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KILPAILUVIRASTON ESITYKSEN KOHTEENA OLEVISTA TAHOISTA

Asfalttiliitto ry 

Asfalttiliitto  ry  (jäljempänä  myös  Asfalttiliitto)  on  asfalttialalla 
toimivien  yritysten  yhteistyöjärjestö,  jonka  varsinaisia  jäseniä  ovat 
yksityiset  asfalttialan yritykset.  Lisäksi yhdistys edustaa myös muilla 
asfalttiurakointiin liittyvillä aloilla toimivia jäsenyrityksiään. 

Asfalttiliiton  tarkoituksena  on  edistää  muun  muassa  jäsenyritystensä 
etuja  työsuhteisiin  liittyvissä  asioissa,  jäsenyritystensä 
elinkeinotoiminnan  yleisiä  edellytyksiä,  jäsenyritystensä  välistä 
yhteistoimintaa, alan yritysten järjestäytymistä sekä alan kaupallista ja 
teknillistä kehitystä.
 
Asfalttiliitto  harjoittaa  asfalttialan  neuvonta-,  koulutus-,  valistus-  ja 
tiedotustoimintaa sekä järjestää opintomatkoja. Toimintansa yhteydessä 
liitto myös kerää jäseniltään tilastotietoja ja kokoaa niistä yhteenvetoja 
sekä  seuraa  päällystemarkkinoiden  yleistä  kaupallista  ja  teknistä 
kehitystä. 

Asfalttiliiton  varsinaisia  jäseniä  ovat:  Andament  Oy,  Asfalttiliike  E. 
Lidman Oy, Asfalttitaipale Oy, ELG-yhtiöt Oy, Helsingin Laatuasfaltti 
Oy, Iskuasfaltti Oy, Lemminkäinen Oyj, NCC Roads Oy, Rudus Asfaltti 
Oy, Skanska Asfaltti Oy, Suomen Laatuasfaltti Oy, Super Asfaltti Oy, T. 
Sivén Oy, Tieliikelaitos, Uudenmaan Asfaltti Oy ja Valtatie Oy. 



Asfalttiliitolla  on  palkattua  henkilökuntaa  toimitusjohtaja  ja  yksi 
toimistotyöntekijä. Asfalttiliiton liikevaihto vuonna 2002 on ollut noin 
327.000 euroa.

Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy 

Interasfaltti  Oy  on  merkitty  kaupparekisteriin  vuonna  1992 
toiminimellä Frangula Oy. Frangula Oy:n toiminimi on vuonna 1993 
muutettu  Interbetoni  Oy:ksi  (jäljempänä  myös  Interbetoni)  ja 
31.12.1998 lukien Interasfaltti Oy:ksi (jäljempänä myös Interasfaltti).

Interasfaltti  on  30.9.2002  sulautunut  emoyhtiöönsä  Oy  Läntinen 
Teollisuuskatu 15:een, jonka osakekannan on omistanut NCC Finland 
Oy. Samalla Oy Läntinen Teollisuuskatu 15 on muuttanut toiminimensä 
Interasfaltti Oy:ksi. 

NCC Finland Oy on 1.1.2003 jakautunut kolmeksi yhtiöksi, joista yksi 
on ollut NCC Roads Oy (jäljempänä myös NCC Roads). NCC Roads 
on  1.2.2003  alkaen  harjoittanut  Interasfaltti  Oy:n  liiketoimintaa. 
Interasfaltti  Oy  on  1.2.2003  asetettu  vapaaehtoiseen  selvitystilaan 
yhtiön purkamiseksi. 

Vuonna 2002 Interasfaltti on tuottanut Suomessa noin 485.000 tonnia 
asfalttia ja sen markkinaosuus Suomessa levitetyistä asfalttitonneista on 
ollut  noin  11  prosenttia.  Interasfaltin  asfalttitoiminnan  kotimainen 
liikevaihto vuonna 2002 on ollut noin 27 miljoonaa euroa. 

Lemminkäinen Oyj 

Lemminkäinen  Oyj  (jäljempänä  myös  Lemminkäinen)  on  perustettu 
vuonna  1910  nimellä  Asfaltti  Osakeyhtiö  Lemminkäinen.  Toiminimi 
Lemminkäinen Oyj on merkitty kaupparekisteriin 25.5.1998.  

Lemminkäisen  Päällystys-  ja  kiviainesryhmässä  toimiva 
Päällystysyksikkö on johtava päällystealan urakoitsija Suomessa. 

Lemminkäisen  Päällystysyksikön  vuonna  2002  Suomessa  levittämän 
asfalttimassan määrä on ollut noin 2 miljoonaa tonnia. Yksikön arvioitu 
markkinaosuus Suomessa levitetyistä asfalttitonneista vuonna 2002 on 
ollut  noin  42  prosenttia.  Lemminkäisen  Suomen päällystystoiminnan 
liikevaihto vuonna 2002 on ollut noin 163 miljoonaa euroa.

Rudus Asfaltti Oy 

Rudus  Asfaltti  Oy:n  (jäljempänä  myös  Rudus  Asfaltti)  toiminta  on 
alkanut  vuonna  2000,  kun  Lohja  Rudus  -konserniin  kuuluvat  yhtiöt 
olivat samana vuonna ostaneet Espoon Asfaltti Oy:n (jäljempänä myös 
Espoon  Asfaltti),  Asfalttineliö  Oy:n  (jäljempänä  myös  Asfalttineliö), 
Asfalttipiste Oy:n (jäljempänä myös Asfalttipiste), Asfaltti Oy Mäkiön, 
Helsingin Katutyö Oy:n ja Maanrakennus Tenhunen Oy:n osakekannat 
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sekä  Asfaltti  Tenhunen  Oy:n  ja  Etelä-Suomen  Päällystetalo  Oy:n 
liiketoiminnat  ja  toiminimet.  Rudus  Asfaltti  Oy  on  merkitty 
kaupparekisteriin 17.10.2000. Kyseiset vuonna 2000 hankitut erilliset 
yhtiöt  on  purettu  vuonna  2001  ja  niiden  liiketoiminnat  on  siirretty 
Rudus Asfalttiin.
 
Edellä  mainituista  vuonna 2000 hankituista  yhtiöistä  Asfalttineliö  on 
toiminut  Kuopion  ja  Keski-Suomen  alueella  sekä  Oulussa.  Muut 
hankitut yhtiöt ovat toimineet Suur-Helsingin alueella. 

Rudus  Asfaltti  on  vuonna  2002  valmistanut  asfalttimassaa  lähes 
100.000 tonnia. Vuonna 2002 Rudus Asfaltin arvioitu markkinaosuus 
koko maassa levitetyistä asfalttitonneista on ollut noin kolme prosenttia. 
Rudus Asfaltin vuoden 2002 liikevaihto on ollut noin 13,5 miljoonaa 
euroa.

SA-Capital Oy 

Savatie  Oy  (jäljempänä  myös  Savatie)  on  toiminut 
asfaltointimarkkinoilla  päätoimialueenaan  Pohjois-Suomi.  Savatie  on 
15.2.2000  päivätyllä  kauppakirjalla  myynyt  Suomessa,  Ruotsissa, 
Norjassa  ja  Tanskassa  harjoittamansa  asfaltointi-  ja 
tienpäällystysliiketoiminnan Asfaltti-Tekra Oy:lle,  jonka toiminimi on 
sittemmin muutettu Skanska Asfaltti Oy:ksi. Kaupan jälkeen Savatie on 
jatkanut  liiketoimintaansa  nimellä  SA-Capital  Oy  (jäljempänä  myös 
SA-Capital). 

Savatien tuotantomäärä levitettyinä asfalttitonneina on toimintavuotena 
1999–2000  ollut  yhteensä  223.121  tonnia  ja  asfaltointitoiminnan 
liikevaihto noin 84 miljoonaa markkaa. 

Skanska Asfaltti Oy 

Skanska Asfaltti  Oy (jäljempänä myös Skanska Asfaltti)  on merkitty 
kaupparekisteriin  vuonna  1987  toiminimellä  Asfaltti  Heikki  Alanen. 
Yhtiön toiminimi on maaliskuussa 1994 muutettu Asfaltti-Tekra Oy:ksi 
(jäljempänä myös Asfaltti-Tekra).  Toiminimi  Skanska  Asfaltti  Oy on 
rekisteröity 1.11.2000.

Skanska  Oy  (jäljempänä  myös  Skanska)  on  29.12.1995  ostanut  45 
prosenttia  Tekra-yhtiöt  Oy:stä,  jonka  tytäryhtiöistä  yksi  on  ollut 
Asfaltti-Tekra. Skanska on sittemmin 30.12.1997 ostanut loput, eli 55 
prosenttia Tekra-yhtiöt  Oy:stä.  Mainitun vuonna 1995 tehdyn kaupan 
yhteydessä  on  kaupan osapuolten  välillä  lisäksi  tehty  osakassopimus 
koskien Tekra-yhtiöt Oy:n sekä siihen kuuluneiden yhtiöiden hallintoa. 

Asfaltti-Tekra  on  helmikuussa  2000  ostanut  Savatien  asfaltointi-  ja 
tienpäällystysliiketoiminnan.  Lisäksi  Asfaltti-Tekra  on  maaliskuussa 
2000  ostanut  Sata-Asfaltti  Oy:n  (jäljempänä  myös  Sata-Asfaltti) 
osakekannan  ja  Asfaltti  Oy  Haverisen  (jäljempänä  myös  Asfaltti-
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Haverinen) asfaltti- ja maanrakennusalan liiketoiminnan. Sata-Asfaltti 
on sittemmin asetettu selvitystilaan ja purettu.

Skanska  Asfaltti  on  Suomessa  yksi  merkittävimmistä  asfalttialan 
urakoitsijoista.

Skanska Asfaltin vuonna 2002 levittämän asfalttimassan määrä on ollut 
noin  500.000  tonnia  ja  yhtiön  markkinaosuus  Suomessa  levitetyistä 
asfalttitonneista on ollut  noin kahdeksan prosenttia.  Skanska Asfaltin 
asfalttitoiminnan liikevaihto vuonna 2002 on ollut noin 41,6 miljoonaa 
euroa. 

Super Asfaltti Oy 

Super Asfaltti  Oy (jäljempänä myös Super  Asfaltti)  on vuonna 1974 
perustettu  asfalttialan  yritys,  jonka  päätoimialana  on 
asfalttipäällysteurakointi. 

Super Asfaltin vuosittain tuottaman asfalttimassan määrä on ollut noin 
35.000–45.000  tonnia  ja  sen  markkinaosuus  Suomessa  levitetyistä 
asfalttitonneista on ollut  alle yksi prosentti.  Super Asfaltin tilikauden 
2001–2002 liikevaihto on ollut noin 2,7 miljoonaa euroa. 

Valtatie Oy 

Yleinen  Insinööritoimisto  Oy,  Rakennus-  ja  insinööritoimisto 
Teräsbetoni Oy sekä Silta ja Satama Oy ovat vuonna 1955 perustaneet 
Tie- ja katurakennustoimisto Valtatie Oy:n.

Vuonna 1995 YIT-Yhtymä Oy on ostanut  AJB-Rakennus Oy:n koko 
osakekannan  sekä  Tie-  ja  katurakennustoimisto  Valtatie  Oy:n 
liiketoiminnat.  Samalla  on  perustettu  Valtatie  Oy  (jäljempänä  myös 
Valtatie),  jonka  omistukseen  on  liitetty  myös  Asfalttituote  Oy:n  ja 
Asfaltti Lehtonen Oy:n osakekannat. Lisäksi Valtatie on vuonna 1996 
ostanut Kruunu-Ös Ab:n osakekannan.
 
Valtatien  omistajia  ovat  vuodesta  1999 lukien olleet  Colas  Danmark 
A/S ja NCC Roads Holding AB siten, että kummatkin yhtiöt omistavat 
50 prosenttia Valtatien osakkeista.   

Valtatie urakoi kaikkia asfalttialaan liittyviä töitä koko Suomen alueella. 
Valtatien vuonna 2002 levittämän asfalttimassan määrä on ollut  noin 
650.000  tonnia  ja  yhtiön  markkinaosuus  koko  maassa  levitetyistä 
asfalttitonneista  on  ollut  noin  14  prosenttia.  Valtatien  liikevaihto  on 
vuonna 2002 ollut noin 44 miljoonaa euroa.
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ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

KILPAILUVIRASTON ESITYS

Vaatimukset

Kilpailuvirasto on vaatinut, että markkinaoikeus 

1) toteaa  Asfalttiliitto  ry:n  syyllistyneen  vuonna  1997 
kilpailunrajoituksista  annetun  lain  (kilpailunrajoituslaki)  6  §:n 
(480 /1992)  vastaiseen  toimintaan  ja  määrää  sille  4.000  euron 
suuruisen seuraamusmaksun, 

  
2) toteaa  Interasfaltti  Oy:n  syyllistyneen  ajalla  7.7.1997–11.2.2002 

kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n (480/1992) vastaiseen toimintaan ja 
määrää sille 4.600.000 euron suuruisen seuraamusmaksun,

3) toteaa Lemminkäinen Oyj:n syyllistyneen ajalla 2.5.1994–11.2.2002 
kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n (480/1992) vastaiseen toimintaan ja 
määrää sille 68.000.000 euron suuruisen seuraamusmaksun, 

4) toteaa  Lohja  Rudus  -konserniin  kuuluvien  yhtiöiden  hankkimien 
yhtiöiden  syyllistyneen  ajalla  1.1.1997–16.10.2000 
kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n (480/1992) vastaiseen toimintaan ja 
määrää  Rudus  Asfaltti  Oy:lle  140.000  euron  suuruisen 
seuraamusmaksun, 

5) toteaa  SA-Capital  Oy:n  syyllistyneen  ajalla  1.5.1995–15.2.2000 
kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n (480/1992) vastaiseen toimintaan ja 
määrää sille 500.000 euron suuruisen seuraamusmaksun, 

6) toteaa  Skanska  Asfaltti  Oy:n  tai  sen  hankkimien  yritysten 
syyllistyneen  ajalla  2.5.1994–11.2.2002  kilpailunrajoituslain  5  ja 
6 §:n  (480 /1992) vastaiseen toimintaan ja määrää Skanska Asfaltti 
Oy:lle 11.000.000 euron suuruisen seuraamusmaksun, 

7) toteaa Super Asfaltti Oy:n syyllistyneen ajalla 16.4.1998–7.7.2001 
kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n (480/1992) vastaiseen toimintaan ja 
määrää sille 68.000 euron suuruisen seuraamusmaksun, sekä

8) toteaa  Valtatie  Oy:n  syyllistyneen  ajalla  1.1.1995–11.2.2002 
kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n (480/1992) vastaiseen toimintaan ja 
määrää sille 12.700.000 euron suuruisen seuraamusmaksun.

Lisäksi  Kilpailuvirasto  on  vaatinut,  että  Interasfaltti  Oy:n, 
Lemminkäinen  Oyj:n,  Lohja  Rudus  -konserniin  kuuluvien  yhtiöiden 
hankkimien yhtiöiden, SA-Capital Oy:n, Skanska Asfaltti Oy:n ja sen 
hankkimien  yhtiöiden,  Super  Asfaltti  Oy:n  ja  Valtatie  Oy:n  sekä 
Asfalttiliitto  ry:n  katsotaan  syyllistyneen  Euroopan  yhteisön 
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perustamissopimuksen  (jäljempänä  myös  perustamissopimus) 
81 artiklan vastaiseen menettelyyn.

Kilpailuvirasto  on  vielä  vaatinut,  että  markkinaoikeus  velvoittaa 
Lemminkäinen Oyj:n,  Rudus Asfaltti  Oy:n,  Interasfaltti  Oy:n /  NCC 
Roads Oy:n,  SA-Capital  Oy:n,  Skanska  Asfaltti  Oy:n,  Super  Asfaltti 
Oy:n  ja  Valtatie  Oy:n  yhteisvastuullisesti  korvaamaan  sen 
arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 151.491,40 eurolla korkoineen. 

Perusteet

Merkitykselliset hyödyke- ja maantieteelliset markkinat 

Kilpailuviraston  tutkimuksen  kohteena  olleet  yritykset  harjoittavat 
useita  eri  päällystystoimintaan  liittyviä  toimintoja.  Kysymyksessä 
olevan  tutkimuksen  kohteina  ovat  olleet  asfalttipäällystemarkkinat, 
joihin  on  sisältynyt  asfalttimassan  valmistus  ja  myynti,  massan 
levittäminen siihen liittyvine töineen,  lämpöpohjatyöt eli  niin sanotut 
remixer-työt sekä asfalttipäällystämiseen kiinteästi liittyvien laitteiden 
vuokraus ja myynti. 

Maantieteellisesti  tutkimuksen  kohteina  ovat  olleet 
asfalttipäällystemarkkinat  Suomessa.  Kilpailuviraston  tietoon  ei  ole 
tullut Suomen markkinoilla ulkomailta käsin toimivia asfalttiyrityksiä 
eikä  Suomen  toimipisteestään  ulkomailla  toimivia  suomalaisia 
asfalttiyrityksiä.  Tämä on luonnollinen seuraus  siitä,  että  levitettävää 
kuumaa asfalttimassaa ei juuri voi kuljettaa yli 150 kilometrin matkaa. 
Kaikki  suurimmat  Suomessa  toimivat  asfalttiyritykset  toimivat 
käytännössä  valtakunnallisesti,  eli  halutessaan  niillä  on  mahdollisuus 
tarjota urakoita missä päin Suomea tahansa. Pienemmät asfalttiyritykset 
toimivat  yleensä  paikallisesti  alueella,  jonka  toimintasäde  on 
enimmillään 150 kilometriä asfalttiasemalta.

Käsillä olevan asian tarkastelun kannalta ei ole ollut tarvetta määritellä 
merkityksellisiä  hyödyke-  ja  maantieteellisiä  markkinoita  edellä 
mainittua täsmällisemmin. 

Tilanne vuosina 1994–1997 

Vuonna  1994  Suomessa  oli  asfalttialalla  viisi  suurta  toimijaa: 
Lemminkäinen, Valtatie, Interbetoni, Savatie ja Tielaitos. Tämän lisäksi 
oli lukuisia pienempiä paikallisia asfalttiyrityksiä. 

Kilpailuviraston  tutkimusten  yhteydessä  saatujen  tietojen  mukaan 
asfalttialalla oli tuolloin vallinnut kartelli jo pitkään ja markkinaosuudet 
ja  maantieteelliset  alueet  olivat  vakiintuneet.  Ainakin  Kuopion 
talousalueella  Lemminkäinen,  Asfaltti-Tekra  ja  Sata-Asfaltti  ovat 
sopineet aluejaoista vuonna 1994.
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Lemminkäisen  laajennettua  vuosina  1995–1996  asfalttitoimintaansa 
Tanskaan  tanskalainen  Phønix-konserni,  johon  Interbetoni  kyseisenä 
ajankohtana  kuului,  teki  vastatoimen  Suomen  asfalttimarkkinoilla  ja 
aloitti  voimakkaan  pyrkimyksen  Interbetonin  markkinaosuuden 
kasvattamiseen  Suomessa  erityisesti  kuntien  ja  yksityisten  töissä. 
Tämän seurauksena  Interbetoni  laajensi  perinteisiä  toiminta-alueitaan 
muun  muassa  Tampereen  ja  Pohjanmaan  alueille.  Interbetoni  teki 
urakoita  pienellä  tai  jopa  negatiivisella  katteella  ja  onnistuikin 
kasvattamaan  markkinaosuuttaan  vuoden  1995  noin  seitsemästä 
prosentista  vuoden  1996  noin  15  prosenttiin.  Interbetonin 
markkinaosuuden  kasvattaminen  johti  kartellin  toiminnan 
vaikeutumiseen.  Samalla  hintataso  ja  alan  katteet  laskivat 
huomattavasti, mikä heijastui suoraan yritysten liikevoittoihin. 

Vuoden  1996  ja  alkuvuoden  1997  tilannetta  pidettiin 
asfalttimarkkinoilla  hintasotana.  Vuoden 1997 alkukesästä  suurimmat 
asfalttiyritykset  Lemminkäisen  johdolla  ryhtyivät  neuvottelemaan 
Interbetonin kanssa kilpailutilanteen lopettamiseksi ja yritykset pääsivät 
sittemmin  saman  vuoden  heinäkuussa  sopimukseen.  Yritysten 
markkinaosuudet  sovittiin  suunnilleen  kyseisenä  ajankohtana 
vallinneen tilanteen mukaisiksi. 
 
Kilpailuviraston  selvitysten  valossa  kyseinen  Interbetonin  ja  muun 
kartellin  välinen  epäsopu  koski  lähinnä  kuntien  ja  yksityisten  töitä. 
Tielaitoksen  töissä  ei  ole  ollut  havaittavissa  yhtä  selvästi  vastaavaa 
epäsopua. 

