan osittain, ovat taas samankaltaisia migraatiokohteiden 
kanssa. 
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verra ttuna. Sen sijaan migraatiokohteet ja paivitykset nahdaan kannatta-

66. Rakennusautomaatiohankkeet eroavat toisistaan myos kilpailutustavaltaan. 
Uudiskohteet kilpailutetaan usein hyvissa ajoin etukateen, jolloin toimijoilla on 
mahdollisuus varautua ja varata riittavat resurssit urakkaan. Uudiskohteet 
myos sitovat usein resursseja pidemmaksi aikaa verrattuna lyhempiin sanee
rausurakoihin. Saneerauskohteet, myos tayssaneeraukset, kilpailutetaan uu
diskohteita lyhyemmalla varoitusajalla . Lyhyt varautumisaika johtaa usein sii
hen, ettei kaikilla toimijoilla o le mahdollisuutta tarjota saneerauskohteisiin. 
koska resurssit on sidottu olemassa olevaan tilauskantaan. 

67. Myos tilaajatyypilla voi olla vaikutusta kilpailuolosuhteisiin. Eri tilaajat, kuten 
julkinen sektori, kiinteistonomistajat ja rakennusliikkeet, kayttavat osittain eri 
valintakriteereita kilpailuttaessaa n rakennusautomaatiota. Esimerkiksi raken
nusliikkeille keskeisin kriteeri on usein hinta . Myos julkisen sektorin kilpailutuk
sissa maaraavana tekijana on usein hinta. Kiinteistonomistajat ja teollisuus
asiakkaat puolestaan suosivat muita tekijoita, kuten jarjestelman laatua, jar
jestelmien yhdenmukaisuutta seka jarjestelman pitkaa elinkaarta. Markki
noilla onkin asiakkaita, jotka lahtokohta isesti hyvaksyvat vain tietyt toimijat ra
kennusautomaation urakoitsijoiksi. 

6.3.2.3 Kilpailijoiden painopistealueissa on eroja 

68. Viraston selvitykset osoittavat, etta rakennusautomaatioprojektien markki
noilla to imii myos yrityksia. joiden toiminta on painottunut tietynlaisiin raken
nushankkeisiin ja siten myos niiden osapuolille tuottama kilpailun paine vaih
te lee riippuen siita, minkalaisen hankkeen kilpailutuksesta on kyse. Tietyt ra
kennusautomaatiourakoitsijat osallistuvat aktiivisemmin tietyn tyyppisiin kilpai
lutuksiin ja vetaytyvat jarjestelmallisesti tietynlaisista kilpailutuksista . 

69. 

sesti migraatiohankkeisiin. 

ilpailijat puolestaan 
ovat keskittyneet erityi-
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, ovat todenneet keskittyvansa rakennusautomaatiourakoinnissa 
vanhojen asiakkaidensa pa lvelemiseen ja naiden kiinteistojen urakointiin, sa-
neerauksiin seka perusparannusten ja laajennusten tekemiseen seka ositta in 
isoihin hankkeisiin. Kyseiset toimijat panostavat usein rakennuksen koko elin
kaareen, pitkiin asiakassuhteisiin seka huollon ja teknisen tuen tasoon ja laa
tuun. Tallaiset kilpailija t ovat todenneet o levansa vain rajatust i lasna uudis
kohteiden rakennusautomaatiourakkamarkkinalla. 

71. Suurimpien kilpailijoiden lisaksi osa keskisuurista ja pienemmista rakennusau
tomaatiourakoitsijoista on erikoistunut tiettyyn projektityyppiin tai on keskitty
nyt olemassa o levan asiakaskuntansa palvelemiseen. Markkinoilla toimii nai
den lisaksi joukko keskisuuria ja pienia automaatiourakoitsijoita, joiden toi
minta ei o le painottunut vanhojen asiakka iden palvelemiseen tai tietynlaisiin 
hankkeisiin. 

72. Viraston selvitysten mukaan hankkeen koolla saattaa kuitenkin olla vaikutusta 
myos naiden kilpailijoiden osapuolille tuottamaan kilpailupaineeseen. Viras
ton selvitysten mukaan paaasiassa vain osapuolten viisi suurinta kilpailijaa toi
mivat suurimmissa hankkeissa. Muista kilpailijoista suurin osa toimii alle l 00 000 
arvoisissa hankkeissa.26 Monet rakennusautomaatiota hankkineet asiakkaat 
ovat myos todenneet, etta ta~oajien joukko eroaa pienissa ja suuremmissa 
hankkeissa. Viraston selvityksissa on niin ikaan kaynyt ilmi. etta hankkeen koko 
ja sen vaatimat henkilostoresurssit vaikuttavat toimijoiden mahdollisuuksiin 
tarjota hanketta. 

73. Markkinoilla toimii varsinaisten rakennusautomaatiourako itsijoiden lisaksi kil-
pailijoita, joiden p rojektiliiketo iminta on keskittynyt toisenlaiseen urakointiin 
kuin osapuolten. Markkinoilla to imii ensinnakin talotekniikkayrityksia, -

Ta lotekniikkayri
tykset tarjoavat rakennusautomaatiota merkittavissa maarin osana ta lotek-
niikan kokonaisurakkaa, joka sisaltaa rakennusautomaation lisaksi muuta ta
lotekniikkaa, kuten LVIS-toita . Naiden yritysten rakennusautomaatioliiketoi
minnasta merkittava osa liittyy ta lo tekniikan kokonaishankkeisiin, joissa raken
nusautomaatiota ei kilpailuteta erikseen. 

7 4. Markkinoilla toimii myos kiinteistopalveluyrityksia, kuten L& T ja ISS, jotka tarjoa
vat paaasiassa kiinteistopalveluja, kuten siivous- ja kayttajapalveluita seka 
kiinteistonhoitoa. Kiinteistopa lveluyri tysten p rojektiliiketoiminta on kuitenkin 
keskittynyt erityyppiseen urakoint iin kuin osapuolten. Esimerkiksi ISS:n p rojekti
to iminta on keskittynyt olemassa oleviin asiakkuuksiin seka osana 

26 Selvityspyyntoihin vastanneista keskisuurista ja pienemmista yrityksista 53 ilmoitti to imivansa rakennus
automaation p rojektimarkkinoilla. Na ista markkinoilla toimivista yrityksista alle puolet, 24 yritysta, ilmoitti 
tehneensa yli 100 000 euron arvoisia hankke ita vuonna 2019. Toman kokoisten projektien osuus kyseisten 
yritysten myynnista oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vahaista ja rajautui useimmiten yksittaisiin 
p rojekteihin. Yrityksista ainoastaan viisi ilmoitti tehneensa yli 300 000 euron arvoisia hankkeita vuonna 
2019. 
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kiinteistohuoltoa tehtavaan rakennusautomaatiojarjestelman huoltoon, e ika 
edellyta esimerkiksi ja rjeste lmaosaamista . 

6.3.2.4 Tarjousanalyysi osoittaa osapuolten toiminnan samankaltaisuuden 

75. Edella kuvatut eroavaisuudet seka hanketyyppien etta niihin tarjoavien yritys
ten valilla heijastuvat myos KKV:n tarjousanalyysin tuloksiin. Tarjousanalyysin 
toteutusta ja tuloksia on kuvattu tarkemmin kilpailun laheisyytta koskevassa 
jaksossa 7.3.4. Tarjousanalyysin tulokset t iivistyvat niin sanottuihin suhteellisiin 
asiakassiirtymiin, joita voidaan tarjouskilpailumarkkinoilla arvioida tarkaste le
malla, kuinka suuren osa kilpailutusten arvosta osapuolet ovat havinneet kul
lekin kilpailija lleen. Suhteellisten asiakassiirtymien voidaan ajatella riippuvan 
kahdesta tekijasta: siita, kuinka suuressa osassa osapuoli kohtaa tietyn kilpai
lijan, seka siita, kuinka suuren osan osallistumistaan kilpailutuksista kilpailija 
voittaa.27 

76. Viraston kuulemien kilpailijoiden mukaan ne eivat osall istu kilpailutuksiin, joissa 
ne arvioivat mahdollisuutensa voittoon olevat niin heikot, e ttei tarjoaminen 
o lisi taloudellisesti kannattavaa. Kun tietyt yritykset kohtaavat toisensa kilpai
lutuksissa toistuvasti, paljastaa se siten, etta kyseiset yritykset katsovat pysty
vansa voittamaan samankalta isissa kilpailutuksissa. To isaalta kun kaksi projek
t imarkkinoilla toimivaa yritysta e ivat kohtaa toisiaan tarjouskilpailussa, viittaa 
tama siihen, etta niiden liikevaihto kertyy joko erityyppisiin hankkeisiin liittyvista 
kilpailutuksista tai suorahankinnoista, joita ei edes kilpailuteta . 

77. Koska kahden yrityksen valiset suhteelliset asiakassiirtymat riippuvat yritysten 
kohtaamistodennakoisyyden lisaksi siita, kuinka usein ne tosiasiallisesti voitta
vat toisensa, heijastavat ne myos kyseisten yritysten kilpailuetujen samankal
taisuutta. Korkea suhteellinen asiakassiirtyma tietylle kilpailijalle voi siten selit
tya osaltaan silla, etta asiakkaat nakevat juuri kyseiset yritykset keskenaan 
korvaavina vaihtoehto ina esimerkiksi hinnan tai laadun perusteella. 

78. KKV:n tarjousaineiston perusteella suhteellinen asiakassiirtyma Assemblinilta 
Fidelixille on 39 p rosenttia ja Fidelixilta Assemblinille 56 prosenttia (ks. jakso 
7.3.4.5) . Kyse on erittain korkeista asiakassiirtymista. Molempien osapuolten 
toiseksi laheisin kilpailija on Schneider. Assemblinin asiakassiirtyma Schneide
rille on puolet sen asiakassiirtymasta Fidelixille, 19 p rosenttia . Fidelixin asiakas
siirtyma Schneiderille on puolestaan a lle neljanneksen sen asiakassiirtymasta 
Assemblinille, 13 prosenttia. Osapuolten muut yri tyskauppailmoituksessa lue
tellut paakilpailijat ovat viela selvasti Schneideria etaisempia kilpailijoita osa
puolille. Assemblinin yhteenlaskettu asiakassiirtyma Arelle, Caverionille, Ho
neywellille ja Siemensille on 11 prosenttia ja Fidelixin vain 5 prosenttia . 

79. KKV:n arvion mukaan edella raportoidut suhteelliset asiakassiirtymat vahvis
tavat kyseisten kilpailijoiden kertoman siita, miten niiden liiketoiminta eroaa 
osa uolten toiminnasta. Tar"ousanal si vahvistaa m os kasit ksen 

. Viraston 

27 Lisaksi havittyjen tarjouskilpailujen arvoon perustuvat suhteelliset asiakassiirtymat riippuvat luonnollisesti 
siita, kuinka suuria kilpailutuksia kilpailija voittaa. 
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Osapuolten kol
manneksi laheisin kilpailija ovatkin ryhmana tarkasteltuna Fidelixin omat ja l
leenmyyjat. Assemblinin suhteellinen asiakassiirtyma Fidelixin jalleenmyyjille oli 
9 prosenttia ja Fidelixin l O prosenttia. 

6.3.2.5 Johtopaatos rakennusautomaation projektimarkkinoiden maarittelysta 

80. Hankkeiden heterogeenisuuden vuoksi markkinoiden tarkkaraja inen maarit
tely on asiassa haastavaa. KKV:n selvitykset kuitenkin osoittavat, etta relevan
t it hyodykemarkkinat ovat tosiasiassa kapeammat kuin rakennusautomaa
t ion projektimarkkinat. Virasto on havainnut selvityksissaan useita tekijoita, 
jotka puoltavat eri markkinasegmenttien tarkempaa tarkastelua. 

81 . KKV:n selvitykset osoittavat, etta rakennusautomaation projektimarkkinoiden 
kysynta- ja tarjontaolosuhteet vaihtelevat hanketyypista riippuen. Uudiskoh
teiden, saneerauskohteiden ja migraatiokohteiden rakennusautomaatiopro
jektien kilpailuolosuhteet eroavat toisistaan. Rakennusautomaation projekti
markkinoilla toimii yrityksia, joiden liiketoiminta on painottunut tiettyihin han
ketyyppeihin tai joiden toiminta on keskittynyt toisenlaiseen urakoint iin kuin 
osapuolten. 

82. Osa kilpailijoista, kuten osapuolten suurimmat kilpailijat, on keskittynyt palve
lemaan olemassa olevaa asiakaskuntaansa sellaisissa rakennusautomaa
t iohankkeissa, joita ei kilpailuteta erikseen. Osa toimijoista tarjoaa lisaksi ra
kennusurakointia osittain osana laajempia talotekniikan kokonaiskilpailutuk
sia. Viraston selvitysten mukaan yrityskaupan osapuolet keskittyvat taos vah
vasti uudiskohteiden seka sellaisten saneerauskohteiden urako intiin, joissa ra
kennusautomaatiojarjestelma uusitaa n kokonaan. 

83. Edella kuvattujen seikkojen lisaksi hankke ita erottavat myos hankkeen koko 
ja asiakastyyppi. Differentiaat ion ulottuvuuksia on useita, eika markkinan tark
karajainen maaritte ly o le tasta syysta mahdollista . 

84. Osapuolet ovat KKV:n tarjousanalyysin perusteella toisilleen eritta in laheisia 
kilpailijoita koko tarjousaineiston tasolla . Johtopaatos osapuolten valisesta la
heisyydesta ei siten perustu markkinan segmentointiin esimerkiksi tarjousten 
kokoluokan tai hanketyypin perusteella . Tulos koskee kuitenkin nimenomaan 
tarjouskilpailuja, joihin vahintaan toinen osapuolista on osallistunut. Tar
jousanalyysin ja markkinakuulemisen perusteella muut a lan suuret to imijat ei
vat kilpaile yhta voimakkaasti kyseisista asiakkuuksista, vaan merkittava osa 
niiden liikevaihdosta kertyy hankkeista, joihin osapuolet eivat vastaavasti 
osallistu. Tasto syysta koko rakennusautomaation projektimarkkina, joka sisal
tao kaiken a lan toimijoiden liikevaihdon, on relevanttina markkinana liian la
vea. Toisaalta edella todettu myos vahentaa tarkkarajaisen markkinamaarit
te lyn merkitysta kasilla olevan asian vaikutusarvioinnissa, silla osapuolten vali
sen kilpailun laheisyyden ansiosta keskittyma pystyy kohdistamaan hinnanko
rotukset asiakkaille, joista osapuolet jo nykyisellaan kilpailevat. 



'

~ ,~ ,, Kilpailu- ja 
\i.. \i.. kuluttajavirasto 

Paatos 
Dnro KKV /94/14.00.10/2021 
Julkinen versio 
30.7.2021 

22 (96) 

85. Markkinoiden maarittely on vakiintunut osa yrityskaupan kilpailuvaikutusten 
arviointia . Markkinamaaritte lylla ei o le kuitenkaan arvioinnissa itsenaista ase
maa vaan se on valine keskittyman kohtaaman kilpailun paineen hahmotta
miseen ja edeltaa varsinasta vaikutusarviota . Markkinoiden tarkkaraja inen 
maaritte ly ei ole kaikissa asioissa tarpeen eika mahdollista edes siina tapauk
sessa, etta viranomainen puuttuu yrityskauppaan.26 Myos KKV:n viimeaikai
sen tapauskaytannon perusteella markkinoiden tarkkarajainen maarittely esi
merkiksi rakentamisen markkinoilla ei monesti ole mahdollista hankkeiden voi
makkaan heterogeenisyyden vuoksi.29 

86. Vaikka markkinaa ei ole mahdollista maaritella tarkkarajaisesti, virasto pitaa 
perusteltuna tarkastella jaljempana markkinaosuuksia rakennusautomaatio
projektien kokonaismarkkinan lisaksi sen hanketyyppikohta isissa a lasegmen
teissa, etenkin uudiskohteissa, joissa osapuolilla on merkittavaa paallekkai
syytta. Tama vastaa komission kaytantoa, jossa d ifferoitujen tuotteiden mark
kinoilla kilpailuvaikutuksia on tarkaste ltu erikseen tietyissa potentiaalisesti on
gelmallisimmissa laajemman relevantin markkinan alasegmenteissa.30 

6.3.3 Rakennusautomaation huolto ja kunnossapito 

87. Viraston selvitysten perusteella rakennusautomaation markkinoille kuuluu yri
tyskauppailmoituksen mukaisesti laaja joukko erilaisia huolto- ja kunnossapi
topalveluita. Rakennusautomaation huoltoon ja kunnossapitoon voidaan 
katsoa kuuluvan muun muassa ohjelmistopaivitykset asennettuihin jarjestel
miin, asennetun automaatioja~estelman kehitys- ja parannustyo seka muut 
mahdolliset huolto- tai yllapitosopimuksiin liittyvat tehtavat, kuten asiakkaan 
toimipisteessa tehtavat jarjestelman huolto, toimintatestaukset ja la iteuusin
nat. 

88. Huolto- ja kunnossapitopalveluiden markkinoita e i viraston selvitysten mu
kaan voida taysin erottaa rakennusautomaation p rojektimarkkinoista. Virasto 
on selvityksissaan havainnut, etta huollosta ja kunnossapidosta on ero tetta
vissa ilmoittajan maaritelman mukaisten jarjestelmapaivitysten ja takuuhuol
lon ohella sellainen huolto ja kunnossapito, jonka rakennusautomaatioura
ko itsija on voittanut hoidettavakseen osana rakennusautomaatioprojektia.3 1 

28 Esimerkiksi komissio on useissa puuttuvissa paatoksissaan jattanyt markkinoiden maarittelyn joltain osin 
avoimeksL mikali yrityskauppa johtaisi kilpailun olennaiseen estymiseen kaikilla mahdollisilla markkina
maarittelyilla . Unionin yleinen tuomioistuin on vahvistanut komission menettelyn; ks. esim. asia T-380/17 
HeidelbergCement ja Schwenk Zement v. komissio, 5.10.2020, kohdat 316-320. 
29 KKV:n paatos Donges Teras Oy / Ruukki Building Systems Oy, 17.4.2020 (dnro 1238/14/2019); KKV:n paa
tos Parma Oy I AS TMB, 7.2.2019 (dnro 788/14/2018) . 
30 Ks. esim. komission paatokset asioissa M.7278 General Electric/ Alstom, 8.9.2015 ja M.9076 Nove/is / 
Aleris, l. l 0.2019. Maantieteellisten markkinoiden diffe raation osalta ks. komission paatos asiassa M.8444 
ArcelorMittal I /Iva, 7.5.2018. 
3 1 Ks. jakso 6.3.2.3, jossa todetusti monet osapuolten suurimmista kilpailijoista ovat todenneet keskitty
vansa rakennusautomaatiourakoinnissa vanhojen asiakkaiden pa lvelemiseen ja naiden kiinteistojen sa
neerauksiin seka perusparannusten ja laajennusten tekemiseen. 
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89. Huolto ja kunnossapito, jonka rakennusautomaatiourakoitsija tarjoaa raken
nusautomaatiouraka n myota jo o lemassa o levalle asiakaskunnalleen, on 
ositta in paallekkaista p rojektimarkkinoille kuuluvan migraatiotoiminnan 
kanssa ja tarkka rajanveto palveluiden valilla on vaikeaa. Tallaista kunnossa
pitopa lvelua ei kilpailuteta rakennusautomaatiourakan ja lkeen uudelleen, 
vaan asiakas hankkii huollon ja kunnossapidon suoraan rakennusautomaa
t iourakoitsijalta . Talla isen huollon ja kunnossapidon ei voida ka tsoa kuuluvan 
samalle markkinalle vapaasti kilpailutettavan huollon ja kunnossapidon 
kanssa. 

90. KKV:n selvityksissa on niin ikaan ilmennyt, etta ohjelmointia edellyttavassa 
huoltotyossa jarjestelmakohtainen osaaminen ohjaa potentiaalisten tarjo
ajien joukkoa, eivatka kaikki toimijat voi nain ollen ta~ota huoltoa ja kunnos
sa pitoa kaikkiin kohteisiin edes silla osalla markkinaa, joka ei ole kytkoksissa 
rakennusautomaation projektimarkkinoihin. Esimerkiksi e raan keskikokoisen 
kilpailijan mukaan huollon ja kunnossapidon markkinoilla toimii laaja joukko 
erilaisia kilpailijoita, joista osa kykenee ohjelmoimaan useampaa eri raken
nusautomaatiojarjestelmaa, osan taos ollessa erikoistunut hyvin rajattuun 
maaraan jarjestelmia. 

9 1. Viraston selvitysten mukaan rakennusautomaation huollon ja kunnossapidon 
markkina on nain o llen todellisuudessa ilmoittajan maaritelmaa kapeampi.32 

KKV kuitenkin katsoo, etta yrityskaupan kilpailuvaikutuksia e i o le tarpeen tar
kastella tarkemmin kilpailulle vapaan rakennusautomaation huollon ja kun
nossapidon markkinoilla, silla viraston selvityksissa ei ole tullut esiin seikkoja, 
jotka viittaisivat siihen, etta yrityskauppa johtaisi kilpailuongelmiin kyseisilla 
markkinoilla . Silta osin kuin kyse on taos huollosta ja kunnossapidosta, jonka 
rakennusautomaatiourakoitsija tarjoaa rakennusautomaatiourakan myota jo 
o lemassa o levalle asiakaskunnalleen, virasto katsoo, etta yrityskaupan mah
dolliset kilpa ilunvasta iset vaikutukset tulevat myos huollon ja kunnossapidon 
osalta huomioiduksi osana rakennusautomaation p rojektimarkkinoiden tar
kastelua . 

6.3.4 Rakennusautomaation tuotteiden myynnin markkinat 

92. Viraston selvityksissa on tullut ilmL etta yrityskauppa ilmoituksessa annettu ku
vaus rakennusautomaation tuotteiden myynnin markkinasta on ositta in vir
heellinen. llmoittaja on sisallyttanyt rakennusautomaation tuotteiden myyn
nin markkinalle rakennusautomaatiotuotteita ja la itteita myyvien kilpailijoiden 
lisaksi toimijoita, kuten Produal ja Belimo, jotka valmistavat ja myyvat niin kut
suttuja kenttalaitteita . Viraston selvitysten mukaan kentta laitteet ovat komp
lementteja osapuolten myymien rakennusautomaatiojarjestelmatuotteiden 
kanssa. Selvityksissa on ilmennyt lisaksL etta Ouman valmistaa ja myy lahinna 

32 Ks. myos esim. komission tiedonanto merkityksellisten markkinoiden maaritelmasta yhteison kilpailuoi
keuden kannalta (97 /C 372/03), kohta 56, jonka mukaan tarkasteltaessa primaari- ja sekundaarimarkki
noita markkinamaarittely edellyttaa huolellisuutta, silla sekundaarimarkkinat voidaan maaritella joko 
osaksi primaarimarkkinaa, useammaksi kapeammaksi sekundaarimarkkinaksi tai erill isiksi markkinoiksi riip
puen siita, milta osin ja kuinka nopeasti asiakkaat voivat sekundaarituotteiden ta i -palveluiden osalta 
reagoida esimerkiksi hinnankorotuksiin ja korvata niita toisilla. 
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asuinkiinte istoissa kaytettavia automaatiojarjestelmia. Edella esitetysta seu
raa, etta osapuolten voidaan katsoa to imivan ilmoitettua kapeammilla ra
kennusautomaatiojarjestelmatuotteiden markkinoilla, joilla osapuolten mark
kinaosuudet ovat vastaavasti ilmoitettua korkeammat. 

93. KKV on selvityksissaan lisaksi havainnut, etta eri toimitta jien rakennusauto
maatiojarjestelmatuotteissa on ilmoitta jan nakemyksesta poiketen eroja. 
KKV:n selvitysten mukaan Fidelixin tuotteiden etuna on mm. edullisuus, jarjes
telman toimiva kayttoliittyma, sen vahva asema Suomessa seka se, etta myos 
huoltoliikkeet ovat tottuneet kayttamaan Fidelixia laajan asennuskannan an
siosta . Virastolle on niin ikaan esitet ty, etta Fidelixin rakennusautomaatiojar
jeste lmatuotteet ovat hinnaltaan kilpailukykyisia, mika ohjaa urakoitsijoita 
kayttamaan kyseisia laitte ita . Jo idenkin kilpailijoiden laitteita kaytetaan taos 
laadun takia. KKV:n selvitysten mukaan myos kilpailutuksessa saattaa o lla jo 
maaritelty, kenen laitetoimitta jan tuotteilla projekti tehdaan, etenkin tilan
te issa, joissa o lemassa olevaa jarjestelmaa laajennetaan. 

94. KKV on selvityksissaan niin ikaan havainnut, etta rakennusautomaatioja~es
te lmatuotteita hankkivien asiakkaiden on ilmoitta jan nakemyksesta poiketen 
vaikeampi vaihtaa jarjestelmatoimittajasta toiseen. Viraston kuulemien auto
maatiourako itsijoiden mukaan tiettya rakennusautomaatioja~estelmatuo
tetta kayttavien urako itsijoiden osaaminen saattaa olla vahvasti keskittynyt 
kaytossa olevaan jarjestelmaan ta i jarjestelmiin. 

95. Viraston selvitysten mukaan rakennusautomaatiojarjestelmatuotteiden mark
kina on nain ollen todellisuudessa ilmoittajan maaritelmaa kapeampi. Edella 
mainituilla kapeammilla markkinoilla myos kysynnan korvattavuus on ilmoitet
tua vahaisempaa. Virasto on siten tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia 
ensisijaisesti kapeammilla ja rjestelmatuotte iden markkinoilla, joille e i sisally 
kenttalaitteita . Tarkka markkinamaarittely voidaan kuitenkin jattaa avoi
meksL sil la yrityskaupan osapuolten markkina-asema jarjestelmatuotteiden 
valtakunnallisilla markkinoilla on yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvioinnin 
kannalta merkittava ja riippumaton kaytetysta segmentoinnista. 

6.4 KKV:n arvio relevanteista maantieteellisista markkinoista 

96. KKV on keskittynyt ta rkastelemaan maantieteellisia markkinoita rakennusau
tomaation projektimarkkinoilla, joilla osapuolten paallekkainen toiminta on 
edella kuvatulla tavalla keskeisinta. KKV on arvioinut relevanttien markkinoi
den maantieteellista ulottuvuutta kuulemalla markkinatoimijoita seka kilpaili
joille lahetetyilla selvityspyynnoilla kera ttyjen tietojen ja rakennusautomaa
tion p rojektimyynti- ja tarjousanalyysiaineiston pohja lta . Viraston selvityksissa 
on noussut esille useita seikkoja, joiden perusteella re levantteja maantieteel
lisia markkinoita rakennusautomaation projektimarkkinoilla voidaan pitaa il
moitta jan esittamaa valtakunnallista markkinaa suppeampina. 

97. KKV on markkinakuulemisessa saanut viitteita kilpailun vahenemisesta paa
kaupunkiseudulla ja Etela-Suomessa. Myohemmin myos osapuolten ja kilpai
lijoiden kanssa kaydyissa puhelinkeskusteluissa on tullut esiin paikallisen tyon 
seka a lueellisen lasnaolon merkitys. Projektitoiminta vaatii a lueellista 
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lasnaoloa ja matkakustannukset rajoittavat kannattavaa toimintasadetta. 
Rakennushankkeet ovat usein pitkakestoisia, joten matkakustannukset kas
vaisivat merkittavan korkeiksi, mikali kohde sijaitsisi kaukana toimittajasta . Jois
sain tilanteissa asiakas voi olla valmis maksamaan matkakulut. mutta yleisesti 
paikallisuus on tarkea valintakriteeri ja asiakas haluaa loytaa urakoitsijan la
helta. 

98. Selvityspyyntovastausten mukaan kilpailija t toimivat hyvin paikallisesti ja nii
den toiminta rajoittuu paaasiassa niille a lueille, joilla niiden toimipisteet sija it
sevat. 

Kaavio I : Rakennusautomaation projektimyynnit maakuntiin, joissa myyjal/a 
toimipiste, kaikki toimijat. 

Rakennusautomaatiourakointi , koko maa 
Myynnit maakuntiin, joissa myyjalla toimipiste (2019) 

Koko markkina 106,7 MEUR 

Ei toimipistetta maakunnassa Toimipiste maakunnassa 

Lahde: RAU-toimijoiden myynti- ja toimipistetiedot 
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Kaavio 2: Rakennusautomaation projektimyynnit maakuntiin, joissa myyjdlld 
toimipiste, isot ja pienet toimijat erikseen. 

Rakennusautomaatiourakointi, koko maa 
Myynnit maakuntiin, joissa myyjalla toimipiste (2019) 

lsot toimijat (n=?) 69,7 MEUR Pienet toimijat (n=50), 36,9 MEUR 

Ei toimipistetta maakunnassa Toimipiste maakunnassa 

Lahde: RAU-toimijoiden myynti- ja toimipistetiedot 

99. Rakennusautomaation projektimyyntiaineiston mukaan myynnit ovat vah
vasti a lueellisia . Kuten kaaviot l ja 2 osoittavat, yli 90 prosenttia kaikista vuo
den 2019 projektimyynneistd keskittyi sellaisiin maakuntiin, joissa myyjd lld on 
to imipiste. Myos Assemblinin oma myynti on voimakkaasti keskittynyt sen ny
kyisten toimipisteiden ldhia lueille. 
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[Kaavio poistettu liikesalaisuutena] 

27 (96) 
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l 00. Assemblinin itsensa osallistumien kilpailutusten sijaintikuntien tarkastelu vahvis
taa niin ikaan kasitysta rakennusautomaation projektimarkkinoiden alueelli
suudesta. Kaavioista 3 ja 4 voidaan havaita, etta Assemblin on yksitta isia 
poikkeuksia lukuun ottamatta osallistunut kilpailutuksiin va in sellaisissa kun
nissa, jotka sijaitsevat maantieteellisesti lahella sen toimipisteita. 

101 . Tilaajilta keratysta tarjousanalyysia ineistosta voidaan lisaksi paatella, etta 
oma toimip iste urakan maakunnassa tai lahistolla on kaytannossa valttama
ton edellytys tarjouskilpailuihin osallistumiselle. KKV:n tarjousaineistossa on yli 
350 tarjouksen joukossa ainoastaan yksi tarjous, jossa tarjouksen jattajalla ei 
o llut toimipistetta siina maakunnassa, jossa urakka sijaitsi. eika tama tarjous 
menestynyt kyseisessa tarjouskilpailussa. 

l 02. KKV:n arvion mukaan rakennusautomaation projektimarkkinoita tulee tarkas
tella maakunta tasolla. Virasto on siten kiinnittanyt huomiota yrityskaupan 
osapuolten toiminta -alueisiin ja tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia 
etenkin niissa maakunnissa, joissa osapuolten paallekkaisyys rakennusauto
maation projekteissa on ilmoittajan toimittamien tietojen, ja viraston a lusta
van tarkastelun perusteella ollut merkittavinta. Uudenmaan ja Pirkanmaan 
ohella virasto on kuitenkin selvittanyt kilpailuolosuhteita jaljempana kuvatuin 
tavoin myos osapuolten paallekkaisella toiminta -alueella Varsinais-Suomessa 
seka taydellisyyden vuoksi myos muun Suomen osalta . 
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l 03. On todenndkoistd, etta myos rakennusautomaation huollon ja kunnossapi
don markkinoita tulee tarkastella rakennusautomaation p rojektimarkkinoiden 
tavoin korkeintaan maakuntakohtaisesti. Edelld jaksossa 6.3 todetuin tavoin. 
virasto kuitenkin ka tsoo, ettd yrityskaupan kilpailuvaikutuksien arvioinnin kan
nalta markkinoiden tarkempi mddritte ly ei ole asiassa tarpeen, silld yrityskau
pan mahdolliset kilpailunvasta iset vaikutukset tulevat huomioiduksi osana ra
kennusautomaation projektimarkkinoiden tarkastelua . 

l 04. Rakennusautomaation tuotteiden myynnin markkinoita tu lee tarkastella val
takunnallisena. KKV:n on arvioinnissaan huomioinut sen, ettd jd lleenmyyjd t ti
laavat automaatiojdrjestelmdtuotteita valtaosin sellaisilta toimijoilta, joilla on 
vdhintddn edustus Suomessa.33 KKV:n selvitysten mukaan rakennusautomaa
tiojdrjestelmdtuotteiden hankkimiseen ulkomailta liittyy myos pidempid toimi
tusaikoja ja tuotteiden varastointitarpeita, minkd lisdksi ulkomailta hankkiessa 
tuotteen hinta kasvaa. 

6.5 Yhteenveto relevanteista markkinoista 

l 05. Rakennusautomaation p rojektimarkkinoiden kysyntd- ja ta~ontaolosuhteet 
vaihtelevat hanketyypistd riippuen. Uudiskohteiden. saneerauskohteiden ja 
migraatiokohteiden rakennusautomaatioprojektien kilpailuolosuhteet eroa
vat toisistaan. Rakennusautomaation projektimarkkinoilla toimii yrityksid, joi
den liiketoiminta on painottunut tiettyihin hanketyyppeihin ta i joiden toiminta 
on keskittynyt toisenlaiseen urakointiin kuin osapuolten. 

l 06. Hankkeiden heterogeenisuuden vuoksi markkinoiden tarkkaraja inen mddrit
te ly on asiassa haastavaa. KKV:n selvitykset kuitenkin osoittavat. ettd relevan
tit hyodykemarkkinat ovat tosiasiassa kapeammat kuin koko rakennusauto
maation p rojektimarkkina. Yrityskaupan kilpailuvaikutuksia on peruste ltua tar
kastella rakennusautomaatioprojektien kokonaismarkkinan lisdksi sen hanke
tyyppikohtaisissa a lasegmenteissd, etenkin uudiskohteissa, joissa osapuolilla 
on merkittdvdd pddllekkdisyyttd . 

l 07. Rakennusautomaation p rojektimarkkinoita tulee tarkastella maakunta tasolla 
ja yrityskaupan kilpailuvaikutuksien arvioimiseksi etenkin Uudellamaalla ja Pir
kanmaalla. joissa osapuolilla on merkittdvdd pddllekkdisyyttd . 

l 08. Rakennusautomaation projektimarkkinoiden jdlkimarkkinoita, huoltoa ja kun
nossa pitoa on tarkasteltava erikseen siltd osin, kun kyse on huollosta ja kun
nossapidosta, jonka rakennusautomaatiourakoitsija ta~oaa rakennusauto
maatiourakan myotd olemassa olevalle asiakaskunnalleen. Yrityskaupan kil
pailuvaikutukset tulevat kuitenkin ta ltd osin huomioiduksi osana rakennusau
tomaation p rojektimarkkinoiden tarkastelua, eikd asiassa ole tullut myoskddn 
esiin seikkoja, joiden perusteella olisi tarpeen tarkastella tarkemmin kilpailulle 
vapaan huollon ja kunnossapidon markkinoita . 

