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Yrityskaupan hyväksyminen: Automyymälä Helsinki Oy / Metroauto Oy:n Tam-
pereen ja Espoon Niittykummun liiketoiminta 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (”KKV” tai ”virasto”) on 19.1.2023 ilmoitettu järjes-
tely, jossa Automyymälä Helsinki Oy (”ilmoittaja”) hankkii Metroauto Oy:n 
Tampereen ja Espoon Niittykummun liiketoiminnan (”kohde”).1 

1 Yrityskaupan osapuolet ja ilmoittajan näkemys relevanteista markkinoista 

Automyymälä Helsinki Oy on osa Bassadone Automotive Group -yritysryh-
mää. Ilmoittaja toimii yritysryhmän maahantuomien Suzuki-, Isuzu-, Renault-, 
Dacia-, Hyundai-, SsangYong-, Lotus-, Peugeot-, Citroën sekä DS-merkkisten 
ajoneuvojen jälleenmyyjänä Suomessa, minkä ohella se myy kattavasti myös 
muun merkkisiä käytettyä ajoneuvoja. Ilmoittaja myy ajoneuvoja internetin 
välityksellä (autoverkkokauppa.fi) sekä Vantaan, Raision ja Hämeenlinnan toi-
mipisteissään. Lisäksi ilmoittajalla on huoltotoimintaa harjoittava toimipiste 
Malmilla. 
 
Kaupan kohteena on Metroauto Oy:n Tampereen ja Espoon Niittykummun lii-
ketoiminnat. Tampereen liiketoiminta kattaa autokauppa-, huolto- ja korjaa-
moliiketoiminnan sekä varaosakaupan Tampereella Hatanpääntiellä sijaitse-
vassa toimipisteessä ja Espoon liiketoiminta puolestaan kattaa autokauppa-, 
huolto- ja korjaamoliiketoiminnan sekä varaosakaupan Espoon Niittykum-
mussa sijaitsevassa toimipisteessä. 
 
Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten toiminta on päällekkäistä i) uu-
sien henkilöautojen, ii) käytettyjen henkilöautojen, iii) uusien hyötyajoneuvo-
jen ja iv) käytettyjen hyötyajoneuvojen vähittäismyynnissä sekä v) henkilöau-
tojen ja hyötyajoneuvojen huolto-, korjaus- ja varaosapalveluiden (jälkimark-
kinapalvelut) markkinoilla. Vähittäismyynnin ja jälkimarkkinapalveluiden mark-
kinoiden lisäksi ilmoittaja on toimittanut tietoja ilmoittajan yritysryhmän ase-
masta i) uusien henkilöautojen ja ii) uusien hyötyajoneuvojen sekä iii) näiden 
varaosien ja lisävarusteiden maahantuonnin ja tukkukaupan valtakunnallisilta 
markkinoilta, jotka ovat vertikaalisessa suhteessa edellä mainittuihin markki-
noihin. 
 
KKV on tarkastellut yrityskaupan kilpailuvaikutuksia ilmoittajan esittämän mu-
kaisesti. Asian ratkaisu huomioiden markkinamäärittely on voitu jättää avoi-
meksi. 

 
1 KKV:lle on kyseessä olevan järjestelyn lisäksi ilmoitettu samanaikaisesti toinen yrityskauppa, jossa Auto-Bon Oy, joka on osa Bassa-

done Automotive Group -yritysryhmää, hankkii yksinomaisen määräysvallan LänsiAuto Drive Oy:ssä (Auto-Bon Oy / LänsiAuto 
Drive Oy, KKV/84/14.00.10/2023). KKV on arviossaan ottanut huomioon myös kyseessä olevan järjestelyn. 
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2 Yrityskaupan kilpailuvaikutukset 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla 
tai niiden oleellisella osalla. Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä liiketoi-
mintaa ainoastaan pääkaupunkiseudulla, ja osapuolten yhteenlasketut 
markkinaosuudet jäävät maltillisiksi sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tar-
kasteltuna. Ilmoittajan toimittamien tietojen perusteella keskittymällä ei ole 
myöskään kykyä tai kannustinta sulkea markkinoita tavalla, jolla olisi merkit-
tävä vaikutus tehokkaaseen kilpailuun. 

3 Ratkaisu 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Automyymälä Helsinki 
Oy hankkii Metroauto Oy:n Tampereen ja Espoon Niittykummun liiketoimin-
nan. 

4 Sovelletut säännökset 

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

5 Muutoksenhaku 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea 
muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 49 a §:n mukaan siten kuin oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitus-
osoitus on päätöksen liitteenä. 

6 Lisätiedot 

Lisätietoja päätöksestä antaa asiantuntija Sara Aronen, puhelin 029 505 3057, 
sähköposti sara.aronen@kkv.fi. 
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