Vuoden  1997  tulokset  jäivät  kartellin  tavoittelemaa  hintatasoa 
alhaisemmiksi niillä alueilla, joilla Interbetoni oli aikaisemmin saman 
vuoden keväällä tarjonnut kilpailullisella hinnalla. Kartellin vaikutus on 
ollut  selvästi  nähtävissä  vuoden  1998  hinnoissa  ja  tuloksissa,  jotka 
molemmat kohosivat huomattavasti.

Kilpailunrajoituslainsäädännön vastainen toiminta

Interasfaltti  Oy,  Lemminkäinen  Oyj,  Lohja  Rudus  -konserniin 
kuuluvien yhtiöiden hankkimat yhtiöt, SA-Capital Oy, Skanska Asfaltti 
Oy ja sen hankkimat yhtiöt, Super Asfaltti  Oy sekä Valtatie Oy ovat 
osallistuneet  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:ssä  (480 /1992) kiellettyyn 
valtakunnalliseen  hinta-  ja  tarjousyhteistyöhön,  markkinoiden 
jakamiseen  sekä  tietojenvaihtoon  ainakin  vuosina  1994–2002. 
Mainittujen  yritysten  osallistumisen  kesto  on  vaihdellut  kolmesta 
vuodesta lähes kahdeksaan vuoteen. Tämän lisäksi Asfalttiliitto ry on 
osallistunut  kilpailunrajoituslain  6  §:ssä  (480 /1992)  kiellettyyn 
tietojenvaihtoon vuonna 1997. 

Asfalttimarkkinoiden  jakaminen  on  tapahtunut  sekä  urakkamäärien, 
asiakkaiden  että  maantieteellisten  alueiden  perusteella.  Markkinoiden 
jaon  toteuttamiseksi  kartellin  jäsenet  ovat  tehneet  tarjousyhteistyötä 
yksittäisiin  urakoihin  liittyen.  Lisäksi  kartelli  on  pyrkinyt  estämään 
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uusien  toimijoiden  tulemisen  alalle  ja  pienempien  yritysten 
liiketoiminnan  kasvamisen.  Lemminkäinen  on  toiminut  kartellin 
johtajana  sekä  vastannut  jakojen  organisoinnista  ja  valvonnasta. 
Yritysten  asfalttitoiminnan  ylin  johto  on  ollut  tietoinen 
kartellitoiminnasta.

Markkinoiden  jakaminen  on  tehty  markkinaosuuksien  perusteella 
maantieteellisesti  toiminta-alueittain siten,  että alueen sisällä kullekin 
yritykselle on jaettu tietyt vuosittaiset tonnimäärät, joissa yritysten on 
tullut pysyä. Valtion urakat (Tielaitos ja Ilmailulaitos) toisaalta ja muut 
urakat (kunnat ja yksityiset) toisaalta on jaettu erikseen, eikä kyseisiä 
jakoja pääsääntöisesti ole sekoitettu keskenään. Kullekin yritykselle on 
annettu  Tielaitoksen  töitä  tietty  prosenttiosuus,  joka  on  pysynyt 
vuosittain  samana.  Kunnat  on  jaettu  pysyvästi,  suurimmat  kunnat 
useampaan osaan. Myös keväällä tiedossa olleet suurimmat yksityiset 
urakat on jaettu etukäteen.

Markkinoiden jakamisen toteuttamiseksi kartellin jäsenet ovat tehneet 
tarjousyhteistyötä  yksittäisiin  urakoihin liittyen.  Urakkakohtaisesti  on 
toimittu  siten,  että  tarjousten jättöpäivän lähestyessä yritysten alueen 
tarjouksista vastanneet henkilöt ovat soittaneet tarjoushinnat toisilleen. 
Telekopioiden  käyttö  on  ollut  kielletty  1990-luvun  loppupuolelta 
lukien. 

Kartellin  jäsenten  tuotantomääriä  on  seurattu  tarkasti.  Yritykset  ovat 
olleet  velvollisia  ilmoittamaan  muille  kartellin  jäsenille  saamansa 
urakat ja tehdyt tonnit. Lisäksi yritykset ovat ilmoittaneet katteidensa 
suuruuden.

Tielaitoksen urakoista on vuosittain tehty vuoden lopussa tilitys, jonka 
perusteella  yritykset  ovat  tasoittaneet  osuuksiaan.  Kuntien  osalta 
tasoitus  on  voitu  tehdä  vuoden  mittaan  jakamalla  urakoita,  kun  on 
nähty, miten osuudet ovat kehittyneet.

Jos  yritykselle  jaettu  tonnimäärä  on  ylittynyt,  se  on  joutunut 
maksamaan hyvitystä ylimääräisistä tonneista saamansa voiton verran. 
Hyvitys  on  maksettu  sille  yritykselle,  joka  ei  ole  saanut  omaa 
tonnimääräänsä  täyteen.  Hyvittäminen  on  tapahtunut  laskuttamalla 
yritysten välisiä aiheettomia laskuja.

Pienimmille  yrittäjille  on  annettu  tietty,  vuosittainen  määrä 
tonneja/neliöitä,  jonka  ne  ovat  saaneet  tehdä.  Niiden  yksittäisiä 
urakkakohteita on rajoitettu joko neliömäärän perusteella tai sulkemalla 
tietyt asiakkaat pienten yritysten toiminnan ulkopuolelle.

Uusien  yritysten  alalle  tuloa  on  vaikeutettu  monin  tavoin. 
Tarjouskilpailussa uusi yrittäjä on yritetty painostaa pois markkinoilta 
alihinnoittelemalla tarjouksia tai vaikuttamalla suoraan asiakkaisiin.
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Kartelli on lisäksi pyrkinyt joko pakottamaan pienet yritykset kokonaan 
pois markkinoilta tai muutoin vaikeuttamaan ja kontrolloimaan niiden 
toimintaa, muun ohessa asfalttimassan myyntisopimusten avulla. Mikäli 
pienet  yritykset  ovat  ostaneet  asfalttimassan  kartellin  varsinaisilta 
jäseniltä,  ne  ovat  olleet  pakotettuja  yhteistoimintaan.  Muussa 
tapauksessa asfalttimassan hintaa on korotettu huomattavasti tai sitä on 
kieltäydytty myymästä.

Kartellin  ulkopuolisille  yrittäjille  kartellin  jäsenet  eivät  ole  myyneet 
asfalttimassaa  tai  muuta  asfalttitoiminnassa  tarvittavaa  materiaalia 
samoin hinnoin ja ehdoin kuin kartelliyrityksille eivätkä vuokranneet 
koneita ja laitteita. Kartellin jäsenet ovat myös pyrkineet vaikuttamaan 
esimerkiksi  laitevalmistajiin  ja  -myyjiin,  jotta  nämä  eivät  toimittaisi 
kartellin  ulkopuolisille  laitteita  tai  niiden  osia.  Kartellin  jäsenten 
käytetyt  asfalttiasemat  on  myyty  ulkomaille.  Kartellin  ulkopuolisten 
yrittäjien  on  siten  ollut  vaikea  saada  ostetuksi  niin  uusia  kuin  myös 
käytettyjä koneita ja laitteita Suomesta.  Kyseisten yrittäjien on tullut 
hankkia  koneet  ja  laitteet  joko  ulkomailta  tai  käyttää  välikättä 
hankittaessa niitä Suomesta.

Interasfaltti  Oy,  Lemminkäinen  Oyj,  Lohja  Rudus  -konserniin 
kuuluvien yhtiöiden hankkimat yhtiöt, SA-Capital Oy, Skanska Asfaltti 
Oy ja sen hankkimat yhtiöt, Super Asfaltti  Oy sekä Valtatie Oy ovat 
siten:
- jakaneet  Suomen  asfalttimarkkinat  muun  ohessa  työmäärien, 

asiakkaiden ja maantieteellisten alueiden perusteella;
- soveltaneet  sopimusta  tai  muuta  järjestelyä,  jonka  mukaan 

tarjouskilpailussa  jotkut  yritykset  ovat  luopuneet  tarjouksen 
tekemisestä  tai  ovat  olleet  velvollisia  antamaan  korkeamman  tai 
alemman  tarjouksen  kuin  toiset  taikka  tarjoushinta  muutoin  on 
perustunut tarjoajien yhteistoimintaan;

- luoneet  valvontajärjestelmän,  jolla  sovituissa  jako-osuuksissa 
pysymistä  on  seurattu  ja  poikkeamat  jako-osuuksissa  on  tasattu 
siten, että kartellin jäsenten ei ole kannattanut tehdä töitä yli oman 
osuutensa,  ja  toisaalta  kartellin  jäsenet  ovat  saaneet  hyvityksen 
saamatta  jääneestä  osuudesta,  mikä  on  kannustanut  yrityksiä 
pysymään kartellissa;

- organisoineet  kartellin  yritysten  johtotasolla,  minkä  lisäksi 
johtohenkilöt ovat aktiivisesti osallistuneet kartellin toimintaan;

- keskustelleet  Asfalttiliiton  puitteissa  asfalttimassan  hintatasosta, 
hinnoitteluperiaatteista  ja  myyntiehdoista  kartellin  ulkopuolisille 
yrityksille  sekä  pyrkineet  soveltamaan  kartellin  ulkopuolisille 
yrityksille  korkeampaa  asfalttimassan  hintaa  ja  niiden  toimintaa 
rajoittavia massanmyyntiehtoja sekä hankaloittaneet massan ostoa, 
mikäli yritys on tarjonnut kartellille kuuluvia urakoita;

- asettaneet  kartellin  jäsenille  tuotannon rajoituksia  määrittelemällä 
sallitun vuosittaisen tonnimäärän, jonka jäsenet ovat saaneet tehdä, 
ja  rajoittaneet  pienten  kartellissa  mukana  olleiden  yritysten 
toimintaa  asettamalla  urakoiden  kokoa  rajoittavia  ehtoja 
massanmyyntisopimuksiin;
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- estäneet ja hankaloittaneet uusien yrittäjien tuloa alalle;
- painostaneet ja uhkailleet kartellin ulkopuolisia yrittäjiä liittymään 

kartelliin;
- käyttäneet  välillistä  boikottia  uhkailemalla  laitteiden  myyjiä 

liikesuhteiden  katkaisemisella,  mikäli  nämä  myyvät  laitteita 
kartellin ulkopuolisille tai uusille yrittäjille;

- vaihtaneet keskenään liikesalaisuuksiksi luokiteltavia tietoja. 

Kyseisellä  toiminnallaan  mainitut  yhtiöt  ovat  syyllistyneet 
kilpailunrajoituslain 5 §:ssä (480/1992) kiellettyyn tarjouskartelliin sekä 
6 §:ssä (480/1992) kiellettyyn markkinoiden jakamiseen, hintakartelliin, 
tuotannon rajoittamiseen ja tietojenvaihtoon. 

Lisäksi  Asfalttiliitto  ry  on  syyllistynyt  kilpailunrajoituslain  6  §:ssä 
(480/1992) kiellettyyn tietojenvaihtoon. 

Vaikka asfalttimarkkinat ovatkin luonteeltaan kansalliset, kartellilla on 
ollut  vaikutuksia  jäsenvaltioiden  väliseen  kauppaan. 
Kartellisopimukset, joilla pyritään estämään uusien yritysten tulo alalle, 
estävät  ja  vaikeuttavat  suoraan  ulkomaisten  yritysten  tuloa  Suomen 
markkinoille  ja  vaikuttavat  siten  jäsenvaltioiden  väliseen  kauppaan. 
Suomen  asfalttimarkkinat  ovat  kooltaan  niin  merkittävät,  että  ne 
kiinnostavat yrityksiä muissa jäsenvaltioissa.

Interasfaltti  Oy,  Lemminkäinen  Oyj,  Lohja  Rudus  -konserniin 
kuuluvien yhtiöiden hankkimat yhtiöt, SA-Capital Oy, Skanska Asfaltti 
Oy ja sen hankkimat yhtiöt, Super Asfaltti Oy ja Valtatie Oy ovat siten 
syyllistyneet  myös  Euroopan  yhteisön  perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohdan mukaiseen kiellettyyn markkinoiden jakamiseen, 
hintakartelliin,  tarjouskartelliin,  tuotannon  rajoittamiseen  ja 
tietojenvaihtoon.  Lisäksi  Asfalttiliitto  ry  on  syyllistynyt 
perustamissopimuksen  81  artiklan  1  kohdan  mukaiseen  kiellettyyn 
tietojenvaihtoon.

Kartellin vahingolliset vaikutukset

Kartellien  osalta  kilpailunrajoituslaki  ei  sinänsä  edellytä,  että 
Kilpailuviraston tarvitsisi  näyttää erikseen toteen yksittäisen kartellin 
haitallisuutta. 

Lähdettäessä  siitä  varovaisesta  olettamuksesta,  että  yritykset  ovat 
kysymyksessä  olevan  kartellin  avulla  pitäneet  tekemiensä  urakoiden 
hintatasoa  keskimäärin  kymmenen  prosenttia  korkeammalla  tasolla 
kilpailutilanteeseen  verrattuna,  sanotun  korotuksen  suuruudeksi 
muodostuu,  tutkimuksen  kohteena  olleiden  yhtiöiden  vuoden  2002 
liikevaihdoista laskettuna, yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Verrattuna 
Kilpailuviraston saamiin tietoihin yhtäältä  hintojen noususta  kartellin 
toiminta-aikana  sekä  toisaalta  hintojen  laskusta  eri  alueilla  vuosina 
2002 ja 2003, mainittua kymmenen prosentin olettamusta voidaan pitää 
hyvin varovaisena arviona.
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Yksittäisten tahojen syyllisyyden arviointi ja seuraamusmaksun määrä

Kartellitoiminnasta  vastaa  lähtökohtaisesti  se  oikeushenkilö,  joka  on 
ollut  mukana kielletyssä  yhteistyössä.  Mikäli  kyseinen oikeushenkilö 
on yrityskaupan seurauksena sulautunut  osaksi  toista  oikeushenkilöä, 
viimeksi  mainittu  oikeushenkilö  vastaa  pääsääntöisesti  siihen 
sulautuneen oikeushenkilön toiminnasta. Se, että oikeushenkilö siirtyy 
omistajalta  toiselle,  ei  lakkauta  vastuuta  aiemmista  lainvastaisista 
menettelyistä. Sitä vastoin liiketoimintakaupoille on ominaista se, että 
ostaja hankkii kaupassa ainoastaan tietyt varallisuuserät, mutta muutoin 
markkinoilla  toiminut  oikeushenkilö  jää  myyjän  haltuun.  Tällöin 
erilaiset  vastuut,  mukaan  lukien  kilpailuoikeudellinen  vastuu,  jäävät 
yleensä myyjän kannettaviksi.

Edellä  kuvattu  kartelli  on  ollut  organisoitu  ja  toiminut 
valtakunnallisesti.  Kartellissa  ovat  olleet  mukana  kaikki  Suomen 
suurimmat  asfalttiyritykset.  Näiden  lisäksi  mukana  on  ollut 
vaihtelevasti  pienempiä  paikallisia  yrityksiä.  Kartelli  on  jakanut 
markkinat  alueellisesti  koko  Suomen  alueella.  Alueellisesta  koko 
valtakunnan  kattavasta  markkinoiden  jakamisesta  on  osoituksena  se, 
että  Kilpailuviraston  hankkima  näyttö  kattaa  useita  paikkakuntia  ja 
alueita koko Suomen alueella, kuten esimerkiksi  pääkaupunkiseudun, 
Länsi-Suomen  alueen  Turun  ympäristössä,  Pohjanmaan  ja 
Länsirannikon seudut, Oulun ja Lapin alueen, Hämeen läänin sekä Itä-
Suomesta  Kuopion  alueen.  Tällainen  eri  puolilla  Suomea  jatkunut 
toiminta on osoitus järjestelmällisestä koko maan kattavasta kartellista. 
Lisäksi on jaettu valtakunnan tasolla Tielaitoksen/Tiehallinnon urakat. 
Nämä  urakat  ovat  sijainneet  vaihtelevasti  ympäri  Suomea  ja  niiden 
jakaminen on jo tästä syystä ollut luonteeltaan valtakunnallista.

Kartellin  valtakunnallisuutta  osoittaa  myös  se,  että  yritysten 
asfalttitoiminnasta  vastaavat  johtohenkilöt  ovat  olleet  osallisina 
kartellin  organisoinnissa  ja  toimeenpanossa.  Tämä  todistaa  sen,  että 
kysymys  on  ollut  yritysten  valitsemasta  toimintatavasta,  jota  on 
järjestelmällisesti noudatettu koko maan alueella.

Kilpailuviraston näyttö  koskee selkeästi  valtakunnallisia  markkinoita. 
Yksittäisten yritysten osalta näyttö saattaa vaihdella eri vuosina. Vaikka 
jonkin yksittäisen yrityksen osalta ei olisi näyttöä joltakin yksittäiseltä 
vuodelta, koko todistusaineisto huomioon ottaen on kuitenkin pidettävä 
selvänä,  että  jokainen yritys on ollut  mukana kielletyssä toiminnassa 
yritystä  koskevasta  ensimmäisestä  todistusaineistoon  kuuluvasta 
näytöstä  ilmenevästä  ajankohdasta  aina  kyseistä  yritystä  koskevaan 
ajallisesti viimeiseen näyttöön asti.

Edellä kuvatussa kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n (480 /1992) vastaisessa 
toiminnassa on ollut kysymys erittäin moitittavasta menettelystä. Se on 
ollut  pitkäaikaista,  valtakunnallista,  järjestelmällistä  ja  hyvin 
organisoitua.  Sääntöjen  noudattamista  on  valvottu  ja  niiden 
noudattamatta  jättämiseen  on  liittynyt  sanktioita.  Toiminta  on  ollut 
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erittäin  vahingollista  yhteiskunnalle:  vahinko  on  ollut  määrällisesti 
huomattavaa ja merkittävä osa liikevaihdosta on tullut julkisin varoin 
rahoitetuista urakoista. Kysymys on ollut paljaasta kartellista, jolla ei 
ole  ollut  mitään  kuluttajia  tai  asiakkaita  hyödyntäviä  vaikutuksia. 
Useimmilla  kiellettyyn  toimintaan  syyllistyneistä  yrityksistä  on 
huomattavan suuri  liikevaihto,  ja  ne  ovat  olleet  tietoisia  toimintansa 
lainvastaisuudesta.  Kilpailunrajoituslain  8  §:ssä  (480 /1992) säädetty 
niin  sanottu  seuraamusmaksun  normaaliasteikko  tuleekin  ylittää 
seuraamusmaksua määrättäessä. 

Esitetyissä seuraamusmaksuissa on otettu huomioon kartellitoiminnalla 
kerätty  hyöty,  minkä  lisäksi  ne  sisältävät  myös  rangaistuksellisen 
elementin kartelleja ennaltaehkäisevän vaikutuksen aikaansaamiseksi. 

Vaikka  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat  tahot  ovat 
syyllistyneet  myös  Euroopan  yhteisön  perustamissopimuksen 
81 artiklan  1  kohdan  vastaiseen  menettelyyn,  seuraamusmaksuja  on 
esitetty  ainoastaan  kilpailunrajoituslain  vastaisen  menettelyn 
perusteella.
 
Asfalttiliitto ry 

Toimialaliitto  vastaa  omasta  kilpailunrajoituslain  vastaisesta 
menettelystään  silloin,  kun  se  itse  toimii  kartellin  välineenä  ja 
mahdollistaa tai edesauttaa toiminnallaan kartellin olemassaoloa. Tämä 
ei  edellytä  toimialaliiton  itsenäistä  ja  aktiivista  asemaa  niillä 
markkinoilla, joilla sen jäsenyritykset toimivat. 

Asfalttiliitto on lähettänyt jäsenyritykselleen keräämiään yrityskohtaisia 
tietoja,  jotka  eivät  normaalissa  kilpailutilanteessa  olisi  tulleet 
kilpailevan  yrityksen  tietoon.  Lisäksi  Asfalttiliitto  on  edesauttanut 
kartelliyritysten  tietojenvaihtoa  järjestämällä  esityksessä  kuvattuja 
kokouksia.  Näin  toimimalla  Asfalttiliitto  on  kilpailunrajoituslain 
vastaisesti myötävaikuttanut aktiivisesti kartelliyhteistyöhön. 

Asfalttiliitto  on  ollut  mukana  kilpailunrajoituslain  6  §:n  (480/1992) 
vastaisessa  yhteistyössä  vuonna  1997.  Asfalttiliiton  lainvastainen 
menettely on kestänyt huhtikuusta 1997 marraskuuhun 1997.

Asfalttiliiton  lainvastaisen  menettelyn  kesto  on  siten  ollut  noin 
kahdeksan  kuukautta.  Asfalttiliiton  lainvastaista  menettelyä  on 
pidettävä vakavana. 
 