33 KKV:n tarjousanalyysin jdrjestelmdverta ilun perusteella rakennusautomaatiourakoihin ei tarjota muilla 
rakennusautomaatiojd~estelmdtuotteilla. 
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l 09 . Rakennusautomaation tuotteiden myynnin markkinoita on tarkasteltava val
takunnallisesti ja erikseen jdrjeste lmdtuotteiden osalta (pl. kenttdlaitteet). 
Markkinoiden kapeampi tarkastelu saattaa olla perusteltua. mutta markkina
mddritte ly voidaan jdttdd td ltd osin avoimeksi. silld viraston arvio yrityskaupan 
kilpailuvaikutuksista ei ole riippuvainen kdytetystd segmentoinnista. 
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110. Arvioidessaan johtaako yrityskauppa kilpailulain 25 §:n mukaisesti tehokkaan 
kilpailun olennaiseen estymiseen Kilpailu- ja kuluttajavirasto analysoi, onko yri
tyskaupalla kilpailunvastaisia vaikutuksia. Tehokkaan kilpailun olennainen es
tymien on yleensa todennakoisempaa horisontaalisissa kuin ei-horisontaali
sissa yrityskaupoissa. silla horisontaalinen yrityskauppa voi merkittavasti va
hentaa kilpailua, silla sen seurauksena markkinoilla toimivien (ta i niille pyrki
vien) itsenaisten yritysten lukumaara vahenee, milla voi olla vaikutusta kau
pan osapuolten, niiden kilpailijoiden seka asiakasyritysten kohtaamaan kilpai
lupaineeseen seka kannustimiin kilpail la .34 

111 . Horisontaalisten yrityskauppojen aiheuttamat kilpailunvastaiset vaikutukset 
jaetaan koordinoimattomiin (unilateraaleihin) ja koordinoituihin vaikutuksiin. 
Yrityskaupalla on koord inoimattomia horisontaalisia vaikutuksia, kun se pois
tao osapuolten valisen kilpailuasetelman ja yrityskaupan aikaansaamasta kil
pailupaineen vahenemiseta hyotyvat myos kilpailijat ilman, etta yritykset ni
menomaisesti, tai edes hiljaisesti, koordinoivat toimintojaan. 

112 . KKV on arvioinut Assemblinin ja Fidelixin valisen yrityskaupan koordinoimatto
mia horisontaalisia vaikutuksia. Virasto on keskittynyt arvioimaan erityisesti yri
tyskaupasta mahdollisesti seuraavia kilpailunvastaisia vaikutuksia rakennus
automaation p rojektimyynnissa sellaisissa hanketyypeissa ja niilla a lueellisilla 
markkinoilla, joilla osapuolilla on merkittavaa paallekkaisyytta. 35 

7.2 llmoittajan ncikemys yrityskaupan kilpailuvaikutuksista 

113. llmoittajan mukaan yrityskauppa ei johda kilpailun olennaiseen estymiseen. 
llmoittajan mukaan osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet niin raken
nusautomaation projektimarkkinalla kuin huollon ja kunnossapidon seka ra
kennusautomaatiotuotteiden markkinoilla sailyvat kohtuullisina. 

34 Kilpailuviraston suuntaviivoissa yrityskauppavalvonnasta seka Euroopan komission horisontaalisia sulau
tumia koskevissa suuntaviivoissa kuvataan tarkemmin tapoja. joilla somalia tuotantoportaalla toimivien 
yritysten valiset jarjestelyt voivat estaa tehokasta kilpailua. Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppaval
vonnasta (2011 ), s. 63; 72-80; Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista 
(2004/C 31/03), kohdat 22- 63. 
35 Edella kuvatun perusteella osapuolten toiminta on paallekkaista myos rakennusautomaation projekti
myynnin ja lkimarkkinoilla, huollossa ja kunnossapidossa, seka jarjestelmatuotteiden markkinoilla, joita tar
kastellaan osana yrityskaupan horisontaalista vaikutusarviointia silta osin kuin niilla on jaljempana tarkem
min esitetyin perustein katsottu olevan vaikutusta yrityskaupan kilpailuvaikutuksiin p rojektimyynnin mark
kinoilla. 
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114. Taulukossa l on esitetty ilmoitta jan toimittamiin tieto ihin perustuvat arviot 
markkinoiden arvosta ja osapuolten markkinaosuuksista rakennusautomaati
ossa Suomessa36 vuonna 2017- 2019: 

Tau/ukko 1: Rakennusautomaation projektimarkkina Suomessa 2017- 2019. 

Yritys 2017 2018 2019 
% % % 

Assemblin [5- 1 0] [5-10] [5- 1 0] 
Fidelix [l 0--20] [ l 0--20] [20--30] 
Osapuolet 

[20-30] [20-30] [20-30] 
yhteensa 
Are [5- 1 0] [5-10] [5- 1 0] 
Caverion [5- 1 0] [ l 0--20] [ l 0--20] 
Honeywell [0- 5] [0--5] [0--5] 
Schneider [ l 0--20] [ l 0--20] [ l 0--20] 
Siemens [5- 1 0] [ l 0--20] [ l 0--20] 
Muut 33 29 29 
Yhteensa (MEUR) 96,2 100,5 108,3 

115. llmoittajan arvion mukaan rakennusautomaation tuotteiden myynnin koko
naisarvo Suomessa vuonna 2019 oli noin 69 miljoonaa euroa, josta Assembli
nin markkinaosuus oli [0-5] prosenttia ja Fidelixin [ 5-1 0] prosenttia. Osa puolten 
yhteenlaskettu markkinaosuus o li siten [5-10] prosenttia . llmoittajan mukaan 
rakennusautomaation tuotteiden markkinoilla toimii merkittdvid kilpailijoita, 
kuten Ouman ([20-30]%), Produal ([20-30] %), Belimo ([l 0-20] %), Siemens 
([10-20] %) sekd Schneider ([5-10] %) . 

116. llmoittajan arvion mukaan rakennusautomaation huol/on ja kunnossapidon 
kokonaismarkkinan arvo Suomessa vuonna 2019 oli noin 5 1 miljoonaa euroa, 
josta Assemblinin markkinaosuus o li [5-1 0] prosenttia ja Fidelixin [l 0-20] pro
senttia.37 Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli siten [10-20] 

36 llmoitta ja on toimittanut KKV:n pyynnostd karkean arvionsa osapuolten a lueellisista markkinaosuuksista 
rakennusautomaation projektimarkkinan osalta . Mikdli rakennusautomaation projektien markkinoita tar
kastelta isiin a lueellisesti, olisi osapuolilla pddllekkdistd liiketo imintaa ainoastaan Assemblinin liiketoiminta
a lueilla, eli pddkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. llmoitta ja arvioi yhteenlasketun 
markkinaosuutensa sdilyvdn eri a lueilla pitkdlti vastaavana kuin koko Suomessa. llmoitta jan arvion mu
kaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus olisi pddkaupunkiseudulla [30-40] prosenttia. Nd in o llen 
osapuolten markkinaosuudet rakennusautomaation projektien markkinoilla eivdt ilmoittajan mukaan 
nouse korkeaksi myoskddn a lueellisessa tarkaste lussa. 
37 llmoittaja on toimittanut KKV:n pyynnostd karkean arvionsa osapuolten a lueellisista markkinaosuuksista 
huollon ja kunnossapidon markkinan osalta . Mikdli rakennusautomaation huollon ja kunnossapidon 
markkinoita tarkasteltaisiin a lueellisesti, olisi osapuolilla pddllekkdistd liiketo imintaa a inoastaan Assembli
nin liiketoiminta-a lueilla, eli pddkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. llmoittaja arvioi 
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prosenttia. llmoitta jan mukaan rakennusautomaation huollon ja kunnossapi
don markkinoilla toimivat Schneider ((10-20] %). Caverion ([10-20] %), Sie
mens ((5-10] %), Are ((5-10] %) ja Ouman ([0-5] %). llmoittajan mukaan mark
kinoilla toimii lisdksi suuri mddrd kiinteistopalveluyrityksid, kuten ISS ja L& T sekd 
pienempid paikallisia yrityksid, jotka a iheuttavat kilpailupainetta omilla toi
minta -a lueillaan. 

117. llmoittajan mukaan markkinoille jdd yrityskaupan jd lkeen useampia vahvoja 
toimijoita ja kilpailu a la lla yleisesti on intensiivistd. Lisdksi sekd rakennusauto
maation projektien ettd huollon ja kunnossapidon markkinoita voidaan mo
lempia p itdd varsin pirsta leisina - niilld to imii merkittdvd mddrd ensinndkin 
vahvoja kansainvdlisid suuryrityksid, mutta toisaalta myos useita pienempid 
yrityksid, jotka molemmat luovat kilpailupainetta. Rakennusautomaation jdr
jeste lmdt ovat ilmoittajan mukaan pddosin toisiaan korvaavia ja subst ituut
teja asiakkaiden ndkokulmasta. ja asiakkaat voivat vaivatta vaihtaa kilpaile
viin tuotteisiin, mikdli keskittymd nosta isi hintojaan. 

118. llmoittajan mukaan yrityskaupalla ei myoskddn ole negatiivista vaikutusta ra
kennusautomaatiotuotteiden jdlleenmyynt iin. llmoittajan mukaan Fidelixin 
jdrjestelmdt eivdt toiminnoiltaan eroa sen kilpailijoiden tuotteista, eivdtkd 
osapuolten urakoitsijakilpailijat ole millddn tavoin to iminnassaan riippuvaisia 
Fidelixin jd~estelmistd. Fidelixilld ei ole insentiivid ja mahdollisuutta nostaa jd l
leenmyyjien hinta tasoa. Mikdli hintoja nostettaisiin. niin kannattavuus lyhyelld 
tdhtd imelld paranisi, mutta pitkdlld tdhtd imelld eL koska vaihtoehtoja on 
markkinoilla runsaasti. Jo nyt osa Fidelixin jdlleenmyyjistd urakoi Fidelixin jd~es
telmdn lisdksi myos muiden jdrjestelmdtoimitta jien tuotteita . Mikdli Fidelix nos
taisi kaupan jdlkeen hintaa urako innissa ja/ta i jdlleenmyynnissd, sen liiketoi
minta lyhyelldkin a ikavdlilld supistuisi kilpailijoiden eduksi sekd urakoinnissa 
ettd jdlleenmyynnissd, eikd mikddn osoita, ettd menetettyd liiketoimintaa voi
daan korvata keskittymdn syntymiselld . 

119. Yrityskauppa e i ilmoittajan mukaan vaikuta DEOS AG:n rakennusautomaa
t ion tuotteiden saatavuuteen Suomessa. Yrityskauppa e i luo liiketa loudellista 
kannustinta Assemblinille luopua DEOS-tuotteiden maahantuonnista ja kdy
tostd . Jos Assemblin luopuisi DEOS-edustuksestaan, kilpailijat todenndkoisesti 
tekisivdt sopimuksia DEOS AG:n kanssa tehostaen ndin tarjouksiaan asiak
kaille. 

yhteenlasketun markkinaosuutensa sdilyvdn eri alueiden vdlilld pitkdlti suhteellisesti vastaavana koko 
Suomessa, eivdtkd a lueelliset markkinaosuudet ylitd a lueellisesti yli 20 prosenttia. 
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7.3 KKV:n arvio yrityskaupan kilpailuvaikutuksista 

7.3.1 Johdanto 

120. Useat eri tekijat voivat vaikuttaa siihen, aiheuttaako yrityskauppa todenna
koisesti merkittavia horisontaalisia koordinoimattomia vaikutuksia. Tallaisia 
seikkoja voivat olla esimerkiksi yrityskaupan osapuolten korkeat markkina
osuudet; markkinoilla on a inoastaan muutamia merkittavia kilpailijoita; yritys
kaupan osapuolet ovat to istensa laheisia kilpailijoita; yrityskaupan seurauk
sena syntyisi yritys, jolla on niin paljon maarays- tai vaikutusvaltaa tuotanto
panosten toimittamiseen, etta kilpailevien yritysten laajentuminen voi tulla 
ka lliimmaksi.38 Kaytannossa eri tekijoiden merkitys vaihtelee tapauksen mu
kaan. 

121 . Kasiteltavana olevan yrityskaupan merkityksellisten markkinoiden tuotteet 
ovat differoituja.39 Differoitujen tuotteiden markkinoiden unila teraalisen hait
tateorian mukaan kilpailijoiden valinen yrityskauppa poistaa a iemmin osa
puolten valilla vallinneen kilpailun paineen. Kilpailun vahentyessa keskitty
malla on kannustin nostaa hintoja. Kannustin on sita suurempi. mita laheisem
pia kilpailijoita keskittyman osapuolet ovat. Tama johtuu siita, e tta yrityskau
pan ja lkeen keskittyma kaappaa itselleen ne asiakkaat, jotka osapuolet olisi
vat ennen yrityskauppaa menettaneet toisilleen yksipuolisen hinnankorotuk
sen seurauksena. Teorian mukaan keskittyman nostaessa hintaa myos muut 
markkinoilla toimivat yritykset seuraavat keskittyman hinnankorotusta, koska 
se on myos niille kannattavaa (ns. second-round effects) . 

122. Differoitujen tuotteiden markkinoilla on siten usein merkityksellista tarkaste lla 
kilpailun laheisyytta. Tarkastelun perusteella voidaan arvioida muun ohella 
sita, ovatko osapuolet markkinaosuuksiaan laheisempia vai e taisempia kilpa i
lijoita toisilleen. Kilpailun laheisyyden arviointi osoittaa, ovatko rakenteellisen 
tarkaste lun mukaiset markkinaosuudet hyva vai huono indikaatio keskittyman 
markkinavoimasta . Komission suuntaviivojen mukaan se, etta yrityskaupan 
osapuolet ovat laheisia kilpailijoita, lisaa yrityskaupan koord inoimattomien 
vaikutusten todennakoisyytta : mita parempi yritysten tuotteiden korvaavuus 
on, sita todennakoisemmin yritykset korottavat merkittavasti hintoja.40 

123. Yleensa koordinoimattomia vaikutuksia aiheuttava yrityskauppa estaa olen
naisesti tehokasta kilpailua luomalla yhden yrityksen maaraavan markkina
aseman tai vahvistamalla sita. Tietyissa tilanteissa yrityskaupalla voi kuitenkin 
olla kilpailulle haita llisia vaikutuksia, vaikka yrityskaupalla ei luotaisi tai vahvis
te tta isi maaraavaa markkina-asemaa. SIEC-testin avainkriteeri on tehokkaan 

38 Kaikkien naiden tekijoiden ei tarvitse esiintya, jotta koordinoimattomat vaikutukset olisivat todennakoi
sia. Luette lo ei myoskaan ole tyhjentava. Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011 ), s. 
73-74 ja Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), koh
dat 26-38. 
39 Erilaistetuilla (differoiduilla) tuotteilla tarkoitetaan sita, e tta eri yritysten tuotevalikoimat, tuotteet, pal
velut ja esimerkiksi maantieteellinen sija inti ovat asiakkaan nakokulmasta erilaisia ja asiakkailla on eri pre
ferensseja eri toimittajien valilla . 
40 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohta 28. 
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kilpailun o lennainen estyminen, ja mddrddvdn markkina-aseman syntyminen 
tai vahvistuminen on yksi, mutta ei ainoa sen ilmenemismuoto.4 1 

124. Jo issain tilanteissa yrityskaupa n koordinoimattomat vaikutukset voivat johtaa 
olennaiseen tehokkaan kilpailun vdhenemiseen myos ilman, ettd se luo tai 
vahvistaa varsinaista mddrddvdd markkina-asemaa. Tdlloin voi kyseessd olla 
esimerkiksi edelld mainitun kalta inen kahden erityisen ldheisen kilpailijan vdli
nen yrityskauppa. Yrityskaupan osapuolten vdlisen merkittdvdn kilpailupai
neen poistumisen lisdksi td llainen yrityskauppa saattaa vaikuttaa laajemmin
kin markkinoiden kilpailuintensiteettiin vdhentdmdlld myos jdljelle jddviin kil
pailijoihin kohdistuvaa kilpailupainetta . 42 

125. Seuraavassa kuvataan ensin viraston ndkemystd kilpailun luonteesta asian 
arvioinnin kannalta keskeisilld rakennusautomaation projektimarkkinoilla. 
Tdtd seuraava yrityskaupan horisontaalisten kilpailuvaikutusten arviointi koos
tuu rakenteellisesta tarkastelusta ja yrityskaupan osapuolten kilpailun ldhei
syyttd tarkaste levasta tarjousanalyysistd sekd arviosta siitd, miten osapuolten 
vdlinen kilpailun ldheisyys p rojektimarkkinoilla vaikuttaa yrityskaupasta seu
raaviin hinnoittelukannustimiin myos jd~estelmdtuotteiden markkinoilla. Lo
puksi on esitetty huomioita ilmoittajan esittdmistd tasapainottavista tekijoistd . 

7.3.2 Yrityskaupa n kilpailuvaikutusten arviointi tarjouskilpailumarkkinoilla 

126. Rakennusautomaatiourakan loppuasiakas on kiinteistonomistaja. Kiinteiston
omistaja voi sopia rakennusautomaatiourakasta suoraan rakennusautomaa
t iourakoitsijan kanssa, mutta useimmiten rakennusautomaatiourako itsijan asi
akkaana on kuitenkin hankkeen pddurakoitsija ta i ta lotekninen urakoitsija . 

127. Osassa hankkeita rakennusautomaatiourakoitsijan valinta tapahtuu suora
hankintana ilman varsinaista kilpailutusta. Tdlloin valinta voi perustua esimer
kiksi o lemassa o levaan asiakassuhteeseen asiakkaan ja urakoitsijan vdlilld . 
Markkinoilla esiintyy myos puitesopimuksia, joissa asiakas kilpailuttaa ennalta 
joukon urakoitsijoita, joilta se pyytdd hankekohta isesti tarjouksia. Merkittdvd 
osa rakennusautomaatiourakoinnin myynnistd tapahtuu kuitenkin hankekoh
taisten ta~ouskilpailujen vdlitykselld . Julkisen sektorin jd~estdmdt kilpailutukset 
ovat tyypillisesti luonteeltaan avoimia ta~ouskilpailuja, johon kaikki tilaajan 
asettamat vaatimukset tdyttdvdt yritykset voivat jdttdd tarjouksen. Yksityisten 
asiakkaiden jdrjestdmdt tarjouskilpailut ovat sen sijaan tyypillisesti kohdennet
tuja, eli asiakas valitsee ennalta tarjoajat, joille se esittdd tarjouspyynnon. 

128. Tarjouskilpailumarkkinoilla tapahtuvien yrityskauppojen kilpailuvaikutukset 
muistuttavat luonteeltaan tavallisilla erilaistettujen tuotteiden markkinoilla ta
pa htuvien yrityskauppojen vaikutuksia. Toisin sanoen yrityskauppa saa yritys
kaupan toisen osapuolen sisdistdmddn oman hinnoittelunsa vaikutuksen 

41 HE 88/2010 vp, s. 27- 28. 
42 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011 ), s. 75; Euroopan komission suuntaviivat ho
risontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31 /03), kohta 25. 
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kaupan toisen osapuolen myyntiin, e li tarjouskilpailumarkkinoilla toisen osa
puolen voittomahdollisuuksiin. 

129. Yrityskaupan kilpailuvaikutukset riippuvat eritoten siita, kuinka tarjouskilpailut 
on kaytannossa jarjestetty, seka siita, millaista tietoa tarjouskilpailun osallistu
jilla voidaan olettaa o levan kaytossaan tarjousta suunnitellessaan. 

130. Rakennusautomaatiourakoinnin tarjouskilpailuissa yritykset jattavat 
tarjouksen tietamatta muiden ta~oajien jattamien tarjousten hintaa tai 
sisaltoa. Tarjouskilpailun kohteena on tietyn hankkeen toteuttaminen, ja 
tarjouskilpailun voittaja on tavanomaisesti alhaisimman tarjouksen jattanyt 
urako itsija . Voittaja lle maksetaan hankkeen toteutuksesta voittotarjouksen 
mukainen palkkio. Edella kuvatut tarjouskilpailujen piirteet ovat tyypillisia niin 
sanotuille first-price sealed-bid -huutokaupoille .43 

131. Tarjouskilpailujen muistuttaessa first-price sealed-bid -huutokauppoja yritys
kaupan kilpailuvaikutukset vertautuvat vaikutuksiin tavanomaisilla erilaistettu
jen tuotteiden markkinoilla. Nostamalla tarjoushintaansa yritys kasvattaa voit
tomarginaaliaan, mikali tarjous voittaa huutokaupan. Ta~oushinnan nostami
nen a lentaa kuitenkin todennakoisyytta, jolla nain tapahtuu. Yritys asettaa 
tarjoushintansa tasolle, jolla se maksimoi odotetut voittonsa. Yrityskaupan jal
keen keskittyma ottaa huomioon, etta nostamalla yhden osapuolen hintoja 
toisen osapuolen voittotodennakoisyys kasvaa. Tasto seuraa kannustin nos
tao yrityskaupan jalkeen molempien osapuolten hintoja. Lisaksi myos keskit
tyman ulkopuolisten yritysten kannattaa nostaa ta~oushintojaan.44 

132. Yrityksilla ei ole tarjousta jattaessaan tietoa kilpailevista tarjouksista . Tarjouk
sen laatimiseen liittyy kustannus, ja osallistuminen tarjouskilpailuun on merkki 
siita, etta yritys nakee silla o levan positiivisen todennakoisyyden voittaa kysei
nen kilpailutus. Mita useampia kilpailijoita kilpailutukseen osallistuu, sita p ie
nempi tama todennakoisyys on ja siten sita suurempi on kyseisen tarjoajan 
kohtaama kilpailupaine. Tasto syysta suljettujen tarjousten huutokaupassa kil
pailupainetta tuottavat kaikki tarjoajat, ei vain kilpailutuksessa toiseksi sijoit
tuva yritys, ja yrityskaupan mahdolliset kilpailuvaikutukset ulottuvat kaikkiin 
tarjouskilpailuihin, joihin osapuolet osallistuisivat. Yrityskaupan vaikutusarvioin
nin kannalta kilpailevien yritysten kyvylla voittaa kilpailutus on suurempi mer
kitys kuin tarjoajien lukumaara lla . 45 

43 Ta~ouskilpailuja luonnehditaan tyypillisesti joko first-price sealed-bid ta i second-price open-bid -huuto
kauppoina . Second-price -huutokaupassa, eli avoimen tarjouksen huutokaupassa, ta~oushintaa laske t
taisiin niin kauan, etta vain yksi yritys olisi viela valmis toteuttamaan hankkeen kyseisella hinnalla. First
price -huutokaupan ja second-price -huutokaupan keskeinen ero on, etta second-price -huutokaupassa 
tarjoajalla on tieto johtavasta ta~ouksesta, kun taos first-price sealed-bid -huutokaupassa tarjoajat e ivat 
tieda to istensa tarjouksia. Huutokauppamallien eroja on kasitelty yksityiskohtaisesti esimerkiksi komission 
paatoksessa asiassa M.7278 General Electric I Alstom, 8.9.2015, kohdat 256-260 ja KKV:n paatoksessa YIT 
Oyj I Lemminkainen Oyj, 26.1.2018 (dnro 660/14/2017), kohdat 150-152. 
44 Komission paatos asiassa M.7278 General Electric/ Alstom, 8.9.2015, liite I, kohta 17. 
45 Komission paatos asiassa M.8677 Siemens/ Alstom, 6.2.2019, kohta 384. 
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133. Vaikka yritys tarjoaa epdtietoisena kilpailijoidensa tarjouksista, yrityksen eri kil
pailijoiden taholta kohtaama kilpailupaine vaihtelee. Kilpailupaine on sitd 
suurempi, mitd suuremmalla todenndkoisyydelld kilpailija voittaisi tarjouskil
pailun. Tdmd todenndkoisyys riippuu siitd, kuinka usein yritykset kohtaavat toi
sensa tarjouskilpailuissa, ja mitd suuremman osan kilpailija voittaa kyseisistd 
kilpailutuksista. Pelkkd osallistuminen kilpailutuksiin ei tee yrityksestd voima
kasta kilpailijaa, ellei se myos voita vdhdistd merkittdvdmpdd osuutta kilpai
lutuksista. Erot voittotodenndkoisyyksissd voidaan tulkita tarjoajien vdlisten 
voimasuhteiden indikaattorina.46 

7.3.3 Rakenteellinen tarkastelu 

7.3.3. l Johdanto 

134. Yrityskaupan osapuolten markkinaosuudet ta i muut vastaavat markkinoiden 
keskittymistd kuvaavat mittarit antavat usein kdytdnnollisen ensimmdisen viit
teen syntyvdn keskittymdn markkinavoimasta. Mitd suurempi markkinaosuus, 
sitd todenndkoisemmin yritykselld on markkinavoimaa, ja mitd enemmdn 
markkinaosuus lisddntyy, sitd todenndkoisempdd on, ettd yri tyskauppa joh
taa markkinavoiman merkittdvddn kasvuun. Mitd suurempi on kahden suu
rimman yrityksen vdlinen markkinaosuuksien ero tai mitd hajautuneemmat 
ovat muiden kilpailijoiden markkinaosuudet. sitd suurempi on todenndkoisyys, 
ettd yritykselld, jolla on korkea markkinaosuus, on merkittdvdd markkinavoi
maa. 47 Markkinaosuudet ja markkinaosuuksien lisdykset ovat kuitenkin vain 
ensimmdinen osoitus markkinavoimasta ja markkinavoiman lisddntymisestd.48 

135. Unionin oikeuskdytdnnossd on vakiintuneesti katsottu, ettd erittdin suuret 
markkinaosuudet ovat itsessddn - poikkeustapauksia lukuun ottamatta - to
diste mddrddvdstd markkina-asemasta.49 Markkinaosuuksien merkitys voi kui
tenkin vaihdella markkinoittain ja markkinaosuuksien ohella useat tekijdt voi
vat vaikuttaa siihen, aiheutuuko yrityskaupasta todenndkoisesti merkittdvid 
koordinoimattomia vaikutuksia. Komissio on useissa tapauksissa katsonut, ettd 
yrityskaupat. joiden seurauksena syntyvien yritysten markkinaosuudet ovat 
40-50 prosentt ia ja joissakin tapauksissa alle 40 prosenttia. johtavat mddrdd
vdn aseman syntymiseen tai vahvistumiseen.50 

136. Markkinaosuuksien ohella markkinoiden yleisen keskittymistason tarkastelu voi 
antaa viitteitd kilpailutilanteesta. Keskittymistason mittaamiseksi kdytetddn 
usein Herfindahl-Hirschman-indeksid ("HHI"), joka saadaan summaamalla 
kaikkien markkinoilla toimivien yritysten markkinaosuuksien neliot.5 1 Absoluut
t isen HHl-tason lisdksi on usein hyodyllistd laskea myos yrityskaupan 

46 Komission pddtos asiassa M.8677 Siemens/ Alstom. 6.2.2019, kohta 408. 
47 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (201 1 ), s. 70-71. 
48 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohta 27. 
49 Ks. esimerkiksi asia T-342/07 Ryanair v. komissio, 6.7 .20 l o, kohta 41 oikeuskdytdntoviittauksineen. 
50 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31 /03), kohta 17. 
5 1 Esimerkiksi markkinoiden, joilla toimii viisi yritystd ja joiden markkinaosuudet ovat 40 %, 20 %, 15 %. 15 %. 
ja l 0 %. HHI on 2 550 (402 + 202 + 152 + 152 + l 02 = 2 550). HHI vaihtelee ldhes nollasta (erittd in hajanaiset 
markkinat) l o 000:een (kun kyseessd on tdydellinen monopoli) . 
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aiheuttama muutos (ns. "delta " ta i "dHHI") keskittymistasossa.52 Komission 
suuntaviivoissa todetaan, etta horisontaalisia kilpailuongelmia ei todennakoi
sesti havaita yrityskaupassa, jossa HHI on kaupan jalkeen 1000-2000 ja dHHI 
alle 250, ta i yrityskaupassa, jossa HHI on yli 2000 ja dHHI alle 150, paitsi jos ta
paukseen liittyy erityisia olosuhteita .53 

137. Markkinaosuus ja keskittymistasot eivat siten yksinaan anna riittavaa tietoa 
yrityskaupan vaikutuksista kilpailuun. Tallaisiin mittareihin liittyvat o letukset voi
vat muiden tekijoiden vaikutuksesta joko kumoutua ta i vahvistua. 

138. Edella esitetyt lahtokohdat huomioon o ttaen, KKV on tarkastellut seuraa
vassa osapuolten markkinaosuuksia ja HHl-tasoja rakennusautomaation pro
jektimarkkinoilla a lueellisest i ja koko moan tasolla . Lisaksi virasto on tarkastellut 
osapuolten ja merkittavimpien kilpailijoiden markkinaosuuksia kapeammilla, 
uud israkentamiseen liittyvien rakennusautomaatiourakoiden markkinoilla . 
KKV on myos tarkastellut rakennusautomaatiojarjestelmatuotteiden markki
naa valtakunnallisesti silla tarkkuudella kuin viraston kaytossa olevien tietojen 
perusteella on ollut mahdollista. 

7.3.3.2 Markkinaosuudet rakennusautomaation projektimarkkinoilla 

139. KKV on laskenut markkinaosuudet seka koko maan tasolla etta erikseen maa
kunnissa, joissa Assemblin toimii, ja joissa osapuolten valilla on siten kilpailu
asetelma. Edella kuvatust i rakennusautomaation projektimarkkinat ovat alu
eelliset. Tasto syysta rakenteellisen tarkastelun paaasia llinen painopiste on 
maakuntatasolla lasketuissa markkinaosuuksissa. KKV on keskittynyt tarkem
massa tarkastelussaan etenkin Uudenmaan ja Pirkanmaan maakuntiin. Kysei
sissa maakunnissa ovat suurimmat rakennusautomaatiourakoinnin markkinat 
Suomessa. 

140. Rakenteellinen tarkaste lu perustuu liikevaihtotietoihin, jotka KKV on saanut 
vastauksina jaksossa 5.2 kuvattuihin selvityspyyntoihin. Kuten jaksossa 5.2 on 
kuvattu, rajausten ja lkeen KKV on tunnistanut osapuolten lisaksi 68 toimijaa 
rakennusautomaation p rojekt imarkkinoilla. Taulukoissa esitetyt markkinaosuu
det perustuvat osapuolten seka 68 kilpailijan liikevaihtoon rakennusautomaa
t iourako innin projektimarkkinoilla erila isin rajauksin. Kilpailijoiden liikevaihtoon 
on sisallytetty ainoastaan projektiliikevaihto. Huollosta ta i kunnossapidosta 
kertynyt myynti on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 

52 HHl:lla mitattu keskittymisasteen lisaantyminen voidaan laskea riippumatta markkinoiden kokonaiskes
kittymis-asteesta kertomalla sulautuvien yritysten markkinaosuuksien tulo kahdella. Esimerkiksi sulautuma 
kahden sellaisen yrityksen valilla, joiden markkinaosuudet ovat 30 % ja 15 %, korottaisi HHl:ta 900:lla (30 x 

15 x 2 = 900). Toman menetelman selitys on seuraava. Ennen sulautumaa yrityskaupan osapuolten osuus 
HHl:sta on sulautuvien yritysten markkinaosuuksien nelioiden summa: a2 + b2. Sulautuman jalkeen indeksi 
on markkinaosuuksien summon nelio: (a+ b)2, joka on yhta kuin a2 + b2 + 2ab. HHl:n lisays on nain ollen 
2ab. 
53 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31 /03), kohdat 16 ja 
20. Ks. myos Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011 ), s. 70-71. 
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141. Rakenteellisen tarkastelun tulokset on ilmoitettu erikseen vuosille 2019 ja 2020 
(taulukot 2- 3) . Lisaksi virasto on raportoinut vuosien 2019- 2020 yhteenlasket
tuihin liikevaihto ihin perustuvat markkinaosuudet (taulukko 4). 

142 . Koko rakennusautomaatiourakoinnin markkinoiden lisaksi KKV on tarkastellut 
markkinaosuuksia rajatummin vain uudisrakentamiseen lii ttyvien rakennusau
tomaatiourakoiden markkinalla (taulukot 5-7) . Lisaksi KKV on tarkastellut pro
jektien koon vaikutusta markkinaosuuksiin laskemalla markkinaosuudet yli 
l 00 000 euron ja yli 300 000 euron arvoisten urakoiden markkinoilla (taulukko 
8) . 

Tau/ukko 2: Markkinaosuudet rakennusautomaatiourakoinnin kokonaismark
kinoilla vuonna 2019. 

Yritys Koko maa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-
Suomi 

% % % % 
Assemblin [5-10] [ l 0-20] [10-20] [20-30] 
Fidelix [20-30] [20-30] [20-30] [10-20] 
Osapuolet 

[20-30] [30-40] [30-40] [40-50] 
yhteensa 
Are [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] 
Caverion [5-10] [5-1 OJ [0-5] [5-1 0] 
Honeywell [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] 
Sc hneider [ l 0-20] [ l 0-20] [10-20] [30-40] 
Siemens [5-10] [0-5] [ l 0-20] [5-10] 
Muut 31,3 37,5 23,9 13,9 

Yhteensa (MEUR) 107,07 54,45 9,62 6,64 
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Tau/ukko 3: Markkinaosuudet rakennusautomaatiourakoinnin kokonaismark
kinoilla vuonna 2020. 

