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Yrityskaupan hyväksyminen: YIT Rakennus Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyh-
tiö Etera / Tripla Mall -kauppakeskus  

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 16.5.2016 ilmoitettu järjestely, jossa YIT 
Rakennus Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera perustavat yhteis-
yrityksen Tripla Mall -kauppakeskuksen.  

YIT Rakennus Oy (”YIT”) on rakennusyhtiö, joka rakentaa asuntoja, toimiti-
loja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:n toiminta-alue kattaa 
Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (”Etera”) tarjoaa lakisääteisen 
työeläketurvan piiriin (TyEL ja YEL) kuuluvia työeläkevakuutuksia. Osa 
työnantajien ja yrittäjien maksamista eläkemaksuista sijoitetaan muun mu-
assa liike-, toimisto- ja asuinkiinteistöihin sekä asunto-osakehuoneistoihin. 
Etera omistaa pääkaupunkiseudun kauppakeskuksista vähemmistöosuu-
den KOy Ajomiehentie 1:ssä (Kauppakeskus Ristikko), KOy Kauppakeskus 
Sellossa ja KOy Viherlaakson Ostoskeskuksessa.  

Tripla Mall GP Oy, Tripla Mall Ky, Kiinteistö Oy Tripla Mall, Kiinteistö 
Oy Triplaparkki ja Kiinteistö Oy Uusi Pasilan Asema (Tripla Mall -
kauppakeskusyhtiöt) on perustettu Tripla Mall -kauppakeskuksen rakenta-
mista ja omistamista varten. Tripla Mall -kauppakeskus käsittää ostoskes-
kuksen, pysäköintilaitoksen sekä uudistetun Pasilan rautatieasemaraken-
nuksen kaupalliset tilat, joka tulee korvaamaan nykyisen Pasilan asemara-
kennuksen. YIT ja Etera käyttävät yhteistä määräysvaltaa osakassopimuk-
sen perusteella yhteisyrityksessä. Yritysjärjestelyn muut osakkaat ovat On-
vest Oy ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia.  

YIT aloitti vuonna 2014 ns. Tripla-hankkeen, joka sisältää muun muassa 
Tripla Mall -kauppakeskuksen (ostoskeskus ja parkkitilat) rakentamisen 
Pasilaan sekä Pasilan rautatieaseman kaupallisten tilojen uudistuksen. 
Tripla Mall -kauppakeskusyhtiöiden tarkoituksena on hallita ja vuokrata 
Helsingin Pasilaan rakennettavan Tripla Mall -kauppakeskuksen liike- ja 
parkkitiloja sekä Pasilan rautatieaseman kaupallisia tiloja. Yhtiöissä ei har-
joiteta muuta toimintaa. 

Yrityskaupan arvioinnin kannalta relevantit markkinat ovat kiinteistösijoi-
tusmarkkinat, joilla tarkoitetaan kiinteistöjen hankintaa, omistamista, hallin-
nointia, vuokrausta ja myyntiä sijoitustarkoituksessa, sekä rakentamisen 
markkinat, joilla YIT:n toiminta muodostaa vertikaalisen suhteen osapuolten 
liiketoimintojen välille. Lisäksi yrityskaupan osapuolilla on jonkin verran mui-
ta vertikaalisia suhteita, esimerkiksi Etera tarjoaa työ- ja muita lakisääteisiä 
eläkevakuutuksia YIT:lle.  

Ammattimaisen kiinteistösijoitusmarkkinan koko Suomessa oli vuonna 2015 
noin 54,5 miljardia euroa, mistä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus 
oli alle viisi prosenttia.  
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Rakentamisen markkinoiden koko Suomessa oli vuonna 2015 noin 22,6 
miljardia euroa. YIT:n markkinaosuus asuntojen ja toimitilojen rakentamisen 
markkinoilla Suomessa vuonna 2015 oli noin 10–20 prosenttia. 

Yrityskaupalla ei ole haitallisia horisontaalisia tai vertikaalisia kilpailuvaiku-
tuksia. Osapuolilla on ainoastaan tilapäisesti päällekkäistä liiketoimintaa 
kiinteistösijoitusmarkkinalla, sillä YIT omistaa kiinteistöjä lähtökohtaisesti 
vain rakentaessaan niille. Lisäksi markkinoilla toimii useita muita institutio-
naalisia sijoittajia. Niin ikään rakentamisen markkinoilla toimii useita muita 
suuria kilpailijoita. Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa 
ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suo-
men markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. 

Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jonka lopputuloksena 
YIT Rakennus Oy and Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera perustavat 
yhteisyrityksen Tripla Mall -kauppakeskuksen. 

Sovelletut säännökset 

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

Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Pontus Ranta, puhelin 029 505 3747, 
sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.  

 

Ylijohtajan sijainen Rainer Lindberg    
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