Asfalttiliitolle esitetty 4.000 euron seuraamusmaksu vastaa noin yhtä 
prosenttia yhdistyksen vuoden 2002 liikevaihdosta.

Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy 

Interasfaltti  on ollut mukana valtakunnallisessa kilpailunrajoituslain 5 
ja 6 §:n (480/1992) vastaisessa yhteistyössä 7.7.1997 alkaen. Viimeinen 
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Interasfalttia  koskeva  näyttö  liittyy  tapaamiseen  Valtatien  tiloissa 
11.2.2002. 

Interasfaltti on osallistunut vuodesta 1997 lähtien kartellin toimintaan 
täysimääräisesti.  Kilpailuviraston  näyttö  osoittaa  Interasfaltin 
kartellitoiminnan jatkuvuuden koko edellä mainitun ajanjakson ajalta. 
Yhtiön  ylin  johto  on  ollut  tietoinen  kartellista  ja  osallistunut  sen 
toimintaan aktiivisesti.

Interasfaltin lainvastaisen menettelyn kesto on siten ollut  yli  neljä ja 
puoli vuotta. Interasfaltin lainvastaista menettelyä on pidettävä erittäin 
vakavana.

Interasfaltille  /  NCC  Roadsille  on  esitetty  määrättäväksi 
seuraamusmaksuna  4.600.000  euroa.  NCC-konsernin 
maailmanlaajuinen  liikevaihto  vuonna  2002  on  ollut  noin  4.659 
miljoonaa euroa. NCC Finland -konsernin liikevaihto vuonna 2002 on 
puolestaan ollut noin 737 miljoonaa euroa, johon suhteutettuna esitetyn 
seuraamusmaksun suuruus on noin 0,6 prosenttia.

Lemminkäinen Oyj 

Lemminkäinen on ollut mukana valtakunnallisessa kilpailunrajoituslain 
5  ja  6  §:n  (480/1992)  vastaisessa  yhteistyössä  2.5.1994  alkaen. 
Viimeinen Lemminkäistä koskeva näyttö liittyy tapaamiseen Valtatien 
tiloissa 11.2.2002.
 
Lemminkäinen  on  toiminut  kartellin  vetäjänä.  Lemminkäinen  on 
toiminut  urakkahintojen  hyväksyjänä  ja  urakoiden  jaon 
koordinaattorina sekä pääsuostuttelijana, kun kysymys on ollut pienten 
yritysten  liittämisestä  kartelliin.  Lemminkäinen  on  tällöin  käyttänyt 
myös  uhkailua  yhtenä  suostuttelukeinona.  Kilpailuviraston  näyttö 
osoittaa  Lemminkäisen  kartellitoiminnan  jatkuvuuden  koko  edellä 
mainitun  ajanjakson  ajalta.  Ainakin  Lemminkäisen  asfalttitoiminnan 
ylin johto on ollut  tietoinen kartellista  ja  osallistunut aktiivisesti  sen 
toimintaan. 

Lemminkäisen  lainvastaisen  menettelyn  kesto  on  siten  ollut  lähes 
kahdeksan vuotta. Lemminkäisen lainvastaista menettelyä on pidettävä 
erittäin  vakavana.  Menettelyn  vakavuutta  on  lisännyt  Lemminkäisen 
rooli  kartellin  vetäjänä  sekä  Lemminkäisen  uhkaukset  pienempiä 
yrityksiä kohtaan.

Lemminkäiselle määrättävän seuraamusmaksun tulee selvästi heijastaa 
edellä  mainittuja  rikkomuksen  vakavuutta  lisääviä  tekijöitä  sekä 
kartellitoiminnan  huomattavaa  yhteiskunnallista  vahingollisuutta. 
Seuraamusmaksua  määrättäessä  tulee  myös  ottaa  huomioon 
Lemminkäisen  päällystystoiminnasta  kertynyt  liikevaihto  ja  arvioitu 
kartellitoiminnalla  saavutettu  taloudellinen  hyöty  koko  rikkomuksen 

13



ajalta  sekä  seuraamusmaksun  määräämisellä  tavoiteltava  ennalta 
ehkäisevä vaikutus.
 
Edellä  mainittu  huomioon  ottaen  Lemminkäiselle  on  esitetty 
määrättäväksi  seuraamusmaksuna  68.000.000  euroa.  Koko 
Lemminkäinen-konsernin  liikevaihto  vuonna  2002  on  ollut  1.255,7 
miljoonaa  euroa,  johon  suhteutettuna  Lemminkäiselle  esitetyn 
seuraamusmaksun suuruus on viisi prosenttia.

Rudus Asfaltti Oy

Rudus  Asfaltin  hankkimat  yritykset  Asfalttineliö,  Espoon  Asfaltti  ja 
Asfalttipiste  ovat  olleet  mukana  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
(480/1992) vastaisessa yhteistyössä 1.1.1997 alkaen. Viimeinen näyttö 
Rudus  Asfalttia  ja  sen  hankkimia  yrityksiä  kohtaan  on  16.10.2000 
päivätty taulukko Tielaitoksen urakoiden jakamisesta vuonna 2000.

Edellä  mainituista  yhtiöistä  Espoon  Asfaltti  on  ollut  mukana 
kilpailunrajoituslain  vastaisessa  menettelyssä  kevättalvella  1997  ja 
Asfalttipiste  marraskuussa  1997.  Asfalttineliö  on  puolestaan  ollut 
mukana kartellissa vuosina 1996–2000. 

Kyseisen  lainvastaisen  menettelyn  kesto  on  siten  ollut  lähes  neljä 
vuotta.  Menettelyä  on  pidettävä  erittäin  vakavana.  Toisaalta  on 
kuitenkin  otettava  huomioon  se,  ettei  ole  näyttöä  siitä,  että  Rudus 
Asfaltti olisi myös itse ollut aktiivisesti mukana kartellin toiminnassa 
tai siitä tietoinen.

Edellä  mainitut  seikat  sekä  Rudus  Asfaltin  toiminnan  kokoluokka 
huomioon  ottaen  Rudus  Asfaltille  on  esitetty  määrättäväksi 
seuraamusmaksuna 140.000 euroa. Lohja Rudus -konsernin liikevaihto 
vuonna 2002 on ollut  noin 234 miljoonaa euroa, johon suhteutettuna 
Rudus  Asfaltille  esitetyn  seuraamusmaksun  suuruus  on  noin  0,06 
prosenttia.

SA-Capital Oy  

SA-Capital on ollut mukana valtakunnallisessa kilpailunrajoituslain 5 ja 
6  §:n  (480/1992)  vastaisessa  yhteistyössä  1.5.1995  alkaen. 
Kilpailuviraston  SA-Capitalia  koskevan  näytön  mukaan  silloinen 
Savatie on ollut mukana kartellissa siihen saakka, kun Jarmo Sikanen 
lähti Skanska Asfaltista ja perusti oman yhtiön vuoden 2000 lopussa. 
Asfaltti-Tekra, joka marraskuussa 2000 on muuttanut toiminimekseen 
Skanska  Asfaltti,  on  ostanut  Savatien  liiketoiminnan  15.2.2000. 
Kilpailuviraston  näyttö  osoittaa  SA-Capitalin  kartellitoiminnan 
jatkuvuuden koko kyseisen ajanjakson ajalta.

SA-Capitalin lainvastaisen menettelyn kesto on siten ollut viisi vuotta. 
SA-Capitalin lainvastaista menettelyä on pidettävä erittäin vakavana. 
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SA-Capitalille  on  esitetty  määrättäväksi  seuraamusmaksuna  500.000 
euroa. SA-Capitalin vuoden 2002 konserniliikevaihto on ollut noin 13,4 
miljoonaa  euroa,  johon  suhteutettuna  SA-Capitalille  esitetyn 
seuraamusmaksun suuruus on noin 3,7 prosenttia. 

Skanska Asfaltti Oy 

Skanska  Asfaltti  ja  sen  hankkimat  yhtiöt  ovat  olleet  mukana 
valtakunnallisessa  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  (480/1992) 
vastaisessa yhteistyössä 2.5.1994 alkaen. Viimeinen Skanska Asfalttia 
koskeva  näyttö  liittyy  tapaamiseen  Valtatien  tiloissa  11.2.2002. 
Kilpailuviraston  näyttö  osoittaa  kartellitoiminnan  jatkuvuuden  koko 
kyseisen ajanjakson osalta.

Skanska  on  hankkinut  Asfaltti-Tekrasta  yhteisen  määräysvallan 
29.12.1995 alkaen ja 30.12.1997 Asfaltti-Tekra on siirtynyt kokonaan 
Skanskan  omistukseen.  Yrityskaupan  seurauksena  Skanska  vastaa 
Asfaltti-Tekran  kilpailunrajoituslain  vastaisesta  menettelystä  myös 
Skanska Asfalttia edeltävältä ajalta  huolimatta osakassopimuksesta ja 
sen sisällöstä tai Skanska Asfaltin tietoisuudesta tai tietämättömyydestä 
kartellista.  Sinänsä  ei  ole  kuitenkaan  pidettävä  mahdollisena,  ettei 
Skanska Asfaltti olisi tiennyt kartellista. 

Skanska  Asfaltti  vastaa  yrityskaupan  johdosta  myös  Sata-Asfaltin 
kilpailunrajoituslain  vastaisesta  toiminnasta  koko  ajalta.  Skanska 
Asfaltti on 22.3.2000 tehdyn sopimuksen mukaan ottanut koko yhtiön 
haltuunsa osakekaupalla. Skanska Asfaltin sisällä liiketoimintasiirto on 
tehty vasta 13.12.2000, kun Sata-Asfaltti oli jo asetettu selvitystilaan. 
Kysymys on siten ollut osakekaupasta, jonka jälkeen Skanska Asfaltti 
on tehnyt yhtiön sisäisiä järjestelyjä. 

Skanska  Asfaltti  ei  sen  sijaan  ole  vastuussa  ennen  kauppoja 
tapahtuneesta  kilpailunrajoituslain  vastaisesta  toiminnasta  sellaisten 
yritysten  osalta,  joista  se  on  hankkinut  omistukseensa  ainoastaan 
liiketoiminnat.

Edellä  mainitun  lainvastaisen  menettelyn  kesto  on  siten  ollut  lähes 
kahdeksan vuotta. Menettelyä on pidettävä erittäin vakavana.

Skanska  Asfalttia  ei  ole  voitu  kohdella  pienten  sekä  kartellille 
alisteisten ja siihen pakotettujen yritysten tavoin. Skanska Asfaltti  on 
tiennyt  kartellitoiminnasta  ja  jopa  jatkanut  sitä  tekemiensä 
yrityskauppojen  jälkeenkin,  kun  sen  osuus  Suomen 
päällystemarkkinoilla  on  ollut  jo  yli  seitsemän  prosenttia.  Asfaltti-
Tekralla  on  lisäksi  ollut  oma  asfalttiasema,  mikä  on  tehnyt  sen 
huomattavasti  riippumattomammaksi  kartellista  verrattuna  niihin 
yhtiöihin, jotka ovat hankkineet massan kartelliyrityksiltä.

Edellä  mainitut  seikat  sekä  Skanska  Asfaltin  toiminnan  kokoluokka 
huomioon  ottaen  Skanska  Asfaltille  on  esitetty  määrättäväksi 
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seuraamusmaksuna  11.000.000  euroa.  Suomen  Skanska-konsernin 
liikevaihto vuonna 2002 on ollut noin 1.139,9 miljoonaa euroa, johon 
suhteutettuna Skanska Asfaltille esitetyn seuraamusmaksun suuruus on 
noin yksi prosentti.

Super Asfaltti Oy  

Super  Asfaltti  on  ollut  mukana  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
(480/1992) vastaisessa yhteistyössä 16.4.1998 alkaen. Viimeinen Super 
Asfalttia koskeva näyttö on 7.7.2001 käyty puhelinkeskustelu.

Super Asfaltti  on osallistunut kartellin toimintaan aktiivisesti  ja ollut 
mukana ylläpitämässä ja organisoimassa kartellia. Mikään esille tullut 
ei viittaa siihen, että Super Asfaltti olisi ollut mukana vastentahtoisesti 
tai  pyrkinyt eroon kartellisopimuksista. Päinvastoin Super Asfaltti  on 
pyrkinyt  edistämään  kartellijakojen  toteutumista  ja  käyttänyt  tämän 
tavoitteen  saavuttamiseksi  jopa  törkeiksi  luettavia  keinoja,  kuten 
esimerkiksi puhelimitse tapahtunutta uhkailua. Kilpailuviraston näyttö 
osoittaa  Super  Asfaltin  kartellitoiminnan  jatkuvuuden  koko  edellä 
mainitun ajanjakson ajalta. 

Super  Asfaltin  lainvastaisen  menettelyn  kesto  on  siten  ollut  kolme 
vuotta.  Super  Asfaltin  lainvastaista  menettelyä  on  pidettävä  erittäin 
vakavana.

Edellä  mainitun  menettelyn  kesto  ja  vakavuus  sekä  Super  Asfaltin 
liiketoiminnan kokoluokka huomioon ottaen Super Asfaltille on esitetty 
määrättäväksi  seuraamusmaksuna  68.000  euroa,  mikä  vastaa  noin 
kolmea prosenttia yhtiön vuoden 2002 liikevaihdosta.
 
Valtatie Oy

Valtatie  on  ollut  mukana  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  (480/1992) 
vastaisessa yhteistyössä 1.1.1995 alkaen. Viimeinen Valtatietä koskeva 
näyttö liittyy tapaamiseen Valtatien tiloissa 11.2.2002.

Valtatie on toiminut koko kysymyksessä olevan kartellin toiminta-ajan 
kartellin  aktiivisena  toimintaa  organisoivana  jäsenenä.  Yhtiö  on 
uhkaillut  pienempiä  yrityksiä  liittymään  kartelliin.  Kilpailuviraston 
näyttö  osoittaa  Valtatien  kartellitoiminnan  jatkuvuuden  koko  edellä 
mainitun ajanjakson ajalta. Valtatien ylin johto ollut tietoinen kartellista 
ja se on osallistunut itse kartellin toimintaan.

Valtatien  lainvastaisen  menettelyn  kesto  on  siten  ollut  yli  seitsemän 
vuotta. Valtatien lainvastaista menettelyä on pidettävä erittäin vakavana. 
Menettelyn  vakavuutta  on  lisännyt  Valtatien  uhkaukset  pienempiä 
yrityksiä kohtaan.
 
Edellä  mainitut  seikat  sekä  Valtatien  liiketoiminnan  kokoluokka 
huomioon  ottaen  Valtatielle  on  esitetty  määrättäväksi 
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seuraamusmaksuna 12.700.000 euroa. Colas Group -konserni ja NCC-
konserni käyttävät Valtatiessä yhteistä määräysvaltaa. Ensiksi mainitun 
konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 on ollut  7.611 
miljoonaa euroa ja jälkimmäisen 4.659 miljoonaa euroa. NCC Finland 
-konsernin liikevaihto on vuonna 2002 ollut noin 737 miljoonaa euroa, 
johon suhteutettuna Valtatielle  esitetyn seuraamusmaksun suuruus  on 
noin kaksi prosenttia.

VASTINEET

Asfalttiliitto ry

Vaatimukset

Asfalttiliitto  ry  on  vaatinut,  että  markkinaoikeus  hylkää 
Kilpailuviraston  esityksen.  Lisäksi  Asfalttiliitto  ry  on  vaatinut,  että 
markkinaoikeus  velvoittaa  Kilpailuviraston  korvaamaan  sen 
arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 62.717,29 eurolla korkoineen.  

Perusteet

Väite kilpailunrajoituslainsäädännön vastaisesta toiminnasta 

Asfalttiliitto  kiistää  syyllistyneensä  kilpailunrajoituslain  6  §:n 
(480/1992) rikkomiseen tai sen vastaiseen toimintaan taikka Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan rikkomiseen.

Asfalttiliitto  on  sääntöjensä  mukaan  asfalttialalla  toimivien 
urakoitsijayritysten  etujärjestö  työnantaja-  ja  elinkeinopoliittisissa 
asioissa sekä asfalttialalla ja siihen liittyvillä aloilla toimivien yritysten 
yhteistyöjärjestö asfalttialan kehittämiseksi.

Edunvalvontajärjestönä  toimiva  toimialaliitto  saatetaan  joissakin 
tapauksissa  rinnastaa  kilpailunrajoituslain  6  §:ssä  (480/1992) 
mainittuun  elinkeinonharjoittajien  yhteenliittymään.  Tämä  kuitenkin 
edellyttää sitä, että toimialaliitto olisi jollakin tavalla aktiivinen toimija 
kyseisellä elinkeinoalalla.

Toimialaliitto on rinnastettavissa alalla toimiviin elinkeinonharjoittajiin 
kilpailunrajoituslain  kannalta  lähinnä  vain  tilanteissa,  joissa  se 
tosiasiassa  toimii  markkinoilla  itsenäisenä  palvelujen  tarjoajana  tai 
markkinoijana sekä tapauksissa,  joissa toimialaliitto itsenäisesti  ohjaa 
hintojen määräytymistä tai osallistuu itsenäisesti hintayhteistyöhön.

Oikeuskirjallisuudessa  on  katsottu,  että  yhteenliittymä,  kuten 
toimialaliitto,  ei  vastaa  toimialayritysten  mahdollisesta  kartellikiellon 
vastaisesta  toiminnasta,  mikäli  yhteenliittymä  ei  osallistu  itsenäisenä 
toimijana  hinta-  tai  muuhun  vastaavaan  yhteistyöhön,  eikä 
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yhteenliittymällä  ole  päätäntävaltaa  ja  todellista  asemaa,  vaan  se  on 
korkeintaan elinkeinonharjoittajien yhteistyön väline.

Toimialaliitto  elinkeinonharjoittajien  yhteenliittymänä  ei  siten  vastaa 
jäsenyritystensä  toiminnasta,  jollei  sillä  ole  minkäänlaista  itsenäistä 
asemaa markkinoiden toiminnoissa.

Asfalttiliitto  ei  ole  aktiivinen  toimija  alalla.  Asfalttiliitto  ei  osallistu 
liiketoimintaan  eikä  se  tee  liiketoiminta-alaa  koskevia  päätöksiä. 
Yhdistys  ei  esimerkiksi  anna  hintasuosituksia  eikä  muitakaan 
liiketoiminnan  harjoittamista  koskevia  suosituksia  tai  ohjeita. 
Asfalttiliitto ei myöskään kerää alan yrityksiltä tai tilaajilta hintatietoja 
eikä seuraa muutoinkaan alan hintatasoa tai sen kehitystä.

Kilpailuviraston esityksessä esiintuodut havainnot ovat yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta koskeneet jäsenistön edustajien tapaamisissa käytyjä 
keskusteluja, joiden sisällön Kilpailuvirasto on tulkinnut virheellisesti. 

Asfalttiliitto  ei  ole  ollut  osallisena  sellaisessa  sopimuksessa, 
päätöksessä tai niihin rinnastettavassa menettelyssä, jossa olisi sovittu 
kartelleista tai sen mukaisesta toiminnasta, eikä sellaista ole näytetty. 
Asfalttiliitto ei myöskään ole antanut hinta- tai muitakaan suosituksia, 
joilla  olisi  puututtu  tai  pyritty  vaikuttamaan  asfalttialan  toimintaan, 
vaan liiketoiminta  on ollut  koko ajan alan yritysten omien päätösten 
varassa.  Asfalttiliitto  ei  ole  myöskään  koskaan  toiminut  sen 
jäsenyritysten  liiketoiminnallisten  päätösten  tai  yhteistyön 
välikappaleena taikka suunnittelun apuvälineenä.

Asfalttiliiton  oman  organisaation  ohuudesta  johtuen  yhdistyksen 
hallintoelimissä  on  edustettuina  lähes  pelkästään  sen  jäsenyritysten 
edustajia.  Kyseinen  järjestely  ei  kuitenkaan  sinänsä  luo  perustetta 
katsoa  toimialaliiton  toimivan  kilpailunrajoituslain  vastaisesti. 
Yhdistyksen puolesta toimiessaan henkilöt toimivat yhdistyksen asialla 
yhdistyksen  edun  mukaisesti,  eikä  silloin  ole  kysymys  yksittäisten 
liiketoiminnallisten yhtiöiden asioista.
 
Kilpailuvirasto on tukeutunut näytön arvioinnissaan asiakirjoihin, joissa 
on  käsitelty  jäsenistön  keskinäisissä  keskusteluissa  esitettyjä 
kommentteja ja ”heittoja”. Sinänsä kyseiset yleisluontoiset ja yksittäiset 
heitot  eivät  ole  edes  olleet  kilpailunrajoituslain  vastaisia.  Joka 
tapauksessa  Asfalttiliitolla  ei  ole  ollut  mitään  tekemistä  jäsenistön 
keskinäisissä  keskusteluissa  esitettyjen  mielipiteiden  tai  jäsenistön 
piirissä  käytyjen  keskustelujen  kanssa.  Lisäksi  on  huomattava,  ettei 
yhdistys  nykylainsäädännön  valossa  ole  vastuussa  sen  järjestämissä 
tilaisuuksissa esitetyistä mielipiteistä ja kommenteista.