Yritys Koko maa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-
Suomi 

% % % % 
Assemblin [5-10] [l 0-20] [10-20] [l 0-20] 
Fidelix [ l 0-20] [20-30] [20-30] [ l 0-20] 
Osapuolet 

[20-30] [30-40] [30-40] [30-40] 
yhteensa 

Are [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] 
Caverion [5-1 0] [l 0-20] [0-5] [5-1 0] 
Honeywell [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] 
Sc hneider [ l 0-20] [5-1 0] [10-20] [30-40] 
Siemens [ l 0-20] [5-1 0] [10-20] [0-5] 
Muut 33, l 40,3 31,8 13,3 

Yhteensa (MEUR) 120,91 58,85 11 ,07 7,15 

143. Taulukossa 2 esitetyn perusteella KKV:n arvio rakennusautomaation projekti
markkinoiden valtakunnallisesta koosta vuodelle 2019 on yhteneva ilmoitta
jan arvion kanssa. Selvityspyyntovastausten mukaan rakennusautomaation 
projektimarkkinoiden kokonaisliikevaihto oli noin l 07 miljoonaa euroa. Taulu
koissa 2 ja 3 esitetyn mukaisesti osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet 
projektimarkkinoiden kokonaisliikevaihdosta olivat vuonna 2019 noin [20-30] 
prosenttia ja vuonna 2020 noin [20-30] prosenttia. 

144. Maakunnissa, joissa osapuolten toiminta on paallekkaista, osapuolten yh
teenlaskettu markkinaosuus nousee korkeammaksi kuin koko maassa keski
maarin. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus o li Uudellamaalla seka 
vuonna 2019 etta vuonna 2020 [30-40] prosentt ia . Pirkanmaalla yhteenlas
kettu markkinaosuus oli vuonna 2019 [30-40] prosenttia ja vuonna 2020 [30-
40] prosenttia. Varsinais-Suomen vastaavat luvut olivat [40-50] ja [30-40] pro
senttia. 

145. Markkinaosuuksien vuosivaihtelu koko Suomen ja Uudenmaan markkinoilla 
on suhteellisen vahaista. Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa markkinoi
den koko on huomattavasti pienempL yksittaisten projektien vaikutus tarkas
te luun on suurempi. Etenkin Varsinais-Suomessa osapuolten yhteenlaskettu 
markkinaosuus riippuu tarkasteluvuodesta . Yhteenlaskettu markkinaosuus on 
yli kahdeksan prosenttiyksikkoa matalampi vuonna 2020 kuin se oli vuonna 
2019. 

146. Vuositta isen vaihtelun merkitysta vahentaakseen KKV on laskenut rakennus
automaatiourakoinnin markkinaosuudet myos yhteenlaske tun vuosien 2019 
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ja 2020 myynnin perusteella. Noma vuosien 2019 ja 2020 yhteenlaskettuihin 
liikevaihtotietoihin perustuvat markkinaosuudet on esitet ty taulukossa 4. 

Tau/ukko 4: Markkinaosuudet rakennusautomaatiourakoinnin kokonaismark
kinoil/a vuosina 2019- 2020. 

Yritys Koko maa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-
Suomi 

% % % % 
Assemblin [5-10] [ l 0-20] [10-20] [20-30] 
Fidelix [ 10-20] [20-30] [20-30] [ 10-20] 
Osapuolet 

[20-30] [30-40] [30-40] [30-40] 
yhteensa 
Are [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] 
Caverion [5-10] [5-1 0] [0-5] [5-10] 
Honeywell [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] 
Sc hneider [ 10-20] [10-20] [10-20] [30-40] 
Siemens [ 10-20] [0-5] [10-20] [5-1 0] 
Muut 32,2 39,0 28, 1 13,6 

Yhteensa (MEUR) 227,98 113,30 20,68 13,79 

147. Taulukoissa 2-4 esitettyjen markkinaosuuksien perusteella yrityskaupassa syn
tyisi markkinajohtaja, jonka markkinaosuudet seka koko moan tasolla etta Uu
de llamaalla ja Pirkanmaalla nousisivat selvasti markkinoiden toiseksi suurinta 
kilpailijaa korkeammaksi. Ero on merkittavin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, 
jossa osapuolten yhdistetty vuosien 2019- 2020 markkinaosuus, [30-40] pro
senttia, on merkittavasti korkeampi kuin to iseksi suurimman yrityksen, Schnei
derin, [ l 0-20] prosentin markkinaosuus. 

148. Merkittava osa markkinoiden kokonaisliikevaihdosta kertyy p ienempien kil
pailijoiden myynnista, joka vastaa koko moan tasolla 32 prosenttia, Uudella
maalla 39 prosenttia ja Pirkanmaalla 28 prosenttia markkinoiden koosta . Ky
seisiin muihin toimijoihin sisaltyvien Fidelix-ja lleenmyyjien osuus Uudenmaan 
rakennusautomaatiourakoista oli 21 ja Pirkanmaan kohteista 15 prosenttia, eli 
noin puolet p ienempien yritysten liikevaihdosta. Varsinais-Suomessa Fidelix
ja lleenmyyjien yhteenlaskettu markkinaosuus on vain noin ] , 
joka on muiden kilpailijoiden yhteenlasketusta osuudesta . 
Koko moan tasolla Fidelix-jalleenmyyjien osuus rakennusautomaatiourakoin
nin markkinasta o li 15 prosenttia . Viraston selvitysten mukaan Fidel ix-
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ja~estelmien osuus Fidelix-jalleenmyyjien asentamista rakennusautomaa
t iojarjestelmista on noin 50 prosenttia .54 

149. KKV on tarkastellut markkinaosuuksia myos vain uudisrakentamisen yhtey
dessa toteutetuissa rakennusautomaatioprojekteissa. KKV on selvittanyt ra
kennusautomaatioprojektien myynnin jakaumaa eri projektityyppeihin jak
sossa 5.2 kuvatuilla selvityspyynnoilla. Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty markkina
osuudet vuosina 2019 ja 2020 uudisrakentamiseen liittyvissa rakennusauto
maatiourakoissa. Taulukossa 7 markkinaosuudet on ilmoitettu maakuntata
solla vuosien 2019-2020 yhteenlaskettujen liikevaihtojen perusteella. 

Tau/ukko 5: Rakennusautomaatiourakoinnin markkinaosuudet uudisrakenta
miseen liittyvissa rakennusautomaatiourakoissa vuonna 20 19. 

Yritys Koko maa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-
Suomi 

% % % % 
Assemblin [5-lOJ [ l 0-20J [5-lOJ [ l 0-20J 
Fidelix [20-30J [30-40J [20-30] [20-30J 
Osapuolet 

[30-40J [40-50] [30-40J [40-50J 
yhteensa 

Are [0-5J [0-5] [0-5J [0-5] 
Caverion [5-lOJ [ l 0-20J [0-5J [5-l OJ 
Honeywell [0-5J [0-5] [5-lOJ [0-5] 
Sc hneider [5-1 OJ [5-1 OJ [10-20] [5-1 OJ 
Siemens [5-lOJ [0-5] [5-lOJ [10-20J 
Muut 29,3 29,6 30,0 18,8 

Yhteensa (MEUR) 44,92 22,88 4,69 2,96 

54 KKV on tunnistanut 29 rakennusautomaatiourakoinnin markkinalla toimivaa Fidelix-jalleenmyyjaa. Fide
lix-jarjestelmien osuuden keskiarvo jalleenmyyjien kayttamista laitteista oli 52 prosenttia, mediaani 50 pro
sentt ia. 
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Tau/ukko 6: Rakennusautomaatiourakoinnin markkinaosuudet uudisrakenta
miseen liittyvissa rakennusautomaatiourakoissa vuonna 2020. 

Yritys Koko maa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-
Suomi 

% % % % 
Assemblin [5-10] [l 0-20] [10-20] [l 0-20] 
Fidelix [20-30] [20-30] [20-30] [ 10-20] 
Osapuolet 

[20-30] [30-40] [30-40] [20-30] 
yhteensa 
Are [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] 
Caverion [ 10-20] [l 0-20] [0-5] [5-1 0] 
Honeywell [0-5] [0-5] [5-10] [5-10] 
Sc hneider [ 10-20] [0-5] [0-5] [30-40] 
Siemens [ 10-20] [5-1 0] [0-5] [0-5] 
Muut 29,8 31,7 47,3 20,6 

Yhteensa (MEUR) 56,7 26,97 5,25 3,76 

Tau/ukko 1: Rakennusautomaatiourakoinnin markkinaosuudet uudisrakenta
miseen liittyvissa rakennusautomaatiourakoissa vuosina 2019- 2020. 

Yritys Koko maa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-
Suomi 

% % % % 
Assemblin [5-10] [l 0-20] [10-20] [l 0-20] 
Fidelix [20-30] [20-30] [20-30] [l 0-20] 
Osapuolet 

[30-40] [40-50] [30-40] [30-40] 
yhteensa 
Are [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] 
Caverion [ 10-20] [10-20] [0-5] [5-10] 
Honeywell [0-5] [0-5] [5-10] [5-1 0] 
Sc hneider [5-10] [5-1 0] [5-10] [20-30] 
Siemens [ 10-20] [0-5] [5-10] [5-10] 
Muut 29,6 30,7 39,2 19,9 

Yhteensa (MEUR) 101 ,62 49,85 9,95 6,72 

150. Taulukoissa 5- 7 esitetyn perusteella osapuolten paakilpailijoista Schneider ja 
Siemens ovat selvasti heikompia uud israkentamisessa Uudellamaalla ja Pir
kanmaalla kuin urakoinnissa keskimaarin. Sen sijaan Caverionin markkina
osuus Uudenmaan uudiskohteissa on 
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eika se nain ollen KKV:n kasityksen mukaan kuvaa Caverionin osa
puolille tuottamaa kilpailupainetta. Varsinais-Suomen osalta vastaavaa ver
tailua ei voida markkinaosuuksien voimakkaan vuositta isen vaihtelun vuoksi 
tehda. 

15 1 . Osapuolten ja paakilpailijoiden lisaksi uudiskohteiden markkinoilla on lasna 
alueellisia toimijoita. Pirkanmaalla myos Fidelix-ja rjestelmilla urakoivan DDC
Tekniikka Oy:n ("DOC") markkinaosuus oli keskimaarin (20-30] prosenttia 
2019- 2020. Uudenmaan markkinalla DDC:n markkinaosuus o li (0-5] prosent
t ia . Vastaavasti toisen Fidelix-jalleenmyyjan, Hausmatic Oy:n ("Hausmatic"), 
markkinaosuus on Uudellamaalla useita osapuolten paakilpailijoita korke
ampi, mutta yritys ei o le laisinkaan lasna Pirkanmaan markkinalla . 
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152. KKV on tarkastellut myos projektin koon vaikutusta markkinaosuuksiin taulu
kossa 8. Vuonna 2019 osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus koko 
maassa nousee [30-40] prosentt iin yli l 00 000 euron arvoisissa hankkeissa ja 
[30-40] prosenttiin kun tarkastellaan yli 300 000 euron arvoisia hankkeita .55 Uu
dellamaalla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus yli l 00 000 euron 
hankkeissa oli [30-40] prosenttia ja yli 300 000 euron hankkeissa [40-50] pro
senttia. Pirkanmaalla osapuolten markkinaosuus yli 100 000 euron hankkeissa 
oli [30-40] prosentt ia . Yli 300 000 euron hankkeita on Pirkanmaalla niin vahan, 
ettei markkinaosuuksien laskeminen ole mielekasta suuren vuosivaihtelun 
vuoksi. Myoskaan Varsinais-Suomen osalta KKV:n keraama aineisto e i riita luo
tettavaan markkinaosuuksien arviointiin yli l 00 000 euron tai yli 300 000 euron 
hankkeiden osalta.56 

Tau/ukko 8: Markkinaosuudet y/i 100 000 euron ja y/i 300 000 euron arvoisissa 
hankkeissa vuonna 2019. 

Yritys Koko maa 
Vah. Vah. 
€100t €300t 
% % 

Assemblin [l 0-20] [ l 0-20J 
Fidelix [20-30J [20-30J 
Osapuolet 

[30-40J [30-40] 
yhteensa 
Are [0-5J [5-1 O] 
Caverion [5-lOJ [5-1 O] 
Honeywell [5-lOJ [5-1 O] 
Sc hneider [ l 0-20J [5-1 O] 
Siemens [ l 0-20J [ l 0-20J 
Muut 20,3 15,9 

Yhteensa 
39,9 19,0 

(MEUR) 

Uusimaa 
Vah. 
€100t 
% 
[10-20] 
[20-30] 

[30-40J 

[0-5J 
[5-10] 
[0-5J 
[10-20] 
[5-10] 
33,6 

26,3 

Vah. 
€300t 
% 
[ l 0-20J 
[30-40J 

[40-S0J 

[5-lOJ 
[5-1 OJ 
[0-5J 
[ l 0-20J 
[5- lOJ 
16,9 

14,2 

Pirkanmaa 
Vah 
€100t 
% 
[l 0-20J 
[20-30J 

[30-40J 

[0-5] 
[0-5] 
[5-1 OJ 
[ l 0-20J 
[5-1 OJ 
25,0 

3,4 

55 Virasto tiedusteli liikevaihdon jakautumista kokoluokkiin vain ensimmaisessa, vuoteen 2019 keskitty
neessa selvityspyynnossaan. Viraston kaytossa ei o llut vastaavia tietoja vuodelta 2020. KKV:n ensimmai
nen selvityspyynto kohdistettiin vain osapuolten tunnistamille kilpailijoille, minka vuoksi sen vastaajajou
kosta puuttui joitakin kilpailijoita, jotka sisaltyivat viraston toiseen rakennusautomaatiotoimijoille kohdista
maan selvityspyyntoon. Koska kyseiset kilpailijat ovat kuitenkin paasaantoisest i liikevaihdoltaan p ienia, 
niiden vaikutus hankkeiden koon perusteella laskettuihin markkinaosuuksiin on vahainen. 
56 KKV:n tarjousaineistossa o li kolme yli 300 000 euron kilpailutusta Pirkanmaalla vuonna 2020. Osapuolten 
tarjousaineiston mukaan Assemblin tarjosi seka vuonna 2018 etta vuonna 2019-] yli 300 000 euron 
hankkeeseen Pirkanmaalla . Varsinais-Suomessa vuonna 2018 Assemblin tarjosi ylriooooo euron hankkei
siin--ja vuonna 2019----KKV:n ja Fidelixin tarjousaineistot sisalsivat vain vuoden 
202~inka vuoksi vuos~ arkastelu ei ole niiden perusteella mahdollista. 
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153. KKVon tarkastellut markkinoiden keskittymista laskemalla HHl-luvun rakennus
automaatiourakoinnin projektien markkinoille maakunnitta in. HHI on laskettu 
seka vuoden 20 19 etta vuoden 2020 liikevaihtojen perusteella (taulukot 9-

1 OJ . 

Tau/ukko 9: Markkinan keskittymista kuvaava HH/-/uku perustuen vuoden 2019 
markkinaosuuksiin. 

Koko maa Uusimaa 

HHI ennen kaup-
1001 954 

paa 
HHI kaupan jal-

1344 1487 
keen 
dHHI 343 533 

Pirkan
maa 

1496 

2025 

530 

Varsinais
Suomi 

1910 

2739 

829 

Tau/ukko 10: Markkinan keskittymista kuvaava HH/-luku perustuen vuoden 
2020 markkinaosuuksiin. 

Koko maa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-
Suomi 

HHI ennen kaup- 923 891 1327 2197 
paa 
HHI kaupan jal-

1223 1443 1826 2711 
keen 
dHHI 300 552 499 514 

154. Taulukoiden 9 ja 10 perusteella HHl:n taso ennen yrityskauppaa on maltillinen 
koko moan tasolla seka Uudellamaalla . Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa 
markkinarakenne on keskittyneempi. Henkin Varsinais-Suomessa korkea kes
kittymisaste liittyy pienempien kilpailijoiden muita maakuntia mata lampiin 
markkinaosuuksiin ja Schneiderin korkeaan markkinaosuuteen (ks. edella tau
lukot 2-4). HHl-luvun muutos on kuitenkin huomattava kaikilla KKV:n tarkaste
lemilla a lueilla . HHl:n muutos kuvaa yrityskaupan seurauksena tapahtuvaa 
keskittymista ja siten indikoi kaupan osapuolten lisaantyvaa markkinavoimaa. 

7.3.3.4 Markkinaosuudet jarjestelmatuotte iden markkinoilla 

155. Virasto on tarkastellut markkinaosuuksia rakennusautomaation jarjestelma
tuotteiden myynnin valtakunnallisilla markkinoilla vuosina 2018-2019 . Ja~es
telmatoimitta ja t kayttavat laitteitaan omassa rakennusautomaatiourakoin
nissaan ja myyvat niita kilpaileville urakoisijoille, tukkuliikkeille, rakennusliikkeille 
ja muille a lan to imijoille. KKV on tarkastellut markkinaosuuksia nimenomaan 
ulkoisen, toisille yrityksille myytyjen tuotteiden markkinoilla. 
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156. Tarkastelu perustuu viraston selvityspyynnoilla saamiin tieto ihin jarjestelma
tuotteita valmistavien ta i maahantuovien yritysten myynneista . Yrityskaupan 
osapuolten osalta viraston tiedossa olevat myynnit sisaltavat ainoastaan ra
kennusautomaation jarjestelmatuotteita, mutta joidenkin toimijoiden myynti
lukuihin sisaltyy viraston kasityksen mukaa n myos niin kutsuttuja kenttalaitteita. 
Tama johtaa osapuolten osalta todellisuutta a lhaisempiin markkinaosuuksiin. 

157. KKV selvitti jarjestelmatuotteiden liikevaihtotiedot osa puolten lisaksi kaikilta 
osapuolten omassa markkinaosuuksia koskevassa arviossa mainituilta kilpaili
joilta . Kyseiset kilpailijat olivat Caverion, Honeywell, Ouman, Siemens ja 
Schneider. Honeywell myy tuotteitaan seka oman tuotemerkkinsa etta Cent
raline-tuotemerkin a lla . Molempien myynti on sisallytetty Honeywellin lukuihin. 
Tassa mainittujen yritysten lisaksi ja~estelmatuotteita myy Suomessa muutama 
pienempi toimija, joista KKV:lla oli kaytossaan Regin Controls Finland Oy:n 
("Regin") liikevaihtoa koskeva arvio. Muiden pienempien toimijoiden myynti 
on julkisten liikevaihtotietojen ja KKV:n tarjousanalyysin perusteella niin va
haista, ettei niiden rajaamisella tarkaste lusta ole kaytannossa vaikutusta 
markkinaosuuksiin. 57 

158. Taulukossa l l on esitetty osapuolten ja niiden kilpailijoiden to imittamiin tietoi
hin perustuvat arviot markkinoiden arvosta ja osapuolten markkinaosuuksista 
rakennusautomaation jarjestelmatuotteiden markkinoilla Suomessa vuosina 
2018 ja 2019. 

Tau/ukko 11 : Markkinaosuudet rakennusautomaation jarjestelmatuotteiden 
u/koisissa myynneissa Suomessa 2018- 2019. 

Toimija Vuosi 
2018 2019 
% % 

Assemblin [0- 5] [0- 5] 
Fidelix [ l 0--20] [l 0--20] 
Osapuolet yhteensa [10-20] [10-20] 
Ouman [30--40] [30--40] 
Siemens [20--30] [20--30] 
Honeywell [ l 0--20] [l 0--20] 
Schneider [5- 10] [5- 10] 
Regin [0- 5] [0- 5] 
Caverion [0- 5] [0- 5] 
Markkinan koko (MEUR) 21,4 22,3 

159. Taulukossa 11 esitetyn mukaisesti osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus 
ja~estelmatuotteiden ulko isen myynnin markkinoilla oli [ l 0-20] prosentt ia 

57 Pienempia ja rjestelmatuotteiden toimitta jia ovat ainakin Cobo Internat ional Oy (Lonix-ja rjestelma) 
seka Teratek Automaatio Oy (Act iweb-jarjestelma). KKV:lla ei o le tietoa, myyvatko kyseiset yri tykset ja r
jestelmatuotteita vain osana omaa urako intiaan vai myos esimerkiksi muille urakoitsijoille . 
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vuonna 2018 ja [10-20] prosenttia vuonna 2019 . Oumanin myynnista merkit
tava osa liittyy asuinrakennuksissa kaytettaviin ja~este lmiin, jotka kilpailevat 
vain rajallisesti osapuolten myymien jarjestelmatuotteiden kanssa. Rakenteel
lisen tarkastelun perusteella yrityskaupasta seuraava keskittyman yhteenlas
ketun markkinaosuuden lisays on kuitenkin maltillinen, silla Assemblinin osuus 
ja~estelmatuotteiden ulkoisen myynnin markkinasta on matala . 

7.3.3.5 Johtopaatos rakenteellisesta tarkastelusta 

160. Virasto on tarkastellut osapuolten markkinaosuuksia ja HHl-tasoja rakennus
automaation p rojektimarkkinoilla vuosina 2019- 2020 seka valtakunnallisesti 
etta a lueellisesti Uudenmaan, Pirkanmaan seka Varsinais-Suomen osalta. KKV 
on tarkastellut lisaksi projektin koon vaikutusta markkinaosuuksiin seka markki
naosuuksia vain uud israkentamisen yhteydessa toteutetuissa rakennusauto
maation projekteissa. 

l 61 . Virasto on tarkastellut osapuolten markkinaosuuksia niin ikaan rakennusauto
maation ja rjeste lmatuotteiden myynnin markkinoilla valtakunnallisesti vuo
sina 2018-2019. 

162. Rakenteellinen tarkastelu viittaa siihen, etta yrityskauppa saattaa johtaa kil
pailun o lennaiseen estymiseen rakennusautomaation p rojektimarkkinoilla Uu
dellamaalla ja Pirkanmaalla seka kokonais- etta segmenttikohtaisella tarkas
telulla . Yrityskaupassa syntyy markkinajohtaja, jonka seuraavaksi suurin kilpai
lija on merkittavasti keskittymaa pienempi, erityisesti segmenttikohtaisest i tar
kasteltuna. Myos HHl-luvun muutos rakennusautomaation projektimarkkinalla 
on huomattava kaikilla KKV:n tarkaste lemilla a lueilla . Rakenteellisen tarkaste
lun perusteella KKV on pitanyt kilpailun estymista mahdollisena myos Varsi
nais-Suomessa, mutta somalia kiinnittanyt huomiota siihen, etta Uudenmaan 
ja Pirkanmaan markkinoista poiketen, Varsinais-Suomessa markkinaosuuksissa 
on voimakasta vuosivaihtelua, osapuolten suurimmalla kilpailijalla on markki
noilla vahva asema ja Fidelix-jalleenmyyjien yhteenlaskettu markkinaosuus on 
vahainen. 

163. Myos Fidelixin asema rakennusautomaation ja rjeste lmatuotteiden myynnin 
markkinoilla on rakenteellisen tarkastelun perusteella huomattavasti ilmoitta
jan esittamaa merkittavampi. 

7.3.4 Kilpailun laheisyys 

7.3 .4. l Johdanto 

164. Tarkasteltaessa markkinaa, jossa myytava tuote ta i palvelu on erilaistettu, pe
rinteinen markkinaosuustarkaste lu ei valttamatta kerro riittavast i yrityskaupan 
osapuolten markkinavoimasta ja voi johtaa virheellisiin johtopaatoksiin yritys
kaupan kilpailuvaikutuksista. Markkinoilla saattaa toimia useita yrityksia, 
mutta niiden toistensa taholta kohtaama kilpailupaine saattaa vaihdella yri
tyksesta toiseen esimerkiksi siten, etta yritysten Aja C tuotteet ovat keskenaan 
voimakkaammassa kilpailuasetelmassa kuin yritysten A ja B. Tosta ilmiosta 
kaytetaan nimitysta kilpailun laheisyys. Komission suuntaviivojen mukaan se, 
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ettd yrityskaupan osapuolet ovat ldheisid kilpailijoita, lisdd yrityskaupan koor
dinoimattomien vaikutusten todenndkoisyytta: mitd parempi sulautuvien yri
tysten tuotteiden korvaavuus on, sitd todenndkoisemmin sulautuvat yritykset 
korottavat merkittdvdsti hintoja. 58 

165. Komission horisontaalisten sulautumien arviointia koskevissa suuntaviivoissa 
todetaan, ettd yrityskauppa voi johtaa merkittavddn hinnankorotukseen 
useiden asiakkaiden pitdessd yrityskaupan osapuolia ensimmdisend ja to i
sena vaihtoehtonaan.59 Komissio on myos ratkaisukaytannossddn todennut, 
etta toisilleen ldheisten kilpailijoiden vdlinen yrityskauppa johtaa todenndkoi
semmin hinnankorotuksiin kuin sellainen yrityskauppa, jonka osapuolten tuot
teiden keskeinen korvaavuus on vdhdistd. Kilpailuongelmia voi syntyd, vaikka 
kaupan osapuolet eivat olisi toistensa ldheisimmat kilpailijat. Myos ta loustie
teen ndkokulmasta yrityskaupan hintavaikutusten todenndkoisyys riippuu yri
tyskaupan osapuolten vdlisten asiakassiirtymien suuruudesta, eikd siitd, miten 
menete tty kysyntd jakautuu muiden kilpailijoiden kesken. 

166. Kuten tavanomaisilla erilaistettujen tuotteiden markkinoilla, yrityskaupan vai
kutukset osapuolten hinnoitte lukannust imiin tarjouskilpailumarkkinoilla riippu
vat siitd, kuinka ldheisid kilpailijoita osapuolet ovat toisilleen. Kilpailun ldhei
syydelld tarkoitetaan tassd sitd, kuinka suuren osan odotetusta myynnistd to i
nen osapuoli pystyy kaappaamaan toisen osapuolen nostaessa hintojaan.60 

Kuten erilaistettujen tuotteiden markkinoilla yleensdkin, yritysten vdlistd kilpai
lun ldheisyytta voidaan mita ta myos tarjouskilpailumarkkinoilla suhteellisten 
asiakassiirtymien (diversion ratios) avulla. 

167. Tarjouskilpailumarkkinoilla suhteellinen asiakassiirtymd yrityksestd A yritykseen 
B mddritellddn seuraavasti: yrityksen A nostaessa tarjoushintaansa, sen to
denndkoisyys voittaa kilpailutus laskee. Somalia kaikkien A:n kilpailijoiden, yri
tys B mukaan lukien, voittotodenndkoisyydet nousevat. Suhteellinen asiakas
siirtymd A:sta B:hen on B:n voittotodenndkoisyyden kasvu jaettuna A:n voit
totodenndkoisyyden laskulla. Tavanomaisilla hyodykemarkkinoilla suhteelli
nen asiakassiirtymd mittaa A:n B:lle hdvidmdn myynnin osuutta A:n yhteensd 
menettdmdstd myynnistd. Mddritelmien erosta huolimatta suhteellista asia
kassiirtymdd voidaan arvioida molemmilla markkinoilla kdytdnnossd somalia 
tavalla. A:n ja B:n vdlinen suhteellinen asiakassiirtymd voidaan laskea suhteut
tamalla A:n B:lle hdvidmien tarjouskilpailujen lukumddrd ta i arvo A:n yh
teensd hdvidmien kilpailutusten lukumddrd lld tai arvolla .61 

58 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohta 28. 
59 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohta 28. 
60 Ero tarjouskilpailumarkkinoiden ja tavanomaisten markkinoiden vdlilld liittyy nimenomaan siihen, ettd 
ta~ouskilpailumarkkinoilla tarjoushintojen nostaminen laskee odotettua myyntid, kun taos tavanomaisilla 
markkinoilla hintojen nosto laskee tosiasiallista myyntid. Ta~ouskilpailumarkkinoilla to inen osapuoli voi voit
taa odotettua myyntid hintoja nostavalta osapuolelta juuri sen vuoksL ettd sen todenndkoisyys voittaa 
tarjouskilpailuja kasvaa. 
61 Komission paatos asiassa M.7278 General Electric / Alstom, 8.9.2015, liite I, kohta 15 sekd komission 
paatos asiassa M.6851 Baxter I Gambro, 22.7.2013, kohta 122. Ks. myos Moresi, S. (2010). The use of up
ward price pressure indices in merger analysis. The Antitrust Source, 9(3), s. 8-9. 
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168. Mikdli kilpailuvaikutusten arvio inti perustuisi yksinomaan relevanttien markki
noiden mddrittelyyn ja sen perusteella suoritettuun rakenteelliseen tarkaste
luun, kaikkien samoille markkinoille kuuluvien yritysten oletettaisiin luovan toi
silleen kilpailupainetta suoraan suhteessa markkinaosuuksiinsa. Kdytdnnossd 
re levante ille markkinoille sisdllytetddn kuitenkin tyypillisesti useita kilpailijoita, 
joiden vdlinen kilpailuasetelma voi vaihdella merkittdvdstikin riippuen esimer
kiksi niiden tarjoamien tuotteiden ominaisuuksista ta i yritysten maantieteelli
sestd sijainnista. Suhteellisia asiakassiirtymid voidaan verrata markkinaosuuk
sien perusteella laskettuihin suhteellisiin asiakassiirtymiin. Verta ilun avulla tar
kastellaan sitd, ovatko osapuole t toisilleen ldheisempid tai etdisempid kilpa i
lijoita kuin niiden markkinaosuuksien perusteella voitaisiin pddtelld . Suhteellis
ten asiakassiirtymien vertaaminen markkinaosuuksien mukaisiin siirtymiin tuot
taa siten tietoa siitd, kuinka hyvd indikaattori markkinaosuudet ovat keskitty
mdn markkinavoimasta. 

169. Kahden yrityksen vdlinen suhteellinen asiakassiirtymd ta~ouskilpailumarkki
noilla on seurausta sekd siitd, kuinka usein yritykset kohtaavat toisensa kilpai
lutuksissa, ettd siitd, kuinka usein ne voittavat kyseisissd kilpailutuksissa. Suh
teellisia asiakassiirtymid voidaan selittdd siten ensinndkin tarkastelemalla, 
kuinka usein osapuolet ovat kohdanneet toisensa tarjouskilpailuissa (parti
cipation analysis) . Rakennusautomaatiourakoiden markkina koostuu hetero
geenistd kokonaisuuksista ja siksi kahden yrityksen to istuva osallistuminen sa
moihin tarjouskilpailuihin kertoo, ettd yritykset kilpailevat saman tyyppisistd 
projekteista ja kohdistavat sen vuoksi toisiinsa enemmdn kilpailupainetta kuin 
yritykset, jotka kohtaavat toisensa harvemmin. 

170. Se, ettd kaksi yritystd osallistuu usein samoihin ta~ouskilpailuihin, ei kuvaa kui
tenkaan vdlttdmdttd riittdvdlld tavalla yritysten toisilleen luomaa kilpailupai
netta. Osallistumisen lisdksi kilpailijan on myos menestyttdvd kyseisissd tarjous
kilpailuissa eli vaikutettava todenndkoisyyteen, jolla toinen yritys voittaa tar
jouskilpailuissa. Niin sanotussa voittotodenndkoisyysanalyysissd (win/loss -ana
lysis) verra taan osapuolten voittotodenndkoisyyttd kilpailutuksissa, joihin mo
lemmat ovat osallistuneet, niihin kilpailutuksiin, joissa vain toinen osapuoli on 
o llut ldsnd. Mita suurempi vaikutus osapuolilla on toistensa voittotodenndkoi
syyksiin, sitd suurempi on niiden toisilleen tuottama kilpailupaine. 

171. Kilpailun ldheisyyden arvioimiseksi virasto on myos tehnyt niin sanotun runner
up -analyysin, joka perustuu ajatukseen siitd, ettd yrityskaupan vaikutukset 
ovat sitd suuremmat, mitd useammin osapuolet ovat sijoittuneet samassa tar
jouskilpailussa ensimmdiselle ja to iselle sija lle. Menestyminen samoissa tarjous
kilpailuissa voi viitata siihen, ettd yritysten kilpailuedut ovat a inakin jossain 
mddrin samankaltaisia, minkd vuoksi toisen yrityksen voidaan aja tella pysty
vdn kaappaamaan suhteellisesti suuren osuuden yhden yrityksen hinnannos
tosta aiheutuvasta myynnin menetyksestd . 

172. Lisdksi virasto on analysoinut kilpailun ldheisyyttd tarkaste lemalla, mille yrityk
sille osapuolet ovat hdvinneet kilpa ilutuksia ja kuinka paljon osapuolten hd
vidmien kilpailutusten arvosta kukin kilpailijoista on kaapannut itselleen. Kysei
nen analyysi vastaa edelld kuvattua tapaa laskea suhteelliset asiakassiirty
mdt tarjouskilpailumarkkinoilla. Koska td lla iset suhteelliset asiakassiirtymdt 



'

~ ,~ ,, Kilpailu- ja 
\i.. \i.. kuluttajavirasto 

Paatos 
Dnro KKV /94/ 14.00.10/2021 
Julkinen versio 
30.7.2021 

51 (96) 

riippuvat seka todennakoisyydesta, jolla kilpailijat toisensa kohtaavat, etta to
dennakoisyydesta, jolla kukin kilpailija voittaa kilpailutuksen, t iivistavat suh
teelliset asiakassiirtymat kaikki kilpailun laheisyyteen keskeisesti vaikuttavat te
kija t yhteen tarkasteluun. 