Kilpailuviraston  esityksessä  on  edellä  mainitun  lisäksi  tuotu  esiin 
havainto, jonka mukaan Asfalttiliitosta on yhden kerran lähetetty eräitä 
sen  jäsenyrityksiä  koskevia  yksityiskohtaisia  tietoja  toisen 

18



jäsenyrityksen palveluksessa olleelle yhdistyksen hallituksen silloiselle 
puheenjohtajalle.

Asiassa  on  jäänyt  selvittämättä  asiakirjojen  lähettämisen  syy  ja  se, 
kenen aloitteesta lähettäminen on tapahtunut.  Selvää on vain se,  että 
lähettäminen  on  tapahtunut  Asfalttiliiton  toimistosta  ja  että 
vastaanottajana  on  ollut  Lemminkäisen  palveluksessa  ollut  silloinen 
Asfalttiliiton hallituksen puheenjohtaja. 
 
Asfalttiliitto ei ole toimittanut eikä se ole koskaan antanut kenellekään 
lupaa  toimittaa  jäsenyrityksille  toisten  yritysten  yksityiskohtaisia 
tietoja.

Mikäli  asiakirjojen  lähettäminen  on  liittynyt  niiden  vastaanottajan 
asemaan  Asfalttiliiton  hallituksen  puheenjohtajana,  yhdistyksen 
toiminnassa  ei  voi  olla  mitään  moitittavaa,  koska  yhdistyksen 
hallituksen  puheenjohtaja  on  ollut  oikeutettu  saamaan  käyttöönsä 
yhdistyksen omia asiakirjoja. Mikäli kysymys on ollut jostakin muusta 
tarkoituksesta,  lähettäjän  toimintaa  on  mahdollista  pitää 
ajattelemattomana  ja  virheellisenä.  Asiakirjojen  lähettäminen  ei 
kuitenkaan osoita, että Asfalttiliitto olisi toiminut kilpailunrajoituslain 
6 §:n (480/1992) vastaisesti.

Seuraamusmaksu 

Seuraamusmaksun määräämisen arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota 
myös  ajan  kulumiseen.  Kilpailuviraston  esityksessä  kuvatun 
Asfalttiliiton  kilpailunrajoituslain  vastaisen  menettelyn  esitetään 
tapahtuneen vuoden 1997 huhtikuusta  marraskuuhun,  kun taas  esitys 
markkinaoikeudelle on toimitettu 31.3.2004. 

Asfalttiliiton menettelyä on joka tapauksessa pidettävä niin vähäisenä, 
ettei  kilpailunrajoituslain  8  §:ssä  (480/1992)  säädettyjä  edellytyksiä 
seuraamusmaksun määräämiselle ole käsillä.   

Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy 

Vaatimukset

Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus 
ratkaisee  kysymyksen  oikeasta  esityksen  kohteena  olevasta  tahosta 
esikysymyksenä.  Sekä  Interasfaltti  Oy  että  NCC  Roads  Oy  ovat 
vastanneet  Kilpailuviraston  seuraamusmaksuesitykseen  ja  vaatineet, 
että  markkinaoikeus  hylkää  Kilpailuviraston  esityksen.  Lisäksi 
Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus 
velvoittaa  Kilpailuviraston  korvaamaan  niiden  arvonlisäverottomat 
asianosais- ja oikeudenkäyntikulut 770.800,29 eurolla korkoineen.

19



Perusteet

Interasfaltti Oy:n / NCC Roads Oy:n vastuu Kilpailuviraston esityksessä kuvatusta menettelystä

Kilpailuviraston esitys koskee ajanjaksoa vuodesta 1994 helmikuuhun 
2002.  Kyseisenä  ajanjaksona  asfalttiliiketoimintaa  on  harjoittanut 
ainoastaan  Interasfaltti  (yritystunnus  0878720-7),  joka  aiemmin  on 
toiminut toiminimellä Interbetoni.   

Interasfaltti  (yritystunnus  0878720-7)  on  harjoittanut  liiketoimintaa 
30.9.2002  asti,  jolloin  se  sulautui  emoyhtiöönsä  Oy  Läntinen 
Teollisuuskatu 15:een (yritystunnus 0109229-3). Kyseisen sulautumisen 
yhteydessä Oy Läntinen Teollisuuskatu 15 on muuttanut toiminimensä 
Interasfaltiksi.  

Edellä  mainitun  sulautumisen  jälkeen  Interasfaltti  (yritystunnus 
0109229-3), eli entinen Oy Läntinen Teollisuuskatu 15, on harjoittanut 
varsinaista liiketoimintaa 31.1.2003 saakka.

NCC  Finland  Oy,  joka  on  omistanut  Interasfaltin  (yritystunnus 
0109229-3), eli entisen Oy Läntinen Teollisuuskatu 15:n, osakekannan, 
on  jakautunut  1.1.2003.  NCC  Finland  Oy:n  varat  ja  velat  on  jaettu 
3.6.2002  allekirjoitetun  jakautumissuunnitelman  mukaisesti 
perustetuille  NCC  Rakennus  Oy,  NCC  Roads  Oy  ja  NCC 
Kiinteistökehitys Oy -nimisille yhtiöille. 

NCC  Roads,  joka  on  1.1.2003  alkaen  omistanut  Interasfaltin 
(yritystunnus 0109229-3) osakekannan, on yhtiökokouksessa 31.1.2003 
tehnyt  päätöksen  Interasfaltin  vapaaehtoisesta  selvitystilasta  ja 
purkamisesta. Interasfaltti on asetettu selvitystilaan 1.2.2003 ja yhtiö on 
purkautunut 31.12.2003. Purkautuminen on merkitty kaupparekisteriin 
28.1.2004. Sittemmin Interasfaltin selvitystilaa on jatkettu ylimääräisen 
yhtiökokouksen  päätöksellä  11.12.2006.  Selvitystilan  jatkaminen  on 
merkitty kaupparekisteriin 19.1.2007. 

Kilpailuviraston  esityksessä  on  viitattu  sekä  Interasfalttiin  että  NCC 
Roadsiin. Kilpailuviraston esityksen perusteella on kuitenkin epäselvää, 
mihin  yhtiöön  esitys  on  kohdistettu.  Kilpailuviraston  esityksestä  ei 
riittävän  yksiselitteisesti  ilmene,  onko  seuraamusmaksua  esitetty 
Interasfaltti Oy:lle (yritystunnus 0878720-7) eli niin sanotulle vanhalle 
Interasfaltille,  Interasfaltti  Oy:lle  (yritystunnus  0109229-3)  eli  niin 
sanotulle uudelle Interasfaltille vai NCC Roads Oy:lle vai mahdollisesti 
useammalle kuin yhdelle näistä. 

NCC  Roads  on  harjoittanut  liiketoimintaa  1.2.2003  alkaen.  Se  on 
syntynyt  täysin  uutena  yhtiönä  NCC  Finland  Oy:n  jakautumisen 
yhteydessä.  Interasfaltin  liiketoiminnat  ja  osa  omaisuutta  on  siirretty 
ennakkojako-osuutena Interasfaltin selvitystilan alkamisen jälkeen NCC 
Roadsille. Mitään taseen ulkopuolisia velkoja tai vastuita ei ole siirretty 
jako-osuuden ennakkona eikä niitä Interasfaltin purkumenettelyssä ole 
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siirretty  miltään  osin  NCC  Roadsille.  Kyseinen  luovutus  on 
verrattavissa  liiketoiminnan  luovutukseen,  jossa  toiselle  yritykselle 
siirtyvät ainoastaan tietyt varallisuuserät ja niihin liittyvät vastuut. Siten 
muut  vastuut,  kuten  kilpailuoikeudellinen  ja 
vahingonkorvausoikeudellinen  vastuu,  jäävät  purkautuneelle  yhtiölle, 
eli käsillä olevassa tapauksessa Interasfaltille. 
  
Kuten  edellä  on  todettu,  Kilpailuviraston  esitys  koskee  ajanjaksoa 
vuodesta  1994  helmikuuhun  2002.  Koko  kyseisen  ajanjakson  ajan 
relevantti  yhtiö  on  ollut  Interasfaltti  (yritystunnus  0878720-7),  joka 
aiemmin  on  toiminut  toiminimellä  Interbetoni.  NCC  Roads  on 
perustettu  vasta  väitetyn  kielletyn  kilpailunrajoituksen  päättymisen 
jälkeen 1.1.2003. 

Edellä mainittu huomioon ottaen vastuussa Kilpailuviraston esityksessä 
kuvatusta menettelystä on Interasfaltti.  
 
Koska  Kilpailuviraston  esitystä  on  tulkittava  siten,  että 
seuraamusmaksua  esitetään  enintään  niin  sanotulle  vanhalle 
Interasfaltille  (yritystunnus  0878720-7),  markkinaoikeudella  ei  ole 
toimivaltaa  määrätä  seuraamusmaksua  niin  sanotulle  uudelle 
Interasfaltille (yritystunnus 0109229-3) tai NCC Roadsille (yritystunnus 
1765515-0).  Koska  Kilpailuviraston  esitys  on  kuitenkin  sanotussa 
suhteessa  ollut  moitittavan  epäselvä,  maksua  ei  voida  määrätä 
myöskään niin sanotulle vanhalle Interasfaltille (yritystunnus 0878720-
7).
 
Joka  tapauksessa  Kilpailuvirastolla  olisi  ollut  erinomainen 
mahdollisuus  valvoa  mahdollinen  saatavansa  määräpäivänä  ainakin 
ehdollisena  tai  enimmäismääräisenä  niin  sanotun  uuden  Interasfaltin 
(yritystunnus 0109229-3) julkisen haasteen johdosta. Julkinen haaste on 
nimittäin annettu reilusti yli vuosi sen jälkeen, kun Kilpailuvirasto oli 
aloittanut  tutkimuksensa  ja  suorittanut  niin  sanotun 
yllätystarkastuksensa, ja haasteen määräpäivä oli ainoastaan kolmisen 
viikkoa  ennen  kuin  Kilpailuvirasto  antoi  esitysluonnoksensa 
seuraamusmaksun määräämiseksi asiassa.  

Koska Kilpailuvirasto ei ole valvonut mahdollista saatavaansa julkisen 
haasteen  johdosta  määräpäivään  mennessä,  viraston  saatava  on 
prekludoitunut suoraan lain nojalla. 

Kilpailuvirasto  on  prekludoitumista  vastaan  vedonnut  siihen,  että 
kysymyksessä olisi ollut tunnettu velka. 

Näyttötaakka  velan  tunnettuudesta  on  velkojalla,  joka  on  jättänyt 
saatavan valvomatta ja joka kuitenkin vetoaa siihen. Kilpailuvirasto ei 
ole näyttänyt toteen väitettään saatavan tunnettuudesta. Se, onko jokin 
mahdollinen  velka  tunnettu  vai  ei,  riippuu  selvitystilassa  olevan 
yrityksen  selvitysmiesten  tietoisuuden  asteesta.  Niin  sanotun  uuden 
Interasfaltin (yritystunnus 0109229-3) selvitysmiehillä ei vielä julkisen 
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haasteen  määräpäivänä  ole  ollut  tietoa  edes  Kilpailuviraston 
esitysluonnoksesta. 

Niin  sanotun  uuden  Interasfaltin  (yritystunnus  0109229-3) 
purkautuessa  ei  julkiseen  haasteeseen  liittyneen  prekludoitumisen 
vuoksi ole enää ollut olemassa mitään vastuuta, joka edes teoriassa olisi 
voinut siirtyä jollekin toiselle.

Mikäli  katsottaisiin,  ettei  Kilpailuviraston  ole  tarvinnut  valvoa 
saatavaansa niin sanotun uuden Interasfaltin (yritystunnus 0109229-3) 
julkisessa  haasteessa  ilmoitettuun  määräpäivään  mennessä,  on 
huomattava,  että  yhtiön  selvitystilaa  on  jatkettu  ylimääräisen 
yhtiökokouksen  päätöksellä  11.12.2006,  mikä  on  merkitty 
kaupparekisteriin 19.1.2007. Näin ollen kysymykset niin sanotun uuden 
Interasfaltin  (yritystunnus  0109229-3)  mahdollisen  vastuun 
siirtymisestä  NCC  Roadsille  (yritystunnus  1765515-0)  eivät  ole 
relevantteja. 

Joka  tapauksessa  NCC  Roads  (yritystunnus  1765515-0)  voidaan 
määrätä  vastaamaan  enimmilläänkin  vain  ajasta,  jonka  niin  sanottu 
vanha tai uusi Interasfaltti on ollut osa NCC-konsernia eli vain ajasta 
31.10.2000 alkaen. 

Todistusaineiston huomioon ottamatta jättäminen

Kilpailuviraston  esityksessä  on  viitattu  näyttönä  yksityishenkilöiden 
tekemiin  puhelinkeskustelunauhoituksiin.  Kyseiset  nauhoitukset  on 
tehty luvattomasti, minkä vuoksi kyseinen todistusaineisto tulee jättää 
huomioon ottamatta todisteena asiassa.  

Kilpailuvirasto  on  21.6.2006  päivätyn  lisälausumansa  ohessa 
toimittanut  markkinaoikeuteen  uutta  näyttöä  asiassa  aineistosta,  joka 
sillä  on  ollut  käytössään  jo  seuraamusmaksuesitystä  tehtäessä. 
Kyseiselle menettelylle ei ole ollut olemassa hyväksyttäviä perusteita. 
Kyseistä aineistoa ei siten tule hyväksyä näytöksi asiassa.    

Muut Kilpailuviraston menettelytapavirheet

Kilpailuvirasto ei ole varannut Interasfaltille / NCC Roadsille tilaisuutta 
lausua  nyt  käsillä  olevasta  seuraamusmaksuesityksestä  ennen  sen 
markkinaoikeuteen toimittamista. Kilpailuvirasto on myös sivuuttanut 
näytön, joka on puhunut kartellia vastaan, minkä lisäksi Kilpailuvirasto 
on  pyrkinyt  käyttämään  julkisuutta  hyväkseen  ja  vaikuttamaan  näin 
asian käsittelyyn. 

Edellä  mainittu  Kilpailuviraston  menettely  on  ollut  vastoin 
perusoikeussäännöksiä,  hallintolakia  ja  hyvää  hallintotapaa. 
Kilpailuviraston menettely on vaarantanut Interasfaltin / NCC Roadsin 
mahdollisuudet  tehokkaaseen  puolustautumiseen  sekä 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.
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Merkitykselliset hyödyke- ja maantieteelliset markkinat 

Vaikka  tarve  merkityksellisten  markkinoiden  määrittelemiselle  onkin 
suurempi  esimerkiksi  määräävän  markkina-aseman  väärinkäyttöä 
koskevissa  asioissa,  myöskään  kartelliasioissa  ei  voida  sivuuttaa 
merkityksellisten  markkinoiden  määrittelyä.  Merkityksellisten 
markkinoiden  määrittely  vaikuttaa  olennaisesti  väitetyn  rajoituksen 
laatuun, laajuuteen ja kestoaikaan sekä tästä syystä myös mahdollisen 
seuraamusmaksun  määrään.  Markkinaoikeuden  tulee  siten  määritellä 
merkitykselliset markkinat asiassa tai ryhtyä tarpeellisiin toimiin, jotta 
ne tulevat määritellyiksi. 

Interasfaltin  /  NCC  Roadsin  näkemyksen  mukaan  merkitykselliset 
hyödykemarkkinat  muodostuvat  päällystystöistä  niihin  liittyvine 
töineen.  Merkitykselliset  hyödykemarkkinat  käsittävät  siten  muun 
ohella pohjatyöt, kaivuut, reunakivetykset ja niin sanotut remixer-työt. 
Sen sijaan koneiden tai laitteiden vuokraus ja myynti eivät kuulu edellä 
mainittuihin merkityksellisiin hyödykemarkkinoihin. 

Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden osalta Kilpailuvirasto 
on  johtopäätöksissään  sivuuttanut  sen,  että  asfalttiyritysten  kannalta 
keskeistä  on  juuri  kiinteiden  asfalttiasemien  sijainti  ja  liikkuvien 
asemien omistus.  Osa asfalttiyrityksistä toimii  koko maan alueella  ja 
osa  vain  alueellisesti.  Maantieteelliset  markkinat  tulisikin  siten 
määritellä  toisaalta  yksityis-  ja  kuntapuolen  urakoiden  osalta 
paikallisiksi  tai  alueellisiksi  ja  toisaalta  valtion  urakoiden  osalta 
valtakunnallisiksi.  

Väite kilpailunrajoituslainsäädännön vastaisesta toiminnasta 
 

Interasfaltti  /  NCC  Roads  kiistävät  Kilpailuviraston 
seuraamusmaksuesityksen perusteettomana. 

Kilpailuvirastolla  on  näyttö-  ja  todistustaakka  esittämiensä väitteiden 
osalta. 

Kilpailuviraston näyttö ei tue sen esittämiä väitteitä ja johtopäätöksiä 
Interasfaltin / NCC Roadsin osallisuudesta Kilpailuviraston esityksessä 
kuvattuun kartelliin. Esitetyn näytön osalta on lisäksi huomattava, ettei 
se koske kaikkia esityksen kohteina olevia yrityksiä yhtäläisesti, vaan 
kussakin  yksittäistapauksessa  kyseisessä  väitetyssä  tapahtumassa 
mukana  ollutta  yritystä  tai  mukana  olleita  yrityksiä.  Mahdollisista 
muutamista  yksittäistapauksista  ei  voida  tehdä  johtopäätöstä 
Kilpailuviraston  esityksessä  kuvatun  valtakunnallisen  kartellin 
olemassaolosta. 

Kilpailuviraston  esittämän  massanmyyntiboikottiväitteen  osalta 
seuraamusmaksun määrääminen ei tule kysymykseen senkään johdosta, 
että  Kilpailuvirasto  ei  ole  tehnyt  esitystä  markkinaoikeudelle  viiden 
vuoden  kuluessa  siitä,  kun  kysymyksessä  olevan  väitetyn 
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kilpailunrajoituksen voimassaolo on lakannut tai kun Kilpailuvirasto on 
saanut tiedon kyseisestä kilpailunrajoituksesta. 

EY:n  kilpailuoikeuden soveltamisen  edellytyksenä  oleva  niin  sanottu 
kauppakriteeri  ei  täyty  asiassa.  Interasfaltin  /  NCC Roadsin  ei  siten 
voida  katsoa  syyllistyneen  Euroopan  yhteisön  perustamissopimuksen 
81 artiklan 1 kohdan vastaiseen menettelyyn.

Kartellin vahingolliset vaikutukset

Kilpailuviraston esityksessä kuvatulla kartellilla ei ole ollut esityksessä 
väitettyjä taloudellisia vaikutuksia.

Seuraamusmaksu

Mahdollisen  seuraamusmaksun  määräämiseen  on  kysymyksessä 
olevassa asiassa sovellettava kilpailunrajoituslain 8 §:ää (480/1992).

Kilpailuviraston  esittämä  4.600.000  euron  seuraamusmaksu  ylittää 
kymmenen  prosenttia  sekä  niin  sanotun  vanhan  Interasfaltin 
(yritystunnus  0878720-7)  että  niin  sanotun  uuden  Interasfaltin 
(yritystunnus 0109229-3) liikevaihdosta. Ehdotettu seuraamusmaksu on 
siten  lainvastainen  kyseisten  yhtiöiden  liikevaihtoihin  suhteutettuna. 
Kyseinen  ehdotettu  seuraamusmaksu  on  lainvastainen  myös  NCC 
Roadsiin (yritystunnus 1765515-0) nähden. 
 
Kilpailuviraston  Interasfaltille  /  NCC  Roadsille  esittämää 
seuraamusmaksua on muutoinkin pidettävä täysin kohtuuttomana sekä 
määrän  että  perusteen  osalta.  Kilpailuviraston  esittämä 
seuraamusmaksu loukkaa viranomaistoiminnan ennustettavuuden sekä 
Interasfaltin / NCC Roadsin oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettujen 
odotusten vaatimuksia.  

Siinä  tapauksessa,  että  Intersasfaltin  /  NCC  Roadsin  katsottaisiin 
menetelleen  kilpailunrajoituslain  vastaisesti,  seuraamusmaksu  on 
ensisijaisesti  jätettävä  määräämättä.  Kilpailunrajoituslain  8  §:n 
(480/1992)  mukaan  seuraamusmaksua  ei  nimittäin  tule  määrätä,  jos 
menettelyä on pidettävä vähäisenä. 