173. Kilpailun laheisyyden arviointi suoritetaan markkinamaarittelysta riippumatto
mana. Esimerkiksi suhteellisten asiakassiirtymien laskemisessa otetaan huomi
oon ka ikki osapuolten haviama myynti riippumatta siita, kohdistuuko havitty 
myynti relevantille markkinalle vai e i. KKV on tarkastellut tarjousanalyysissaan 
kilpailun laheisyytta ensisijaisesti koko tarjousaineistonsa tasolla . Aineiston pe
rusteella osapuolet ovat toistensa selvast i laheisimmat kilpailijat. Tulosten tul
kitsemiseksi virasto on raportoinut osan tuloksista myos kohdetyypin tai maan
t ieteellisen markkina n mukaa n jaoteltuina. 62 

17 4. KKV:n tarjousanalyysi perustuu rakennusautomaation kilpailutuksia jarjesta
neille toimijoille kohdistetulla selvityspyynnolla hankittuihin tieto ihin. Koska sel
vityspyynnon suunnittelu ja kohdennus perustui viraston a lustavien selvitysten 
noja lla saamaan kasitykseen a lueellisten markkinoiden kilpailutilanteesta. ra
ja ttiin se koskemaan a inoastaan kilpailutuksia Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, 
jonne ylivoimainen valtaosa Assemblinin rakennusautomaatiourako innista 
keskittyy. Kun viraston tarkemman rakenteellisen tarkastelun perusteella kil
pailun estyminen myos Varsinais-Suomessa osoittautui mahdolliseksi, teki vi
rasto osallistumisanalyysin Varsinais-Suomen osalta kayttamalla osapuolten 
omaa tarjousaineistoa. 

175. Maantieteellisten rajoitusten lisaksi selvityspyynto raja ttiin kilpailutuksiin, joihin 
ainakin toinen kaupan osapuolista oli vuoden 2020 a ikana osallistunut yli 50 
000 euron tarjouksella ("rajaukset tayttavat kilpailutukset") . Keskittyminen yli 
50 000 euron hankkeisiin on perusteltua. Koska tarjouskilpailut ovat hankekoh
taisia ja yrityksilla on mahdollisuus hintadiskriminaatioon, kilpailuvaikutusten 
tarkastelu on perusteltua rajata kilpailutuksiin, joissa kilpailuolosuhteet ovat 
suhteellisen homogeeniset. Viraston selvitysten mukaan kilpailuolosuhteet 
ovat erilaiset suuremmissa hankkeissa, joihin osallistuvien tarjoajien joukko on 
suppeampi kuin pienemmissa hankkeissa. Lisaksi alle 50 000 euron hankkei
den osuus osapuolten liikevaihdosta on suhteellisen vahamerkityksellinen. 
Osapuolten tarjousaineistojen perusteella Assemblinin kaikkien tarjousten ar
vosta [80-90) prosenttia Uudellamaalla ja [60-70] prosenttia Pirkanmaalla ker
tyi tarjouksista, joiden arvo oli yli 50 000 euroa . Vastaavat luvut Fidelixille o livat 
[70-80] ja [60-70] prosenttia . Kyselyn toteutusta ja sen avulla kerattya aineis
toa on kuvattu tarkemmin jaksossa 5.3. 

62 Osapuolet ovat toimittaneet virastolle omat tarjousaineistonsa, jotka sisaltavat tiedon siita. onko kukin 
kohde uudis-. saneeraus- vai migraatiokohde. Jotta virasto voisi luokitella hankkeet osapuolten virastolle 
antamia tietoja vastaavalla tavalla, virasto on yhdistanyt kyselyainei. osapuolten virastolle to imitta
miin tarjousaineisto ihin. Talia tavoin hanketyyppi saatiin maariteltya hankkeelle. Jaljelle jaavien 26 
hankkeen tyyppi maariteltiin seka kilpailutetuista kohteista annettujen vastausten, etta julkisista lahteista 
saatavilla o levien tietojen perusteella . Aineiston - kilpailutuksesta ■(34 prosenttia) liittyi uud iskohteisiin. 
• (61 prosenttia) saneerauskohteisiin ja■migraatiokohteisiin. Neljan kohteen osalta kohteen tyyppia 
ei kyetty maarittelemaan. 
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176. Kilpailun laheisyyden arvioimiseksi selvityspyynnossa vastaajilta kysyttiin milta 
yrityksilta ne olivat saaneet tarjouksia, mita rakennusautomaatiojarjestelmaa 
kukin yritys oli tarjonnut, ja mika oli ollut kunkin yrityksen tekeman tarjouksen 
arvo. Lisaksi vastaajia pyydettiin kertomaan, miten tarjouksen jattaneet yrityk
set olivat sijoittuneet tarjouskilpailussa. 

7.3.4.2 Osapuolet kohtaavat toisensa tarjouskilpailuissa huomattavasti useammin kuin ne kohtaa
vat kilpailijansa 

177. Viraston rajaukset tayttavia kilpa ilutuksia, joihin Assemblin on osallistunut, si
saltyy aineistoon yhteensa. appaletta . Naista voittaneen tarjouksen arvo 
on raportoitu • tapauksessa. Assemblinin kanssa samoihin kilpailutuksiin on 
useimmin osallistunut yrityskaupan toinen osapuoli. Fidelix. Kilpailutusten luku
maara lla mitattuna Assemblin on kohdannut Fidelixin 85 prosentissa ja kilpai
lutusten arvolla mitattuna 90 prosentissa kaikista kilpailutuksista, joihin se on 
osallistunut. Assemblin on kohdannut toiseksi yleisimman kilpailijansa Schnei
derin kilpailutusten lukumaaralla mitattuna 29 prosentissa ja kilpailutusten ar
volla mitattuna 52 prosentissa kilpailutuksista. Kolmanneksi yleisimman kilpaili
jansa Caverionin vastaavat kohtaamisprosentit ovat 25 ja 29. Osallistumis
analyysin tulokset on esitetty kaavioissa 5 ja 6. 
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Kaavio 5: Assemblinin kohtaamien ki/pailijoiden osuudet ki/pailutusten /uku
maaral/a mitattuna 

0 
00 

Kohdattujen kilpai lijoiden osuudet -Assemblin Oy 
Koko aineisto, N =• 

85.0 

28.8 
250 

13.8 

Kilpailija kuuluu Muut-ryhmaan, mikali _... 

Kaavio 6: Assemblinin kohtaamien ki/pailijoiden osuudet ki/pailutusten arvol/a 
mitattuna. {kokonaisarvon julkinen vaihteluva/i 12- 18 MEUR] 

0 
0 ..... 

0 

Kohdattujen kilpailijoiden osuudet arvosta - Assemblin Oy 
Koko aineisto, - N = ■ 

89.9 

51.6 

29.3 

21 5 
17.2 17.0 

Kilpailija kuuluu Muut-ryhmaan, mikali sen osuus on alle 3 %. 
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178. Viraston rajaukset tayttavia kilpailutuksia, joihin Fidelix on osallistunut, sisaltyy 
aineistoonlllllllcappaletta, joista voittaneen tarjouksen arvo on raportoitu -
tapauksessa. Vastausten perusteella Fidelixin kanssa samoihin kilpailutuksiin 
on useimmin osallistunut Assemblin. Kilpailutusten lukumaaralla mitattuna As
semblin on osallistunut 71 prosenttiin ja kilpailutusten arvolla mitattuna 79 pro
senttiin kaikista niista kilpailutuksista, joihin Fidelix on osallistunut. Fidelix on koh
dannut toiseksi yleisimman kilpailijansa Schneiderin kilpailutusten lukumaa
ralla mitattuna 27 prosentissa ja kilpailutusten arvolla mitattuna 47 prosentissa 
kilpailutuksista. Kolmanneksi yleisimman kilpailijansa Caverionin vastaavat 
kohtaamisprosentit ovat 25 ja 28. Kaaviot 7 ja 8 raportoivat nama Fidelixia 
koskevan osallistumisanalyysin tulokset. 

Kaavio 7: Fidelixin kohtaamien kilpai/ijoiden osuudet kilpailutusten /ukumaa
ral/a mitattuna. 

0 
co 

Kohdattujen kilpailijoide·n osuudet - Fidelix Oy 
Koko aineisto, N =■ 

70.8 

27.125.0 

17.7 

12.5 
9.4 9.4 9.4 8.3 8.3 7 3 7 3 

. . 6.3 52 
· 4.2 4.2 4.2 4.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2 .1 2.1 2.1 

Kilpailija kuuluu IMuut-ryhmaan, mikali 

18.8 
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Kaavio 8: Fidelixin kohtaamien kilpailijoiden osuudet kilpai/utusten arvo//a mi
tattuna. {kokonaisarvon ju/kinen vaihteluva/i 13- 21 MEUR) 

0 co 

0 

Kohdattujen kilpailijoiden osuudet arvosta - Fidelix Oy 
Koko aineisto, 11111111111111 N = ■ 

78 .6 

47.0 

32.0 

# ~ , , , , , ~ , , , , & ~ ~ 
✓ ~e; _,e; •<" # (J'-,1 if Q-(/j c,O ,,,P C} ,f' Q (jf' V 

? e:,<J c,'li ~ -::}" ,~ ~,.-s 

Kilpailija kuuluu Muut-ryhmaan, mikali sen osuus on alle 3 %. 

179. Viraston osallistumisanalyysi osoittaa, e ttd Assemblin ja Fidelix ovat kohdan
neet toisensa kilpailutuksissa merkittdvdsti useammin kuin yhdenkddn muun 
kilpailijansa. Osapuolten keskindinen kohtaamistodenndkoisyys on kilpailutus
ten lukumddrd lld mitattuna karkeasti ko lminkertainen ja arvolla mitattuna 
ka ksinkertainen verrattuna niiden todenndkoisyyteen kohdata seuraavaksi 
ldheisimmdt kilpailijansa Schneider ja Caverion. Osapuolten muiksi pddkilpai
lijoikseen nimedmdt Siemens, Are ja Honeywell ovat kilpailutusten lukumdd
rdlld mitattuna kukin osallistuneet a lle kymmeneen prosenttiin tarjouskilpa i
luista, joihin osapuolet ovat osallistuneet. eivatkd ne kilpailutusten arvolla
kaan mitattaessa merkittdvdsti erotu osallistumisaktiivisuudeltaan muista ra
kennusautomaatiourakoitsijoista. 

180. KKV on tarkastellut osallistumisanalyysin tuloksia erikseen Uudellamaalla ja Pir
kanmaalla sekd erikseen myos kohdetyypin perusteella. Tarkastelu on tehty 
perustuen sekd kilpailutusten lukumddriin ettd arvoihin. Koska tulokset ovat 
hyvin samankaltaiset edelld esitettyjen, koko a ineistoa koskevien tulosten 
kanssa, virasto raportoi seuraavassa a inoastaan kilpailutusten lukumddriin 
perustuvat tulokset. 
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18 1. Assemblin on kohdannut Fidelixin 83 p rosentissa Uudenmaan kilpailutuksista 
ja 94 prosentissa Pirkanmaan kilpailutuksista. Uudellamaalla Assemblinin seu
raavaksi useimmin kohtaamat kilpailijat ovat olleet Schneider (30 %) ja Cave
rion (27 %). Pirkanmaalla Assemblinin toiseksi laheisin kilpailija on kuitenkin ollut 
paikallinen DOC (38 %). joka urakoi Fidelixin ja Schneiderin jarjestelmilla . Fide lix 
on kohdannut Assemblinin 68 prosentissa Uudenmaan ja 83 prosentissa Pir
kanmaan kilpailutuksia. Myos Fidelixin lahimmat kilpailija t ovat Uudellamaalla 
olleet Schneider (27 %) ja Caverion (27 %) seka Pirkanmaalla DOC (33 %). 

182. Kohdetyypeittain tarkaste ltaessa osapuolten kohtaamistodennakoisyys on 
o llut hieman suurempi uudiskohteissa (Assemblin/Fidelix 90 % ja Fidelix/ Assem
blin 77 %) kuin saneerauskohteissa (Assemblin/Fidelix 81 %, Fidelix/ Assemblin 
66 %) . Sen sijaan todennakoisyydet Schneiderin ja Caverionin kohtaamiseen 
ovat o lleet hieman a lhaisemmat uudiskohteissa kuin saneerauskohteissa. Tu
loksesta ei voida kuitenkaan tehda suoraan johtopaatoksia siita, mika kyseis
ten kohdetyyppien rooli on yleisesti Schneiderin ja Caverionin liiketo imin
nassa. 63 

183. Virasto on tarkastellut osapuolten kohtaamistodennakoisyytta myos Varsi
nais-Suomessa osapuolten tarjousaineistojen avulla . Assemblin kohtasi Fideli
xin 17 prosentissa ja Fidelix Assemblinin 43 p rosentissa rajaukset tayttavia kil
pailutuksia. Tulosten perusteella osapuolten valinen kilpailun laheisyys ei ole 
Varsinais-Suomessa yhta korkea kuin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Fidelixin 
todennakoisyys kohdata Assemblin on kuitenkin selvasti korkeampi kuin sen 
todennakoisyys kohdata muut kilpailijat Uudenmaan ta i Pirkanmaan kilpailu
tuksissa viraston a ineiston perusteella. 

184. Osapuolten kohtaamien kilpailijoiden lisaksi virasto on tarkastellut myos osa
puolten kohtaamia rakennusautomaatiojarjeste lmia.64 Virasto on tehnyt tar
kastelun seka kilpailutusten lukumaariin etta niiden arvoihin perustuen. Koska 
tulokset ja niiden pohja lta tehtavat paate lmat eivat olennaisest i eroa toisis
taan, raportoi virasto a lla kaaviossa 9- 10 a inoastaan kilpailutusten lukumaa
riin perustuvat tulokset. 65 

63 Tulokset kuvaavat kilpailijoiden kohdetyyppien painotusta ainoastaan hankke issa, joihin myos vahin
taan toinen osapuolista on osallistunut. Kilpailijat osallistuvat myos kilpailutuksiin, joihin osapuolet e ivat 
ole osallistuneet. 
64 Assemblin ta~oaa DEOS-jarjestelmansa ohella vahaisessa maarin myos Honeywellin Trend-jarjeste l
maa. KKV:n a ineistossa Assemblinin jarjestelmaksi on laskettu vastaukset, joissa jarjestelmaksi ilmoitettiin 
DEOS ta i Assemblin. 
65 Koska osa kyselyyn vastanneista tahoista jatti raportoimatta kilpailutukseen osallistuneen yrityksen tar
joaman jarjestelman, otoskoot a lla olevissa kuvissa ovat p ienemmat, kuin kohdattuja kilpailijoita esitta
vissa kuvissa. 
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Kaavio 9: Assemblinin kohtaamien rakennusautomaatiojorjestelmien osuudet 
kilpailutusten lukumoorollo mitattuna. 

0 
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0 
N 

0 

Kohdattujen jarjestelmien osuudet kilpailutuksista - Assemblin Oy 

87.5 
Koko aineisto, N =■ 

Kaavio IO: Fidelixin kohtaamien rakennusautomaatiojorjeste/mien osuudet kil
pailutusten lukumoorollo mitattuna. 
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Kohdattujen jarjestelmien osuudet kilpailutuksista - Fidelix Oy 
Koko aineisto, N = • 
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185. Kaaviot 9-1 0 osoittavat, ettd mybs jd~estelmd tasolla Assemblin ja Fidelix ovat 
kohdanneet toisensa kilpailutuksissa merkittdvdsti useammin kuin yhdenkddn 
kilpailevan jdrjestelmdn. Tulos pdtee jd lleen niin uudis- kuin saneerauskoh
teille. Assemblin on kohdannut Fidelixin jdrjestelmdn kaikissa aineistoon sisdl
tyvissd Pirkanmaan kilpailutuksissa ja 84 prosentissa Uudenmaan kohteita . Fi
delixin todenndkoisyys kohdata Assemblinin jdrjestelmdlld kilpa ileva urako it
sija on o llut kdytdnnossd soma Uudellamaalla ja Pirkanmaalla (70 %). 

186. Kaaviosta lo havaitaan myos, ettd Fidelixin toiseksi yleisimmin kohtaama jdr
jestelmd on ollut sen oma Fidelix-jdrjestelmd. Tdmd johtuu siitd, ettd edelld 
kaaviossa 6 esiintyvistd pienemmistd kilpa ilijoista monet ovat Fidelixin omia 
jdlleenmyyjid. Ryhmdnd tarkasteltuna ne muodostavat kdytdnnossd Fidelixin 
toiseksi ldheisimmdn kilpailijan Assemblinin jdlkeen. 66 

7.3.4.3 Fidelix voittaa kilpailutuksen todenndkoisemmin, jos se ei kohtaa Assemblinia 

187. KKV on t iedustellut vastaajilta kilpa ilutuksiin osallistuneiden yritysten lisdksi sitd, 
miten yritykset ovat sijoittuneet kilpailutuksissa. Tdmdn perusteella virasto on 
laskenut osapuolten voittotodenndkoisyydet kilpailutuksissa, joihin molemmat 
ovat osallistuneet, ja verrannut niitd osapuolten voittotodenndkoisyyksiin kil
pailutuksissa, joissa vain to inen osapuoli on o llut ldsnd. Kaavio 11 kuvaa nditd 
voittotodenndkoisyyksid. 

66 Kaaviosta 9 ndhdddn, ettd myos Assemblin on kohdannut oman jdrjeste lmdnsd jdlleenmyyjid, joskin 
niiden kohtaaminen on Assemblinille paljon harvinaisempaa kuin mitd omien jdlleenmyyjien kohtaami
nen on Fidelixille. 
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Kaavio 11: Osapuolten voittotodennakoisyydet kilpailutuksissa, joihin molem
mat ovat osal/istuneet verrattuna kilpai/utuksiin, joihin vain toinen on osal/istu
nut. 

0 

'° 

0 

Voittotodennakoisyydet 
Kilpailutukset, joihin molemmat vs . vain toinen on osallistunut 

Assemblin Oy Fidelix Oy 

48.1 
45.5 

188. Assemblin on voittanut kilpailutuksen 46 prosentin todennakoisyydella silloin, 
kun Fidelix ei o le osallistunut kyseiseen kilpailutukseen, ja 43 prosentin toden
nakoisyydella silloin. mikali myos Fidelix on tarjonnut kyseiseen kohteeseen. 
Assemblinin voittotodennakoisyys on siten ollut noin 7 prosenttia (3 prosent
t iyksikkoa) suurempi. mikali Fidelix e i ole tarjonnut sen kanssa samaan kohtee
seen. Virasto on kiinnittanyt huomiota siihen, etta a ineisto sisaltaa vain . el
laista kilpailutusta, joihin Assemblin on osallistunut, mutta joihin Fidelix ei ole 
tarjonnut. Koska Fidelix on osallistunut lahes kaikkiin kilpailutuksiin, joihin As
semblin on osallistunut, Fidelixin vaikutusta Assemblinin voittotodennakoisyy
teen on vaikeaa arvioida tilastollisesti luotettavalla tavalla. 

189. Viraston aineisto sisaltaa kuitenkin ■ sellaista kilpailutusta. joihin Fidelix on 
osallistunut, mutta jo ihin Assemblin ei ole osallistunut. Siten a ineisto mahdollis
taa luotettavamman arvioinnin siita, miten Assemblinin lasnaolo on vaikutta
nut Fidelixin voittotodennakoisyyteen. Kaavion l l perusteella Fidelixin voitto
todennakoisyys on ollut 48 prosenttia silloin, jos Assemblin ei o le osallistunut 
kilpailutukseen ja 25 prosenttia tapauksessa. jossa Assemblin on osallistunut. 
Fidelixin voittotodennakoisyys on siten ollut jopa 92 prosenttia (23 prosenttiyk
sikkoa) suurempi. mikali Assemblin ei ole ta~onnut samaan kohteeseen. 
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Vaihtoehtoisesti voidaan todeta, etta Assemblinin lasnaolo laskee Fidelixin 
voittotodennakoisyytta 48 prosenttia. 

190. Koska voittotodennakoisyyksiin vaikuttavat todennakoisesti myos muut tekijat 
kuin t ietyn kilpailijan lasnaolo, voittotodennakoisyyksia on yleensa perusteltua 
selittaa regressiomallin avulla. Jotta regressiomalli voidaan estimoida luotet
tavastL on kaytossa oltava tilastoaineistoa, joka on riittavan laaja seka ha
vaintomaaran etta hankkeiden heterogeenisuutta selittavien tekijoiden 
osalta. Tiedostaen, etta viraston kaytossa o leva aineisto ei valttamatta ole 
ka ikilta osin regressiomallinnukseen riittava, virasto on kuitenkin paaanalyy
siensa ohella tehnyt mallinnuksen Fide lixin voittotodennakoisyyksista . Virasto 
on sisallytt~ in kaikki sellaiset yksittaiset kilpailijat, jotka ovat voittaneet 
vahintaan--sellaisessa kilpailutukse~ n Fidelix on osallistunut. Kil
pailija t, jotka ovat voittaneet korkeintaan - on analyysia varten yhdis
tetty ja niita mallinnetaan muuttujilla "Muu Fidelix jalleenmyyja" ja "Muu ei 
Fidelix jalleenmyyja" . Mallinnuksen avulla saadut marginaaliset vaikutukset Fi
delixin voittotodennakoisyyteen on esitetty a lla olevassa taulukossa 12. 67 

67 Malleissa 2 ja 3 kaytettavat kontrollimuuttujat (voittaneen tarjouksen suuruus, rakennustyyppi ja koh
teentyyppi) vaikuttavat todennakoisesti siihen, osallistuuko tietty toimija kilpailutukseen. Kontrollimuuttu
jat ovat talloin korreloituneet toimijakohtaisten osallistumismuuttujien kanssa, joka puolestaan vaikuttaa 
toimijakohtaisten kerrointen tulkintaan. Tosta syysta kaikkien kontrollimuuttujien sisallyttaminen malliin ei 
valttamatta ole perusteltua. Virasto on kuitenkin kiinnittanyt huomiota siihen, ettei Assemblin kerroin juu
rikaa n reagoi eri mallispesifikaat ioihin lisattyihin kontrollimuuttujiin. 
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Tau/ukko 12: Probit-mallinnuksen avul/a saadut marginaa/iset vaikutukset Fi-
delixin voittotodennokoisyyksiin. 68 

Mallispesifikaatio (1) (2) (3) 

Assemblin - 0,286*** - 0,32 1 *** - 0,281 *** 
Ca teva - 0,293* - 0,283* - 0,293* 
Caverion - 0,205* - 0,217** - 0, 186* 

Coba - 0, 187 - 0, 163 - 0, 186 

DOC - 0,016 0,042 0,02 1 

Energy Care - 0,090 - 0, 101 - 0,025 

Hausmatic - 0,416** - 0,410** - 0,541 ** 
L Vl-neloset - 0,02 1 - 0,018 0,000 
Schneider - 0,010 - 0,058 - 0,059 
Muu Fidelix-jalleenmyyja - 0, 125 - 0, 143 - 0, 176 

Muu e i Fidelix-jalleenmyyja - 0, 190** - 0,232** - 0,253*** 
Ln(voittanut tarjous) Sisaltyy Sisaltyy 
Rakennustyyppi Sisaltyy 
Kohteentyyppi Sisaltyy 
Vakiotermi Sisaltyy Sisaltyy Sisaltyy 
N 

191. Taulukosta 12 nahdaan, etta Assemblinin lasnaolo on selittavista muuttujista 
ainoa, jolla on mallispesifikaatiosta riippumatta aina tilastollisesti merkitseva 
vaikutus Fidelixin voittotodennakoisyyteen. Tulosten perusteella Fidelixin to
dennakoisyys voittaa kilpailutus laskee noin 30 p rosenttia, mikali myos Assem
blin osallistuu kilpailutukseen. Luku on pienempi kuin kaavion l l perusteella 
laskettu 48 prosenttia, koska muiden voittotodennakoisyyksiin vaikuttavien te
kijoiden kontrollo iminen laskee puhtaisiin todennakoisyyksiin perustuvaa tu
losta . Tasto huolimatta Assemblinin vaikutus Fidelixin voittotodennakoisyyteen 
on edelleen merkittava. 

192. Yhdellakaan muulla toimijalla e i havaita Assemblinin kalta ista vaikutusta Fi
delixin voittotodennakoisyyteen. Suurista kilpailijoista Schneiderilla ei juuri ole 
vaikutusta Fidelixin voittotodennakoisyyteen ja Caverionin vaikutus on huo
mattavasti Assemblinin vaikutusta pienempi. Muut suuret kilpailijat (Siemens, 
Are, Honeywell) eivat ole a ineistossa osallistuneet Fidelixin kanssa samoihin 
kilpailutuksiin riittavan usein, jotta niiden vaikutusta Fidelixin voittotodennakoi
syyteen olisi voitu edes estimoida. Pienemmista kilpailijoista Hausmat icilla ja 
Catevalla nayttaa olevan Assemblinin verrattavissa oleva vaikutus Fidelixin 
voittotodennakoisyyksiin, mutta muiden pienten kilpailijoiden tavoin myos 
nama toimijat osallistuvat Fidelixin kanssa samoihin kilpailutuksiin vain harvoin, 

68 Kertoimien perassa olevat asteriskit kuvaavat t ilastollisia merkitsevyystasoja (= * p < 0. l, ** p < 0.05, *** 
p<0.01) . 
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mika vahentaa niiden merkitysta . Lisaksi virasto kiinnittaa huomiota siihen, 
e tta Hausmatic on Fidelix-ja~estelman ja lleenmyyja. 

193. Ka iken kaikkiaan viraston regressiomallinnuksen tulokset viittaavat hyvin voi
makkaasti siihen, etteivat osapuolet a inoastaan osallistu samoihin tarjouskil
pailuihin, vaan myos menestyvat niissa ja vaikuttavat ratkaisevasti toistensa 
todennakoisyyksiin voittaa kilpailutuksissa. Siten ne tuottavat toinen toisilleen 
myos merkittavaa kilpailupainetta . 

7.3.4.4 Osapuolet sijoittuvat usein tarjouskilpailun kahdelle ensimmaiselle sijalle 

194. Tieto tarjouskilpailun sijoituksista on mahdollistanut myos niin sanotun runner
up -analyysin, jossa virasto on tarkastellut, mitka yritykset ovat sijoittuneet to i
selle sija lle silloin, kun jompikumpi osapuolista on voittanut kilpailutuksen. 

195. 

196. 

Tarkasteltaessa koko a ineistoa, sellaisia kilpailutuksia, jotka Assemblin on voit
tanut ja.J£>issa vastaaja on ilmoittanut toiselle sijalle tulleen yrityksen, on yh
teensa ■ kappaletta. Naista . 42 prosenttia) ovat sella isia, joissa Fidelix on 
sijoittunut toiselle sijalle. Toiseksi yleisimmin toiselle sijalle sijoittunut kilpailija Ca
verion on o llut toinen- 16 prosenttia) . 

Vastaavasti kilpailutuksia, jotka Fidelix on voittanu. }oissa vastaaja on ilmoit
tanut toiselle sijalle tulleen yrityksen, on yhteensa appaletta. Naista . 50 

rosenttia on sella isia, ·oissa Assemblin on sijoittunut toiselle sijalle .
L Vl-neloset Oy (" L Vl-neloset") seka Schneider olivat 

talla mittarilla Fidelixin toiseksi laheisimmat kilpailijat sijoittuen toiselle sija lle
-12 prosenttia) . Kaaviot 12 ja 13 esittavat runner-up -analyysin tulokset. 
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Kaavio 12: Toiseksi sijoittuneet yritykset Assemblinin voittamissa ki/pai/utuksissa. 

0 

0 

Toiseksi sijoittuneiden kilpailijoiden osuudet kilpailutuksista 
Assemblin Oy:n voittamat ki lpailutukset, N =■ 

4 1.9 

Kaavio 13: Toiseksi sijoittuneet yritykset Fidelixin voittamissa ki/pailutuksissa. 

0 .,... 

0 

Toiseksi sijoittuneiden kilpailijoiden osuudet k~ ilutuksista 

50.0 
Fidelix Oy:n voittamat k ilpailutukset, N =• 

~<::- q;- . '/::,it} ~Q, , Q<::- ,::.'? ii,<, o"'f' , (,0'? ,f· 
~ ~oc; 0~ v'li q,<' f$'0 ~'Ii ,~ ,? ,::,~ 

e:,<li ~y<::' x:-<::' ~ ef' 4 ,::,<a f,0 0 
'?-<j c:P q}~ (j "<''ti '!$-0 V ~<' 

O"'li 
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197. Toiseksi tulleiden yritysten tarkastelu tapauksissa, joissa jompikumpi osapuo
lista on voittanut kilpailutuksen, tukee ndkemysta siitd, ettd kaupan osapuolet 
ovat to istensa ldheisimpid kilpailijoita. Pddtelmd voidaan tehdd sekd uudis
ettd saneerauskohteille . Lisdksi se pdtee myos tarkasteltaessa erikseen Uutta
maata ja Pirkanmaata. 

198. Yritysten lisdksi virasto on tarkastellut, mitkd rakennusautomaatiojdrjestelmdt 
ovat sijoittuneet toiselle sijalle silloin. kun jompikumpi osapuolista on voittanut 
kilpailutuksen. Kaaviot 14 ja 15 esittdvdt ndmd tulokset. Tulosten perusteella 
tapauksissa, joissa Assemblin on voittanut kilpailutuksen, Fidelix tai sen jdlleen
myyjd t ovat sijoittuneet toiseksi 60 prosentissa kilpailutuksista . Tapauksissa. 
joissa Fidelix on voittanut kilpailutuksen, Assemblin on sijoittunut toiseksi 56 pro
sent issa ja Fidelixin jdlleenmyyjdt 22 prosentissa kilpailutuksista . Myos runner
up -tarkastelun perusteella osapuolet ovat ylivoimaisest i toistensa ldheisim
mdt kilpailijat ja niiden toiseksi ldheisin kilpailija ovat Fidelixin jdlleenmyyjien 
muodostama ryhmd. 

Kaavio 14: Toiseksi sijoittuneet rakennusautomaatiojarjestelmdt Assemblinin 
voittamissa ki/pai/utuksissa. 

0 
<O 

0 

Toiseksi sijoittuneiden jarjestelmien osuudet k~ilutuksista 
Assemblin Oy:n voittamat kilpailutukset, N -

60.0 
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Kaavio 15: Toiseksi sijoittuneet rakennusautomaatiojarjestelmat Fidelixin voit
tamissa kilpailutuksissa 

0 
<O 

0 

Toiseksi sijoittuneiden jarjestelmien osuudet kilpailutuksista 
Fidelix Oy:n voittamat kilpailutukset, N = ■ 

55.6 

7.3.4.5 Tarjousaineistoon perustuvat suhteelliset asiakassiirtymat 

199. Kilpailun laheisyyden ensisijainen mittari ovat suhteelliset asiakassiirtymat. Tar
jouskilpailumarkkinoilla suhteellisia asiakassiirtymia voidaan arvioida jaksossa 
7 .3.4. l kuvatusti tarkastelemalla osapuolten kilpailijoilleen haviamien tarjous
kilpailujen jakaumaa. Mita suuremman osan haviamistaan tarjouskilpailuista 
osapuoli on havinnyt kaupan toiselle osapuolelle, sita korkeampi on niiden 
valinen kilpailun laheisyys. Koska tappioiden maaraan vaikuttaa seka osa
puolten kohtaamistodennakoisyys etta niiden kyky voittaa tarjouskilpailuja. 
suhteellisten asiakassiirtymien voidaan katsoa tiivistavan osallistumisanalyysin 
ja voittotodennakoisyysanalyysin tulokset yhdeksi kilpailun laheisyyden suu
reeksi. 

200. KKV:n aineistossa on . ilpailutusta, joihin Assemblin on osallistunut, mutta 
joita se ei o le voittanut, ja joissa vastaaja on ilmoittanut voittajan. Fidelix on 
voittanut naista Assemblinin haviamista kohteista. (38 prosenttia). Vastaa
vasti kilpailutuksia. joihin Fidelix on osallistunut, mutta joita se e i ole voittanut 
ja joissa vastaaja on ilmoittanut voittajan, on ■kappaletta . Naista Fidelixin 
haviamista kohteista Assemblin on voittanutll{45 prosenttia). Kaavio 16 esit
taa Assemblinin tappioiden jakautumisen sen kilpailijoille. Kaavio 17 esittaa 
vastaavat tulokset Fidelixille. 
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Kaavio 16: Assemblinin voittaneiden ki/pai/ijoiden osuudet ki/pai/utuksista. 

0 

37.8 

Voittaneiden ki lpailijoiden osuudet kilpailutuksista 
Assemblin Oy:n haviamat kilpailutukset, N =• 

Kilpailija kuuluu Muut-ryhmaan, mikali 

Kaavio 17: Fidelixin voittaneiden ki/pai/ijoiden osuudet ki/pailutuksista. 

0 
l{) 

0 ...... 

0 

44.6 

Voittaneiden kilpai lijoiden osuudet kilpailutuksista 
Fidelix Oy:n haviamat ki lpailutukset, N =■ 

Kilpailija kuuluu Muut-ryhmaan, mikali 
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20 1. Kaaviot 16 ja 17 osoittavat, etta kumpikin osapuoli on havinnyt tarjouskilpai
luja toiselle osapuolelle huomattavasti useammin kuin millekaan muulle kilpai
lijalle. Ero toiseksi useimmin voittavaan kilpailijaan on erittain suuri. Eroa osa
puolten ja muiden kilpailijoiden valilla korostaa se, etta Assemblinin toiseksi 
lahe- · ·· kilpailijat Schneider ja LVl-nel e t ovat voittaneet Assemblinin 
vain - ixilla voittoja on o llut Vastaavasti L Vl-neloset on voit
tanu F1 e 1x1n Assemblin . kertaa. Osapuolten ylivoimaa tarkastel
luissa tarjouskilpailuissa korostaa, etta molempien osapuolten toiseksi laheisin 
kilpailija on suhteellisten asiakassiirtymien perusteella L Vl-neloset,

. Osapuolet ovat havinneet eniten kilpailu
u 10 01s1 een myos s1 om, un arkaste lu tehdaan erikseen Uudellemaalle ja 

Pirkanmaalle. Tulos patee myos seka uudiskohte isiin etta saneerauskohteisiin. 

202. Osapuolten haviamien kilpailutusten jakautumista kilpailijoille voidaan tarkas
tella myos kilpailutusten arvojen perusteella. Talloin tutkitaan sita, kuinka suu
ren osuuden kukin kilpailija - mukaan lukien yksi kaupan osapuolista - on 
kyennyt kaappaamaan toisen kaupan osapuolen haviamien projektien ar
vosta. Tama laskutapa vastaa laheisimmin tavanomaisia suhteellisia asiakas
siirtymia, jotka maaritellaan tavallisesti nimenomaan havityn myynnin arvon 
perusteella. Toisaalta arvoon perustuvassa tarkastelussa yksittaisten suurten 
hankkeiden voittaminen voi nostaa tietyn osapuolen ja sen kilpailijan valista 
suhteellista asiakassiirtymaa. Tosta syysta edella kuvatut, havittyjen hankkei
den lukumaaraan perustuvat tulokset, antavat paremman kuvan osapuolten 
odotusarvoisesta todennakoisyydesta havita yksitta inen tarjouskilpailu tietylle 
kilpailija lle. Molemmat tarkastelutavat ovat kuitenkin perusteltuja. Kaaviot 18 
ja 19 esittavat Assemblinin ja Fidelixin haviaman liikevaihdon jakautumisen kil
pailijoille. 
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Kaavio 18: Kilpailijoiden voittamat osuudet Assemblinin haviamien kilpai/utus
ten arvosta. [kokonaisarvon julkinen vaihteluvali 6-10 MEUR] 

0 

38.9 

Voittaneiden kilpailijoiden osuudet kilpailutusten arvosta 
Assemblin Oy:n haviamat kilpailutukset,_ N = ■ 

Kilpail ija kuuluu Muut-ryhmaan, mikali sen osuus on alle 3 %. 

Kaavio 19: Kilpai/ijoiden saamat osuudet Fidelixin haviamien kilpai/utusten 
arvosta. [kokonaisarvon julkinen vaihteluvali 9-14 MEUR] 

0 
<D 

0 

Voittaneiden kilpailijoiden osuudet k~n arvosta 
Fidelix Oy:n haviamat kilpailutukset, --· N =■ 

56.4 

Kilpailija kuuluu Muut-ryhmaan. mikali sen osuus on alle 3 %. 
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203. Kaaviot 18 ja 19 osoittavat, e ttd myos kilpailutusten arvolla mitattuna kumpi
kin osapuoli on havinnyt tarjouskilpailuja toiselle osapuolelle useammin kuin 
millekaan muulle kilpailija lle. Assemblin suhteellinen asiakassiirtyma Fidelixille 
on kaytannossa ollut samansuuruinen kuin hankkeiden lukumaaraan perus
tuvassa tarkastelussa. Sen sijaan liikevaihtoon perustuva d iversio Fidelixilta As
semblinille on o llut selvast i suurempi (56 prosenttia), kuin hankkeiden luku
maaraan perustuvassa tarkastelussa (45 prosenttia) . Arvoon perustuvan tar
kastelun mukaan osapuolten laheisin kilpailija toistensa jalkeen on ollut 
Schneider, jonka osuus osapuolten haviamista hankkeista on kuitenkin ollut 
huomattavasti p ienempi kuin osapuolten toisilleen haviamien hankkeiden 
osuus. Schneiderin nousu esimerkiksi L Vl-nelosten ylapuolelle tarkoittaa sita, 
etta Schneider on voittanut keskimaarin suurempia hankkeita kuin L Vl-nelo
set. 

204. Yritysten valisten suhteellisten asiakassiirtymien lisaksi virasto on tarkastellut, 
kuinka usein osapuolet haviavat urakoita kilpaileville jarjeste lmille. Assembli
nin haviamista kohteista ■(56 prosenttia) on voittanut Fidelix-jarjestelmaa 
tarjonnut kilpailija . Fidelixin haviamista kohte ista- (47 prosenttia) on voitta
nut Assemblin tai Assemblinin jarjestelmalla tarjonnut urakoitsija. Lisaksi Fidelix 
on havinny- kohdetta (16 prosenttia) omille jalleenmyyjilleen. 

205. Fidelix-jarjestelman osuus Assemblinin haviamien kilpa ilutusten arvosta on ol
lut 46 prosenttia. Assemblinin jarjestelman osuus Fidelixin haviamasta liikevaih
dosta on vastaavasti ollut 55 prosenttia. Lisaksi Fidelixin ja lleenmyyjat ovat 
voittaneet kahdeksan prosenttia Fidelixin haviamien hankkeiden arvosta. 

7.3.4.6 Osapuolet ovat huomattavasti laheisempia kilpa ilijoita, kuin markkinaosuuksien perusteella 
voitaisiin paatella 

206. Kuten edella on kuvattu, ta~ousanalyysin avulla arvioituja suhteellisia asiakas
siirtymia voidaan verra ta markkinaosuuksien perusteella laskettuihin suhteelli
siin asiakassiirtymiin sen arvioimiseksi, ovatko osapuolet laheisempia tai etai
sempia kilpailijoita, kuin markkinaosuuksien mukaisten asiakassiirtymien perus
teella voita isiin olettaa. On tarkeaa huomata, etta tarkastelussa e i verrata 
a bsoluuttisia markkinaosuuksia suhteellisiin asiakassiirtymiin, vaan vertailu teh
daan markkinaosuuksien mukaisten asiakassiirtymien ja suhteellisten asiakas
siirtymien valilla. Markkinaosuuksien mukainen suhteellinen asiakassiirtyma esi
merkiksi yritykselta A yritykselle B lasketaan jakamalla yrityksen B markkina
osuus kaikkien muiden yritysten kuin yrityksen A yhteenlaske tulla markkina
osuudella. 

207. Taulukossa 13 on verrattu kaavioissa 18 ja 19 esitettyja viraston tarjousaineis
tosta laskettuja asiakassiirtymia, seka ilmoittajan yrityskauppailmoituksessa ra
portoimien projektimarkkinan markkinaosuuksien perusteella laskettuja suh
teellisia asiakassiirtymia. 
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Tau/ukko 13: Tarjousanalyysiaineiston seko osapuolten ilmoittamien markkina
osuuksien perusteel/a /asketut suhteel/iset asiakassiirtymot. 

Toimija 

Assemblin 
Fidelix 
Sc hneider 
Siemens 
Caverion 
Are 
Honeywell 
Muut 

Tarjousaineis
toon perustuvat 
diversiot Assem
blinilta (%) 

38,9 
18,9 
4,0 
6,5 
0,0 
0,0 
31 ,6 

Osapuolten il
moittamiin 2019 
markkinaosuuk
siin perustuvat 
diversiot Assem
blinilta (%) 

[20- 30] 
[10- 20] 
[10- 20] 
[10- 20] 
[5-10] 
[0-5] 
29,8 

Tarjousaineis
toon perustuvat 
diversiot Fideli
xilta (%) 

56,4 

13,2 
0,0 
4,6 
0,0 
0,0 
25,8 

Osapuolten il
moittamiin 2019 
markkinaosuuk
siin perustuvat 
diversiot Fideli
xilta (% ) 

[ l 0-20] 

[l 0-20] 
[l 0-20] 
[l 0-20] 
[5- 1 0] 
[0-5] 
34,5 

208. Taulukko 13 osoittaa, etta osapuolet ovat ylivoimaisesti tarkein kilpailupa i
neen lahde toisilleen. Osapuolten osuudet to istensa haviamista kilpailutuk
sista ovat merkittavasti korkeammat kuin yrityskauppailmoituksessa taulukoi
tujen markkinaosuuksien perusteella voita isiin paatella . Osapuolten paakil
pailijoista a inoastaan Schneider nayttaytyy tulosten valossa yhta laheiselta 
kilpailija lta kuin ilmoitta jan markkinaosuuksien perusteella voitaisiin paatella. 
Sen sijaan muut paakilpailijat, kuten Siemens, Caverion, Are ja Honeywell, 
ovat ta~ousanalyysin perusteella huomattavasti heikompia kilpailupaineen 
lahte ita, kuin ilmoittajan markkinaosuuksien mukaan. Lisaksi pienemmat kil
pailija t ovat erityisesti Fidelixille selvasti markkinaosuuttaan vahaisempi kilpai
lupaineen lahde. 

209. Taulukossa 14 on verrattu tarjousanalyysiin perustuvia diversioita KKV:n selvi
tysten mukaisten relevanttien markkinoiden markkinaosuuksiin, jotka perustu
vat viraston selvityspyynnoilla keraamiin liikevaihtotietoihin. Taulukosta tehta
vat johtopaatokset vastaavat edella kuvattuja. 
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Tau/ukko 14: Tarjousana/yysiaineiston seko viraston selvityspyynnoillo keroo
miin liikevaihtotietoihin perustuvien markkinaosuuksien perusteel/a /asketut 
suhteel/iset asiakassiirtymdt. 

Tarjousaineis- Viraston vuo- Tarjousaineis- Viraston vuo-
toon perustuvat de n 2020 mark- toon perustuvat den 2020 mark-

Toimija 
diversiot As- kinaosuuksiin diversiot Fideli- kinaosuuksiin 
semblinilta (%) perustuvat di- xilta (%) perustuvat di-

versiot Assem- versiot Fideli-
blinilta (%) xilta (%) 

Assemblin 56,4 [l 0-20] 
Fidelix 38,9 [l 0- 20] 
Schneider 18,9 [10- 20] 13,2 [20- 30] 
Siemens 4,0 [l 0- 20] 0,0 [l 0- 20] 
Caverion 6,5 [10- 20] 4,6 [10- 20] 
Are 0,0 [0- 5] 0,0 [0- 5] 
Honeywell 0,0 [0- 5] 0,0 [0- 5] 
Muut 31,6 [30- 40] 25,8 [40- 50] 

210. Va ihtoehtoinen tapa havainnollistaa kilpailutilannetta rakennusautomaation 
projektimarkkinoilla asiakkaiden nakokulmasta on tarkastella sita, millaiset 
(hypoteettiset) markkinaosuudet vastaisivat tarjousaineistosta laskettuja suh
teellisia asiakassiirtymia, mikali siirtymat tapahtuisivat suhteessa markkina
osuuksiin.69 Taulukko 15 a lla esittaa nama implisiittiset markkinaosuudet osa
puolille ja ilmoittajan nimeamille paakilpailijoille.70 

69 Komission paatos asiassa M.87 44 Daimler/ BMW / Car Sharing JV, 7. l l .2018, kohta 152. 
70 Matemaattisesti, jos dAF on tarjousaineistosta laskettu asiakassiirtyma Assemblinilta Fidelixille, dFA on tar
jousaineistosta laskettu asiakassiirtyma Fidelixilta Assemblinille ja sA ja sF ovat osapuolten markkinaosuu
det. niin ta lloin jo aiemmin esitetyn mukaisesti dAF = sFf (1 - sA) ja dFA = sAf (1 - sF) . Naista muodostuu 
yhtaloryhma. joka voidaan ratkaista markkinaosuuksille sA = dFA(l - dAF)I (1 - dAFdFA) ja sF = dAF(l -
dFA)I (1 - dAFdFA) - Toman ja lkeen, kun aineistosta on laskettu esimerkiksi asiakassiirtyma Assemblinilta 
Schneiderille, dAs• voidaan Schneiderin implisiittinen markkinaosuus, ss, laskea suoraviivaisesti kaavasta 
s5 = dAs (1 - sA). Somalia tavoin markkinaosuudet saadaan laskettua myos muille kilpailijoille. 
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Tau/ukko 15: Tarjousana/yysiaineiston asiakassiirtymien perusteel/a lasketut im
p/isiittiset markkinaosuudet. 

Assemblinin asiakassiirty- Fidelixin asiakassiirtymien 

Toimija mien perusteella lasketut perusteella lasketut impli-
implisiittiset markkina- siittiset markkinaosuudet 
osuudet {%) {%) 

Assemblin 44, l 44, l 
Fidelix 21,7 21,7 
Osapuolet vhteensa 65,9 65,9 
Schneider 10,6 10,4 

Siemens 2,2 0,0 
Caverion 3,7 3,6 
Are 0,0 0,0 
Honeywell 0,0 0,0 
Muut 17,6 20,2 

211 . Kuten Taulukosta 15 havaitaan, viraston tarjousaineistosta lasketut asiakassiir
tymat vastaavat 66 prosentin osapuolten yhteenlaskettua markkinaosuutta 
sellaisella hypoteettisella markkinalla, jolla asiakassiirtymat ovat tasmalleen 
verrannollisia markkinaosuuksiin. Tama eritta in korkea markkinaosuus kertoo 
siita, etta osapuolet ovat asiakkaiden nakokulmasta erityisen laheisia kilpaili
joita toisilleen. 

7.3.4.7 Osapuolet kilpailevat voimakkaasti hinnalla 

212. 

213. 

KKV:n tarjousaineisto tukee nakemysta, jonka mukaan yrityskaupan osapuol
ten hintataso on 
----· Virasto on tarkastellut eri toimijoiden ta~ousten keskimaa
~ rjouskilpailun voittaneeseen tarjoukseen. Osapuolten ni
meamien paakilpailijoiden (Schneider, Siemens, Caverion) lisaksi tarkasteluun 
valikoitiin muut yli ■tarjousta jattaneet yritykset, Cateva Oy ("Cateva"), Cer
vius Oy ("Cervius") ja LVl-neloset.71 Hintaeroa tarkasteltiin seka keskimaarai
sen suhteellisen (%) hintaeron etta urakan koolla painotetun keskimaaraisen 
suhteellisen (%) hintaeron perusteella. 

71 Osapuolten yrityskauppailmoituksessa nimeamista paakilpailijoista Honeywell ja Are osallistuivat niin 
harvoin osapuolten kanssa samoihin kilpailutuksiin, ettei niiden hintaeroa voida laskea tilasto llisesti luotet
tavalla tavalla . 
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Analyysin johtopddtokset eivdt muutu, vaikka tarkastelu rajatta isiin hdvittyihin 
tarjouksiin. Myos ilmoitta jan toimittama yrityskaupan sisainen valmisteluai
neisto tukee johtopaatosta siita, etta osapuolilla on 

hintataso. Valmisteluaineiston perusteella tosin Fidelix on 

7.3.4.8 Osapuolten kilpailijat osallistuvat vain valikoidusti samoihin kilpailutuksiin osapuolten kanssa 

215. Useat KKV:n kuulemat kilpa ilijat kertoivat, etteivat ne vastaa tarjouspyyntoihin 
tai osallistu julkisen sektorin kilpailutuksiin, mikali ne eivat usko menestyvansa 
kilpailutuksessa hinnalla, joka tekisi osallistumisesta ta loudellisesti kannatta
vaa. Tarjouskilpailuihin osallistumiseen liittyy kustannus, koska tarjousten las
kenta ja tarjousneuvottelut sitovat yritysten henkilostoresursseja. Tasto syysta 
odotetun tuoton osallistumisesta on ylitettava osallistumiseen liittyva kustan

osapuolet erottuvat kilpailijoistaan 
vuoksi, niiden todennakoisyys vastata tarjouspyyntoihin on ole

tettavasti korkeampi kuin kilpa ilijoilla. 

216. Rakennusautomaatiourakoitsijoiden kilpailukyky ja siten niiden kiinnostus tar
jouskilpailuun osallistumiseen voivat myos vaihdella kohteen mukaan. Osa 
urako itsijoista on keskittynyt tietyn tyyppisiin hankkeisiin. Useat KKV:n kuulemat 
toimijat kertoivat osallistuvansa kaytannossa a ina omien, vanhojen asiak
kaidensa jarjestamiin tarjouskilpa iluihin. Eraan keskikokoisen kilpa ilijan mu
kaan osa urakoitsijoista erikoistuu tiettyyn hanketyyppiin ja pystyy sen vuoksi 
toteuttamaan kyseisid projekteja kustannustehokkaasti. Erityisesti p ienempien 
to imijoiden kaytossa o levat resurssit saattavat rajoittaa niiden kykya osallistua 
suuriin ta i nopealla aikataululla toteutettaviin hankkeisiin. 

217. KKV on laskenut tarjousaineistonsa perusteella eri toimijo iden vastausprosen
tit, eli yritysten antamien tarjousten ja niiden saamien tarjouspyyntojen 
osamaaran. Koska KKV:n selvityspyynto oli osoitettu tilaajille, joille osapuolet 
o livat ja ttaneet vuonna 2020 omien tarjousaineistojensa perusteella vahin
taan yhden tarjouksen, vastausprosenttien laskeminen suoraan aineistosta 
saattaisi johtaa osapuolten vastausprosenttien yliarviointiin suhteessa muihin 
kilpailijoihin. Tosta syysta vastausprosentit on laskettu ehdollisina sille, etta 
tietty os~li sai tarjouspyynnon. Analyysi on rajattu yrityksiin, jotka saivat va
hintaan- tarjouspyyntoa. 

218. Tarjouskilpailuissa, joissa Assemblinille esitettiin ta r"ous 
tausprosentti o li [90-100] prosenttia , 
L Vl-nelosten [80-90] prosenttia, Schneiderin [ 60-70] p rosenttia, Caverionin ja 
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Siemensin [50-60) prosenttia ja 
tegrio") [30-40) prosenttia . 

lntegrio Oy:n ("In-

2 19 . Vastaavasti tarjouskilpailuissa, joissa Fidelixille esitettiin ta rjouspyynto, osa
puolten vastausprosentti o li [90-100) prosenttia, Cateva n ja L Vl-nelosten [80-
90) prosenttia, Caverionin ja Schneiderin [60-70] prosentt ia, Honeywell-jal
leenmyyja Adconsys Oy:n ("Adconsys"), Siemensin ja 
Hausmaticin [50-60] prosenttia ja lntegrion [40-50) prosentt ia . 

220. Tulosten perusteella osapuolten paakilpailijoikseen katsomat toimijat jattavat 
tarjoamatta [30-40] prosenttiin saamistaan tarjouspyynnoista kilpailutuksissa, 
joihin myos vahintaan toiselta osapuolista on pyydetty tarjous.73 Osapuolet 
sen sijaan vastaavat tarjouspyyntoihin lahes poikkeuksetta. Pienemmista kil-
pailijoista a inoastaan LVl-nelosten ja 

Catevan vastausprosentit olivat karkeasti somalia tasolla osa
puolten kanssa. Tulokset osoittavat osaltaan, e tta osapuolten paakilpailijat 
keskittyvat toiminnassaan erityyppisiin kohteisiin kuin osapuolet. Tarjoamatta 
jattamista suuressa osassa tarjouskilpailuja viittaa siihen, etteivat kyseiset kil
pailijat pida itseaan kilpailukykyisina tarjoajina . Tulos on yhdenmukainen 
KKV:n markkinakuulemisessa saaman palautteen kanssa. 

7.3.4.9 Johtopaatos kilpailun laheisyydesta 

221. Yhteenvetona virasto katsoo, etta sen toteuttama osallistumisanalyysi, voitto
todennakoisyysanalyysi, runner-up -analyysi seka osapuolten haviamien tar
jouskilpailujen tarkastelu viittaavat kaikki siihen, etta osapuolet ovat olleet toi
silleen merkittavia kilpailupaineen lahteita ennen yrityskauppaa Uudenmaan 
ja Pirkanmaan rakennusautomaatioprojektien markkinoilla. Osapuolten tar
jouskilpailuaineistoon perustuvassa tarkastelussa virasto ei havainnut vastaa
vaa Varsinais-Suomen osalta. 

222. Uudellamaalla ja Pirkanmaalla osapuolet kohtaavat kilpailutuksissa toisensa 
huomattavasti useammin kuin ne kohtaavat muut kilpailijansa. Ne myos sijoit
tuvat merkittavasti useammin ensimmaiselle ja toiselle sijalle keskenaan kuin 
to isten yritysten kanssa. Lisaksi ne haviavat toisilleen monin verroin enemman 
tarjouskilpailuja kuin millekaan muulle kilpailijalle. 

223. Tarjousanalyysin tulokset ovat yhdenmukaisia viraston markkinakuulemisessa 
saamien tietojen kanssa. Rakennusautomaatiourako itsijat keskittyvat edella 
jaksossa 6.3.2 kuvatusti tyypillisesti tietyn tyyppisiin hankkeisiin. Hankkeita erot
tavia tekijoita ovat muun muassa kohdetyyppi (uudis-, saneeraus- ja migraa
t iohankkeet), hankkeen kokoluokka, asiakkaan valintakriteerit (mm. hintaa, 
laatua ja jarjestelmaa koskevat odotukset), seka kohteen maantieteellinen 
sijainti. KKV:n markkinakuulemisen perusteella urakoitsijat arvioivat hankekoh
taisesti mahdollisuuksiaan menestya tarjouskilpailussa. Edella mainituista 
syista t ietty hanke voi o lla toiselle urakoitsija lle kannattava ja toiselle ei. Kuten 
KKV:n tarjousanalyysinkin perusteella (jakso 7.3.4.7) voidaan todeta, mikali 
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urako itsija arvioi hankkeen kannattamattomaksi. se ei edes jdtd tarjousta kil
pailutukseen. 

224. Osapuolten liiketoiminta on sen sijaan hyvin samankaltaista . Fidelix on ldsnd 
ka ikilla maantieteellisilld alueilla, joilla Assemblin toimii. Osapuolten projektien 
jakautuminen eri kohdetyyppeihin on ldhes identtinen. Molemmat osapuolet 
ovat suhteellisesti vahvimmillaan keskisuurissa hankkeissa. Seka Assemblin 
ettd Fidelix erottuvat 

hintatasollaan. Kilpailutuksissa, joissa molemmat osa
puo e saava ariouspyynnon, ne molemmat (toisin kuin niiden pddkilpailijat) 
vastaavat pyyntoon kdytdnnossd poikkeuksetta . Koska tarjousanalyysi kuvaa 
nimenomaisesti osapuolten kohtaamaa kilpailupainetta niissd kilpailutuksissa, 
joihin ne osallistuvat, osapuolten toiminnan yhtdldisyydet ja muiden liikevaih
doltaan suurten kilpailijoiden suhteellinen erilaisuus selittdvdt suurelta osin tar
jousanalyysin tuloksen, jonka mukaan osapuolet ovat toisilleen ylivoimaisesti 
ldheisimpid kilpailijoita. 

225. Edelld kuvattujen osapuolten ja kilpailijoiden vdlisten erojen lisdksi toinen syy 
sille, miksi pddkilpailijat ndyttdytyvdt tarjousanalyysin perusteella niin heik
koina kilpailupaineen ldhteind on se, ettd kyseisten toimijoiden liikevaihdosta 
merkittdvd osa kertyy hankkeista, joita ei tosiasiassa kilpailuteta . Useat osa
puolten kilpailijat ovat kertoneet keskittyvdnsd voimakkaasti olemassa o le
vien asiakkaidensa palvelemiseen. Konkreettisena esimerkkind ei-kil a ilute
tusta liikevaihdosta voidaan mainita 

226. Tarjouskilpailuanalyysin tulokset osoittavat, ettd osapuolet ovat huomatta
vasti ldheisempid kilpailijoita kuin rakennusautomaatiourakkamarkkinoiden 
markkinaosuuksien perusteella voitaisiin pddtelld. Tarjouskilpailua ineiston pe
rusteella osapuolten pddkilpailijoikseen tunnistamien Siemensin, Caverionin, 
Aren ja Honeywellin osapuolille tuoma kilpailupaine on selvdsti vdhdisempdd 
kuin rakenteellisen tarkastelun perusteella olisi voitu pddtelld . Vuoden 2020 
markkinaosuuksien perusteella kyseisten yritysten pitd isi kaapata [20-30] p ro
senttia Assemblinin ja [20-30] prosenttia Fidelixin menettdmdstd myynnistd. 
Tarjousanalyysin perusteella todellinen suhteellinen asiakassiirtymd Assembli
nilta kyseisille yrityksille oli 11 prosenttia ja Fidelixiltd 5 p rosentt ia . Vastaavasti 
tarjousaineiston perusteella Assemblin hdvidd Fidelixille 39 prosenttia ja Fidelix 
Assemblinille 56 prosenttia tarjouskilpailuista, kun markkinaosuuksien perus
teella Assemblinin tulisi hdvitd Fidelixille [10-20] ja Fidelixin Assemblinille [10-
20] prosenttia myynnistddn. Jo ndiden tulosten perusteella on selvdd, etteivdt 

74 Fidelix hdvisi ta~ousaineiston perusteella 
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valtakunnallisten projektimarkkinoiden markkinaosuusluvut anna edustavaa 
kuvaa eri toimijoiden osapuolille tuottamasta kilpailupaineesta. 

227. Keskittyman markkinavoimaa kasvattaa lisaksi se, etta osapuolten toiseksi la
heisin kilpailija on monella kilpailun laheisyyden mittarilla Fidelixin jalleenmyy
jien muodostama ryhma. Ja ljempana jaksossa 7.3.5 kuvatusti keskittymalla on 
kyky ja kannustin vaikuttaa jalleenmyyjiensa kilpailukykyyn jarjestelmatuottei
den hintaa nostamalla . Tosta syysta ja lleenmyyjien tuomaa kilpailupainetta 
ei voida verrata sellaisiin kilpailijoihin, jotka ovat yrityskauppaa edeltavassa 
t ilanteessa osapuolille yhta laheisia kilpailijoita kuin kyseiset jalleenmyyjat, 
mutta joiden liike toiminta ei perustu Fidelixin ja~este lmatuotteiden jalleen
myyntiin. 
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7.3.5 Osapuolten asema jarjestelmatuotteiden markkinoilla kasvattaa kannustinta hintojen nosta
miseen yrityskaupan seurauksena 

228. Yrityskauppa voi estaa olennaisesti tehokasta kilpailua luomalla myos yritys
kaupan seurauksena syntyvalle yritykselle aseman. jossa silla olisi kyky ja kan
nustin vaikeuttaa pienempien yritysten ja mahdollisten kilpailijoiden laajentu
mista ta i muulla tavoin rajoittaa kilpailevien yritysten kykya kilpa illa . Tallaisessa 
tapauksessa kilpailijat e ivat voi yksin tai yhdessa rajoittaa yrityskaupan seu
rauksena syntyvan yrityksen toimintaa siina maarin. etta se ei korotta isi hintoja 
tai to teutta isi muita kilpailua haittaavia toimenpiteita . Yrityskaupan seurauk
sena syntyvalla yrityksella voi esimerkiksi olla niin paljon maarays- ta i vaikutus
valtaa tuotantopanosten toimittamiseen tai jakelumahdollisuuksiin. etta kil
pailevien yritysten laajentuminen tai markkinoille tulo voi tulla kalliimmaksi.75 

229. Yrityskaupa n osa puolet toimittavat rakennusautomaatiojarjestelmatuotteita 
myos muille urakoitsijoille. Fidelixilla on laaja jalleenmyyjaverkosto, johon kuu
luvista urakoitsijoista monet kilpailevat osapuolia vastaan rakennusautomaa
t iourako iden markkinoilla. Fidelixin ja rjeste lmatuotteiden myynti ulko isille asi
akkaille oli vuonna 2020 yhteensa - miljoonaa euroa, josta - miljoonaa 
euroa suuntautui viraston tunnistamille 29:lle rakennusautomaatiourakoinnin 
markkinoilla toimivalle ja lleenmyyja lle. Fidelixin omiin urakoihin liittyvan ja~es
telmatuotemyynnin arvo oli vuonna 2019- miljoonaa euroa . Myos Assem
blin myy maahantuomaansa DEOS-jarjestelmaa jalleenmyyjille . Assemblinin 
ja~estelmatuotteiden myynti jalleenmyyjille o li vuonna 2019 noin - miljoo
naa euroa ja myynti omille urakointiasiakkailleen noin - miljoonaa euroa. 
Assemblinilla on seitseman ja lleenmyyjaa. 

230. KKV:n kuulemien urakoitsijoiden mukaan jarjestelmatuotteet vastaavat noin 
- prosenttia rakennusautomaatiourakan kustannuksista. Jarjestelma
tuotteiden kokonaishinta muodostaa siten merkittavan osan jalleenmyyjien 
kustannuksista. Osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa jarjestelman hintaa 
muuttamalla suoraan niiden kanssa kilpailevien ja lleenmyyjien kilpailukykyyn 
urakointimarkkinoilla. Yrityskauppa antaa molemmille osapuolille kannusti
men nostaa jalleenmyyjiltaan perimaansa hintaa seuraavassa kuvatulla ta
valla . Yrityskaupassa syntyvaa hinnankorotuskannustinta on kuvattu seuraa
vassa luettavuuden vuoksi Fidelixin nakokulmasta. Vastaava haittateoria pa
tee kuitenkin myos Assemblinille . 

231. Jarjestelmien myynti jalleenmyyjille on urakoinnin ohella tulonlahde Fidelixille. 
Yrityskauppaa edeltavassa markkinatasapainossa Fidelix asettaa jalleenmyy
jiltaan perimansa hinnan tasolle. joka maksimoi sen yhteenlasketut voitot jar
jeste lmien myynnista ja urakoinnista . Mikali Fidelix nosta isi ja lleenmyyjilta peri
maansa hintaa, osa sen ja lleenmyyjista siirtaisi ja rjeste lmahankintojaan to isille 
ja rjestelmatuotteiden toimittajille, minka seurauksena Fidelix menettaisi ja rjes
te lmamyyntiaan. Somalia ja~estelman hinnankorotus kuitenkin heikentaisi ja l
leenmyyjien kilpailukykya, minka seurauksena ne haviaisivat myyntiaan 

75 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohta 36; 
Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011 ), s. 74. 
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urakoinnin markkinoilla.76 Osa jalleenmyyjien menettamista asiakkaista siirtyisi 
Fidelixi lle ja osa muille urakoitsijoille. Assemblin mukaan lukien. Yrityskauppaa 
edeltavassa markkinatasapainossa Fidelixilla ei o le kannustinta nostaa ja~es
telman hintaa nykytasoltaan, koska menetettyyn jarjestelmamyyntiin liittyva 
tappio olisi suurempi kuin osapuolen urakointimarkkinoilta saama lisavoitto. 

232. Yrityskauppa kuitenkin muuttaa Fidelixin hinnoittelukannustimia kahdella ta
valla. Ensisijainen vaikutus liittyy siihen, etta yrityskaupan jalkeen keskittyma 
voittaa a iempaa suuremman osan Fidelixin jalleenmyyjien menettamista asi
akkaista, koska nyt keskittyma voittaa myos ennen yrityskauppaa Assembli
nille siirtyneet asiakkaat. Vaikutuksen suuruus riippuu siita, kuinka laheinen kil
pailija Assemblin on ollut Fidelixille ennen yrityskauppaa. Jaksossa 7.3.4 kuva
tusti Assemblin on Fidelixin ylivoimaisesti laheisin kilpailija. 

233. Toinen vaikutus on tavanomainen kilpailijoiden valisen kilpailupaineen poistu
misesta a iheutuva hinnankorotuspaine. Assemblin ja Fidelix ovat kilpailijoita 
jarjestelmatuotteiden markkinoilla. Ennen yrityskauppaa osa Fidelixin hinnan
korotuksen seurauksena Fidelix-jarjestelmasta luopuvista jalleenmyyjista olisi 
korvannut Fidelixin Assemblinin DEOS-jarjestelmalla. Yrityskaupan jalkeen As
semblin on osa keskittymaa, minka vuoksi keskittyma ei havia enaa kyseista 
jarjestelmamyyntia kilpailijalleen. Koska Assemblinin ja~estelmamyynti ura
koitsijoille on suhteellisen vahaista, kyseinen vaikutus on toissijainen edella ku
vattuun vaikutukseen verrattuna. 

234. Edella kuvatusti yrityskauppa luo keskittymalle kannustimen nostaa Fidelixin ja 
Assemblinin jalleenmyyjien jarjestelmatuotteista maksamia hintoja. Hinnanko
rotus nostaa jalleenmyyjien kustannuksia, mika heikentaa niiden kilpailukykya 
rakennusautomaatiourakoiden markkinoilla. Kilpailijoiden heikentymisen 
vuoksi osapuolten kannustin nostaa urakoiden hintoja voimistuu. 

235. Yrityskaupan seurauksena syntyvalla keskittymalla on siten mahdollisuus vai
kuttaa jalleenmyyjina toimivien kilpailijoidensa kykyyn kilpailla ja laajentua ra
kennusautomaatiourakoinnin markkinoilla. Tama puolestaan heikentaa jal
leenmyyjien mahdollisuutta uskottavasti rajoittaa yrityskaupasta seuraavaa 
keskittyman kannustinta nostaa jarjeste lmatuotteiden ja lopulta rakennusura
koinnin hintatasoa. 

7.3.6 Tasapainottavat tekijat 

236. Yri tyskaupan seurauksena keskittymalle syntyva huomattavakaan markkina
voima ei valttamatta johda tehokkaan kilpailun olennaiseen estymiseen, jos 
voidaan osoittaa tekijoita. jotka tehokkaasti tasapainottavat keskittyman ai
heuttamia kilpailunvastaisia vaikutuksia. 77 Tasapainottavia tekijoita verrataan 
keskittymasta syntyviin haita llisiin vaikutuksiin. Mita suuremmat keskittyman kil
pailunvastaiset vaikutukset ovat, sita merkittavampia tasapainottavien 

76 Hinnankorotus nostaa jalleenmyyjien Fidelixilta edelleen ostamien tuotteiden hintaa. Hinnankorotus 
heikentaa myos niiden jalleenmyyjien kilpailukykya, jotka vaihtavat jarjeste lmaa, koska ne joutuvat valit
semaan jarjestelman, jota olivat alun a lkaen pitaneet Fidelixia huonompana vaihtoehtona. 
77 Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011 ), s. 89. 
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tekijoiden tulee o lla , jotta ne riittdvdt ehkdisemddn ta i kumoamaan haitalliset 
vaikutukset. 