Mikäli seuraamusmaksun määräämisen edellytysten katsotaan kuitenkin 
täyttyvän,  seuraamusmaksu  tulee  määrätä  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
(480/1992)  mukaisen  niin  sanotun  normaaliasteikon  perusteella. 
Normaaliasteikko  voidaan  nimittäin  ylittää  vain  äärimmäisen 
poikkeuksellisissa  tilanteissa,  mistä  käsillä  olevassa  asiassa  ei 
Interasfaltin / NCC Roadsin osalta ole kysymys. 

Siinä  tapauksessa,  että  markkinaoikeus  päätyy  määräämään 
seuraamusmaksun  Interasfaltille  /  NCC  Roadsille,  määrättävän 
seuraamusmaksun tulee olla olennaisesti esitettyä pienempi ja sijoittua 
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lähelle  kilpailunrajoituslain  8  §:ssä  (480/1992)  säädetyn  asteikon 
alapäätä. 

Mahdollisen  seuraamusmaksun  määräytymisen  lähtökohdaksi  tulee 
ottaa  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevien  tahojen  Suomen 
asfalttiliiketoiminnan  liikevaihto.  Mahdollisesti  määrättävää 
seuraamusmaksua  harkittaessa  tulee  lisäksi  ottaa  huomioon  myös 
mahdollinen vahingonkorvausvelvollisuus kilpailunrajoituslain 18 a §:n 
perusteella.

Lemminkäinen Oyj

Vaatimukset

Lemminkäinen  Oyj on  vaatinut,  että  markkinaoikeus  hylkää 
Kilpailuviraston esityksen. Lisäksi Lemminkäinen Oyj on vaatinut, että 
markkinaoikeus  velvoittaa  Kilpailuviraston  korvaamaan  sen 
arvonlisäverottomat  oikeudenkäyntikulut  1.813.181,70  eurolla 
korkoineen. 

Perusteet

Todistusaineiston huomioon ottamatta jättäminen 

Kilpailuvirasto  ei  ole  varannut  Lemminkäiselle  tilaisuutta  lausua 
Kilpailuviraston esityksessä viitatuista puhelinkeskustelunauhoituksista 
ennen  esityksen  toimittamista  markkinaoikeuteen.  Siinä  tapauksessa, 
että  Kilpailuvirasto  katsoo  kyseisellä  aineistolla  olevan  merkitystä 
näyttönä  Lemminkäisen  osalta,  Kilpailuvirasto  on  menettelyllään 
syyllistynyt  sille  kuuluvan  kuulemisvelvollisuuden  rikkomiseen.  Se, 
että  markkinaoikeus  voi  kuulla  Lemminkäistä  nauhojen  johdosta,  ei 
poista sitä tosiasiaa, että Kilpailuvirasto on syyllistynyt lainvastaiseen 
menettelyyn.  Kyseinen  Kilpailuviraston  kuulemisvirhe  on  ollut  niin 
olennainen,  että  markkinaoikeuden  tulee  jättää  esityksessä  viitatut 
nauhoitukset huomioon ottamatta todisteina asiassa. 

Markkinaoikeuden tulee jättää edellä mainitut nauhoitukset huomioon 
ottamatta todisteina asiassa myös sen johdosta, että Kilpailuvirasto on 
menetellyt nauhoitusten hankkimisen osalta lainvastaisesti.  

Muut Kilpailuviraston menettelytapavirheet 

Kilpailuvirasto  ei  ole  varannut  Lemminkäiselle  tilaisuutta  lausua 
19.6.2003  päivätystä  Kilpailuviraston  esitysluonnoksesta  ennen 
kyseisen  esitysluonnoksen  julkistamista  eikä  myöskään  nyt  käsillä 
olevasta  seuraamusmaksuesityksestä  ennen  sen  markkinaoikeuteen 
toimittamista.  Menettelyllään  Kilpailuvirasto  on  syyllistynyt  sille 
kuuluvan kuulemisvelvollisuuden rikkomiseen.
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Kilpailuvirasto on lisäksi arvioinut Kilpailuviraston esityksessä viitattua 
näyttöä  epäjohdonmukaisesti  ja  epätasapuolisesti  sekä  jättänyt 
tarkoitushakuisesti  ottamatta  huomioon  esityksessä  kuvattua  kartellia 
vastaan puhuvan näytön. Kyseisellä menettelyllään Kilpailuvirasto on 
syyllistynyt  sille  kuuluvan tasapuolisuus- ja  selvittämisvelvollisuuden 
rikkomiseen. 

Kilpailuvirasto on vielä käyttänyt julkisuutta epäasiallisesti hyväkseen 
ja  pyrkinyt  vaikuttamaan  ennakolta  markkinaoikeuden  ratkaisun 
sisältöön. Menettelyllään Kilpailuvirasto on loukannut ihmisoikeuksien 
ja  perusvapauksien  suojaamiseksi  tehdyn  Euroopan  neuvoston 
yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus) 6 artiklassa säädettyä 
syyttömyysolettamaa. 

Väite kilpailunrajoituslainsäädännön vastaisesta toiminnasta 
 

Lemminkäinen  kiistää  Kilpailuviraston  esityksessä  esitetyt  väitteet 
kaikilta osin perusteettomina.

Lemminkäinen  ei  ole  osallistunut  Kilpailuviraston  esityksessä 
kuvattuun  kartelliin,  eikä  se  ole  ollut  tällaisesta  kartellista  edes 
tietoinen.  Lemminkäinen  ei  ole  myöskään  syyllistynyt 
kilpailunrajoituslain vastaiseen hinta- tai tarjousyhteistyöhön. 

Todistustaakka  siitä,  että  Lemminkäinen  olisi  syyllistynyt 
Kilpailuviraston  esityksessä  kuvattuun  kartelliin,  on  yksiselitteisesti 
Kilpailuvirastolla.  Asian  luonne  huomioon  ottaen  Kilpailuviraston 
näyttötaakka  Lemminkäisen  syyllistymisestä  Kilpailuviraston 
esityksessä  kuvattuun  toimintaan  on  asetettava  korkealle. 
Kilpailuviraston  tulee  esittää  niin  sanottu  täysi  näyttö  esityksessä 
kuvatusta  Lemminkäisen  lainvastaisesta  menettelystä  koko  esityksen 
tarkoittamalta  ajanjaksolta  koko  valtakunnan  alueelta.  Mainittua 
Kilpailuviraston näyttötaakkaa kysymyksessä olevassa asiassa korottaa 
vielä se, että Lemminkäiselle esitettävän seuraamusmaksun määrä on 
vallitsevan oikeuskäytännön valossa poikkeuksellisen korkea. 

Euroopan  yhteisöjen  tuomioistuimen  ja  ensimmäisen  oikeusasteen 
tuomioistuimen  oikeuskäytännössä  on  asetettu  tiukat  vaatimukset 
kilpailusääntöjen  rikkomisen  johdosta  määrättävän  sakon  osalta 
vaadittavalle  näytölle.  Komission  velvollisuus  on  näyttää  väite 
kilpailusääntöjen  rikkomisesta  toteen.  Kyseinen  näyttötaakka  koskee 
kaikkia  väitetyn  rikkomuksen  osatekijöitä:  rikkomuksen  osapuolia, 
osapuolten  mukanaoloa  rikkomuksessa,  osapuolten  sopimaa 
kilpailunrajoitusta  sekä  rikkomuksen  kestoa.  Oikeuskäytännössä  on 
edellytetty  esitettävän  tarkkaa  näyttöä  siitä,  milloin  väitetty 
kilpailunrajoitus eri yhtiöiden osalta on alkanut ja päättynyt. Vastaavasti 
on  edellytetty  esitettävän  näyttöä  siitä,  että  syytetyt  yritykset  ovat 
osallistuneet  kiellettyyn toimintaan koko väitetyn kilpailunrajoituksen 
ajan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on lisäksi todennut, että 
tiettyjä toimenpiteitä voidaan pitää osana laajempaa kartellisopimusta 
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ainoastaan, jos niiden näytetään olevan osa kokonaissuunnitelmaa, jolla 
pyritään yhteiseen tavoitteeseen. Riittävän näytön osalta tuomioistuimet 
ovat  toistaiseksi  katsoneet,  ettei  yksittäisen  todistajan  yksittäistä 
suullista  lausumaa  ole  pidettävä  riittävänä,  vaan  rikkomuksen 
toteennäyttämiseksi  on  edellytetty  myös  muuta,  kyseistä  lausumaa 
tukevaa todistelua.

Kilpailuvirasto  ei  ole  esittänyt  mitään  näyttöä,  joka  osoittaisi 
Lemminkäisen  osallistuneen  Kilpailuviraston  esityksessä  kuvattuun 
valtakunnalliseen kartelliin, saati johtaneen ja valvoneen sen toimintaa. 
Kilpailuviraston viittaama näyttö liittyy yksittäisiin tapahtumiin, jotka 
ovat  sekä  ajallisesti  ja  alueellisesti  että  yhtiökohtaisesti  rajattuja. 
Kilpailuvirasto  ei  ole  näyttänyt  millään  tavoin,  miten  sen  väittämät 
yksittäiset  tapahtumat  olisivat  olleet  osa  kokonaissuunnitelmaa,  eli 
väitettyä  pitkäaikaista  ja  valtakunnallista,  yritysten  johtotasolla 
organisoitua kartellia. Lisäksi Kilpailuvirasto on viitannut yksipuolisesti 
vain  sellaiseen  näyttöön,  joka  sen  käsityksen  mukaan  on  tukenut 
kartelliväitettä. Kilpailuvirasto ei siten ole pyrkinyt ottamaan huomioon 
sen hallussa ollutta näyttöä tasapuolisesti.

Koska  Kilpailuvirasto  ei  ole  täyttänyt  näyttötaakkaansa, 
Kilpailuviraston  esitys  tulee  hylätä  Lemminkäisen  osalta 
kokonaisuudessaan perusteettomana.  

Kilpailunrajoituslain 6 §:ssä (480/1992) kielletyn tietojenvaihdon osalta 
Kilpailuviraston  esityksessä  on  viitattu  Asfalttiliitosta  kyseisen 
yhdistyksen  silloiselle  puheenjohtajalle  Lemminkäisen  Matti  Kokolle 
tapahtuneeseen  vuositilastoilmoitusten  toimittamiseen.  Kyseinen 
vuositilastoilmoitusten  toimittaminen  ei  ylipäätään  ole  voinut  täyttää 
kilpailunrajoituslain  6  §:n  (480/1992)  tunnusmerkistöä.  Mainittu 
säännös on kieltänyt siinä tarkoitettujen tietojen vaihdon kilpailijoiden 
välillä.  Säännös  ei  sen  sijaan  ole  soveltunut  tilanteeseen,  jossa 
jäsenyritys saa tietoja liitolta, joka ei ole jäsenyrityksensä kilpailija.

Kartellin vahingolliset vaikutukset

Kilpailuviraston  päätelmät  Kilpailuviraston  esityksessä  kuvatun 
kartellin väitetyistä vahingollisista vaikutuksista perustuvat virheellisiin 
ja  tarkoitushakuisiin  lähtökohtiin,  eivätkä  pidä  paikkansa. 
Kilpailuvirasto  ei  ole  esittänyt  mitään  näyttöä  esityksessä  kuvatun 
kartellin vahingollisista vaikutuksista. Näyttönä kyseisistä vaikutuksista 
ei  voida  pitää  Helsingin  kaupungin  rakennusviraston 
vahingonkorvausvelan  vanhentumisen  katkaisuilmoitusta,  joka  ei  ole 
perustunut rakennusviraston tekemiin laskelmiin vaan Kilpailuviraston 
seuraamusmaksuesityksessä  esitettyyn  arvioon  kymmenen  prosentin 
hinnannoususta. 

27



Seuraamusmaksu 
 

Siinä  tapauksessa,  että  Lemminkäisen  katsottaisiin  joltakin  osin 
syyllistyneen  kilpailunrajoituslain  vastaiseen  toimintaan,  niin  koska 
Kilpailuvirasto  ei  ole  esittänyt  mitään  näyttöä  yksittäisten 
kilpailunrajoitusten  liittymisestä  toisiinsa,  Kilpailuviraston  oikeus 
esittää Lemminkäiselle seuraamusmaksua on katsottava vanhentuneeksi 
ensisijaisesti  niiden kilpailunrajoitusten osalta,  jotka ovat  tapahtuneet 
ennen  31.3.1999,  ja  toissijaisesti  ainakin  niiden  kilpailunrajoitusten 
osalta, jotka ovat tapahtuneet ennen 7.3.1997, eli yli viisi vuotta ennen 
kuin  Kilpailuvirasto  esittää  saaneensa  niistä  tiedon 
yllätystarkastuksessaan.

Mahdollisen  seuraamusmaksun  määräämiseen  on  kysymyksessä 
olevassa asiassa sovellettava kilpailunrajoituslain 8 §:ää (480/1992).

Lemminkäiselle  esitetty  seuraamusmaksu  poikkeaa  tasoltaan 
olennaisesti  Suomessa  vallinneesta,  vakiintuneesta 
seuraamusmaksukäytännöstä.  Kysymyksessä  on  ylivoimaisesti  suurin 
Suomessa  koskaan  esitetty  seuraamusmaksuvaatimus.  Esitetty 
seuraamusmaksu  loukkaa  viranomaistoiminnan  ennustettavuuden  ja 
Lemminkäisen  oikeusjärjestyksen  perusteella  oikeutettujen  odotusten 
vaatimuksia.  

Lemminkäiselle esitetyn seuraamusmaksun määrää koskevat perustelut 
eivät täytä myöskään viranomaisen päätösperusteluiden riittävyyden ja 
selkeyden  vaatimusta.  Kilpailuvirasto  ei  ole  perustellut  riittävän 
yksityiskohtaisesti  sitä,  miten  se  on  päätynyt  esittämään 
Lemminkäiselle  olennaisesti  vallitsevaa  oikeuskäytäntöä  korkeampaa 
seuraamusmaksua.

Esitetylle  poikkeuksellisen  suurelle  seuraamusmaksulle  ei  ole 
myöskään  mitään  hyväksyttäviä  perusteita.  Ne  väitetyt 
kilpailunrajoituslain  vastaiset  menettelytavat,  joihin  Lemminkäisen 
Kilpailuviraston esityksessä väitetään syyllistyneen, eivät luonteeltaan, 
kestoltaan  ja  väitetyltä  vakavuudeltaan  eroa  millään  tavalla 
aikaisemmassa  oikeuskäytännössä  arvioitavina  olleista  tapauksista. 
Lemminkäiselle esitetty seuraamusmaksu on myös Euroopan yhteisön 
oikeuskäytännön valossa selvästi ylimitoitettu. 

Korkeimman  hallinto-oikeuden  ratkaisukäytännön  (KHO  20.12.2001 
taltio  3179)  valossa  Lemminkäisen  konserniliikevaihto  ei  voi  olla 
peruste  ylittää  kilpailunrajoituslain  8  §:ssä  (480/1992)  säädettyä  niin 
sanottua seuraamusmaksun normaaliasteikkoa.

Koska Kilpailuviraston esityksen mukaan esityksessä  kuvattu  kartelli 
on  toiminut  Suomen  asfalttimarkkinoilla,  seuraamusmaksun 
määräytymisperusteena olisi johdonmukaisuuden vuoksi tullut käyttää 
Lemminkäisen Suomen asfalttiliiketoiminnan liikevaihtoa. Esityksessä 
suoritettu  seuraamusmaksun  arvioiminen  Lemminkäisen 

28



maailmanlaajuisen  konserniliikevaihdon  perusteella  on  siten  ollut 
perusteetonta.  Viimeksi  mainittu  on  ollut  myös  sikäli 
epäjohdonmukaista,  että  Kilpailuvirasto  on  NCC  Roadsin,  Rudus 
Asfaltin,  Skanska  Asfaltin  ja  Valtatien  osalta  käyttänyt  esityksessään 
seuraamusmaksun  määräytymisperusteena  yhtiöiden  Suomessa 
kertynyttä liikevaihtoa.

Siinä tapauksessa, että Lemminkäisen katsottaisiin menetelleen jossain 
yksittäistapauksessa  kilpailunrajoituslain  vastaisesti,  seuraamusmaksu 
on joka tapauksessa määrättävä Kilpailuviraston esittämää pienempänä.

Rudus Asfaltti Oy 

Vaatimukset

Rudus  Asfaltti  Oy  on  vaatinut,  että  markkinaoikeus  hylkää 
Kilpailuviraston esityksen.  

Perusteet

Kilpailuviraston menettelytapavirheet 

Kilpailuviraston  esittämä  Asfalttipistettä  koskeva  näyttö  muodostuu 
pelkästään  yhdestä  Asfalttiliiton  järjestämän  kokouksen 
pöytäkirjamerkinnästä. Kyseiseen kokoukseen on pöytäkirjan mukaan 
osallistunut seitsemän yritystä. Kilpailuviraston menettely, jossa se on 
kohdistanut  esityksensä  vain  yhteen  mainittuun  kokoukseen 
osallistuneista  yrityksistä,  ei  ole  täyttänyt  hallinnolle  asetettuja 
tasapuolisuusvaatimuksia. 

Väite kilpailunrajoituslainsäädännön vastaisesta toiminnasta
 

Rudus  Asfaltti  ei  Kilpailuviraston  esityksenkään  mukaan  ole  itse 
syyllistynyt  esityksessä  kuvattuun  kilpailunrajoituslain  5  tai  6  §:n 
(480 /1992) vastaiseen  menettelyyn,  eikä  se  ole  ollut  tällaisesta 
menettelystä  edes  tietoinen.  Rudus  Asfaltin  osalta  asiassa  onkin 
pelkästään  kysymys  sen  vuonna  2000  hankkimien  Asfalttineliön, 
Asfalttipisteen  ja  Espoon  Asfaltin  epäillystä  osallisuudesta 
Kilpailuviraston esityksessä kuvattuun kartelliin.

Rudus Asfaltti kiistää, että Asfalttineliö, Asfalttipiste tai Espoon Asfaltti 
olisi osallistunut Kilpailuviraston esityksessä kuvattuun kartelliin. 

Kilpailuvirasto ei ole esittänyt riittävää näyttöä siitä, että Asfalttineliön, 
Asfalttipisteen  tai  Espoon  Asfaltin  olisi  katsottava  syyllistyneen 
Kilpailuviraston esityksessä kuvattuun kilpailunrajoituslain 5 tai 6 §:n 
(480 /1992) vastaiseen menettelyyn.

Seuraamusmaksu 
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Kilpailunrajoituslain  8  §:n  (480/1992)  mukaan  seuraamusmaksua 
määrättäessä  lähtökohtana  on  pidettävä  kilpailunrajoitukseen 
osallistuneen  yrityksen  kotimaan  liikevaihtoa  kielletyn  toiminnan 
osalta. 

Ottaen huomioon, että Rudus Asfaltin ei ole edes väitetty osallistuneen 
lainvastaiseen menettelyyn, niin siinä tapauksessa,  että Asfalttineliön, 
Asfalttipisteen  tai  Espoon  Asfaltin  katsottaisiin  syyllistyneen 
kilpailunrajoituslain  vastaiseen  menettelyyn,  seuraamusmaksua 
määrättäessä  arvioinnin  lähtökohdaksi  tulee  ottaa  kunkin  mainitun 
yhtiön oma liikevaihto, ei koko Lohja Rudus -konsernin liikevaihtoa. 
Edelleen seuraamusmaksun arvioinnin lähtökohdaksi tulee ottaa kunkin 
kysymyksessä  olevan  yhtiön  oma  liikevaihto  niiden  viimeisenä 
varsinaisena toimintavuotena itsenäisenä yrityksenä. 

Asfalttipisteen ja Espoon Asfaltin osalta on kuitenkin huomattava, että 
Kilpailuvirasto  ei  ole  esittänyt  lainkaan  seuraamusmaksua  pienille 
asfalttialan  yrityksille,  koska  virasto  on  katsonut  niiden  olleen 
Kilpailuviraston esityksessä kuvatun kartellin  passiivisia  osapuolia  ja 
niiden  menettelyn  olleen  taloudelliselta  merkitykseltään  vähäistä. 
Pelkästään se seikka, että Asfalttipiste ja Espoon Asfaltti ovat nykyisin 
osa Lohja Rudus -konsernia,  ei  ole  peruste  kohdella  niitä eri  tavalla 
kuin mainittuja muita pieniä asfalttialan yrityksiä, joille Kilpailuvirasto 
ei ole esittänyt seuraamusmaksua. 

Enimmillään  asiassa  voi  siten  tulla  kysymykseen  seuraamusmaksun 
määrääminen Asfalttineliölle. Kyseisen seuraamusmaksun määrä tulee 
olla  enintään  Kilpailuviraston  esityksessä  ilmaistu  0,06  prosenttia 
laskettuna  Asfalttineliön  liikevaihdosta,  eli  noin  1.800  euroa. 
Asfalttineliön mahdollisen lainvastaisen menettelyn ei kuitenkaan voida 
katsoa aiheuttavan vastuuta Rudus Asfaltille.

Rudus  Asfaltille  ei  tule  määrätä  lainkaan  seuraamusmaksua,  sillä 
osallisuuskriteeri sen osalta ei täyty. Rudus Asfaltti ei ole osallistunut 
epäiltyyn  kilpailulainsäädännön  vastaiseen  yhteistyöhön.  Sillä  ei 
myöskään  ole  ollut  tietoa  Asfalttineliön  tai  muiden  ostamiensa 
yhtiöiden  mahdollisesta  osallistumisesta  kiellettyyn  yhteistyöhön  tai 
muutoinkaan syytä epäillä tällaista. Vaikka jokin viimeksi mainituista 
yhtiöistä olisikin vähäisessä määrin tällaiseen yhteistyöhön osallistunut, 
kysymys on kuitenkin ollut pienistä, paikallisesti toimineista yhtiöistä, 
joita tulee kohdella yhdenmukaisesti muiden sellaisten yritysten kanssa, 
joiden  osalta  Kilpailuvirasto  on  katsonut,  ettei 
seuraamusmaksuesityksen  tekeminen  ole  ollut  perusteltua  yhtiöiden 
alisteisen  aseman  sekä  niiden  vähäisestä  koosta  ja  rajoittuneesta 
toiminta-alueesta  johtuvan  menettelyn  vähäisen  taloudellisen 
merkityksen takia. 

SA-Capital Oy 
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Vaatimukset

SA-Capital  Oy  on  vaatinut,  että  markkinaoikeus  hylkää 
Kilpailuviraston  esityksen.  Lisäksi  SA-Capital  Oy  on  vaatinut,  että 
markkinaoikeus  velvoittaa  Kilpailuviraston  korvaamaan  sen 
arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 99.354,52 eurolla korkoineen.

Perusteet

Kilpailuviraston menettelytapavirheet 

Kilpailuvirasto  ei  ole  varannut  SA-Capitalille  tilaisuutta  lausua  nyt 
käsillä  olevasta  seuraamusmaksuesityksestä  ennen  sen 
markkinaoikeuteen  toimittamista.   Menettelyllään  Kilpailuvirasto  on 
laiminlyönyt  sille  viranomaisena  kuuluvan  selvittämis-  ja 
kuulemisvelvollisuuden. 

Väite kilpailunrajoituslainsäädännön vastaisesta toiminnasta
 

SA-Capital  kiistää  syyllistyneensä  kilpailunrajoituslain  tai  Euroopan 
yhteisön  perustamissopimuksen  81  artiklan  1  kohdan  vastaiseen 
toimintaan taikka toimineensa muutoinkaan moitittavalla tavalla.

SA-Capital  ei  ole  osallistunut  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:ssä 
(480/1992)  kiellettyyn  hinta-  ja  tarjousyhteistyöhön,  markkinoiden 
jakamiseen tai tietojenvaihtoon. 

SA-Capital  ei  ole  osallistunut  minkäänlaiseen  asfalttimarkkinoiden 
jakamiseen.  SA-Capital  ei  ole  tehnyt  tarjousyhteistyötä  muiden 
Kilpailuviraston  esityksessä  mainittujen  yhtiöiden  kanssa  yksittäisiin 
urakoihin  liittyen,  eikä  muutoinkaan.  SA-Capital  ei  ole  myöskään 
vaihtanut tietoja kyseisten yhtiöiden kanssa.

SA-Capital ei ole millään tavoin pyrkinyt estämään tai vaikeuttamaan 
uusien toimijoiden alalle tuloa tai niiden alalla pysymistä. SA-Capital ei 
ole  myöskään  millään  tavalla  pyrkinyt  rajoittamaan  pienempien 
yritysten toimintaa.

SA-Capital  ei  koko  toiminta-aikanaan  ole  juurikaan  harrastanut 
asfalttimassan myyntiä ulkopuolisille. Jokainen, joka on halunnut ostaa 
asfalttimassaa SA-Capitalilta, on kuitenkin saanut ostaa sitä normaalein 
käyvin hinnoin.  SA-Capital  ei  koko toiminta-aikanaan ole  myöskään 
juurikaan  harrastanut  asfalttitoiminnassa  tarvittavan  materiaalin 
myyntiä  ulkopuolisille  taikka  koneiden  tai  laitteiden  vuokrausta. 
Jokainen, joka on halunnut ostaa sanottua materiaalia taikka vuokrata 
koneita tai laitteita, on kuitenkin saanut tehdä sen normaalein käyvin 
hinnoin.
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Kilpailuvirasto  ei  ole  esittänyt  näyttöä  Kilpailuviraston  esityksessä 
kuvatun  kartellin  olemassaolosta  taikka  siitä,  että  SA-Capital  olisi 
osallistunut  sanottuun  kartelliin  tai  edes  tiennyt  sen  olemassaolosta. 
Kilpailuvirasto ei ole siten näyttänyt, että SA-Capital olisi syyllistynyt 
Kilpailuviraston esityksessä kuvattuun kilpailunrajoituslain 5 tai 6 §:n 
(480 /1992) vastaiseen  menettelyyn  taikka  muuhunkaan  moitittavaan 
toimintaan. 

Kartellin vahingolliset vaikutukset

Kilpailuvirasto  ei  ole  esittänyt  mitään  näyttöä  Kilpailuviraston 
esityksessä kuvatun kartellin vahingollisista vaikutuksista tai siitä, että 
SA-Capitalin väitetyllä kilpailunrajoituslain vastaisella toiminnalla olisi 
ollut vahingollisia vaikutuksia. 

Seuraamusmaksu 

Siinäkin  tapauksessa,  että  SA-Capitalin  katsottaisiin  yksittäisten 
tapahtumien  osalta  syyllistyneen  kilpailunrajoituslain  vastaiseen 
toimintaan,  Kilpailuviraston  esittämä  vaatimus  seuraamusmaksun 
määräämisestä  tulee  hylätä,  sillä  Kilpailuviraston  oikeus  esittää 
kyseisten  tapahtumien  osalta  seuraamusmaksua  SA-Capitalille  on 
vanhentunut. 

Joka tapauksessa SA-Capitalin menettelyä on pidettävä vähäisenä, eikä 
seuraamusmaksua  tule  tämän  johdosta  määrätä  lainkaan.  Mikäli 
seuraamusmaksu  kuitenkin  määrätään,  sen  tulee  olla  olennaisesti 
esitettyä  pienempi  ja  sijoittua  lähelle  kilpailunrajoituslain  8  §:ssä 
(480/1992)  säädetyn  niin  sanotun  normaaliasteikon  alapäätä. 
Liikevaihdon huomioon ottamisen osalta lähtökohdaksi tulee ottaa SA-
Capitalin oma liikevaihto vuodelta 2002.    

Skanska Asfaltti Oy

Vaatimukset

Skanska  Asfaltti  Oy on  vaatinut,  että  markkinaoikeus  hylkää 
Kilpailuviraston  esityksen.  Toissijaisesti  Skanska  Asfaltti  Oy  on 
vaatinut,  että  markkinaoikeus  jättää  tutkimatta  tai  hylkää  kaikki 
vaatimukset Sata-Asfaltti  Oy:n toiminnan osalta. Skanska Asfaltti  Oy 
on  vaatinut,  että  markkinaoikeus  joka  tapauksessa  jättää 
seuraamusmaksun määräämättä tai ainakin määrää sen Kilpailuviraston 
esittämää pienempänä.  Lisäksi  Skanska  Asfaltti  Oy on  vaatinut,  että 
markkinaoikeus  velvoittaa  Kilpailuviraston  korvaamaan  sen 
arvonlisäverottomat  asianosais-  ja  oikeudenkäyntikulut  875.540,55 
eurolla korkoineen.
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Perusteet

Skanska Asfaltti Oy:n vastuu hankkimiensa yritysten osalta 

Savatie ja Asfaltti-Haverinen

Kilpailuviraston  esityksessä  on  sinänsä  lähdetty  siitä,  että  Skanska 
Asfaltti on vastuussa Savatien toiminnasta 16.2.2000 jälkeiseltä ajalta. 
On kuitenkin ilmeistä, ettei Kilpailuvirasto ole ottanut kyseistä seikkaa 
lainkaan huomioon seuraamusmaksuesitystä tehdessään. 

Asfaltti-Haverisen osalta Kilpailuviraston esityksessä on lähdetty siitä, 
että Skanska Asfaltti on vastuussa sen toiminnasta 25.4.2000 jälkeiseltä 
ajalta. Skanska Asfaltille ei olekaan esitetty seuraamusmaksua Asfaltti-
Haverisen  osalta,  koska  selvitystä  Asfaltti-Haverisen  osallistumisesta 
väitettyyn  kartelliin  mainitun  ajankohdan  jälkeen  ei  ole  esitetty.  On 
kuitenkin  ilmeistä,  ettei  Kilpailuvirasto  tosiasiallisesti  ole  ottanut 
myöskään  kyseistä  seikkaa  huomioon  seuraamusmaksuesitystä 
tehdessään. 

Sata-Asfaltti

Kilpailuviraston esityksessä on lähdetty siitä, että Skanska Asfaltti on 
vastuussa  Sata-Asfaltin  kilpailunrajoituslain  vastaisesta  toiminnasta 
koko ajalta.

Asfaltti-Tekra on ostanut Sata-Asfaltin osakekannan 22.3.2000 tehdyllä 
kaupalla.  Sata-Asfalttiin  liittyvien  piilevien  vastuiden  selvittämiseksi 
yhtiö on haettu selvitystilaan, jota kautta yhtiö on sittemmin purettu. 
Selvitystilamenettelyn yhteydessä on yhtiön tuntemattomille velkojille 
annettu  julkinen  haaste,  jonka  perusteella  yhtiön  tuntemattomien 
velkojien  on  tullut  valvoa  saatavansa  paikalletulopäivään  mennessä 
uhalla, että saatava on lopullisesti menetetty. 

Sata-Asfaltin liiketoiminnat on yhdistetty yhtiöitä fuusioimatta Skanska 
Asfaltin  liiketoimintoihin  13.12.2000  allekirjoitetulla  ”Ennakkojako-
osuuden luovutus” -asiakirjalla, jolla Sata-Asfaltin liiketoiminnat ovat 
siirtyneet  Skanska  Asfaltille.  Liiketoimintojen  luovuttamisen  jälkeen 
Sata-Asfaltti on sittemmin selvitystilamenettelyn kautta purkautunut ja 
lakannut olemasta oikeushenkilönä.

Skanska Asfaltin kannalta Sata-Asfaltin liiketoimintojen yhdistäminen 
Skanska  Asfaltin  liiketoimintoihin  on  tapahtunut  liiketoiminnan 
luovutuksena.  Siirronsaajan  vastuiden  kannalta  se  on  ollut 
rinnastettavissa  liiketoimintakauppoihin,  joilla  Skanska  Asfaltti  on 
hankkinut  Savatien  ja  Asfaltti-Haverisen  liiketoiminnat.  Skanska 
Asfaltti  ei  näin  ollen  ole  vastuussa  Sata-Asfaltin  väitetystä 
osallistumisesta Kilpailuviraston esityksessä kuvattuun kartelliin edellä 
mainittua liiketoiminnan luovutusta 13.12.2000 edeltävältä ajalta. 
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Skanska  Asfaltti  ei  voi  olla  vastuussa  Sata-Asfaltin  toiminnasta 
myöskään  sen  vuoksi,  että  kukin  osakeyhtiö  vastaa  toiminnastaan 
ainoastaan omalla omaisuudellaan. Suomen oikeusjärjestelmä ei tunne 
vastuun samastusta edes konsernissa ilman, että siitä on nimenomaisesti 
säädetty  laissa.  Edelleen  vastuun  ulottaminen  osakeyhtiön  omistajiin 
julkisen  haasteen  ja  yhtiön  purkamisen  jälkeen  on  vastoin  keskeisiä 
yhtiöoikeudellisia periaatteita. 

Skanska Asfaltin vastuu Sata-Asfaltin toiminnan osalta ei myöskään voi 
tulla kysymykseen Euroopan yhteisön oikeudessa luodun niin sanotun 
taloudellisen  jatkuvuuden  periaatteen  nojalla.  Euroopan  yhteisön 
oikeuden sakkoja koskevat säännökset ja niihin liittyvät periaatteet eivät 
nimittäin  ole  sovellettavissa  ennen  1.5.2004  tapahtuneisiin 
kilpailurikkomuksiin,  vaan  kyseisiin  rikkomuksiin  voidaan  soveltaa 
vain kansallisen kilpailunrajoituslain seuraamussäännöksiä.

Skanska Asfaltti ei voi olla vastuussa Sata-Asfaltin toiminnasta senkään 
vuoksi, että kyseinen vastuu on prekludoitunut. Seuraamusmaksu ei ole 
ollut  Sata-Asfaltin  selvitystilamenettelyssä  tunnettu  velka,  sillä  tietoa 
väitetystä Sata-Asfaltin mahdollisesta kilpailurikkomuksesta johtuvasta 
seuraamusmaksuvelvollisuudesta tai sen enimmäismäärästä ei ole ollut 
julkisen  haasteen  ajankohtana.  Mikäli  selvitystilan  kautta  puretun 
osakeyhtiön  julkisessa  haasteessa  ei  ole  valvottu  piilevää  vastuuta, 
vastuu  prekludoituu,  eikä  siitä  enää  voi  olla  mikään  oikeussubjekti 
vastuussa.  Seuraamusmaksusta  ei  näin ollen voi  olla  vastuussa Sata-
Asfaltti eikä varsinkaan Skanska Asfaltti.

Seuraamusmaksun  määrääminen  ei  tule  kysymykseen  myöskään 
oikeushenkilön  rangaistusvastuuta  koskevien  periaatteiden  mukaan. 
Kun  oikeushenkilöä  ei  enää  ole  olemassa,  myöskään 
rikosoikeudelliseen rangaistukseen rinnastettavia  hallinto-oikeudellisia 
seuraamusmaksuja ei enää voida määrätä. 

Yhteenveto Skanska Asfaltin vastuusta

Skanska  Asfaltin  osalta  ajanjaksolta  1994–2000  voi  enintään  tulla 
kysymykseen  vastuu  Asfaltti-Tekran  mahdollisista 
kilpailurikkomuksista.

Skanska  Asfaltti  on  aloittanut  asfalttitoiminnan  varsinaisesti  vuonna 
2001.  Tätä  ennen  asfalttitoimintaa  on  harjoitettu  hyvin  vähäisessä 
määrin  Asfaltti-Tekran  puitteissa  lähinnä  Kuopion  alueella  vuosina 
1994–2000. Skanska tai Skanska Asfaltin muu johto Heikki Alasta ja 
Jarmo Sikasta lukuun ottamatta ei ole ollut tietoinen väitetystä Asfaltti-
Tekran  osallistumisesta  Kilpailuviraston  esityksessä  kuvattuun 
kartelliin. Tekra-yhtiöt Oy:n vähemmistöosuutta koskevan yrityskaupan 
yhteydessä käydyissä neuvotteluissa tai  tehdyissä niin sanotuissa due 
diligence -tarkastuksissa ei ole tullut millään tavalla ilmi, että Asfaltti-
Tekra  taikka  Tekra-yhtiöt  Oy:n  omistajat  Heikki  tai  Anneli  Alanen 
olisivat olleet mukana esityksessä kuvatussa asfalttikartellissa.
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Väite kilpailunrajoituslainsäädännön vastaisesta toiminnasta
 

Skanska  Asfaltti  kiistää  syyllistyneensä miltään  osin Kilpailuviraston 
esityksessä  kuvattuun  kartelliin  tai  muuhunkaan  kiellettyyn 
kilpailunrajoitukseen. 

Kilpailuviraston  esitys  on  täysin  yksilöimätön.  Kilpailuviraston 
esityksessä  ei  ole  yksilöity  yrityskohtaisesti,  ajallisesti,  alueellisesti, 
näytöllisesti,  väitetyn  toiminnan  luonteen  laajuuden  eikä  myöskään 
toiminnan  oikeudellisen  luonteen  osalta  Skanska  Asfaltin 
vastuuperusteita,  vaan  noudatettu  kilpailuoikeudellisen  arvioinnin 
osalta  virheellistä  tarkastelutapaa,  jossa  kaikkien  Kilpailuviraston 
esityksen  kohteena  olevien  yritysten  epäillyt  toimenpiteet  on 
”niputettu” yhteen tekemättä eroa eri yritysten välillä. Kilpailuviraston 
esityksen  tarkastelutapa  on  sanotussa  suhteessa  erityisen  haitallinen 
Skanska Asfaltin kannalta, koska sen toiminta tarkasteltavana olevana 
ajanjaksona  on  ollut  merkityksellisesti  erisisältöistä  eri  ajanjaksoina, 
mihin Kilpailuviraston esityksessä ei ole kuitenkaan kiinnitetty lainkaan 
huomiota.  

Kilpailuvirastolla  on  yksiselitteisesti  näyttötaakka  kaikista  niistä 
tunnusmerkeistä,  joiden  perusteella  Kilpailuvirasto  katsoo  Skanska 
Asfaltin syyllistyneen lain vastaiseen menettelyyn. Ratkaisua ei voida 
perustaa  mihinkään  ”kollektiiviseen  syyllisyyteen”.  Myös  Euroopan 
yhteisöjen  tuomioistuimen  oikeuskäytännön  tarkastelu  osoittaa,  että 
kilpailuviranomaisilla on aina kaikissa tapauksissa velvollisuus esittää 
riittävä  näyttö  kartellin  olemassaolosta,  sen  laajuudesta  samoin  kuin 
kartellin ajallisesta ulottuvuudesta. Näytön hankkimisen vaikeus ei ole 
peruste alentaa Kilpailuviraston näyttötaakkaa asiassa.  

Useiden  Kilpailuviraston  esityksessä  kuvattujen  lainvastaisten 
menettelytapojen  osalta  Skanska  Asfaltin  ei  ole  edes  väitetty 
menetelleen  kyseisellä  tavalla.  Muutoinkin  Kilpailuviraston  näyttö 
Skanska Asfaltin osalta on täysin riittämätön. Riittävää näyttöä Skanska 
Asfaltin  syyllistymisestä  Kilpailuviraston  esityksessä  kuvattuihin 
kilpailunrajoituksiin  ei  siten  ole  esitetty.  Lisäksi  on huomattava,  että 
Kilpailuvirasto  on  järjestelmällisesti  jättänyt  ottamatta  huomioon 
näytön,  joka  on  suoraan  vastakkaista  näyttöä  Kilpailuviraston 
esityksessä tehdyille johtopäätöksille.  

Kilpailuvirasto ei ole esittänyt mitään näyttöä siitä, että Skanska Asfaltti 
olisi  Savatien  tai  Asfaltti-Haverisen  liiketoimintojen  jatkamisen 
yhteydessä  ja  niihin  liittyen  toiminut  Kilpailuviraston  esityksessä 
kuvatussa  kartellissa.  Kaikki  Kilpailuviraston  esittämät  viittaukset 
Savatien  tai  Asfaltti-Haverisen  toimintaan  ovat  ajoittuneet 
liiketoimintakauppaa edeltäneeseen aikaan. 

Myöskään  Sata-Asfaltin  osalta  Kilpailuvirasto  ei  ole  käytännössä 
esittänyt  mitään  näyttöä  lainvastaisesta  toiminnasta  ajanjaksolta 
2.5.1994–11.2.2002. 
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Koska Skanska Asfaltin osalta kysymys on ollut enintään paikallisesti 
Kuopioon  ja  sen  lähialueille  rajoittuneesta  toiminnasta,  Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 81 artikla ei ole sovellettavissa Skanska 
Asfalttiin.

Kartellin vahingolliset vaikutukset 

Ne perusteet,  joihin Kilpailuvirasto on nojannut väitteensä ylisuurista 
voitoista  ja  kymmenen  prosentin  kartellilisästä,  ovat  virheellisiä  ja 
harhaanjohtavia.  Tiehallinto  on  päinvastoin  vahvistanut,  ettei 
hintakehityksessä  tarkasteluajanjaksona  ole  ollut  mitään 
poikkeuksellista  ja  että  päällysteen  hinta  on  seurannut  hyvinkin 
johdonmukaisesti bitumin hintakehitystä. 