237. Virasto on tapauksessa arvioinut yrityskaupan tasapainottavina tekijoind 
alalle tuloa ja asiakkaiden neuvotteluvoimaa. Ndyttotaakka yrityskaupan 
seurauksena syntyvistd tehokkuuseduista on yrityskaupan ilmoittajalla . llmoit
tajan esittdmdt vditteet yrityskaupasta seuraavista tehokkuuseduista 76 eivdt 
tdytd tehokkuuspuolustukselta edellytettdvid vaatimuksia eivdtkd ne ole siind 
mddrin perusteltuja ja yksiloityjd, ettd KKV voisi o ttaa ne huomioon osana yri
tyskaupan arviotaan.79 KKV ei tdstd syystd kdsittele tehokkuushyotyjd asiassa 
tarkemmin. 

7.3.6. l Alalle tulo ja potentiaalinen kilpailu 

238. Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arvio1nnissa otetaan huomioon olemassa 
o levan kilpailun lisdksi potentiaalisten kilpailijoiden a iheuttama kilpailupaine. 
Tdlloin huomio kiinnitetddn siihen, millaisia mahdollisuuksia muilla kuin markki
noilla jo toimivilla yrityksilld on kohtuullisen lyhyelld a ikavdlilld ryhtyd kilpaile
maan keskittymdn kanssa. Kun a la lle tulo on riittdvdn helppoa, keskittymd ei 
todenndkoisesti luo merkittdvdd kilpailunvastaista riskid. Jotta markkinoille tu
loa voitaisiin pitdd riittdvdnd keskittymdn osapuoliin kohdistuvana kilpailupai
neena, on osoitettava, ettd markkinoille tulo on todenndkoistd, oikea-a ikaista 
ja riittdvdn laajaa ehkdisemddn tai kumoamaan keskittymdn mahdolliset kil
pailunvastaiset vaikutukset.80 

239. KKV:n ja komission kdytdnnon mukaan a la lie tu Ion on ensinndkin oltava to
denndkoistd . Pelkkd a lalle tulon potentiaalinen mahdollisuus ei ole riittdvdd 
poistamaan keskittymdstd seuraavaa kilpailun vdhenemistd .8 1 Alalle tulon to
denndkoisyys edellyttdd, etta mahdollisilla a la lle tulevilla yrityksilld on sekd 
kyky ettd kannustin tulla markkinoille keskittymdn jd lkeen. Arviossa kiinnite
tddn huomiota siihen, onko a la lle tulo ta loudellisesti kannattavaa ja siihen, 
minkd laisia mahdollisia riskejd siihen liittyy. Komission horisontaalisten suunta
viivojen mukaan, jotta markkinoille tuloa voidaan pitdd riittdvdn 

78 Yrityskaupan ilmoittajan mukaan kdsilld olevassa yrityskaupassa saavutetaan merkittdvid tehokkuus
hyotyjd. Yrityskaupan myotd keskittymdn on mahdollista tehostaa to imintaansa esimerkiksi organisaation 
virtaviivaistamisella, hallintorakenteen keventdmiselld, yhteisilld to imitiloilla ja muilla kustannussddstojd a i
kaa nsaavilla toimilla. Yrityskauppa ja sen tuomat tehokkuusedut antaisivat keskittymdlle mahdollisuuden 
kilpailla entistd kovemmin myos kaikista suurimmissa hankkeissa, joissa keskeisimmdt kilpailijat, kuten Sie
mens, Schneider ja Honeywell, ovat o lleet perinteisesti vahvoja. Osapuolilla on ilmoittajan mukaan sel
ked kannustin siirtdd yrityskaupalla saavutetut tehokkuus- ja kustannusedut suoraan asiakka ille tarjoa
malla asiakkaille mata lampia hintoja myos kaikista suurimmissa p rojekteissa. Tdmd puolestaan pakottaisi 
myos suuret kilpailijat alentamaan omia hintojaan. 
79 Ks. Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 3 1 /03), kohdat 
77, 78, 87 ja 88; Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011 ), s. 95. 
60 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 3 1/03), kohta 68. 
61 Ks. esim. asia T-342/07 Ryanair v. komissio , 6.7.2010, kohdat 238-239. 
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todennakoisena, sen on oltava riittavan kannattavaa ottaen huomioon vai
kutukset hintatasoon, joita aiheutuu tuotannon lisaantymisesta markkinoilla .82 

240. Toiseksi a la lle tulon on oltava o ikea-a ikaista. Komission horisontaalisten sulau
tumien arviointia koskevissa suuntaviivoissa markkinoille tulo katsotaan oikea
aikaiseksi yleensa a inoastaan silloin, kun se tapahtuu kahden vuoden kulu
essa .83 

241. Kolmas edellytys on, etta a lalle tulo on riittavan laajaa ja tehokasta ehkaise
maan tai kumoamaan sulautuman mahdolliset kilpailunvastaiset vaikutukset. 
Alalle tulo vain markkinoiden kapealle osalle ei useinkaan ole riittavaa ku
moamaan keskittyman aikaansaamia kilpailunvastaisia vaikutuksia.84 Vas
taavasti, jotta a la lle tulo voisi tasapainottaa keskittymasta seuraavia kilpai
lunvastaisia vaikutuksia, a la lle tulon on oltava rii ttavan kilpailukykyista. 

1/moittajan nokemys ala/le tulosta ja potentiaa/isesta kilpailusta 

242. llmoittaja katsoo, etta ta pauksen kannalta relevanteille markkinoille tuloon 
tai toiminnan laajentamiseen ei liity erityisia esteita . Seka olemassa olevat 
e tta uudet a la lle tulijat laajentavat ilmoittajan mukaan jatkuvasti to imin
taansa rakennusautomaation projektien markkinoilla . Lisaksi niin talotekniikan 
kuin teollisuusautomaation to imijoiden on vaivatonta laajentaa to imintaansa 
rakennusautomaatioon. Alalle tulon kynnys ja jarjestelmaosaamiseen liittyvat 
vaatimukset ovat mata lat, minka lisaksi ja rjeste lmia on tarjolla runsaasti. Uu
den jarjestelman tuominen markkinoille ja henkiloston kouluttaminen uuteen 
ja~estelmaan on helppoa. 

243. Jarjestelman markkinoille tuomiseen liittyy kustannus, mutta tama ei ole ilmoit
tajan mukaan este uuden ja~estelman a lalle tulolle . Kustannukset eivat ole 
merkittavia, erityisesti mikali urakoitsijalla on kokemusta jostain toisesta ja~es
te lmasta entuudestaan. Uuden jarjestelman opettelu ei vaadi pitkaaikaista 
kouluttautumista. Projektiurakointi puolestaan voidaan aloittaa kaytannossa 
lahes heti yrityksen aloitettua toimintansa. Osapuolten arvion mukaan mark
kinoille tulossa on keskeista automaatio-osaajien rekrytointi ja riittavan osaa
mismaaran kerryttaminen. llmoittajan mukaan uuden toimip isteen perusta
minen ja projektitoiminnan kaynnistaminen edellyttaisi noin l 00 000-300 000 
euron kustannuksia ja uuden toimipisteen avaaminen onnistuu nopealla a i
ka taululla. Huollon ja kunnossapidon markkinoille tulemisen kustannukset voi
daan ilmoittajan mukaan katsoa o levan erittain p ienet. 

244. Lisaksi ilmoittaja katsoo, etta vaikka yrityskaupan myota osapuolten valinen 
kilpailupa ine tulisi poistumaan, keskittyman kykya nostaa hintoja (ta i heiken
taa laatua) rajoitetaan myos markkinoilla jo toimivien varteenotettavien kil
pailijoiden to imesta. 

82 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohta 69. 
83 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohta 74. 
84 Ks. esim. komission paatos asiassa M.2176 K+S/ Solvay/ JV, 10.1.2002, kohdat 45-47. 
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245. Jotta markkinoille tulo katsotta isiin keskittyman markkinavoiman kasvua tasa
painottavaksi tekijaksi, on osoitettava, etta markkinoille tulo ta i o lemassa ole
vien toimijoiden laajentuminen on todennakoista, oikea-a ikaista ja riittavan 
laajaa ehkaisemaan ta i kumoamaan yrityskaupan kilpailunvastaiset vaiku
tukset.85 Toisin sanoen, markkinoille tulon tai laajentuminen tulisi olla niin to
dennakoista, nopeaa ja laajaa, etta keskittyman e i ylipaansa o lisi kannatta
vaa korottaa hintojaan. 

246. Kyseisessa yrityskaupassa tama merkitsisi sita, etta Uudenmaan ja Pirkan
maan maakuntien rakennusautomaation projektimarkkinoille tulisi (ta i siella 
laajenta isi) seuraavan kahden vuoden aikana toimija. joka tuottaisi keskitty
malle vahintaan niin paljon kilpailun painetta, etta se kumoaisi yrityskaupasta 
seuraavan kilpailun haitallisen vahenemisen. Markkinoiden differentiaatio 
huomioiden tehokkaan a lalle tulon tulisi tapahtua erityisesti niihin segmenttei
hin, joissa osapuolet ovat vahvimpia ja kilpailevat ensisijaisesti keskenaan. 
Alalle tulijan tulisi olla myos tarpeeksi kilpailukykyinen toimija juuri nailla osa
puolten vahvoilla segmenteilla. Edella tassa kuvatusti osapuolten liiketo imin
nat rakennusautomaatiossa muistuttavat laheisesti toisiaan ja niiden on to-
dettu o levan toistensa selkeasti lahimpia kilpailijoita seka erottuvan 

muista kilpailijoistaan. 

247. KKV on seuraavassa tarkastellut rakennusautomaation markkinoiden a la lie 
tulon esteita. jotka vaikuttavat seka kokonaan uusien toimijoiden markkinoille 
tuloon etta olemassa o levien kilpailijoiden laajentumiseen. 

248. llmoittaja on nostanut p rojektimarkkinoille tulon keskeiseksi tekijaksi automaa
t io-osaajien rekrytoinnin ja riittavan osaamismaaran kerryttamisen. Kuten il
moitta ja on itsekin virasto lle todennut, on a lalla merkittavaa pulaa ammatti
taitoisesta tyovoimasta. Viraston selvitykset vahvistavat ilmoittajan nakemyk
sen. Selvityksissa on lisaksi kaynyt ilmi, etta rakennusautomaatioalalla tunnet
tuuden merkitys on korostunut, mika osaltaan korostaa avainhenkiloiden roo
lia. Alalle tulijan on kyettava hankkimaan tyovoimaa ja avainhenkiloita mark
kinoilla jo toimivilta yrityksilta, mika nostaa merkittavasti a lalle tulon kynnysta. 

249. Viraston selvitysten perusteella rakennusautomaatiojarjeste lman jalleenmyy
jaksi ryhtymiseen ja etenkin uuden jarjestelman markkinoille tuomiseen liittyy 
kustannuksia, minka lisaksi uuden ja~estelman opetteleminen vie aikaa - jopa 
vuosia. Myos ilmoitta ja on yrityskauppailmoituksessa todennut, etta uuteen 
jarjestelmaan kouluttautuminen vaatii yritykselta merkittavia resursseja ja in
vesto inteja. Lisaksi ilmoittajan nakemyksen mukaan suurilla kansainvalisilla ta
varantoimittajilla on merkittavaa neuvotteluvoimaa, minka lisaksi osa naista 
saattaa vaatia lisenssia automaatiojarjestelmiensa kayttoon. llmoitta jan na
kemyksen mukaan monet projektiurakoitsijat ovatkin riippuvaisia kansainva
listen la itevalmistajien tuotteista ja jarjestelmista. Jalleenmyyjaksi ryhtymiseen 
liittyy siten a lalle tulon esteita. Virasto myos korostaa. etta a lalle tulon tulisi ta
pahtua jollain muulla kuin Fidelixin jarjestelmalla, jotta se voita isiin huomioida 

85 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohta 68. 
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tasapainottavana tekijdnd. Uuden markkinatoimijan a la lle tulo Fidelixin jd l
leenmyyjdnd e i tasapainota riittavdsti yrityskaupasta johtuvia kilpailuvaiku
tuksia. 

250. Rakennusautomaatiomarkkinoilla on mittakaavaetuja etenkin suuremmissa 
hankkeissa, minka lisdksi suuremmilla toimijoilla on myos enemman riskinkan
tokykya. Myos ilmoittajan mukaan suurilla toimijoilla on paremmat mahdolli
suudet hoitaa suuria rakennusautomaatioprojekteja isompien resurssiensa 
myota. Edelld a lan tyovoimapulasta todettu huomioiden a lalle tulevalla tai 
sie lld jo olevalle p ienemmdlle toimija lle veisi huomattavasti aikaa saada toi
minnalleen merkittavdd mittakaavaa pelkdstddn orgaanisella kasvulla. 
Oman laite-/asiakaskannan kasvattaminen on hidasta ja edellytta isi kaytan
nossd pidempiaikaista vahvaa asemaa uudiskohdesegmentissd. Toisaalta 
oman laitekannan puuttuminen (migraa tioliiketoiminta) vaikeuttaa riittavan 
mittakaavan saavuttamista . 

251 . llmoittaja on nostanut esiin markkinoille viime vuosien a ikana tulleita toimi
joita . 86 Edelld kuvatut a la lle tulon ja sie lla laajenemisen esteet huomioiden 
virasto pitaa kuitenkin epatodennakoisena, etta mahdollinen uusi a lalle tulija 
kykenisi saavuttamaan tarpeeksi kilpailukykyisen aseman kumotakseen yritys
kaupan myota syntyvat haitalliset kilpailuvaikutukset. Tata johtopaatosta tu
kee viraston selvitysten tulokset, jotka osoittavat osapuolten olevan toistensa 
selvasti lahim id kil aiffoita ·a niiden poikkeavan merkittavast i muista toimi
joista KKV kiinnittaa huomiota myos siihen, 
ettd a lalle tulo ja sieltd poistuminen ovat tavanomainen osa markkinoiden 
toimintaa, eika ilmoittajan esille nostamaa viime vuosien a lalle tuloa voida 
pitaa osoituksena siita, etta alalle tulo juuri rakennusautomaation p rojekti
markkinoille olisi erityisen helppoa. Se ei myoskaan itsessaan kerro sellaisen 
alalle tulon olemassaolosta, joka tulisi huomioida juuri yrityskaupan kilpailuvai
kutuksia tasapainottavana tekijdnd. KKV:n tarjousanalyysin perusteella ilmoit
tajan mainitsemat alalle tulijat eivat ole tuottaneet osapuolille merkittavaa 
kilpailupainetta vuoden 2020 kilpailutuksissa Uudellamaalla ta i Pirkan
maalla.87 

KKV:n arvio potentiaa/isesta ki/pailusta ja ki/pailijoiden vastareaktioista 

252. Viraston tiedossa ei ole, etta jollakin ala Ila jo to imivista yrityksista olisi konkreet
t isia suunnitelmia laajentaa toimintaansa tavalla, joka riittavan todennakoi
sesti ja nopealla a ikataululla kumoaisi viraston havaitsemat kilpailuongelmat. 

86 llmoitta ja on yrityskauppailmoituksessa nimennyt viimeaikaisiksi a la lle tulijoiksi Tujuco Oy:n, AroSystems 
Oy:n, Cateva Oy:n, Sdhkopare Oy:n, Cervius Group Oy:n, Moxiecon Oy:n seka Smart Heating Oy:n. Nai
den lisaksi rakennusautomaation projektimarkkinoille on ilmoitta jan mukaan tullut virolainen eRoom, 
minka lisaksi Regin on viimeisen kolmen vuoden a ikana a loittanut rakennusautomaatiotuotteisiinsa pe
rustuvan urakoinnin. 
87 llmoittajan mainitsemista a lalle tulijoista Tujuco, Moxiecon, Smart Heating ta i eRoom ei ole osallistunut 
KKV:n tarjousaineiston perusteella samoihin tarjouskilpailuihin osapuolten kanssa. Tarjouskilpailuihin osal
listuneista yrityksista AroSystems, Cervius tai Sahkopare Regin 

ja Cateva . Osallistuneista yrityksista AroSystems, Cateva ja Sahkopare tarjosivat 
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Viraston tiedossa ei myoskddn ole, ettd jonkin yritys, joka ei a iemmin ole toi
minut markkinoilla, suunnittelisi to iminnan a lo ittamista . Virasto huomauttaa, 
ettd yksinomaan se, ettd joku tai jotkin yritykset suunnittelisivat toimintansa 
laajentamista, ei rii td kumoamaan keskittymistd seuraavia haitallisia vaikutuk
sia. 

253. Osana potentiaalisen kilpa ilun arviotaan KKV on tarkastellut keskittymdn osa
puolten kilpailijoiden vastareaktioita keskittymdn hinnankorotukseen sekd kil
pailijoiden mahdollisuuksia ja kannustimia suunnata liiketoimintaansa uudel
leen vastauksena hinnankorotukseen. Kuten edelld jaksossa 6.3.2 on kuvattu, 
osapuolten pddkilpailijat ovat keskittyneet nykyisellddn erityyppisiin hankkei
siin ja palvelevat pddosin eri asiakaskuntaa kuin osapuolet. 

254. KKV toteaa ensinndkin, ettd koska kyseessd ovat d ifferoitujen tuotteiden 
markkinat, hinnat ovat ta loust ieteen teorian mukaan strategisia komple
mentteja.88 Kdytdnnossd tdmd tarkoittaa sitd, ettd kilpailijat maksimoivat 
omat voittonsa seuraamalla keskittymdn yrityskaupan jd lkeistd hinnankoro
tusta . Toisin sanoen, kilpailijoiden ei kannata yrittdd kaapata keskittymdn hin
nankorotuksen vuoksi menettdmdd kysyntdd laskemalla omia hintojaan. Kes
kittymd menettdd myyntiddn hinnankorotuksensa vuoksi kilpa ilijoilleen, mutta 
koska ndmd nostavat omia hintojaan, myynninmenetys e i o le yhtd suuri kuin 
t ilanteessa, jossa kilpailijat pitd isivdt esimerkiksi hintansa yrityskauppaa edel
tdvdlld tasolla. Edellisestd seuraa myos, ettei kilpailijoilla, jotka ovat jo ldsnd 
t ietylld markkinalla, o le kannustimia laajentaa toimintaansa kyseisilld markki
noilla enempdd, kuin mitd edelld mainittujen asiakassiirtymien pa lveleminen 
edellyttdd. Tdssdkddn tapauksessa kyse ei o le yrityskaupan kilpa iluvaikutuk
set kumoavasta laajentumisesta, koska yrityskauppa nostaa edelld kuvatusti 
sekd osapuolten ettd kilpailijoiden asiakkailtaan perimid hintoja. 

255. Arvioitaessa kilpa ilijoiden kannustimia siirtyd kokonaan uusille markkinoille, ku
ten esimerkiksi uudelle maantieteelliselle alueelle, asiassa on huomioitava 
laajentumiseen liittyvien vdlittomien kustannusten, kuten to imipisteen perus
ta miseen liittyvien kustannusten, lisdksi myos resurssien uudelleen ohjaami
seen liittyvd vaihtoehtoiskustannus. Edelld kuvatusti projektiliiketoiminnan 
edellyttdmid henkilostoresursseja ei voida kasvattaa esimerkiksi vastavalmis
tuneita insinoorejd palkkaamalla, vaan kdytdnnossd uuden p rojektiliiketoi
minnan a lo ittaminen edellyttdd rekrytointeja kilpailijoilta tai oman henkiloston 
tehtdvien uudelleen jdrjestelyd. 

256. Kummassakin edelld kuvatussa tapauksessa kyseiset resurssit ovat pois joko 
kilpailijan resursseista tai laajentavan yrityksen omasta kdytostd esimerkiksi to i
sella maantieteelliselld markkinalla. Mikdli laajentaminen heikentdd kilpaili
jaa, laajentamisella ei ole todenndkoisesti merkittdvdd kilpailua lisddvdd vai
kutusta . Yrityksen oman henkiloston siirtdmiseen toiselta markkina-alueelta 
taos liittyy vaihtoehtoiskustannus, joka a iheutuu siitd, ettd kasvattaessaan 
myyntiddn uudella markkinalla yritys menettdd myyntid silld markkinalla, jolta 
resurssit siirretddn pois. Koska yrityskaupan vaikutukset kohdistuvat kilpaillulle 

88 Farrell, J., & Shapiro, C. (2010) . Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers: An Economic Alternative to 
Market Definition . The BE Journal of Theoretical Economics, l 0( l), s. 1- 41 . 
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osalle projektimarkkinaa, kilpailijoiden laajentuminen tarkoittaisi tassd ta
pauksessa kdytdnnossd luopumista ei-kilpailluista hankke ista ta i vanhojen asi
akkaiden palvelemisesta. 

257. KKV:n markkinakuulemisen perusteella erityisesti vanhojen asiakkaiden palve
leminen ja migraatiokohteet ovat selvdsti kannattavampia kuin kilpailutetut 
hankkeet. Osapuolten omien tuloslaskelmatietojen perusteella huolto- ja kun
nossapitoto iminta, joka vastaa luonteeltaan ldheisemmin migraatiokohteita. 
on selvasti uudis- ja saneerauskohteita kannattavampaa. Myos 

1n a ason va I a on mer I ova. On epd
todenndkoistd, ettd kilpailijoiden olisi kannattavaa luopua nykyisestd liiketo i
minnastaan laajentuakseen uusille markkinoille vastauksena keskittymdn p ie
neen mutta pysyvddn hinnankorotukseen. Kyseisen mahdollisuuden kdytdn
non merkitystd rajoittaa lisdksi se. etta osapuolten pddkilpailijat ovat jo kdy
tannossd ldsnd kaikilla markkinoilla, joilla osapuolten toiminta on pddllek
kd istd. Tasto syystd kilpailijoiden laajentumista tulisi arvioida ensisija isesti 
edelld kohdassa 254 kuvatun logiikan mukaisesti. 

Johtopaatos ala/le tu/osta ja potentiaa/isesta kilpai/usta 

258. Alalle tulon ja sielld laajenemisen esteet rakennusautomaation projektimark
kinalla ovat verrattain korkeat. Lisdksi yrityskaupan haitalliset kilpailuvaikutuk
set huomioiden on epdtodenndkoistd. etta alalle tulija kykenisi saavutta
maan riittdvdn kilpailukyvyn kumotakseen o lennaisilta osin yrityskaupan hai
talliset kilpailuvaikutukset. 

259. Viraston selvityksissd ei ole tullut esiin viitteitd merkityksellisestd a la lie tulosta tai 
laajentumisesta ldhivuosien aikana. Yrityskauppa ei myoskddn johda keskit
tymdn kilpailijoiden sellaisiin vastareaktioihin, jotka tasapainottaisivat yritys
kaupan haita llisia kilpailuvaikutuksia. 

7.3.6.2 Tasapainottava neuvotteluvoima 

260. Tasapainottavan neuvotteluvoiman arvioinnissa tarkastellaan sitd, onko osta
jilla mahdollisuus estdd keskittymastd muuto in seuraavaa hinnankorotus (laa
dun heikennys) kdyttden hyvdksi kahdenvdlistd neuvotteluasemaansa suh
teessa keskittymddn. Asiakkaiden neuvotteluvoiman tulee siten pystyd ku
moamaan yri tyskaupasta seuraava kilpailun paineen vdhentyminen. 

261. Asiakkaan neuvotteluvoima voi perustua esimerkiksi sen kokoon, kaupalliseen 
merkitykseen myyjd lle ta i sen mahdollisuuksiin siirtyd kdyttdmddn vaihtoehto i
sia toimittajia, mikdli keskittymd korotta isi hintoja tai heikentdisi muuten kaup
pasuhteissa kdytettdvid ehtoja. Asiakkaan mahdollisuus uskottavasti uhata 
siirtymiselld vaihtoehtoiselle tavarantoimittajalle edellyttdd, ettd asiakas voi 
heti vaihtaa toimittajaa, integro itua vertikaalisesti tuotantoketjun a lkupddn 
markkinoille ta ikka tukea uuden tuottajan tuloa markkinoille ta i olemassa o le
van to imijan toiminnan laajentamista niilld. Ostaja voi kdyttdd tasapainotta
vaa neuvotteluvoimaa myos kieltaytymdlld ostamasta toimittajan 
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valmistamia muita tuotteita ta i erityisest i kestohyodykkeiden tapauksessa vii
vyttdmdlld ostoja.a9 

262. Tasapainottavaa neuvotteluvoimaa ei ldhtokohtaisesti ole markkinoilla, jossa 
asiakaskunta on fragmentoitunut. Yksittd isen asiakkaan kaupallinen merkitys 
myyjd lle on tdlloin pieni ja neuvotteluvoima on myyjdtahon puole lla . 

263. Tasapainottavan neuvotteluvoiman ei voida katsoa tasoittavan riittdvdsti su
lautuman kielteisid vaikutuksia. jos riittdvd neuvotteluvoima on vain tietylld 
erityiselld ryhmdlld asiakkaita ta ikka, jos neuvotteluvoima ainoastaan varmis
taa, ettd tietty asiakasryhmd, jolla on erityistd neuvotteluvoimaa, on suojattu 
huomattavasti korkeammilta hinnoilta tai huonommilta ehdoilta yrityskaupan 
jdlkeen. Ei myoskddn riitd, ettd neuvotteluvoimaa on ennen keskittymdd. 
Neuvotteluvoimaa on o ltava ja sen on sdilyttdvd tehokkaana myos keskitty
mdn jdlkeen. Ndin siksi, ettd kahden toimitta jan keskittymd voi heikentdd neu
votteluvoimaa, jos se poistaa uskottavan vaihtoehdon.90 

llmoittajan ndkemys tasapainottavasta neuvotte/uvoimasta 

264. llmoittaja katsoo, ettd rakennusautomaation projektien markkinan asiakkailla 
on poikkeuksellisen vahva neuvotteluvoima. Asiakkaiden neuvotteluvoi
masta kdytdnnossd seuraa, ettd osapuolilla ei ole yrityskaupan jdlkeenkddn 
mahdollisuutta kdyttdd hyvdkseen mahdollisesti lisddntynyttd hinnoitteluvoi
maansa. Kaikilla merkittdvilld valtakunnallisesti toimivilla asiakkailla on kyky 
vaihtaa toimittajaa rakennusautomaation urakoissa projektien vdlilld hinnan
nousuja hillitsevdlld tavalla ja paikkakunnasta riippumatta. Rakennusauto
maation projektien markkinoilla toimii erittdin vahvoja asiakkaita, kuten NCC, 
Bonava, YIT. Skanska ja SRV, julkiset tahot kuten kunnat ja sairaanhoitopiirit, 
kiinteistokehittdjdt kuten Senaatti-kiinteisto t ja Quattro Mikenti Group Oy sekd 
t ietyt ta lotekniikan ja teollisuusautomaation toimijat. Mikdli keskittymd korot
taisi hintoja, keskeiset asiakkaat voivat siirtyd kdyttdmddn toisia urakoitsijoita, 
joita markkinoilla on runsaasti. Asiakkailla on mahdollisuus lisdtd kilpailua myos 
pyytdmdlld tarjouksia a lueella perinteisesti toimivien urakoitsijoiden ulkopuo
lelta . 

265. Useat asiakkaat voivat lisdksi uskottavasti uhata urakoitsijoiden pyrkimyksid 
nostaa hintoja joko toteuttamalla rakennusautomaatiouraka t itse, mikdli yh
t iolld on entuudestaan rakennusautomaatioliiketoimintaa, ta i vaihtoehtoi
sesti ne voivat laajentaa toimintaansa rakennusautomaatioon. Tdstd hyvind 
esimerkkeind toimivat talotekniikkatoimijoista Caverion ja Consti. teollisuus
automaatiotoimijoista ABB ja rakennusliikkeistd esimerkiksi NCC, joka on to
teuttanut rakennusautomaatioprojekteja yhte istyossd virolaisen Tuteco Solu
t ions O0:n kanssa. 

89 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31 /03), kohdat 64-
65. 
90 Euroopan komission suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista (2004/C 31/03), kohta 67. 
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266. Arvioidessaan tasapainottavaa neuvotteluvoimaa KKV on kiinnittanyt ensin
nakin huomiota siihen, etta vaihtoehtoisten toimitta jien tarkastelussa on kyse 
kysynnan korvaavuudesta, joka on seka osa relevanttien markkinoiden maa
ri ttelya etta keskittyman kohtaaman kilpailun paineen arviointia . Jos asiak
kaat vastauksena keskittyman hinnankorotukseen siirtyvat kayttamaan muita 
toimittajia estaen keskittymaa nostamasta hintoja. ei yrityskaupasta ylipaa
taan seuraisi kilpailun haitallista vahenemista eika tasapainottavien tekijoi
den arviointi olisi tarpeen. Mahdollisuus vaihtoehtoisten to imittajien kayttami
seen tasapainottavana neuvotteluvoimana edellyttaa, etta asiakas pystyy 
uhkaamaan keskittymaa to imenpiteilla, jotka muuttavat kysynnan ra ken
netta siten, etta muut markkinoilla to imivat yritykset tuottavat a iempaa 
enemman kilpailun painetta keskittymalle . 

267. Myoskaan ostajan suuri koko tai kyky tehokkaasti kilpailuttaa toimijoita vas
takkain e ivat itsessaan o le argumentteja tasapainottavasta neuvotteluvoi
masta. Edella johdannossa todetusti, ostajavoimassa on kyse asiakkaan ky
vysta muuttaa omilla toimillaan kysynnan ta i markkinan rakennetta . 

268. llmoittajan vaitteissa on nostettu asiakkaiden vaihtoehtoina esiin lisaksi verti
kaalinen integraatio seka alalle tulon ja sie lla laajenemisen sponsoro inti. Vi
raston selvitysten aikana ei o le tullut esille viitteita siita, etta rakennusauto
maatiopalveluita ostavat asiakkaat o lisivat tosiasiassa uhanneet hintojaan 
nostamaan pyrkivaa toimijaa vertikaalisella integraatiolla ta i alalle tulon 
sponsoroinnilla estaakseen hinnankorotukset. Esimerkiksi ilmoittajan esiin nos
tamaa talotekniikkatoimijoiden vertikaalista integraatiota rakennusauto
maatioon ei viraston kasityksen mukaan ole tehty vastauksena rakennusau
tomaatioto imijoiden hinnankorotuksiin, vaan kyse on siita, etta talotekniikan 
palvelut, rakennusautomaatio mukaan lukien, muodostavat toisiaan tuke
van kokonaisuuden seka tuotannon etta asiakkaan nakokulmasta . Viraston 
selvityksissa ei o le kaynyt ilmi, etta jokin rakennusliike ta i talotekninen urakoit
sija olisi sponsoroinut tietyn rakennusautomaatiourakoitsijan alalle tuloa tai 
laajentumista. Myoskaan ilmoitta ja ei ole esittanyt nayttoa asiakkaiden tosi
asiallisesta neuvotteluvoiman kaytosta . Puhtaasti teoreettinen vaite tasapai
nottavasta neuvotteluvoimasta ei o le riittavaa osoittamaan, etta yrityskau
pan haitalliset kilpailuvaikutukset kumoutuisivat. 

269. KKV on arviossaan kiinnittanyt huomiota myos siihen, etta rakennusautomaa
t ion asiakaskentta samoin kuin urakoitavat kohteet ovat varsin heterogeeni
sia. Lisaksi asiakkaita on maarallisesti useita ja moni niista kilpailuttaa suuria 
hankkeita harvoin. Nain ollen monen yksittaisen asiakkaan ta loudellinen mer
kitys osapuolille on varsin rajallinen. Noma seikat vahentavat jo lahtokohtai
sesti asiakkaiden mahdollisuutta uhata keskittymaa uskottavasti erilaisilla vas
tareaktioilla . On yleisesti ottaen epatodennakoista, etta hajanaisilla markki
noilla toimivilla asiakkailla olisi markkina-asemansa perusteella merkittavaa 
neuvotteluvoimaa suhteessa keskittymaan. Joka tapauksessa haitalliset kil
pailuvaikutukset kumoavan tasapainottavan neuvotteluvoiman 
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osoittamiseksi ei ole riittdvdd, ettd a inoastaan jokin tietty asiakasryhmd on 
suojattu korkeammilta hinnoilta ta i huonommilta ehdoilta yrityskaupan jdl
keen. 9 1 

270. Kdytdnnossd asiakkaiden neuvotteluvoiman voitaisiin katsoa tasapainotta
van yrityskaupasta aiheutuvaa kilpailun vdhentymistd ainoastaan tilanteissa, 
joissa asiakkaalla on poikkeuksellisen vahva asema suhteessa keskittymddn. 
Toman neuvotteluvoiman tulisi lisdksi sdilyd myos yrityskaupan jdlkeen.92 Vi
rasto kiinnittdd huomiota siihen, etta markkinoilta poistuisi yrityskaupan myotd 
merkittdvd rakennusautomaatiourakoitsija ja -jdrjestelmdtoimitta ja, mikd on 
omiaan vaikuttamaan asiakkaiden neuvotteluasemaa heikentdvdsti. Osa
puolten merkittavd asema ja ldheinen kilpailusuhde vahvistavat osapuolten 
asemaa neuvotteluissa. Koska kysymyksessd on tarjouskilpailumarkkina, jossa 
osapuolet kykenevdt hintadiskriminoimaan asiakkaita, keskittymdlld olisi tar
vittaessa myos mahdollisuus rddtdloidd hinnankorotukset niihin sopimuksiin, 
joissa asiakkaan neuvotteluasema on heikompi. Lisdksi edelld jaksossa 7.3.3.4 
kuvattu Fidelixin vahva asema jdrjestelmdmarkkinoilla on omiaan heikentd
mddn tasapainottavan neuvotteluvoiman kayttod myos yrityskaupan jdl
keen. 

Johtopaatos tasapainottavasta neuvotteluvoimasta 

271. Virasto toteaa johtopddtoksenddn, ettd rakennusautomaatiopalveluita 
hankkivilla asiakkailla ei todenndkoisesti ole tehokasta ja tarpeeksi laajaa ta
sa painottavaa neuvotteluvoimaa, joka riittd isi kumoamaan yrityskaupan kiel
teiset vaikutukset o lennaisil ta osin. 

7.4 Yhteenveto kilpailuvaikutusten arvioinnista 

272. Rakennusautomaation projektimarkkina pitdd sisdllddn eritta in heterogeeni
sen joukon erilaisia hankkeita, eivdtkd hanketyyppien raja t ole selvdpiirteiset. 
Markkinoilla toimii yrityksid, joiden liiketoiminta on painottunut tiettyihin han
ketyyppeihin tai joiden toiminta on keskittynyt toisenlaiseen urakointiin kuin 
osapuolten. Differentiaation ulottuvuuksia on useita eikd markkinan tarkkara
jainen mddrittely ei ole tastd syystd mahdollista. KKV:n selvitykset kuitenkin 
osoittavat, ettd relevantit markkinat ovat tosiasiassa kapeammat kuin raken
nusautomaation valtakunnalliset p rojektimarkkinat. 

9 1 Myoskddn esimerkiksi vaitteitd alalle tulon ta i laajentumisen sponsoroinnista ei ole tapauskdytannossd 
pidetty uskottavana, mikdli laajentuminen edellyttdisi useiden toimijoiden siirtymistd uudelle toimijalle. Ks. 
esim. komission pddtos asiassa M.2420 Mitsui I CVRD I Caemi. 30.10.2001, kohta 202, komission padtos 
asiassa M.4057 Korsnas I AD Cartonboard, 12.5.2006, kohta 46 ja komission pddtos asiassa M.4415 Moto
rola I Symbol, 8.1.2007, kohta 26. 
92 Tasapainottavan neuvotteluvoiman tarkastelussa on otettava huomioon, ettd talousteorian mukaan 
voittoaan maksimoivat ostajat ovat jo ennen yrityskauppaa kdyttdneet neuvotteluvoimaansa tdysimdd
rdisesti saadakseen edullisempia tarjouksia. Vdite siitd, etta vasta yrityskaupan myotd ostajat alkaisivat 
kdyttdmddn neuvotteluvoimaansa a lhaisempien hintojen saamiseksi, ei teorian valossa ole uskottava. 
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273. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuosina 2019- 2020 o li sekd 
Uudellamaalla ettd Pirkanmaalla [30-40] prosenttia. Segmenttikohta inen 
markkinaosuustarkastelu osoittaa, ettd osapuolten markkinaosuudet ovat 
kuitenkin korkeammat, kun tarkastelu rajataan uudiskohteisiin ta i suuriin 
hankkeisiin. Osapuolten osuus Uudenmaan uudiskohteiden markkinasta oli 
2019- 2020 [40-50] prosenttia ja Pirkanmaalla [30-40] prosenttia. 
Uudenmaalla osapuolten markkinaosuus yli 300 000 euron hankkeissa oli 
vuonna 2019 [40-50] prosenttia ja Pirkanmaalla yli l 00 000 euron hankkeissa 
[30-40] prosenttia. 

27 4. Markkinaosuuksien tarkastelu edelld kuvatulla segmentoinnillakaan ei kuiten
kaan anna riittdvdd kuvaa keskittymdn markkinavoimasta. Selkein osoitus 
siitd, e ttd relevantit hyodykemarkkinat ovat rakennusautomaation p rojekti
markkinoita kapeammat, ja ettd osapuolten markkinavoima on kyseiseen 
markkinamddrittelyyn perustuvia markkinaosuuksia korkeampi, on se, miten 
ldheisid kilpailijoita osapuolet ovat tarjousanalyysin perusteella . Tarjousana
lyysi osoittaa, ettd osapuolet ovat toistensa ylivoimaisesti ldheisimmdt kilpaili
jat. Myos kilpailun ldheisyyden mittarien. kuten osapuolten toisilleen hd
vidmien tarjouskilpailujen arvoon perustuvien suhteellisten asiakassiirtymien. 
absoluuttinen taso on huomattavan korkea. 

275. Ristiriita kilpailun ldheisyyden mittareiden ja koko p rojektimarkkinan markkina
osuuksien vdlilld on poikkeuksellisen suuri. Tehokkain tapa tdmdn havainnol
listamiseksi ovat implisiittiset markkinaosuudet, eli markkinaosuudet, joihin pe
rustuvat suhteelliset asiakassiirtymdt vastaisivat ta~ousanalyysin perusteella 
laskettuja asiakassiirtymid. Osapuolten implisiittinen yhteenlaskettu markkina
osuus on 66 p rosenttia, e li kdytdnnossd kaksinkertainen verrattuna osapuol
ten markkinaosuuteen koko p rojektimarkkinasta. 

27 6. Kilpailun ldheisyyden lisdksi toinen merkittdvd tekijd, jonka vuoksi kilpailuvai
kutusten arvioinnin perustaminen pelkkien p rojektimarkkinan markkinaosuuk
sien varaan johta isi vaikutusten merkittdvddn aliarvioimiseen on se, ettd osa
puolet ovat projektimarkkinalla toimivien kilpailijoidensa tavarantoimittajia. 
Erityisesti Fidelixin rooli jd rjeste lmdtuotte iden kilpailluilla markkinoilla on merkit
tdvd. Yrityskaupan seurauksena keskittymdlld on kannust in nostaa jdrjeste l
mdtuotteidensa hintaa (jakso 7.3.5). Hinnankorotus heikentdd osapuolten jdl
leenmyyjien asemaa projektimarkkinoilla, mikd voimistaa edelleen keskitty
mdn kannustinta nostaa projektiensa hintaa. 

277. Tdmd vaikutus on todenndkoisesti merkittdvd, silld jd~estelmdtuotteet muo
dostavat huomattavan osan jd lleenmyyjien urakoinnin kustannuksista. Lisdksi 
jdlleenmyyjien osapuolille markkinan nykytilanteessa tuottama kilpailupaine 
on o llut merkittdvd. Suhteellisten asiakassiirtymien perusteella Fidelixin omat 
jdlleenmyyjd t ovat ryhmdnd tarkasteltuna kummankin osapuolen kolman
neksi ldheisin kilpailija toisen osapuolen ja Schneiderin jdlkeen. Jd lleenmyyjien 
merkitystd korostaa myos se havainto, ettd Fidelix kohtaa Fidelix-jdrjestelmdlld 
urakoivan jdlleenmyyjdnsd tarjouskilpailuissa useammin kuin minkddn muun 
kilpailijan, Assemblin pois lukien. 
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278. Alalle tulo ta i asiakkaiden neuvotteluvoima eivat tasapainota yrityskaupasta 
aiheutuvia haita llisia vaikutuksia. Yrityskaupan ilmoittaja ei ole esittanyt tehok
kuuspuolustusta . 

279. KKV katsoo, etta yrityskaupassa syntyy rakennusautomaation projektimarkki
nan ylivoimainen markkinajohtaja Uudellamaalla ja Pirkanmaalla tuotemark
kinoiden markkinamaarittelysta riippumatta . Tarkkaraja inen markkinamaarit
te ly on asiassa mahdotonta, minka vuoksi koko projektimarkkinaa koskevat 
tai segmenttikohtaiset markkinaosuudet eivat kuvaa riittavalla tavalla keskit
tyman markkinavoimaa. Kilpailun laheisyyden mittareiden perusteella keskit
tyman markkinavoima on huomattavasti suurempi kuin markkinaosuuksien 
perusteella voita isiin paatella . Osapuolten toiminta ja~estelmatuotte iden 
markkinoilla voimistaa yrityskaupa n kilpailuvaikutuksia. 

280. Osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet Varsinais-Suomen projektimark
kinoilla vastaavat niiden markkinaosuuksia Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. 
Osapuolten kilpailijoista Schneiderin markkinaosuus on kuitenkin Varsinais
Suomessa karkeasti verrannollinen osapuolten yhteenlaske ttuun osuuteen. 
Viraston tarjousaineisto ei sisaltanyt Varsinais-Suomen kilpailutuksia. KKV:n 
osapuolten aineiston perusteella toteuttaman osallistumisanalyysin perus
teella osapuolet e ivat o le Varsinais-Suomessa yhta laheisia kilpailijoita kuin 
Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. 

281. Osapuolten asema markkinajohtajana, yli 30 prosentin markkinaosuudet 
koko projektimarkkinalla, yli 40 p rosent in markkinaosuudet segmenttikohta i
silla markkinoilla, osapuolten valinen erittain korkea kilpailun laheisyys ja osa
puolten kyky vaikuttaa kilpailevien yritysten kilpailukykyyn tarkoittavat koko
naisuutena arvioituna sita. etta yrityskauppa johtaa kilpailun olennaiseen es
tymiseen Uudenmaan ja Pirkanmaan rakennusautomaation projektimarkki
noilla. 
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282. Yrityskaupasta a iheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa yrityskau
pan toteuttamisen edellytykseksi asetettavilla ehdoilla. Kilpailulain 25 §:n 2 
momentin mukaan KKV:n myos tulee yrityskaupan kieltoesityksen sijasta ensi
sijaisest i neuvotella tallaisista ehdoista ja maarata ne noudatettavaksL jos yri
tyskaupan ilmoittajan esittamat ehdot riittavat poistamaan yrityskaupan a i
heuttamat kilpailuongelmat. 

283. Virasto esitti osapuolille selvitystensa a lustavia tuloksia palaverissa 29.4.2021 ja 
suositteli ilmoittajaa harkitsemaan sitoumusratkaisun esittamista havaittujen 
kilpailuongelmien poistamiseksi. Lisaselvitykset eivat poistaneet viraston huo
lia ja KKV esitti ki~allisesti a lustavan arvionsa yrityskaupan kielteisista kilpailu
vaikutuksista ilmoittaja lle 11.6.2021. llmoittaja on ka tsonut, ettei yrityskaupasta 
aiheudu KKV:n esittamia potentiaalisia haita llisia kilpailuvaikutuksia, mutta toi
mitti virastolle kuitenkin ensimmaisen sitoumusehdotuksen 14.6.2021 poistaak
seen KKV:n havaitsemat a lustavat kilpailuhuolet seka edistaakseen asian so
vinnollista ja nopeaa ratkaisua. Virasto piti kyseista kayttaytymissitoumukseen 
perustuvaa ehdotusta riittamattomana. Viraston ja ilmoittajan valilla kaytiin 
taman ja lkeen useita keskusteluja ja kirjeenvaihtoa rii ttavan sitoumusehdo
tuksen sisallosta ja laajuudesta, ja ilmoittaja paivitti a lun perin 21 .6.2021 toi
mittamaansa liiketoiminnan luovutukseen perustuvaa sitoumusehdotusta 
useaan otteeseen viraston neuvonnan perusteella .93 Virasto kuuli lopulta il
moitta jan 7.7.2021 toimittamasta rakenteellisesta sitoumusehdotuksesta 
markkinatoimijoita lausuntopyynnoillaan 8.7. ja 13.7.2021, minka jalkeen il
moitta ja paivitti sitoumuksia viraston lausuntopalautteesta tekemien huomi
o iden perusteella .94 

284. Viraston kanssa kaytyjen neuvottelujen ja asiassa suoritetun markkinakuule
misen pohjalta ilmoittaja on 27.7.2021 esittanyt paatoksen liitteena o levan, 
asianmukaisesti valtuutettujen henkiloiden toimesta allekirjoitetun, lopullisen 
ehdotuksen sitoumuksiksi. 

8.2 Sitoumusten arviointi 

285. Edella tassa paatoksessa kuvatusti yrityskauppa johtaa tehokkaan kilpailun 
o lennaiseen estymiseen rakennusautomaation projektimarkkinoilla Uudella
maalla ja Pirkanmaalla . Yrityskauppaa ei siten voida hyvaksya ilman kaupalle 
asetettavia ehtoja. 

286. Yrityskaupasta a iheutuvien kilpailuhaittojen poistamiseksi ilmoittaja on esitta
nyt KKV:lle, etta se sitoutuu myymaan Assemblinin Helsingin rakennusauto
maation projektiyksikon ja projekteihin liittyvaan takuuajan huoltoon tarvitta
vat resurssit seka Hyvinkaan ja Tampereen rakennusautomaation projekti
seka huolto- ja kunnossapitoyksikot tietyt soveltuvuusedellytykset tayttavalle 

93 llmoittaja toimitti virastolle paivitetyn sitoumusehdotuksen 30.6., 5.7. ja 7.7.2021. 
94 llmoittaja toimitti virastolle paivitetyn sitoumusehdotuksen 21.7., 22.7. ja 26.7.2021. 



'

~ ,~ ,, Kilpailu- ja 
\i.. \i.. kuluttajavirasto 

Paatos 
Dnro KKV /94/14.00.10/2021 
Julkinen versio 
30.7.2021 

9 1 (96) 

ostajalle . 95 Sitoumus kdsittdd Assemblinin kdsityksen mukaan kaikki omaisuus
erdt, jotka ovat vdlttdmdttomid luovutettavan liiketoiminnan e linkelpoisuu
den ja kilpailukyvyn varmistamiseksi; erityisesti toimipisteiden henkiloston (ra
jatusti Helsingin toimip isteen osalta)96, liike toiminnan harjoittamisessa tarvitta
van aineellisen ja aineettoman omaisuuden, tietyt asiakas- ja projektisopi
mukset97 sekd Hyvinkddn ja Tampereen toimitilojen vuokrasopimukset. 

287. Lisdksi Assemblin sitoutuu myotdvaikuttamaan ostajan pyynnostd siihen, ettd 
kolmansien kanssa laaditut liike toimintayksikkojen toimintaan liittyvdt toimitus
sopimukset/toimitussuhteet siirtyvdt luovutettavan liiketoiminnan mukana. As
semblin sitoutuu tarjoamaan ostaja lle----ajan luovutusso
pimuksen a llekirjoituksesta siirtymdaja~ esimerkiksi vdlia i
ka ista toimitilaratkaisua Helsingissd, kustannusperusteisella hinnoittelulla edes
auttaakseen liiketoiminnan onnistunutta siirtymistd ostaja lle. 

288. Liiketoimintaluovutusten lisdksi Assemblin sitoutuu parhaan kykynsd mukaisesti 
huolehtimaan siitd, ettd ostaja voi sopia suoraan DEOS AG:n kanssa uuden 
DEOS-jdrjestelmdkumppanisopimuksen. Lisdksi Assemblin sitoutuu luopu
maan DEOS AG:n kanssa solmitussa DEOS-jdrjestelmdkumppanisopimuksessa 
sovitusta yksinomaisesta oikeudesta maahantuoda ja jdlleenmyydd DEOS-ra
kennusautomaatiojdrjestelmdtuotteita Suomessa. Assemblin sitoutuu o le
maan irtisanomatta DEOS-jdrjestelmdkumppanisopimusta siihen asti, kunnes 
ostaja on solminut oman DEOS-jdrjeste lmdkumppanisopimuksen DEOS AG:n 
kanssa. Lisdksi Assemblin sitoutuu myymddn DEOS-tuotteita nykyisiin jdlleen
myyntisopimuksiin kuuluvine palveluineen ostajalle kustannusperusteisesti 
DEOS-jdrjestelmdkumppanisopimuksen voimassaoloajan. 

289. llmoittaja on kuvannut annettuja sitoumuksia tarkemmin viraston kanssa kdy
dyissd neuvotteluissa sekd virastolle toimitetuissa selvityksissd ja vastauksissa 
viraston kysymyksiin sitoumusten tulkinnasta . Virasto on ottanut ndmd si
toumuksista annetut tarkemmat kuvaukset huomioon sitoumusten riittdvyy
den ja taytantoonpanon tehokkuuden arvioinnissa ja niitd on hyodynnetty 

95 Ostaja lla on o ltava muun muassa taloudelliset resurssit, kdytdnnossd osoitettua a lan asiantuntemusta 
sekd kannustin, tahtotila ja valmiudet ylldpitdd ja kehittdd luovutettavaa liiketoimintaa rakennusauto
maation urakkamarkkinalla Uudellamaalla ja Pirkanmaalla siten, ettd se on elinke lpoisen ja aktiivisen kil
pailijan asemassa osapuoliin ja muihin kilpailijoihin ndhden. Ostajalla on myos o ltava riittdvdt resurssit 
toteuttaa tehokkaasti luovutettavan liiketoiminnan mukana siirrettdviin rakennusautomaatiourakoihin liit
tyvd huolto-ja kunnossapito. Lisdksi ostaja lla on oltava o lemassa o levat to imitussuhteet, ta ikka kyky hank
kia tarvittavat toimitussuhteet projektiliiketoiminnan tehokkaaksi jatkamiseksi. 
96 Luovutettavan henkiloston mddrd on sitoumuksia hyvdksyttdessd yhteensd 63 ja toimipisteittdin: He l
sinki 46, Hyvinkdd 8 ja Tampere 9 henkilod. 
97 Ldhtokohtana on, ettd ka ikki keskenerdiset rakennusautomaation p rojektit siirretddn ostaja lle . Ainoas
taan projekteja, jotka Assemblin toteuttaa yhdessd ta lotekniikan kanssa kokonaistoimituksina (ja joista 
rakennusautomaation osuus on ldhtokohtaisesti vdhdinen), e i voida sellaisenaan siirtdd ostaja lle. Kyseis
ten talotekniikan kokonaisprojektien osalta toimitaan siten, ettd projektiin kuuluva rakennusautomaation 
osuus tullaan toteuttamaan a lihankintana ostajalta . Lisdksi, mikdli jokin siirrettdvdn projektin asiakas ei 
suostu sopimuksen siirtoon, Assemblin tulee parhaan kykynsd mukaisesti myotdvaikuttamaan siihen, ettd 
p rojektit voidaan toteuttaa muin keinoin, esimerkiksi alihankinnalla . Alihankinta tullaan toteuttamaan os
tajalle hyvdksyttdvilld liiketa loudellisesti kannattavilla ehdoilla. 
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myos sitoumusehdotuksen markkinatestauksessa esite ttyjen lausuntojen arvi
o innissa ja huomioinnissa. 

290. Sitoumusten hyvaksyttavyyden perusedellytyksia kuvataan Euroopan komis
sion hyvaksyttavista korjaustoimenpiteista antamassa tiedonannossa seka Kil
pailuviraston (nyk. KKV) yrityskauppavalvontaa koskevissa suuntaviivoissa. Nii
den mukaisesti ehdotettujen sitoumusten on poistettava kilpa iluongelmat ko
konaisuudessaa n ja oltava kattavia ja kaikin tavoin tehokkaita .98 Sitoumukset 
on lisaksi voitava panna taytantoon tehokkaasti lyhyessa ajassa, silla kilpailu
olosuhteita e i voida sailyttaa ennallaan markkinoilla ennen kuin sitoumukset 
on pantu taytantoon.99 Sitoumukset tayttavat nama edellytykset ainoastaan 
silta osin, kuin KKV kykenee riittavalla varmuudella paattelemaan, etta ne on 
mahdollista toteuttaa ja etta niista seuraavat uudet liiketoimintarakenteet 
ovat riittavan elinkelpoisia ja kestavia, jotta tehokkaan kilpailun esteet e ivat 
toteudu lahitulevaisuudessa. 100 

29 1 . KKV on seuraavassa arvioinut ensin sitoumusten kykya poistaa havaitut kilpai
luongelmat ja sen jalkeen niiden taytantoonpanon tehokkuutta . 

Sitoumukset poistavat yrityskaupasta johtuvat ki/pai/uonge/mat 

292. Liiketoimintaluovutuksia koskevat sitoumukset poistavat kilpailuhuolet raken
nusautomaatioprojektien markkinoilta Uudellamaalla, koska Helsingin p rojek
t iyksikon ja Hyvinkaan yksikon liiketoimintojen luovutus poistaa kaytannossa 
osapuolten valisen paallekkaisyyden kyseisilla ongelmallisilla markkinoilla . Ar
vioidessaan sitoumusten riittavyytta virasto on kiinnittanyt erityisesti huomiota 
siirtyvaan henkilostoon, joka selvitysten perusteella on keskeinen tekija luovu
tettavan liiketo iminnan elinke lpoisuuden kannalta. Lopullinen sitoumusehdo
tus, jonka mukaan luovutettavan liiketoiminnan mukana siirtyy koko Hyvin
kaan yksikon henkilosto, Helsingin p rojektiyksikon henkilosto yhta nimettya 
henkiloa lukuun otta matta, seka kolme Helsingin huollon ja kunnossapidon 
yksikon henkiloa, on riittava takaamaan sen, etta luovutettava liiketo iminta 
muodostaa elinke lpoisen kokonaisuuden, joka kykenee tuottamaan kilpailu
painetta Uudenmaa n rakennusautomaatioprojektien markkinoilla . 

293. Lisaksi virasto on arvioissaan kiinnittanyt huomiota siihen, etta luovutuksen yh
teydessa siirtyvat kaikki keskeneraiset projekt it lukuun ottamatta talotekniikan 
kokonaisprojekteja. Luovutettavaan liiketoimintaan on sisallytetty myos hen
kilosto p rojektien yhteydessa sovittavien takuuajan huoltotoiden toteuttami
seen. Seka kaynnissa olevien projektien e tta toteutettujen projektien edel
leen jatkuvat takuuajan huollot siirtyvat niin ikaan luovutuksen yhteydessa 
projektien siirron mukana. Tama takaa sen, etta luovutettavasta liiketo imin
nasta on mahdollista muodostaa aktiivinen ja itsenainen toimija heti yritys
kaupan jalkeen. 

98 Komission tiedonanto hyvaksyttavista korjaustoimenpiteista (2008/C 267 /01 ), kohta 9: Kilpailuviraston 
suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta (2011 ), s. 99. 
99 Komission tiedonanto hyvaksyttavista korjaustoimenpiteista (2008/C 267 /0 l ), kohta 9. 
100 Komission tiedonanto hyvaksyttavista ko~austoimenpiteista (2008/C 267 /01 ), kohta 10. 
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294. Pirkanmaalla Assemblin luovuttaa koko Tampereen yksikkonsa, minka seu
rauksena osapuolten valinen paallekkaisyys poistuu taysin. Vastaavin perus
tein kuin Uudellamaalla virasto katsoo ta man vastaavan sen kilpailuhuoliin 
rakennusautomaatioprojektien markkinoilla Pirka nmaalla. 

295. DEOS-jarjestelmaa koskeva sitoumus varmistaa, etta luovutettava liiketoi
minta voi harjoittaa toimintaansa itsenaisesti ja Assemblinista riippumatta. Vi
rasto on arvioissaan kiinnittanyt huomiota myos siihen, etta DEOS-jarjestelmaa 
koskeva sitoumus mahdollistaa sen, etta luovutettava liiketoiminta voi niin ha
lutessaan myos jalleenmyyda DEOS-ja~estelmatuotteita Suomessa. 

296. Sitoumukset poistavat myos osapuolten hinnoittelukannustimiin liittyvan on
gelman jarjestelmatuotteiden markkinoilla. Tama on seurausta siita, etta luo
vutussitoumusten myota osapuolten valinen paallekkaisyys rakennusauto
maatioprojektien markkinoilla kaikilla merkittavilla maantieteellisilla markki
noilla poistuu, minka lisaksi DEOS-jarjestelmaa koskeva sitoumus poistaa As
semblinin yksinoikeuden myyda DEOS-ja~estelmaa Suomessa. Olennaista on 
se, e tta Assemblin ei sitoumusten toteuduttua enaa kaappaa osaa Fidelixin 
jalleenmyyjien menettamasta projektimarkkinoiden myynnista, eika yritys
kauppa siten muuta enaa merkittavasti Fidelixin hinnoittelukannustimia jarjes
te lmatuotteiden markkinoilla. 

Sitoumusehdotus antaa riittavan varmuuden sitoumusten tehokkaasta taytantoonpanosta 

297. Etenkin Helsing in projektiyksikon luovutukseen seka DEOS-jarjestelmaa koske
vaa n sitoumukseen on sitoumusneuvottelujen a ikana seka KKV:n arvion etta 
monien markkinatoimijoiden nakemysten perusteella kohdistunut useita si
toumusten tehokkaaseen taytantoonpanoon liittyvia riskitekijoita. 

298. Helsingin toimipisteen osalta lopullinen sitoumusehdotus kattaa rakennusau
tomaation projektiyksikon edella mainituin rajauksin ja lisayksin. Luovutuksen 
ulkopuolelle jaa ilmoittajan muu Helsingin liiketoiminta, joka sisaltaa rakennus
automaation huollon ja kunnossapidon yksikon ja valtaosan kyseisen yksikon 
tyontekijoista, muun talotekniikan kokonaisuudessaan, seka vahaisen moo
ran jarjestelmamyyntia ilmoittajan nykyisen DEOS-jarjestelmakumppanisopi
muksen puitteissa. Sitoumuksessa luovutettava liiketoiminta erotetaan siten 
yksikon muusta liiketoiminnasta (niin sanottu carve out-sitoumus). KKV hyvak
syy tallaiset sitoumukset vain siina tapauksessa, etta se voi olla varma siita, 
etta luovutettavaa liiketoimintaa harjoitetaan itsenaisesti, etta se on elinkel
poista ja etta liiketoiminnan e linkelpoisuuteen ja kilpailukykyyn kyseisten osien 
erottamisen seurauksena kohdistuvat riskit voidaan rajata minimiin. 10 1 

299. Luovutettava liiketoiminta kattaa Assemblinin mukaan lahtokohta isest i kaikki 
omaisuuserat seka henkiloston, joita on kaytetty osana luovutettavan liiketoi
minnan nykyista harjoittamista ja jotka ovat valttamattomia sen elinkelpoi
suuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Sen varmistamiseksi, etta jotkin luovu
tuksen ulkopuolelle rajatuista henkiloista ta ikka muista omaisuuserista osoit
tautuisivat myohemmin valttamattomiksi luovutetun liiketoiminnan 

10 1 Komission tiedonanto hyvaksyttavista ko~austoimenpiteista (2008/C 267 /01 ), kohdat 35 ja 36. 
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e linkelpoisuuden ta i kilpailukyvyn kannalta, ehtoihin on sisdllytetty vdlttdmdt
tomien omaisuuserien tarjoamista koskeva ehto (sitoumusten kohta 5) sekd 
sopivan ostajan perusvaatimuksia tdydentdvid ehtoja (sitoumusten kohta 
19) . Ndmd ehdot varmistavat sen, ettd luovutettu liike to iminta on riittdvdn 
kattava joko Assemblinin tdydentdmien resurssien ta i ostaja lla jo entuudes
taan o levien resurssien ansiosta. 

300. Sitoumuksen tehokkaan tdytdntoonpanon varmistaa myos se, ettd Assemblin 
sitoutuu niin sanottuun etukdteisostajaa koskevaan ehtoon, jonka mukaisesti 
ilmoitettua yrityskauppaa ei saa panna tdytdntoon ennen kuin ostajan 
kanssa on tehty sitova sopimus luovutettavan liiketo iminnan myynnistd ja KKV 
on hyvdksynyt sekd ostajan e ttd luovutettavan liiketo iminnan myynnin. Kysei
selld ehdolla lisdtddn ilmoitta jan kannust imia saattaa liiketoiminnan luovutus 
pddtokseen. 102 Sitoumusehdotus antaa myos riittdvdn varmuuden siitd, ettd 
luovutettava liiketoiminta tulee siirtymddn tehokkaasti ostajalle, jonka omis
tuksessa siitd tulee aktiivinen ja elinkelpoinen kilpailuvoima sekd suhteessa 
keskittymddn ettd muihin kilpailijoihin. Kilpailuongelmien poistumisen kan
nalta on niin ikddn tdrkedd, ettd Assemblin sitoutuu luovuttamaan luovutet
tavan liiketoiminnan ostaja lle riittdvdn lyhyessd mddrdajassa ja tarvittaessa 
riippumattoman asiantuntijan toteuttamana ilman vdhimmdishintaa. 

301. Lopullisen sitoumusehdotuksen mukaan Assemblin sitoutuu huolehtimaan 
myos siitd. ettd DEOS-jdrjestelmdd koskeva sitoumus on tdytdntoonpanta
vissa liiketoiminnan luovutusta koskevan myynnin closing-pdivdnd ta i mah
dollisimman pion sen jdlkeen. Tdmdn varmistamiseksi Assemblin siirtdd liiketo i
minnan luovutuksen yhteydessd ostajalle koko DEOS-jdrjestelmddn liittyvdn 
tuotekehityksen, teknisen tuen ja koulutuksen sekd Assemblinin keskeiset ny
kyiset DEOS-yhteyshenkilot. Lisdksi, mikdli Assemblin ei parhaasta yrityksestddn 
huolimatta kykenisi panemaan tdytdntoon ensisija ista sitoumustaan, Assem
blin sitoutuu huolehtimaan siitd. ettd ostaja saa rakennusautomaation projek
tiliiketoiminnassaan kdyttoonsd laadullisesti vdhintddn yhtd hyvdn vaihtoeh
don ja vdhintddn yhtd edullisilla ehdoilla ennen DEOS-jd~estelmdto imitusten 
mahdollista pddttymistd . Sitoumusehdotus vastaa siten riittdvdlld tavalla 
myos kyseistd sitoumusta koskeviin epdvarmuustekijoihin. Ostajan DEOS-jdr
jestelmdkumppanisopimuksen toteutus on sidottu aja llisesti liiketoiminta luovu
tuksen tdytdntoonpanoon ja sitoumus huomioi DEOS AG:n sopimussuhdetta 
koskevat vaat imukset sekd sisdltdd vaihtoehtoisen ratka isun, jonka tulee niin 
ikddn mahdollistaa luovutettavan liiketoiminnan elinkelpoisuus ja kilpailukyky 
ja olla pantavissa tdytdntoon nopealla a ikataululla ilman tdytdntoonpanoon 
liittyvid epdvarmuustekijoitd. 103 

302. Luovutusta edeltdvddn vdlia ikaan kohdistuvia luovutettavan liiketoiminnan 
kilpailukyvyn ja myyntikelpoisuuden sdilymiseen liittyvid riskejd vdhentdvdt si
toumusehdo tusten velvoitteet, jotka koskevat elinkelpoisuuden, markkinoita
vuuden ja kilpailukyvyn ylldpitoa, luovutettavan toiminnan eriyttdmistd 

102 Komission tiedonanto hyvdksyttdvistd ko~austoimenpiteistd (2008/C 267 /01 ), kohdat 53-57. 
103 Komission tiedonanto hyvdksyttdvistd ko~austoimenpiteistd (2008/C 267 /01 ), kohdat 44- 46. 
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keskittymalle jaavasta liiketoiminnasta seka luottamuksellisten tietojen erista
mistoimenpiteet luovutettavan liiketoiminnan ja Assemblinin valilla . 

303. Sitoumusten mukaisilla vaikutusvallan palauttamista koskevalla kiellolla seka 
rekryto int ikiellolla varmistetaan sitoumusten rakenteellisen vaikutuksen saily
minen. Erityisesti rekrytointikiellon rii ttava pituus ja kattavuus on sitoumusten 
rakenteellisen vaikutuksen sailyttamiseksi tarkeaa, silla ammattitaitoisesta tyo
voimasta on rakennusautomaatiomarkkinoilla merkittavaa pulaa. 

304. Sitoumukset to teutetaan riippumattoman asiantuntijan valvonnassa, mika 
vahvistaa sitoumusten valvonnan tehokkuutta ja uskottavuutta tavalla, joka 
myos osaltaan mahdollistaa sitoumusten taytantoonpanoon ja noudattami
seen liittyvien riskien huomioimisen. 

305. Edella kuvatuin perustein KKV katsoo, etta sille esitetty sitoumuskokonaisuus 
riittaa poistamaan yrityskaupasta muutoin a iheutuvan tehokkaan kilpailun 
o lennaisen estymisen, ja yrityskaupan hyvaksymiselle asetetuilla ehdoilla var
mistetaa n edellytykset kilpailullisen rakenteen sailymiselle markkinoilla. 
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9. Sovelletut saannokset 

Kilpailulaki (9 48/20 l l ) 21 , 22, 24, 25, 26 ja 27 §. 

10. Muutoksenhaku 

11. Lisatiedot 

Liitteet 

Kilpailula in 49 a § :n 2 momentin nojalla yrityskaupan ilmoittaja ei saa hakea 
tdhdn pddtokseen muutosta valittamalla. 

Lisdtietoja pddtoksestd antaa asiantuntija Aino Jankari, puhelin 029 505 3032, 
sdhkoposti aino.jankari@kkv.fi ja erityisasiantuntija Lauri Kirkkola, puhelin 
029 505 3073, sdhkoposti lauri.kirkkola@kkv.fi. 

Pddjohtajan sija inen, 
Ylijohtaja 

Asiantuntija 

l imo Mattila 

Aino Jankari 

Assemblin AB:n sitoumusehdotus 27.7.2021 



LIIITE la 

SITOUMUSEHDOTIUS 

JULKIN'EN ViERSIO 
27.7.2021 

ASIA KKV/ 94/14.00.10/ 2021, Assemblin AB lTr iton) / Fidelix HoJdinc Oy 

Poistaakseen Kilpailu- j a kuluttajaviraston ("KKV'') e.sittamat alustavat kilpailuhuolet seka 
edistaakseen sovinnoltista ja nopeaa 1ratlcai.sua KKV:n yr ityskauppavalvontaan, Assemblin AB 
("Assemblin'") esittia seuraavia sitoumuksia. 

Tama asiakirja sisaltaa Osapuolten l iikesalaisuulcsia ja on lcokonaisuudessaan salassa pidettava. 
Ju'lkinen rversio toimitetaan erikseen. 

Assemblin ehdottaa, etta fO(V hyvaksyy YrUyskaupan seuraavilla ehdoilla. 

Keskittyma Assemblin AB;n ja Fidefoc Holding Oy:n valillii hyvaf<sytaan seuraavin ehdoin. 

Osio A. Miiaritelmat 

(a) " A.ssemblin" ta nlcoittaa yhtiota Assemblin AB, y-tunnus 55902~2551 (Ruottsi) j,a 
Assemblin AB:n maaraysvallan alaisia yhitlioita. 