Helsingin  kaupungin  tekemä  vahingonkorvausvelan  katkaisuilmoitus, 
joka  itsessään  on  perustunut  Kilpailuviraston  arvioon  väitetystä 
kymmenen prosentin  ylihinnasta,  ei  voi  olla  osoitus  Kilpailuviraston 
esityksessä kuvatulla kartellilla aiheutetusta taloudellisesta vahingosta. 
Skanska  Asfaltilla  ei  edes  ole  ollut  mitään  tekemistä  sanotussa 
katkaisuilmoituksessa  mainittujen  urakoiden  kanssa.  Myöskään 
muidenkaan kuntien ja  kaupunkien tekemät vahingonkorvaussaatavan 
katkaisuilmoitukset  eivät  osoita  Kilpailuviraston  esityksessä  kuvatun 
kartellin vahingollisia vaikutuksia. Sanotut ilmoitukset ovat perustuneet 
Kuntaliiton  mallikirjeeseen,  joka  puolestaan  on  perustunut 
Kilpailuviraston esityksessä mainittuun arvioon kymmenen prosenttia 
normaalitasoa korkeammasta hintatasosta.

Seuraamusmaksu

Kilpailuviraston  Skanska  Asfaltille  esittämää  seuraamusmaksua  on 
pidettävä  kohtuuttomana.  Siinä  tapauksessa,  että  Skanska  Asfaltin 
katsottaisiin  syyllistyneen  kiellettyyn  kilpailunrajoitukseen, 
seuraamusmaksu  tulee  ensisijaisesti  jättää  määräämättä 
yhdenvertaisuusperiaatteesta  johtuen.  Toissijaisesti  seuraamusmaksu 
tulee  määrätä  Kilpailuviraston  esittämää  pienempänä  siten,  että  se 
määräytyy kilpailunrajoituslain 8 §:n (480/1992) mukaisen niin sanotun 
normaaliasteikon perusteella.

Seuraamusmaksu  on  aina  suhteutettava  siihen  taloudelliseen 
kokonaisuuteen, jossa toimintaa on tosiasiallisesti harjoitettu. Skanska 
Asfaltin eli entisen Asfaltti-Tekran mahdollisen lainvastaisen toiminnan 
aiheuttamaa  vastuuta  tulee  siten  arvioida  niin  sanotun  itsenäisen 
konsernista riippumattoman tytäryhtiön toimintana. Koska kysymys on 
itsenäisesti  toimineesta tytäryhtiöstä ja  koska emoyhtiö Skanskalla  ei 
ole  ollut  tietoa  väitetystä  kilpailurikkomuksesta,  seuraamusmaksun 
laskentaperusteena voidaan käyttää vain Skanska Asfaltin liikevaihtoa. 
Esitetty seuraamusmaksu on siten kilpailunrajoituslain 8 §:n (480/1992) 
vastainen,  koska  se  ylittää  laissa  säädetyn  seuraamusmaksun 
enimmäismäärän Skanska Asfaltin liikevaihdon mukaan laskettuna. 
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Kun  otetaan  huomioon  Asfaltti-Tekran  toiminnan  alueellinen 
rajoittuneisuus ja vähämerkityksellisyys sekä sen asema pienyrityksenä, 
perusteita  kilpailunrajoituslain  8  §:n  (480/1992)  mukaisen 
normaaliasteikon  ylittävän  seuraamusmaksun  määräämiselle  ei  ole 
olemassa.

Jo  yhdenvertaisuusperiaatteesta  johtuen  Skanska  Asfaltille  tulee 
enimmillään  määrätä  samansuuruinen  seuraamusmaksu  kuin 
vastaavassa  asemassa  oleville  yrityksille.  Kilpailuviraston 
seuraamusmaksuesityksessä  Rudus  Asfaltille,  joka  Skanska  Asfaltin 
tavoin  on  tullut  markkinoille  varsinaisesti  vasta  2000-luvulla,  on 
esitetty seuraamusmaksua, joka on ollut 0,06 prosenttia Rudus Asfaltin 
liikevaihdosta. 

Koska Skanska Asfalttia vastaan ei ole esitetty mitään näyttöä yhtiön 
osallistumisesta  Kilpailuviraston  esityksessä  kuvattuun  kartelliin 
16.10.2000  jälkeiseltä  ajalta,  tulee  mahdollisen  seuraamusmaksun 
määräytymisperusteena  Skanska  Asfaltin  osalta  pitää  vuoden  2000 
liikevaihtoa.  

Super Asfaltti Oy

Vaatimukset

Super  Asfaltti  Oy  on  vaatinut,  että  markkinaoikeus  hylkää 
Kilpailuviraston esityksen. Toissijaisesti Super Asfaltti Oy on vaatinut, 
että markkinaoikeus määrää kilpailunrikkomismaksun Kilpailuviraston 
esittämää  pienempänä.  Lisäksi  Super  Asfaltti  Oy  on  vaatinut,  että 
markkinaoikeus  velvoittaa  Kilpailuviraston  korvaamaan  sen 
arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 85.094,10 eurolla korkoineen.

Perusteet

Väite kilpailunrajoituslainsäädännön vastaisesta toiminnasta 

Super  Asfaltti  kiistää  syyllistyneensä  Kilpailuviraston  esityksessä 
kuvattuun kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:ssä (480/1992) kiellettyyn hinta- 
ja tarjousyhteistyöhön, markkinoiden jakamiseen tai tietojenvaihtoon.

Super  Asfaltti  ei  ole  osallistunut  Kilpailuviraston  esityksessä 
kuvattuihin  jako-osuuksista  sopimisiin  ja  niiden  noudattamisen 
valvontaan, eikä tilien tasaamiseen sovittujen jakojen mukaisiksi. Super 
Asfaltti  ei  ole  myöskään  osallistunut  Kilpailuviraston  esityksessä 
kuvattuun tietojenvaihtoon.

Kilpailuvirastolla  on  todistustaakka  Super  Asfaltin  syyllistymisestä 
Kilpailuviraston esityksessä kuvattuun kartellitoimintaan. 
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Kilpailuvirasto  ei  ole  esittänyt  näyttöä  siitä,  että  Super  Asfaltti  olisi 
ollut osallisena ja aktiivisena organisoijana Kilpailuviraston esityksessä 
kuvatussa kartellissa. 

Kilpailuviraston näyttö ei myöskään millään tavalla osoita, että Super 
Asfaltti  olisi  ollut  mukana  luomassa  valvontajärjestelmää, 
organisoimassa  kartellia  yritysten  johtotasolla,  asettamassa  kartellin 
jäsenille  tuotannon  rajoituksia,  soveltamassa  kartellin  ulkopuolisiin 
jäseniin  korkeampaa  asfalttimassan  hintaa,  estämässä  ja 
hankaloittamassa  uusien  yrittäjien  tuloa  alalle,  painostamassa  ja 
uhkailemassa kartellin ulkopuolisia yrittäjiä liittymään kartelliin taikka 
käyttämässä  välillistä  boikottia  uhkaamalla  laitteiden  myyjiä 
liikesuhteiden  katkaisemisella,  mikäli  nämä myyvät  laitteita  kartellin 
ulkopuolisille tai uusille yrittäjille. Mitään näyttöä myöskään siitä, että 
Super  Asfaltti  olisi  ollut  mukana  jakamassa  valtion  urakoita  tai 
suurimpia yksityisiä urakoita, ei ole esitetty.

Super  Asfaltin  toimintaa  arvioitaessa  on  joka  tapauksessa  otettava 
huomioon  yhtiön  tietoisuuden  puute  kysymyksessä  olevien 
kilpailusääntöjen  tarkasta  sisällöstä  ja  merkityksestä  sekä 
kilpailusääntöjä koskevista usein vaikeista tulkinnoista ja rajanvedoista. 

Kartellin vahingolliset vaikutukset 

Super Asfaltin käyttäytymisellä sen omilla paikallisilla markkinoilla ei 
ole ollut mitään vaikutusta tai syy-yhteyttä Kilpailuviraston esityksessä 
kuvattuihin asfalttimarkkinoiden markkinaolosuhteisiin ja hintatasoon.

 
Seuraamusmaksu  

Siinäkin tapauksessa, että Super Asfaltin katsottaisiin jonkin yksittäisen 
toimenpiteen  osalta  syyllistyneen  kilpailunrajoituslain  5  tai  6  §:ssä 
(480/1992) säädetyn kiellon rikkomiseen, Super Asfaltin menettelyä on 
pidettävä lain 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla vähämerkityksellisenä. 

Joka  tapauksessa  Kilpailuviraston  Super  Asfaltille  esittämää 
seuraamusmaksua  on  pidettävä  suuruudeltaan  ylimitoitettuna  ottaen 
huomioon  yhtiön  koko  ja  sen  toiminnan  paikallisuus,  kilpailun 
toimivuus merkityksellisillä maantieteellisillä paikallisilla markkinoilla 
sekä  Super  Asfaltin  mahdollisuudet  ylipäätään  vaikuttaa  haitallisella 
tavalla kilpailuolosuhteisiin merkityksellisillä markkinoilla.   

Mahdollisen  seuraamusmaksun  määrää  harkittaessa  tulee  myös  ottaa 
huomioon Super Asfaltin syyksi luettavuuden aste yksittäisten tekojen 
osalta, mahdollisten syyksi luettavien kilpailunrikkomusten käytännön 
vähäiset  markkinavaikutukset  sekä  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
(480/1992)  mukaisen  seuraamusmaksun  määräämisessä  yleisesti 
huomioon otettavat tekijät. 
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Kilpailuvirasto ei  ole mitenkään perustellut sitä, mitkä ovat olleet ne 
erityiset raskauttavat tekijät, joiden johdosta Super Asfaltille on esitetty 
prosentuaalisesti  kolmanneksi  suurinta  seuraamusmaksua  kaikista 
esityksen kohteena olevista yrityksistä. Kilpailuviraston Super Asfaltille 
esittämä  seuraamusmaksu  on  muutoinkin  poikennut  suuruudeltaan 
täysin Kilpailuviraston aikaisemmasta seuraamusmaksukäytännöstä. 
 
Super  Asfaltti  ei  ole  merkittävästi  poikennut  kokoluokaltaan  muista 
asfalttiyrityksistä,  joita  kohtaan  seuraamusmaksuesitys  on  jätetty 
kokonaan tekemättä,  koska  Kilpailuvirasto on  katsonut  niiden olleen 
pakotettuja osallistumaan tai mukautumaan kartelliin. Super Asfalttiin 
ovatkin  soveltuneet  kaikki  ne  perusteet,  jotka  tavallisesti  puoltavat 
seuraamusmaksuesityksen jättämistä kokonaan tekemättä. 

Kilpailuviraston esityksessä ei ole otettu lainkaan huomioon sitä, että 
seuraamusmaksun määräämiseen on tullut soveltaa kilpailunrajoituslain 
8 §:ää (480/1992). Kilpailunrajoituslain 8 §:n 2 momentissa (480/1992) 
säädetyn  niin  sanotun  normaaliasteikon  ylittäminen  on  edellyttänyt 
erityisiä  perusteita.  Joka  tapauksessa  seuraamusmaksu on  määrättävä 
esitettyä pienempänä.

Valtatie Oy

Vaatimukset

Valtatie  Oy on vaatinut,  että  markkinaoikeus hylkää  Kilpailuviraston 
esityksen.  Lisäksi  Valtatie  Oy  on  vaatinut,  että  markkinaoikeus 
velvoittaa  Kilpailuviraston  korvaamaan  sen  arvonlisäverottomat 
oikeudenkäyntikulut 608.005,52 eurolla korkoineen.

Perusteet

Todistusaineiston huomioon ottamatta jättäminen  

Tarkastusten yhteydessä hankittu todistusaineisto 

Euroopan  ihmisoikeustuomioistuin  on  16.4.2002  antamassaan 
tuomiossa  Société  Colas  Est  and  Others  v.  France  katsonut,  että 
Ranskan kilpailuviranomaisen suorittamat tarkastukset erään yrityksen 
toimitiloissa  rikkoivat  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  8  artiklassa 
säädettyä yksityisyyden suojaa muun ohella  sen vuoksi,  että kyseiset 
tarkastukset perustuivat säännökseen, joka antoi tarkastuksen tehneelle 
viranomaiselle  laajat  toimivaltuudet,  ja  että  kyseiset,  vailla 
poliisivalvontaa  tehdyt  tarkastukset  toimeenpantiin 
kilpailuviranomaisen  itse  tekemän  tarkastuspäätöksen  nojalla,  jota  ei 
ollut alistettu tuomioistuimen kontrolloitavaksi.

Kilpailuvirasto  on  maaliskuussa  2002  tehnyt  Valtatien  sekä  muiden 
Kilpailuviraston esityksen kohteena olevien yhtiöiden toimitiloissa niin 
sanotut yllätystarkastukset, joiden yhteydessä Kilpailuviraston edustajat 
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ovat  tarkastaneet  yhtiöiden  toimitilat  sekä  kopioineet  mukaansa 
asiakirjoja.  Kyseiset  tarkastukset  on  tehty  vailla  poliisivalvontaa, 
Kilpailuviraston  ylijohtajan  allekirjoittamien  tarkastuspäätösten 
perusteella,  ilman  sanottujen  päätösten  alistamista  tuomioistuimen 
kontrolloitavaksi.  

Kyseinen  menettely  rinnastuu  täysin  edellä  mainitussa  Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa esillä olleeseen tilanteeseen. 

Koska edellä kerrotut Kilpailuviraston suorittamat tarkastukset eivät ole 
perustuneet tuomioistuimen määräykseen ja koska ne on tehty ilman 
tuomioistuinhyväksyntää, vailla ulkopuolisen, puolueettoman valvovan 
tahon  läsnäoloa,  ja  näin  ollen  ilman  Euroopan 
ihmisoikeusoikeussopimuksen  edellyttämää  tuomioistuin-  ja 
viranomaiskontrollia,  Kilpailuviraston  kunkin  yhtiön  toimitilojen 
tarkastusten  yhteydessä  kopioimat  asiakirjat  on  jätettävä  huomioon 
ottamatta todisteina asiassa.  

Se,  että  kilpailunrajoituslain  säännökset  ovat  antaneet  sinänsä 
Kilpailuvirastolle  oikeuden  päättää  tarkastuksista  itse  ilman 
tuomioistuinkontrollia, ei  muuta edellä mainittua tilannetta. Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen  liittyneiden  jäsenvaltioiden  kansalliset 
tuomioistuimet  ovat  suoraan  sidottuja  Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen  määräyksiin  ja  Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen  niistä  antamiin  ratkaisuihin.  Tämä 
sidonnaisuus  on  olemassa  niissäkin  tapauksissa,  että  kansallinen 
lainsäädäntö on ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa. 
Kansallinen  tuomioistuin  ei  siten  voi  soveltaa  tai  hyväksyä  sellaista 
kansallista säännöstä, jota vastaava toisen sopimusvaltion säännös on jo 
kertaalleen todettu Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi.    

Euroopan  ihmisoikeustuomioistuimen  oikeuskäytännön  mukaan 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti hankitun todistusaineiston 
ottaminen  huomioon  oikeudenkäynnissä  on  tietyissä  olosuhteissa 
Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  6  artiklan  mukaisen 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksen vastaista.

Kilpailuviraston  edustajat  ovat  edellä  mainittujen  tarkastusten 
yhteydessä käyneet myös yksityiskohtaisesti läpi tarkastusten kohteina 
olleiden  yhtiöiden  johtohenkilöiden pöytä-  ja  muita  vuosikalentereita 
sekä  kyseisten  yhtiöiden  työntekijöiden  henkilökohtaisia  tavaroita 
varmistuakseen  siitä,  että  kysymyksessä  todella  ovat  olleet  näiden 
henkilökohtaiset  tavarat.  Edellä  mainitussa  Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa ilmaistun oikeusohjeen mukaan 
myös  kyseinen  menettely  ilman,  että  asianomainen  henkilö  tai 
poliisiviranomainen  on  ollut  läsnä  tarkastuksen  aikana,  on  ollut 
Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  8  artiklan  takaaman  yksityisyyden 
suojan  vastaista.  Myös  tämän  johdosta  Kilpailuviraston  tarkastusten 
aikana  hankittu  asiakirjanäyttö  on  jätettävä  huomioon  ottamatta 
todisteena asiassa.  
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Yksityishenkilöiden nauhoittamat puhelinkeskustelut 

Kilpailuviraston  esityksessä  on  viitattu  näyttönä  yksityishenkilöiden 
nauhoittamiin  puhelinkeskusteluihin.  Vaikka  kyseiset  nauhoitukset 
olisivatkin  Suomen  kansallisen  lainsäädännön  sallimia,  myös  ne 
rikkovat  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  8  artiklassa  edellytettyä 
yksityisyyden  suojaa,  koska  kyseiset  nauhoitukset  saattavat  sisältää 
tietoa  niiden  kohteina  olleiden  henkilöiden  yksityiselämästä  tai 
kyseiseen  henkilöön  liittyvän  yrityksen  vastaavista  tiedoista.  Tämän 
vuoksi myös kyseinen todistusaineisto tulee jättää huomioon ottamatta 
todisteena asiassa.  

Edellä mainittuun liittyen on lisäksi huomattava, ettei Kilpailuvirastolla 
itsellään  ole  lain  mukaan  oikeutta  tehdä  vastaavia  nauhoituksia. 
Nauhoituksiin  viittaaminen  näyttönä  perustaa  Kilpailuviraston 
oikeudettoman  puuttumisen  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen 
8 artiklassa edellytettyyn yksityisyyden suojaan.   

Entisten  työntekijöiden  silloisilta  työnantajiltaan  luvatta  ottamat 
asiakirjat 

Edelleen  huomioon  ottamatta  todisteina  asiassa  tulee  jättää 
Kilpailuviraston esityksessä viitatut asiakirjat, jotka entiset työntekijät 
ovat  luvatta  ottaneet  silloisilta  työnantajiltaan.  Vaikka  nimittäin 
kyseisten  asiakirjojen  ottaminen  olisi  ollut  sallittua  kansallisen 
lainsäädännön  mukaan,  niiden  ottaminen  huomioon  ja  käyttäminen 
todisteena  rikkoo  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  8  artiklaa  sekä 
edellä  mainitussa  Euroopan  ihmisoikeustuomioistuimen  ratkaisussa 
edellytettyä  yksityisyyden  suojaa.  Kyseisten  asiakirjojen  ottaminen 
haltuun  on  tapahtunut  oikeudettomasti  ilman  valvovan  instanssin 
läsnäoloa ja tuomioistuinkontrollia.

Muut Kilpailuviraston menettelytapavirheet 

Valtatien  Helsingin  toimitiloissa  työskentelevien  henkilöiden  mukaan 
Kilpailuviraston  edustajat  ovat  tehneet  edellä  mainitut 
yllätystarkastukset  lukittujen  ovien  takana  siten,  ettei  edes  Valtatien 
oma henkilöstö ole pystynyt valvomaan tarkastusten suorittamista.

Euroopan yhteisön kilpailuoikeudessa vakiintuneen käytännön mukaan 
yrityksen  edustaja  saa  olla  halutessaan  paikalla  kilpailuviranomaisen 
suorittaessa  tarkastusta.  Valtatien  tarkastusten  yhteydessä 
Kilpailuviraston  edustajat  ovat  nimenomaisesti  pyytäneet  Valtatien 
henkilöstöä poistumaan huoneista, joissa tarkastukset tehtiin.

Kilpailuvirasto ei ole varannut Valtatielle tilaisuutta lausua nyt käsillä 
olevasta  seuraamusmaksuesityksestä  ennen  sen  markkinaoikeuteen 
toimittamista.  Menettelyllään  Kilpailuvirasto  on  toiminut  hyvän 
hallintotavan  vastaisesti  sekä  syyllistynyt  sille  kuuluvan 
kuulemisvelvollisuuden rikkomiseen. Se, että asianosaista mahdollisesti 
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tullaan kuulemaan jossain toisessa instanssissa,  ei  poista  tai  vähennä 
viranomaisen omaa kuulemisvelvollisuutta. 

Kilpailuvirasto  on  arvioinut  Kilpailuviraston  esityksessä  viitattua 
näyttöä  eri  tavalla  Tieliikelaitoksen  osalta  kuin  Kilpailuviraston 
esityksen  kohteena  olevien  yhtiöiden  osalta,  minkä  lisäksi 
Kilpailuvirasto on Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:n osalta soveltanut niin 
sanottua  sakoista  vapauttamissäännöstä  (leniency),  joka  kyseisenä 
ajankohtana ei kuitenkaan ole ollut Suomessa voimassa olevaa oikeutta. 
Kilpailuviraston  toiminta  ei  mainituilta  osin  ole  täyttänyt  siltä 
edellytettyä tasapuolisen kohtelun vaatimusta.  

Kilpailuviraston menettely  on ollut  objektiviteettiperiaatteen vastaista 
myös sikäli, että Kilpailuvirasto on asettanut oman ja Kilpailuviraston 
esityksen  kohteena  olevien  tahojen  esittämän  näytön  eriarvoiseen 
asemaan keskenään.