(b} "Avainhenkilot" tarkoittaa Kohteen elinkelpoisuuden ja kiilpailulcyvyn kannaJta 
vaJttamattomia henkiloita, Toiminnan Er iyttamise:st a Vastaava Johtaja mukaan 
lukien, kuten yksikoiden johto, keskeiset telmi.sen t uen ja tuot e:kehitylcsen 
henlcilot, keskejset myynnist a vastaavat henkilot seka projekUpaallikot. 

(c) " Fidelix" tarkoittaa yhtiota Fidelix Holding Oy~ y-tunnus 2643583-8 ja fidelix 
Holding Oy:n maaraysvallan alaisia yhtioita. 

(dl "Olosing" tarkoittaa Kohteen omist usoilceuden siirtym ista Ostaj alle. 

(e) "Olosing-jakso'" tarkoittaa ikajaksoa siita, kun 
KKV on hyvaksynyt Ostajan ja Myyntisopimuksen, jolla Kohteen 
omistusoikeuden siirtymisesta sovitaan Ostajan kanssa. 

(f) "Henkil,osto'" tarkoittaa kaikkia talla hetkella Kohte-en palveluk.sessa olevaa 
hen lcilostoa, pois lulcien Form RM:n lcohda:ssa 5.1 tarkemmin yksiloidyt henkilot. 

lgI "l(IKV" t arkoittaa Suomen Kilpailu- Ja kuluttajavirastoa. 

(h) " Kohde'" tarkoittaa Osiossa B kuvailtua Ass.emblinin liiketoimintaa, jonka 
Assemblin sit outuu myymaan Ostajalle. 

(fl "Luottamuksellinen neto" tarkoittaa mita tahansa liikesalai~uuksia, tiietotaitoa, 
kaupallista t ietoa ta.i muuta sellaista yksityista t ietoa, mika ei ole julkisesti 
saatavilla. 



(j) "Osapuol:et" tarlcojttaa Assemblinia ja f idelixia yhdess..a. 

(k) " Ostaja" rarkoittaa oikeushenkiloa tai --henkiloita, jonka KKV on hyvaksynyt 
Kohteen ostajaksi Osiossa D esitettyjen ,edellytystern mukaisesti. 

(I) " Ostajan Soveltuvuusedeltytykset'" tarkoittavat naiden sitoumu.sten Osiossa D 
esitettyja edellyfyksia, jotka Ostajan on taytettava saadakseen KKV:n 
hyvaksynta. 

(m) " Myyntisopimllls" tarlcoittaa Kohteen myyntiia kos~evaa sitovaa sopimusta. 

(nl " Paa,tci"s'" 1tarkoittaa KKV:n tekemaa paatosta hyva1ksya Assemblin in ja Fidebin 

vaJinen keskittyma Assemblini n ehdottamilla ehdoilla. 

(o) "Paatoksenantopaiva"' tarkoi ttaa Paatoksen paivamaaraa. 

(pl "Toimim1an Eriyttan1ises1ta Vasta.ava Johtaja" : Assemblinin nimittama henkilo, 
jo ka vast:aa Kohteen paivittaisesta lii ketoimionasta Riippumattoman 
Asiantunt ija.n valvonnan alaisena. 

(q) "Riippumaton Asiantiuntjja" tarkoi1ttaa Assemblinin nimeamaa riippumatonta 
asiantuntijaa, jonka KKV on hyvaksynyt, ja joka valvoo toimenpiteita1 joita 
Ass-emblin toteuttaa ostajaehdokkaan !oytamiseksi jai Ko hteen myymiseksi 
Vaiheen I ja mahdollisesti Vaiheen II aikana. Mikali Assemblin ei onnistu Kohteen 
myynnissa Vaiheen I aikana, Rii;ppumattamalla Asiantuntijalla on yksinoikeus 
myyda K.ohde Vaiheen II aikana. Rfippumattoman Asiantunt ijan ve3vollisuudet 
on mararitelty Osiossa E. 

(r) 

(s) 

" Vaihe I" tarlcoittaa 

"Vaihe 111• tarkotttaa 

janjaksoa Paatoksenantopaivasta. 

janjal<soa Vaiheen I loppumisesta. 

(t) "Yrityskauppa" tarkoittaa KKV:lle ilmonettua yrityskalllppaa asiassa 

KKV/ 94/ 14.00.10/2021 (Assemblin / Fidelix). 

Osio B. 

Sitoumukset 

Sitoumukset ja Kohteen maarittely 

1. Assemblin antaa KKV:lle seuraavat sitoumukset: 

Sifoumus 1: Assemblin sitoutulll myyn1aan I.Jludellamaalla (i) Assemblin Oy:n 
Helsingin rakennusautomaatio111 projekt~yksikon ja projekte:ihin l iittyvaan 
takuuajan huoltoon tal"Vittavat resurssit, seka (ii~ Assemblin Oy:n Hyyinkaan 
rakennusautomaation projekti- se'ka huolto- ja kunnossapitoyksikon 
kokonaisuudessaan Ostajalle. 

S-itoumus 2: As.semblin sitoutuu myymiiiin Pirkanmaalla Assembtin Oy:n 
Tampereen ral!cen11usautomaatiio11 projekti- seka huotto- ja 
kunnossapitoyksikon ko'konaisuudessaan Ostajalle. 



(c) 

Sit oumuk.s.et 1 ja 2 

Sitoumus 3: Assemblin sitoutuu varmistamaan DEOS-iarjestelmiin 
saatavuuden Ostajalle. 

Kohtieen rakenne ja miiiirittely 

2.. Koh de muodostuu Assemblin Oy:n Helsingin rakennusautomaatioA proj ektiyksikosta.@ 
projekteittin liittyvaan takuuajan huoltoon tarvittavist a resursseista, Assemblin Oy:n 
Hyvinkaan ralcennusaut omaat ion pmjekti- selca huolto- ja kunnos.sapitoyk:sik&ta., ja 
Assemblin Oy: n Tampereen rakennusaut,omaation projekti-- seka huolto- ja 
kunnossapitoyksi kosta. 

3. Ostajalle luovutettavaan Kohteeseen :si:saltyvat lca ikki omajsuuserat, jotka ovat 
va lttamattomia Kohteen li iketoiminnan elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn 
va nni:stamiseksi: 

(a,) Ass.emblin Oy:n Helsingiin rakennusautomaation projekt iyksikosra, erityisesti: 

(i) Henkilosto; 

(ii) Liiketoiminnan harjoittamisessa tarvittava aineellinen ja aineeton 
omaisuus; 

(iii) Assemblin sitout uu parhaan kylcynsa mukaan myotavaikuttamaan 
siihen, etta keskene, aiset 
proj ektiso pimu kset~ si irtyvat 

rakennusautomaation asiakas- ja 
Ostajalle. Mikali asiakas- jaftai 

projekt:isopimuksen sii rtaminen Ostajalle ei Assemblinista 
ri ippumattom,sta syista onnistu, toteutetaan kyseiset projel<tit 
alihankintana Ostajalta Ostajalle hyvaksyttavilla liilcetaJoudellisesti 
kannattavjlla ehdoilla Assemblin Oy:n nimissa; 

(iv) Assem blin sitoutuu alihankkimaan Ostajalta Ostajalle hyvaksyttavilla 
Iii ketalo ud ellises1:i ka nnattavi Ila ehdo il la lceskeneraisten taloltekn fl kan ja 
teknisten palveluiden yhteisprojektien 2 rakennusautomaatio--osuuden; 
ja 

(v} Assernblin sitoutuu myotavaikuttamaan Ostaj an pyynn&ta siihen, etta 
kolmansien kanssa laadjtut toimjtussopimukset/ toimit ussuhteet 
kolmansien kanssa lifket oimintayksikon toimintaan liittyen si1rtyvat; 

(vi) Helsingin rakennusautomaation projelctiy'ksikon osa lta Kohde ei sisalla: 

(A) Form RM:n lco hdassa 5.1 tarkemmin yksnoityja AssembJin Oy:n 
tyontekijo ita, jotka ,ovat valttamattomia Assemblin Oy:n 
taloteknisten patveluiden selca rakenrmsautomaation huolto- ja 
kun nossapitoli i~etoimi ntojen tukemis.elcsi; 

1 Ks. f or m lilM:n tuo=m1>belline:n lite 3. 

' 'Ks. f o rm RM:n tua=mL ~ llinen lite 3. 



(B) Fo rm RM:n luottamukse.l lis5.s.a liitteessa 3 listattuja 

talotekniikan ja teknisten palveluiden kolconaisprojektien 
.s,opimuksia (sis:altaen rakennusautomaation)31; 

(C) Assemblin Oy:n Helsin~in toimit i lojen vuokrasopim uksia; ja 

(D) DEOS AG:n kans.sa 

jarjestelmakumppanisopi musta.4 

solmjttua 

(b) Assemblin Oy:n ralcennusautomaation projektien seka huollonja kunnossapidon 
liiketoimintayksi~on Hyvinkaa] la kokonaisuudessaan, er ityisesti: 

( i) Henkilosto; 

(ii) Liiketoiminnan harjoittamis.essa tarvittava aineellinen ja aineeton 
oma,isuus; 

{iii) Assemblin sitoutuu parhaan kykynsa mukaan myotavaikuttamaan 
siihen, etta lces~eneraiset asial<as- ja projektisoprmukset' sjirtyvat 

Ostajalle. Mikali asiakas- ja/tai projekti!iOpimuksen siirtaminen Ostajalle 
ea Assemblinista riippumattomist a syista onnistu, toteu tetaan kyseiset 
projelcttt alrhankintana Ostajalta Ostaj alle hyvaksyttavma 
liiketaloudellisesti kannattavilla rehdoilJa Assemblin Oy:n nimissa; 

(iv) Assemblin sitoutuu alihankkimaan Ostajalra Ostajalle hyvaksyttavil la 

liiketaloudelli.sesti kannattavilla ehdoilla keskeneraisten talotekniikan ja 
teknisten palvei uiden yhteisprojektief1'16 rakennusautomaatio--osuuden; 

(v) Assemblin sitout uu myotavaikuttamaan Ostajan pyynnosta siihen, etta 

kolmansien kanssa laad1tut toimitussopimukset/toimitussuhteet 
kolmansien kanssa !iiketoimintayksi k6n to imintaan liittyen _siirtyvat; ja 

{vi) Hyvinkaan toimitilojen vuokrasopimukset. 

(c) Assemblin Oy:n rakerrnusautomaation projektien seka huollon ja kunnossapidon 

liiketoimint ayksikko Tampereella kokonaisuudessaan, erityisesti: 

( i) Henki16sto; 

{ii) Uiketoiminnan harjoittamisessa tarvittava aineellinen ja aineeton 
omaisuus; 

(iii) Assemblin sitoutuu parhaan kykynsa mukaan my6tavaikuttamaan 

siihen, etta kaikki asial<as- ja projelctis,o pimukset siirtyvat Ostajalle. 
Mikali asiakas- ja/ tai projektisopimuksen siirt:aminen Ost:ajaJle ei 
Assemblinista r iippumattomista syi.sta onnistu, t oteutetaan kyseiset 

J Aze mblin MO"JWU • ankki~ • n O~ajc:ilta Jrrse irten projatien rake•MUJ.aui:om aa:io-owucen. 

◄ DEO.S·prje,;~lm:il:i.mppar>i,:opimube.n oi;al~ Asse mblin vii:= • 6min oi::.oumusehdotlclcsen Sit0l!!m11.-ta 3 1:o,:l<e,r.,:in j;hooB. 

s Ks.. f orm RM:11 hro=mui<Rlline.n liite 3. 

' Ks . form RM:,n luo=muku:llinen lite 3. 



projektit alihankintana Ostajalta Ostajalle hyva ksyttavil la 

liiketatoudeltis-esti kannattavilla ehdoilla Assemb!in Oy:n nimissa; 

(M .Assemblin sttoutuu myotavaikuttamaan Ostajan pyynnosta siihen, etta 
kolmansien kanssa laacfitut toimit ussopimuks,,et/ t oimitussuhteet 
kolmansien kanssa l iiketoimintayksikon toimintaan l iitt)fen sii rtyvat; ja 

(v) Tampereen to imit ilojen vuokrasopimukset. 

4. Assemblin sitoutuu tarjoamaan Ostajalle s.en pvvnno,sta ja sen tarvitsemaksi 
ajanjaksoksi, lcuitenkin korkeintaan ■■■■■■■ ajan Oosingista, sfi rtymaajan 
pa1veluit a, kuten ,esimerki.ksi valiaikaisen toimitrlaratkaisun Hefsingissa, ICT
jarje.stelmien kannaJta tarpeelliset palvelut seka muut siirtymaajan palvelut, joita Ostaja 

tarvitsee, kustannuspernsteisella hinnoittelulla edesauttaakseen Kohteen onnistunutta 
siirtymista Ostajalle_ 

5. M rkali on olem assa setlaisia omaisuuseria tai henki1ost oa, jota ei a le erikseen edella 
mainittu kuuluvan Kohteeseen, mutta jotka ovat Kohteen kaytossa (yksinomaisessa tai 

ei) ja jotka ovat Kohteen elinkelpoiruuden ja kilpailu'kyvyn kannalta valttamattomia, 
tu lee naita omaisuuser~ tai henlci lostoa tai riittavaa korviketta t arjota potentiaalisille 
ostaj ille_ 

Sitoumuksen toteuttamisen ehdot 

6. Sitoumuksfin liittyvan Kohteen myynt i toteutetaan seuraavien eht,ojen muka.isesti: 

(a) Assemblin sitoutuu myymaan Kohteen Vaiheen I aikana tai antamaan Kohteen 
Riippumattoman Asiantuntijan myytavaksi Ost ajalle Vaiheen II loppuun 
mennessa KKV:n hyvaksymjen ehtojen mukatsesti. Divestoinnin toteuttamiseksi 
As.semblin sitoutuu etsimaan Ostajan ja telcemaan sitovan Myyntisopimulcsen 
Kohteen myynnista Vaiheen I ailcana. Jos Assemblin ei o1e tehnyt tallaista 
sopimusta Voiheen I lopussa, Assemblin antaa RiippumattomaJle Asiantuntijalle 
yksinoikeuden myyda Kohde Vaiheen II aikana. 

(b) Ehdotettua Yrityskauppaa ei panna taytantoon, ennen kuin Assemblin tai 
Riippumaton Asiantuntija on tehnyt KKV:n hyvaksyman Ostajan kanssa 
Myynt isopimuksen. 

(c) As.semblin in katsotaan t ayttaneen taman sitoumuksern, kun: 

(d) 

(i) .Assemblin on allekirjoittanut Vaiheen I loppuun mennessa tai 
Riippumaton Asiantuntija on alfekirjoittanut Va iheen II loppuun 
men nessa KKV hyvaksyman Ostajan kanssa Myyntisopimuksen; ja 

(ii) Closing tapahtuu dosing-jakson puitteis.sa. 

Yllapttaakseen naiden sitoumusten rakernteellista vaikutusta, Assemblin 
sitoutuu olemaa.n hanldcimatta suoraan tai valillise:sti ma:araysvaltaa Kohteeseen 

kuluessa Closingista, ellei KKV ole Assemblinin ha,kemuksesta 
etukateen kilpailulain 30 §:o mukaisesti todennut, etta markkinan ralcenne on 



s1ina maarin muuttunut, ettei ehdon voimassaolon jatkamiselle ofe enaa1 
tarvetta. 

Sitoumus 3 

7. Rakenteellisten korjaustoimenpit eiden lisaksi Assemblin sitoutuu parhaan kykynsa 
mukaisesti huolehtimaan siita, etta Ostaja voi sopia suoraan DEOS AG:n kanssa uuden 
DEOS~jarjestelmakumppanisopimuk.sen, joka astuu voimaan Closing-paivana tai 
mahdoHi.Siimrnan pian Closingin j:alkeen. Tam.an varmi.stamiselc:si Assemblin si irtaa 
liiketoimintaluov utuksen yht eydes.sa OstaJalle k,oko DEOS-jarjestelmaan l iittyvan 
tuotekehjtyksen, teknisen tuen ja koulutuksen seka Assembli nin lkeskeiset nykyiset 
DEOS-yhteyshen kilot 

8. Lisaksi Assemblin sitoutuu Paatoksentekopaivan jaJkeen ja viimeistaan Cf05jng--paivana 
·luopumaan DEOS AG:n kanssa solmitus.sa OEOS-jarjestelmakumppanisopimukse.s.sa 
sovitusta yksinomaisesta oikeudesta maahantuoda ja jalleenmyyda DEOS

rakennusaut omaat io Jarjestel matuotteita Suomessa. 

9. 

10. 

Osio C. 

Assemblin sitoutuu olemaan irtisanomatta DEOS-jarj e.stelmakumppanisopimusta siihen 
asti, lcunnes Ostaja on solminut oman DEOS-jarjestelmakumppanisopimuksen DEOS 
AG:n kanssa. Lisaksi As.sembiin sitoutuu tarvittaessa myymaan DfOS-tuott~ta nykyisiin 
jal leenmyyntisopimuks~n lcuu'h .. r..rine palveluineen Ost ajalle kustannusperusteisesti 
DEOS-jarjestelmakumppanisopimuksen voimassaoloajan. 

M ikaJi Ostaja J,a DEOS AG eivat solmi jarjestelmakumppani.sopimusta keskenaan, 
Assemblin .sitoutuu huolehtimaan .siita, etta Ostaja saa rakennl6automaation 
pliojektiliiketoiminnassaan kayttoonsa DEOS-Jarjestelmaa korvaavan j a laadullisesti 
va.staavan jarjestelman nykyist:a DE05-jarj estelmakumppanisopimusta vastaavilla ja 
vahintaan yhta edullisitla ehdoflla ennen DEOS-jarjestelmaitoimit usten pa-attymista. 

l..iitannaiset sitoumuks.et 

Elinkelpoi.suuden, markk!inoitavuuden ja k~pailukyvyn ~ lapito 

11. Assemblin sitoutuu yl lapitamaan Kohteen taloudellista elinkelpoi.suutta, 
markkinoitavuutta ja kilpailukykyisyytta Paatoksentekopaivasta do.singjin asti 
noudattaen tavanomaisia lfiketoimirrtakaytantoja ja minimoimaan mahdo'llisimman 
p itkalle ri.skit Kohteen k1ilpailull isen potentiaalin menettamisest:a. Erityisesti .A.ssernblin 
sitoutuu: 

(a) olemaan ryhtymatta mihinkaan toimenpiteeseen, jolla :saattaisi olla merkittavaa 
haittaa Kohteen arvoon, hallinnoint iin tai kilpailuky'kyyn, tai joka voisi muuttaa 
Kohteen toiminnan luonnetta j a laajuutta, taikka teolli.sta t ai kaupallista 
strate-giaa; j:a 

(b) ryhtymaan kaikkiin kohtuullisiin t oimiin, mukaan lukien asianmukaiset (alan 
kaytantoihin perustuvat ) kannustinjarjest:elmat, tai varmistamaan, etta lkaikki 
sellaiset kohtuulliselt toimenpiteet on tot:eutettu, etta Avainhenkiloilla on 
kannustimet pysya Kohteen patveluksessa. Assemblin sitoutuu olemaan 
pyytamatta tai siirtamatta Henkilostoa Assemblinin jaljelle Jaavaan 
liiketoimintaan ennen Clo.singia. M ikali yksittaiset Avainhenkilot 



poik.keub eltisesti frt isanoutuvat Kohteen patveluksesta, sitoutuu Assemblin 
toimittamaan perusteUun ehdotuksen kyseisen henkilon tai henkiloiden 
korvaamiseksi KKV:lle j ai Riippu:mattomalle Asiantunt ijalle_ Assemblinin on 

lkyettava osoittamaan KKV:lle, etta korvaava henkilo on S-opiva kyseisen 
Avainhenkilon tentavien hoitamiseen_ Avainhenkilon korvaamisen tulee 
tapahtua Rii ppumattoman Asiantunt ijan vatvonnassa ja Riippumaton 
Asiaintunt ija raporlto i tasta KKV:lle. 

ToiminAan eriyttaminen 

12_ Assemblin sitoutuu pitamaan Kohteen eri llaan sille jaavast a li iketoiminnast a, ja 
Yrityskaupan t aytantoonpanon jalkeen myos sille Yrityskaupan myota siirtyvasta 

liiketoiminnasta, l?aatoksenantopaivasta, Olosingiin asti ja, ellei erikseen sall ittua naiden 
sitoumusten mukaisesti, varmistamaan, ett:a (i) Assemblinille jaavien l iiketoimintojen 
johto ja henlcilosto eivat osallist u Koht-een toimintaain; (ii) Kohteen Henkilosto ei osallist u 

Assemblinille jaavaan liiketoimintaan, ja ettei Henknosto raportoi kenellekaan Kohteen 
ulkopuo.l iselle henkilolle. 

13_ Assemblin sitout uu Clos·ingiin asti avust amaan Riippumatonta As'iantuntijaa 
varmistamaan, etta Kohdetta johdetaan Assemblinille jaavasta liiketoiminnasta 
erillisena ja myyntiikelpoisena yksikkona_ Assemblin tulee nimittamaan Toiminn.an 
Eriyttam isesta Vast aavan Johtajan valittomasti Paatoksen antamisen jalkeen. Toi m inn an 
Eriyttam isesta Vaistaava Johtaja, joka lkuuluu Avainhenkiloihin, tulee johtamaan 
Kohdetta itsenaisesti ja sen lii'ketoiminnan intres.sien mukaisesti varmistaakseen sen 
elinkelpoisuuden, markkinoitavuuden ja kilpailukyvyn s.eka riippumattomuuden 
Assemblinille ja-avasta lnketoiminnasta. Toimi nnan Eriyttam ise.st a Vastaava Johtaja tu lee 
t oimimaan yhteistyossa Riippumattoman Asia,nt untijan kanssa ja raportoimaan 

Riippumattomalle Asiantunt ijalle_ 

Er istamist oimenpiteet 

14 _ Assemblin toteuttaa, tai varmistaa etta kailcki t arvittavat toimenpiteet toteutetaan sen 

varrnistamiseksi, etta Assembiin ei Paatoksenantopaivan jalkeen saa mitaan Kohteeseen 
liittyvaa Luottamuksellista Tietoa ja etta kaikki ennen Paatoksenantopaivaa saatu 
LuottamukselJinen Tieto tuhotaan, eika Assemblin kayta si ta_ 

Rekrytointi k ie Ito 

15_ Assemblin sitoutuu ja takaa, etta myos si ihen sidoksissa olevat yhtiot sitoutuvat 
t avanomaisten rajoitusten muka isesti o.lemaan rekrytoimatta Kohteen mulcana 
siirrettyja Av.ainhenlciloita ajan Closingista_ 

Ollie Diligence 

16_ Jotta potent iaali.set ost ajat voivat toteuttaa lkohtuull isen due diligence -men ettelyn, 
Assemblin sitoutuu tavanomaisia luottamu'kselllisuustakeita noudaittaen ja 
myyntiprosessin vaiheest:a riiippuen: 

:I!.. toimittamaan potent iaalisi lJe oslajille riittavasti Kohdetta koskevaa tietoa; 



2. toim ittamaan potent iaa lisille ostaj il le rfittavat t iedot Henkilcstosta seka 
antam aan niille kohtuull isen paasyn HenkiJostoon. 

Raportointi 

17. Paatoksenantopaivast a alkaen As!>emblin sitoutuu t oimittamaan KKV:tle ja 
Riippumattomalle AsiantuntiJaJle kirjallisia raportteja Kohteen potentiaalisista ostaj ista 
seka neuvotte1un kulusta potent iaalisten ostaj ien kanssa viimei_staan 10 pa ivaa ennen 
kuun loppua (tai muut ,en KKV:n pyynnosta). Assemblin toimittaa myyntiprosessin 
jokaise-ssa vaiheessa KKV:lle l istan kaikjsta potentiaalisjsta ostajista, jotka ovat 
osoittaneet kiinnostust a Kohteen ostoon, sekii lcopion kaikista potentiaalisten ostaj ien 
tekemi sta tarjouksista vudeo paivan sisalla nijden vastaanotramisesta. 

18. Assemblin ilmoittaa KKV:lle ja Riippurnattomalfe Asiantuntijalle datahuoneen 
asiakirjojen valm istelusta ja due diligence -m enettelyst a seka toimrttaa KKV:lle ja 
RiippumattomalJe Asiantuntijalle kopiot kaik.ista information memorandum -

muist ioista, ennen kuin ne lahet etaan potentiaa l1sille ostajille. 

Osio 0 . Ost ajan Soveltuvu~edellytykset 

19. Assemblin sitoutuu mwmaan Kohteen sopivalle Ost ajalle, joka on Osapuolista 
riippumaton ja vailla yhteyksia Osapuo!iin ja niihin sidoksissa oleviin yht ioihin, 

. Ostajalla on oltava taloudell iset resurssit, kaytannossa osoitettua 
alan asiantuntemust a selca kannust in, tahtotila j a valmiudet y llapitaa ja kehittiia 
Kohdetta rakennusautomaation urakikamarkikinalla Uudellam aalla ja Pirbnmaalla siten, 
etta se on elinkelpoisen ja a'kt iivisen kilpa,ilfjan asemassa Osapuoliin ja muihin 
kilpailijoihin nahden. Ostajalla on myos oltava riittavat resurssit hoitaa tehokkaasti 
Kohteen mukana siirrettavfin ralcennus.automaatiourakoihin li fttyva huolto- ja 
kunnossapito. Lisaksi Osta;alla on oltava olemassa olevat toimitussuhteet, taikka kyky 
hankkia tarvittavat toirnitussuhteet projektiUiketoiminnan teholck.aaksi jatkamiseksi. 
Ostaj an Soveltuvuusedellytyksiin kuuluu myos se, etta Kohteen siirtyminen Ost ajalle ei 
aiheuta, KKV:lla hallussaan olevan tiedon perusteella, todennakoisia prima facie -
kilpailuhuolia, tailcka rislcia siita, etta naiden sitoumusten tayrantoonpano viivastyy. 
Sitoumuksen 3 toteutt,amisen varm i.stamiseksi Ostajan ei tule olla 
rakennusautomaatiojarjestelmfen itsenainen vaJmjstaja. OstaJan tulee olla sellainer1, 
etta .sen voidaan odottaa saavan kaikki t arvittavat viranomaisten hyvaksynnat Kohteen 
hankinnalle. 

20. Mwntisopimuksen taytantoonpano on ehdollinen sille, etta KKV on hyvaksynyt Ostajan 
seka Koht een myynnin naiden sitoumusten mukaisesti. Kun Assemblin ,on paassyt 
sopimukseen ostaj aehdokka~n lkanssa, Assemblin lahettaa KKV:l le kopion 
Myyntisopimuksesta. Assem blinin tuleeosoittaa KKV:lle, etta Ost ajatayttaa edeltytykset 

j,a etta Kohde myydaan KKV:n Paatohen ja sitoumusten mukaisella tavaUa. KKV:n tu lee 
arvioida ehd:otus viipymatta ja vahvistaa, etta Ost aja tayttaa Ostaj an 
SoveJtuvuusedellytykset. 



Osio E. Riippumaton Asiantuntija 

Riippumattoman Asiantunt ijan nimeaminen 

21. Assemblin ehdottaa KKV:lle yhta hen1<iloa valvonnasta vastaavak.si Riip;pumattomak.si 
Asiantuntiijaksi aatoksesta. 

22. M ika Ii KKV ei hyvak.sy As~emblin in ehdottamaa R.iippumatonta Asiantuntijaa, Assemblin 
tekee uuden ehdotuksen Rii ppumattomak.si Asiantunt Oaksi kahden (2) viikon kulues.sa 
KKV:n hylkaavasta ilmoituk.sesta t iedon saatuaan toimittamalla KKV:lle vahintaan kak.si 
uutta ehdotusta Riippumattomaksi Asiantuntijaksi. M ikali KKV ei hyvalcsy Ass.emblinin 
uusia ehdotuksi a Riippumattomalcsi Asiantunt ijaksi, IKKV nimeaa Riippumattoman 
Asiantuntiija n. KKV:n hyvaksyma ta i n imeamai Riip pu maton Asiantuntija nimetaan yhden 
(1) vnkon kuluessa sii1ta, kun KKV ,on hyvalcsynyt Assemblinin ehdotuksen. 

23. Rii ppumattom an Asiantuntijan tulee olla Osapuolista riippumaton ja esteeton, m inka 
lisaksi Riippumattomalla Asiantunt ijalla tulee olla rarvittava patevyys tehtav ansa 
hoitam iseksi. 

Riippumattoman Asiantunt ijan velvollisuudet 

24. Ri1ppumattoman Asiant untiijan tehtavfin kuuJuu valvoa niita toimenpjteita, jo fta 
Assemblin 1toteuttaa ostajaehcfokkaan loyt:amjselksi ja Kohteen myymiselcsi Vaiheen m ja 
tarvittaessa Vai heen II aikana seka sina aikana, jota sitoumusten (osio B) ja liitiinnai sten 
sit oumusten (osio C) noudattami5en vatvonta edellyttaa. Valvottaviin t oimenpiteisiin 
lukeutuvat: 

(a) sitoumusten (osio B) ja Uitannaisten sitoumusten (osio C) noudattamisen 

valvonta; 

(b) neuvonta mahdoUisten sitoumusten tulkintaa koskevien erimielisyyksien osalta 
seka tarvittaessa ratkaisuehdotulcsen tekeminen KKV:lle; 

(c) ostajaehdokkaiden ja myynnin edistymisen arvioin1ti, selca sen varmistaminen, 
etta os.t ajaehdokkaat saavat riittavat ja oikeattiedot Kohteesta; j a 

(d) Kohteen myynnin edistymjsen, ostajaehdokkaiden, ostotarjoust:en ja 
sopimusneuvotteluiden etenemisen raportointi KIKV:lle. 

25. M ikali Assemblin ei ole solminut sitovaa M yynUsopimusta Vaihe-en I aikana, taikka jos 
KKV ej ole hyvalcsynyt tana aikana sille ehdotettua ostajaa, Riippumattoman 
Asiantuotiijan toimenkuvaa laajennetaan lkattamaan myos. Kohteen myynti vaiheen II 

alusra alkaen alla tarkemmin kuvatiulla tavalla, ei lei KKV ole Assemblinin hakemuksesta 
hyvaksynyt toista henkiloa luovutuksest a vastaavaksi Riippumattomaksi Asiantunt ijaksi . 
Assemblinin tulee e-sittaa valvonnasta vastaavan Riippumattoman Asiantunt ijan 
t oimenkuvan laajentamista kattamaan Kohteen myynt i tai ehdottaa uutta henkiloa 
I uovutuksesta vast:aavaksi Riippumattomaksi Asiantunt ijaksi KKV:l le vi imeistaan yhta (1) 
kuukautta ennen Vaiheen I paattymistii . 

26. Riippwmaton Asiantunt ija myy Kohteen Vaiheen II aikana Ostajalle ilman 
vahimmaishint.aa edellyttiien, etta KKV on hyvaksynyt seka 05rajan etta Kohteen 



myynnin KKV:n pa.atoksen ja sitoumusten mukaisesti. Riippumattomalla Asiantunt ijalla 
on oikeus sisaUyttaa Myyntisopimukseen (seka mahdollisiin liitannaissopimuks~in) 
ehdot, jotk:a se katsoo tarkoituksenmukaisiksi myynnin lkannalta, kut,en tavanomaiset 
talcuusitoumuksfin, sopimusvalcuulcsiin ja korvausvastuuseen liittyvat ehdot, joita 
myynnin toteuttamirien koht uude11a edellyttaa. Ri ippumaton Asiant unbja keskustelee 
Assemblinin kanssa ennen tallaisten ehtoJen sisallyttamista Myyntis;op imukseen. 
Riippumattoman Asiantunlijan tulee myynt ia toteuttaessaan suojella Assemblinin 
oikeutettuj,a t aloudellisia intresseja, ottaen kuitenkin huomioon Assembli niri 
velvollisuus divestoidla Kohde ilman vahimmaishintaa Vaiheen II aik:ana. 

27. Riippumaton Asiantuntija s1tout uu raportoimaan KKV:lle nimitykse.staan laht ien 
ki rja llisest i suomelcsi naiden sitoumusten noudattamisest:a, seka Kohteen myyrmin 
edi.stymisesta, ost:ajaehdo'kkaist a, ostotarjouksista ja sopimusneuvotteluide111 
,etenemisesta seka Kohte-en elinkelpoisuuc:fen, mark'kinoitavuuden ja kilpaOukyvyn 
yllapidosta Vaiheessa I ja taNittaessa Vaiheessa II aina kuukauden 15. paivaan 
mennessa. Ta.man jal lceen Riippumaton Asiantlmt ija raportoi KKV:lle aina tarvittaessa ja 
vahintaan puolivuosittain. Riippumaton Asiantuntija toimittaa samanaik:aisesti 
Assemblini lle asianosaisjulkisen version raportista. Riippumaton Asiantuntija ilmoittaa 
KKV:l le ilman aiheetonta viivastysta, milcali naita sitoumulcsia on nikottu j a toimitta:a 
samanaikaisesti Osapuolille versiot, jo ista toi.sen Osapuolen l iikesalaisuudet on peitetty. 

28. Rii ppumattoma111 Asiantuntijan toimenkuva paattyy, lcun sitoumukset ovat tulleet 
taytetyksi sitoumuksissa m aariteUyn mukaisestii. KKV voi lcuitenkin vaatia valvonta,a 
:suorittavan Riippumattoman Asiantunt ijan uudelleennimitysta, jos myohemmin on 
:swta epailla, etta sn oumuksja ei ole pantu taytantoo n kokonaisuudessaan ja 
asianmukaisesti. 

Osapuoltern velvo11isuudet 

29. Assemblin vast:aa Riippumattornan Asiantunt iJan kuluista ja korvauksista erikseen 
tehtavan sopimuksen mukaisesti. 

30. Riippumattornalla Asiantuntijalla on oikeus saada lcaikki tarvitsemansa t iedot ja 
arSiakirjat seka kaikki t arvitsemansa kohtuullinen apu tassa sitoumuskokonaisuudessa 
maariteltyjen tehtaviensa hoitam iseksi Osapuolilta selca Osapuolten n:euvonantaj ilta. 