Kilpailuvirasto on pyrkimällä julkisuudessa esittämillään kannanotoilla 
ainakin epäsuorasti vaikuttamaan markkinaoikeudessa käytävään asian 
käsittelyyn toiminut hyvän hallintotavan vastaisesti.   

Merkitykselliset hyödyke- ja maantieteelliset markkinat 

Paitsi  yrityskauppavalvonnassa  ja  määräävän  markkina-aseman 
väärinkäyttöä  koskevissa  asioissa  merkityksellisten  markkinoiden 
määritteleminen  on  tarpeen  myös  kartelliasioiden  yhteydessä. 
Kartelliasioita  tutkittaessa  tulee  selvittää,  mitkä  yritykset  ovat 
kilpailijoita keskenään. Jo ”kilpailijan” määritelmään sisältyy olettama 
siitä,  että  kyseiset  yritykset  toimivat  samoilla  merkityksellisillä 
hyödyke- ja maantieteellisillä markkinoilla.

Valtatien  näkemyksen  mukaan  merkitykselliset  hyödykemarkkinat 
muodostuvat asfalttipäällystemarkkinoista, joihin ei kuitenkaan sisälly 
asfalttimassan myyntiä eikä asfalttipäällysteeseen liittyvien koneiden ja 
laitteiden  vuokraustoimintaa.  Päällystystöihin  tarvittavasta  erilaisesta 
kalustosta  sekä työntekijöiltä  vaadittavasta  erilaisesta  ammattitaidosta 
johtuen asfalttipäällystemarkkinat tulee edelleen jakaa toisaalta kunta- 
ja yksityisiin töihin ja toisaalta valtion töihin. 

Merkitykselliset  maantieteelliset  markkinat  määräytyvät  Valtatien 
käsityksen mukaan kunta- ja yksityisissä töissä paikallisesti kiinteiden 
asfalttiasemien  sijainnin  mukaan.  Valtion  töissä  markkinat  ovat 
puolestaan valtakunnalliset.

Väite kilpailunrajoituslainsäädännön vastaisesta toiminnasta 

Valtatie  kiistää syyllistyneensä Kilpailuviraston esityksessä kuvattuun 
kilpailunrajoituslain  vastaiseen  toimintaan.  Kilpailuviraston  esitys  on 
siten kokonaisuudessaan perusteeton. 
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Kilpailuvirastolla on näyttötaakka esittämiensä väitteiden osalta. Asian 
luonne  huomioon  ottaen  Kilpailuviraston  tulee  esittää  väitteidensä 
tueksi  niin  sanottu  täysi  näyttö  kaikilta  osin  sekä  ajallisesti  että 
asiallisesti.  Näytön  hankkimisen  vaikeus  ei  ole  peruste  alentaa 
Kilpailuviraston näyttötaakkaa asiassa.  

Kilpailuvirasto  ei  ole  täyttänyt  edellä  mainittua  näyttötaakkaansa. 
Virasto ei ole pystynyt miltään osin riittävällä varmuudella näyttämään 
toteen esityksessä väitettyä valtakunnallista, Valtatien osalta seitsemän 
vuotta kestänyttä kartellia. Lisäksi on huomattava, että Kilpailuvirasto 
on sivuuttanut tai jättänyt ottamatta huomioon näytön, joka on tukenut 
Kilpailuviraston esityksessä kuvatun kartellin vastaista tulkintaa. 
 
Edellä  mainitun  lisäksi  on  huomattava,  että  osa  Kilpailuviraston 
viittaamasta  näytöstä  on  hyvin  vanhaa.  Tapahtumien  ajallisesta 
kaukaisuudesta  johtuen  Kilpailuviraston  viittaamien  vanhimpien 
asiakirjatodisteiden  osalta  Valtatiellä  ei  ole  todellista  mahdollisuutta 
puolustautua.  Kyseistä  näyttöä  onkin  siten  pidettävä  Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastaisena.  

Kartellin vahingolliset vaikutukset

Kilpailuvirasto  on  perustellut  olettamustaan  Kilpailuviraston 
esityksessä  kuvatun  kartelliyhteistyön  haitallisista  vaikutuksista 
ainoastaan sillä, että asfalttialan päällystetöiden hinnat ovat kohonneet 
1990-luvun alun jälkeen.

Kilpailuviraston väite kymmenen prosenttia liian korkeasta hintatasosta 
perustuu  ainoastaan  Kilpailuviraston  omaan  olettamukseen 
mahdolliseen  kartelliin  osallistumisesta  saatavasta  minimihyödystä. 
Kyseiselle  väitteelle  ei  löydy  mitään  tukea  Kilpailuviraston  itsensä 
laatimasta taloudellisesta analyysistä.  

Kilpailuvirasto ei ole ottanut huomioon asfalttimarkkinoiden kysynnän 
rakenteen olennaisen muutoksen merkitystä  päällystetöiden hintoihin, 
päällystetöiden  rakenteen  muutoksen  hintoja  korottavaa  vaikutusta, 
asiakkaan maantieteellisen etäisyyden vaikutusta hintoihin eikä raaka-
ainekustannusten muutosten vaikutuksia hintoihin. 

Väite siitä, että asfalttimarkkinoiden hinnannousu olisi 1990-luvun alun 
jälkeen johtunut alalla toimineesta kartellista, onkin virheellinen. 

Myöskään  kuntien  ja  kaupunkien  eri  Kilpailuviraston  esityksen 
kohteena  oleville  yhtiöille  toimittamat  vahingonkorvaussaatavan 
katkaisuilmoitukset  eivät  osoita  kartellin  vahingollisia  vaikutuksia. 
Sanotut ilmoitukset ovat perustuneet Kuntaliiton mallikirjeeseen, joka 
puolestaan  on  perustunut  Kilpailuviraston  esityksessä  mainittuun 
arvioon  kymmenen  prosenttia  normaalitasoa  korkeammasta 
hintatasosta.
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Seuraamusmaksu

Kilpailuviraston  Valtatielle  esittämä  seuraamusmaksu  on  sen  määrän 
laskentatavan osalta kilpailunrajoituslain 8 §:n (480/1992) vastainen. 

Kilpailuviraston esityksessä on todettu,  että  NCC Finland -konsernin 
liikevaihto  on  vuonna  2002  ollut  noin  737  miljoonaa  euroa,  johon 
suhteutettuna Valtatielle esitetty 12.700.000 euron seuraamusmaksu on 
suuruudeltaan noin kaksi prosenttia.
 
Kilpailunrajoituslain  8  §:n  (480/1992)  mukaan  lähtökohtana  on,  että 
ainoastaan  kilpailunrajoitukseen  syyllistyneelle  voidaan  määrätä 
seuraamusmaksu,  jonka  enimmäismäärän  tulee  perustua  kyseisen 
yrityksen  liikevaihtoon.  Tämä  on  vahvistettu  myös  kotimaisessa 
oikeuskäytännössä. 

Kun otetaan  huomioon,  ettei  Valtatie  kuulu  Colas  Group,  NCC eikä 
NCC  Finland  -konserneihin  eikä  kyseisten  yhtiöiden  ole 
Kilpailuviraston  esityksessä  edes  väitetty  syyllistyneen 
kilpailunrajoituslain  vastaiseen  toimintaan,  Valtatielle  mahdollisesti 
määrättävän  seuraamusmaksun  enimmäismäärän  muodostaa  siten 
kymmenen prosenttia Valtatien edellisen vuoden liikevaihdosta, joka on 
vuonna 2002 ollut 43.634.365,32 euroa. 

Sekä  kotimaisessa  oikeuskäytännössä  että  Euroopan  yhteisön 
oikeuskäytännössä  on  vahvistettu  periaate,  jonka  mukaan 
seuraamusmaksun  määrän  lähtökohdaksi  on  otettava 
kilpailunrajoitukseen  osallistuneen  yhtiön  kysymyksessä  olevan 
toiminnan  liikevaihto.  Seuraamusmaksun  määrään  voi  kuitenkin 
tietyssä  määrin  vaikuttaa  myös  yhtiön  kokonaisliikevaihto. 
Kilpailunrajoituslain  8  §:n  (480/1992)  sanamuoto  ei  sen  sijaan  salli 
tulkintaa,  jonka  mukaan  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevan 
yhtiön  liikevaihtoa  laskettaessa  otetaan  huomioon  myös  jonkun  sen 
osakkeenomistajan tai, kuten Kilpailuvirasto on tehnyt, jonkun vieläkin 
kaukaisemman tahon liikevaihto.

Kilpailuviraston  esityksessä  käytetyn  suhteelliseen  syyllisyyteen 
perustuvan prosentuaalisen laskentakaavan mukaan Valtatielle esitetyn 
seuraamusmaksun määrän tulisi olla kaksi prosenttia edellä mainitusta 
Valtatien liikevaihdosta.

Kilpailuviraston seuraamusmaksuesitys on virheellinen ja lainvastainen 
myös siltä osin, kuin siinä on Valtatien osalta katsottu, että edellytykset 
kilpailunrajoituslain  8  §:ssä  (480/1992)  säädetyn  niin  sanotun 
normaaliasteikon ylittämiselle täyttyvät.

Joka tapauksessa Kilpailuviraston esittämä seuraamusmaksu on täysin 
suhteeton, kun otetaan huomioon muun ohella Kilpailuviraston esittämä 
ajallisesti, alueellisesti ja laadullisesti huomattavan puutteellinen näyttö.
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Valtatielle  mahdollisesti  määrättävää  seuraamusmaksua  harkittaessa 
tulee  ottaa  huomioon  myös  Valtatien  mahdollinen 
vahingonkorvausvelvollisuus kilpailunrajoituslain 18 a §:n perusteella.

KILPAILUVIRASTON VASTASELITYKSET

Todistusaineiston huomioon ottamatta jättäminen  

Tarkastusten yhteydessä hankittu todistusaineisto

Kilpailuviraston  suorittamat  tarkastukset  ovat  perustuneet 
kilpailunrajoituslakiin.  Kilpailunrajoituslaissa  on  säännelty  ne 
edellytykset,  joiden  tulee  täyttyä,  jotta  tarkastus  voidaan  toimittaa. 
Tarkastusten tulee lisäksi rajoittua tarkastusmääräyksessä määriteltyyn 
kiellettyyn kilpailunrajoituslain vastaiseen menettelyyn. Suomen tilanne 
poikkeaa  siten  Valtatien  viittaamasta  Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen  Ranskaa  koskeneesta  tapauksesta,  jossa 
tarkastusvaltuudet ja tarkastusten suorittaminen ovat olleet tarkemmin 
sääntelemättömiä. 

Kilpailuvirasto  ei  tarkasta  yritysten  työntekijöiden  henkilökohtaisia 
tavaroita,  vaan  henkilöstöllä  on  lupa  viedä  ne  halutessaan  pois 
tarkastuskohteesta. Kilpailuvirastolla on kuitenkin oikeus varmistautua 
siitä,  että  kysymyksessä  todella  ovat  työntekijöiden  henkilökohtaiset 
tavarat.

Edellä  esitetty  huomioon  ottaen  Kilpailuviraston  suorittamat 
tarkastukset eivät ole olleet Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisia. 
Vaatimukset  tarkastusten  yhteydessä  hankitun  todistusaineiston 
jättämisestä huomioon ottamatta todisteina asiassa on siten hylättävä.

Puhelinkeskustelunauhoitukset  sekä  entisten  työntekijöiden  silloisilta  
työnantajiltaan luvatta ottamat asiakirjat  

Vaatimukset  yksityishenkilöiden  tekemien  nauhoitusten  jättämisestä 
huomioon  ottamatta  todisteina  asiassa  on  hylättävä.  Yksityishenkilöt 
saavat  täysin  laillisesti  nauhoittaa  omia  keskustelujaan  ilmoittamatta 
siitä  keskustelukumppanille.  Kyseisessä  suhteessa  nauhoituksissa  ei 
siten  ole  ollut  mitään  luvatonta.  Nauhoitukset  eivät  ole  myöskään 
sisältäneet tietoa mainittujen keskustelukumppanien yksityiselämästä. 

Nauhoitusten  osalta  yritykset  eivät  ole  menettäneet  oikeuttaan 
puolustautumiseen  millään  tavalla,  sillä  yrityksillä  on  mahdollisuus 
markkinaoikeusprosessin  aikana  antaa  nauhoituksiin  liittyen 
selvityksensä ja  kuulla  todistajia  nauhoituksista.  Myöskään sanotussa 
suhteessa  ei  siten  ole  olemassa  perusteita,  joilla  nauhoitusten  asema 
todisteina voitaisiin kyseenalaistaa.
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Myös  vaatimukset  entisten  työntekijöiden  silloisilta  työnantajiltaan 
luvatta ottamien asiakirjojen jättämisestä huomiotta todisteina asiassa 
ovat  perusteettomia.  Asiakirjojen  osalta  kysymys  on  Kilpailuviraston 
esityksen kohteena olevan yrityksen toimintaan liittyvistä asiakirjoista, 
joiden  tutkimiseen  Kilpailuvirastolla  on  kilpailunrajoituslain  nojalla 
oikeus. 

Muut väitetyt Kilpailuviraston menettelytapavirheet 

Kilpailuviraston  toiminnan  asianmukaisuutta  koskevien  väitteiden 
käsittely ei pääsääntöisesti kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan, vaan 
Kilpailuviraston sen toimintaa säätelevien lakien epäillystä rikkomisesta 
tai virheellisestä soveltamisesta tulee tehdä valitus tai kantelu säädetyllä 
tavalla,  yleensä  hallinto-oikeuteen.  Asiassa  esitetyt  Kilpailuviraston 
toiminnan  asianmukaisuutta  koskevat  väitteet  eivät  siten  ole 
relevantteja  käsillä  olevan  asian  kilpailuoikeudellisen  arvioinnin 
kannalta. Lisäksi on huomattava, että Kilpailuvirasto on tehnyt asiassa 
ainoastaan  seuraamusmaksuehdotuksen  markkinaoikeudelle,  ei 
ratkaisua, ja että Kilpailuviraston hallinnollinen tutkimustoiminta ennen 
markkinaoikeuskäsittelyä  ei  ole  vielä  varsinaista  oikeudenkäyntiä. 
Kilpailuviraston menettelytapavirheitä koskevat väitteet tulee näin ollen 
jättää huomiotta.

Kilpailuvirasto  kiistää  Valtatien  väitteen,  että  sen  henkilöstöltä  olisi 
estetty  pääsy  samoihin  tiloihin  Kilpailuviraston  tarkastajien  kanssa. 
Valtatien  paikalla  olleille,  yrityksen  puolesta  tiedonannon 
vastaanottaneille  henkilöille  on  kerrottu,  että  he  tai  muut  yrityksen 
edustajat  tai  ulkopuoliset  lakimiehet  saavat  olla  paikalla  samoissa 
tiloissa koko tarkastuksen ajan.  

Kilpailuviraston  esityksen  keskeinen  sisältö  ei  ole  muuttunut  sitä 
edeltäneen  Kilpailuviraston  esitysluonnoksen  jälkeen.  Ainoastaan 
näyttöä  on  osin  saatu  lisää  ja  osin  jätetty  täsmentämättömänä  pois 
esityksestä.  Näytön  osalta  yritykset  voivat  esittää  käsityksensä 
markkinaoikeudessa  ja  tulla  siten  kuulluiksi  kaiken  näytön  osalta. 
Väitettyä kuulemisvirhettä ei näin ollen ole tapahtunut.

Kilpailuvirasto on ennen esityksen tekemistä arvioinut näyttöä erikseen 
kunkin  yrityksen  osalta.  Tieliikelaitoksen  osalta  Kilpailuvirasto  on 
arvioinnissaan päätynyt toteamaan, ettei sillä ole ollut riittävää näyttöä 
Tieliikelaitoksen osallisuudesta kartelliin. 

Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:n  osalta  Kilpailuvirasto  on  käyttänyt 
kilpailunrajoituslain  mahdollistamaa  harkintaa  seuraamusmaksun 
määräämisen  suhteen  ottaen  huomioon  sen,  että  Pertti  Kankare  on 
toiminut yhteistyössä Kilpailuviraston kanssa kartellin tutkimisessa ja 
oma-aloitteisesti toimittanut Kilpailuvirastolle näyttöä kartellista. 

Kilpailuvirasto ei ole vaikuttanut eikä ole voinutkaan vaikuttaa siihen, 
miten  laajasti  sen  tutkimia  asioita  julkisuudessa  käsitellään. 
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Kilpailuvirastoa ei voida pitää vastuussa siitä, minkälaisen näkyvyyden 
ja  huomion  kysymyksessä  oleva  asia  on  mediassa  saanut.  Mediassa 
esiintyneet  sanavalinnat  eivät  myöskään  pääsääntöisesti  ole  olleet 
Kilpailuviraston käyttämiä vaan toimittajien itsensä valitsemia. 

Seuraantokysymykset

Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy 

Kilpailuviraston  esityksessä  kuvattuun  kilpailunrajoitukseen  on 
syyllistynyt Interasfaltti. NCC Roadsin asema liittyy kysymyksiin, onko 
NCC  Roads  vastuussa  Interasfaltin  kilpailulainsäädännön  vastaisesta 
toiminnasta  ja  onko  NCC  Roads  tästä  tai  jostain  muusta  syystä 
vastuussa Interasfaltille määrättävän seuraamusmaksun suorittamisesta.

NCC Roadsin asemaa harkittaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että 
kilpailurikkomukseen  osallistunut  Interasfaltin  asfalttiliiketoiminta-
yksikkö on  31.10.2000 lähtien  ollut  osakekaupan seurauksena  NCC-
konsernin määräysvallassa. 

Kilpailuoikeudellisten  rikkomusten  seuraantoon  perustuvaan 
vastuuseen  sovelletaan  Euroopan  yhteisön  kilpailuoikeudessa  niin 
sanottujen  oikeudellisen  ja  taloudellisen  seuraannon  periaatteita. 
Euroopan  yhteisön  oikeuskäytännössä  pääsäännöksi  on  omaksuttu 
oikeudellisen  seuraannon  periaate,  jonka  mukaan  vastuu 
kilpailurikkomuksesta on sillä oikeushenkilöllä, joka tosiasiallisesti on 
syyllistynyt rikkomukseen. Taloudellisen seuraannon periaatteen nojalla 
vastuun  on  kuitenkin  poikkeustapauksissa  katsottu  siirtyneen 
liiketoiminnan  mukana  ostajalle,  mikäli  myyjäyhtiö,  jonka 
omistusaikana  rikkomus  on  tehty,  joko  ei  enää  ole  olemassa  tai  ei 
tosiasiallisesti kykene vastaamaan tuomittavasta sakosta. Taloudelliseen 
seuraantoon  perustuva  vastuu  on  voinut  tulla  kysymykseen  myös 
silloin, kun kilpailuoikeudellista vastuuta on todistetusti kierretty.

Euroopan  yhteisön  oikeuskäytännössä  on  siten  katsottu,  että 
kilpailuoikeudellinen vastuu voi siirtyä liiketoimintakaupan yhteydessä 
ostajalle, joka on myyjään nähden ulkopuolinen taho eli kyseessä ei ole 
yritysryhmä / konserni. 

NCC  Roadsin  ja  Interasfaltin  yritysjärjestelyissä  on  ollut  kysymys 
konsernin sisäisestä liiketoimintasiirrosta. Yhtiöoikeudellinen tapa, jolla 
se  on  toteutettu,  on  ollut  yksin  NCC-konsernin  päätettävissä. 
Kilpailurikkomukseen  osallistunut  Interasfaltin  asfalttiliiketoiminta-
yksikkö on kuulunut ja kuuluu edelleen NCC-konserniin. 

Mikäli  liiketoiminnan  luovuttajaan  nähden  ulkopuolinenkin  taho  voi 
joutua  vastuuseen  luovutettuun  liiketoimintaan  liittyvästä 
kilpailurikkomuksesta,  konsernin  sisäisissä  liiketoimintasiirroissa 
tilannetta  pitää  tulkita  vähintään  yhtä  ankarasti,  ellei  ankarammin. 
Kilpailuoikeudellisen  vastuun kiertämistä  ei  tule  sallia  hyväksymällä 
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väite  siitä,  että  vastuu  on  jäänyt  mahdollisesti  maksukyvyttömään ja 
purkautuneeseen yhtiöön. 
 
Edellä  mainitun  johdosta  Kilpailuvirasto  on  kohdistanut 
markkinaoikeusesityksen Interasfaltille / NCC Roadsille. 

Seuraamusmaksua  koskeva  vaatimus  NCC  Roadsia  kohtaan  ei  ole 
prekludoitunut  selvitysmenettelyssä  annetulla  julkisella  haasteella, 
koska kyseessä on ollut tunnettu velka. Interasfaltti  on ollut tietoinen 
kartellista  ja  osallinen  siihen,  joten  siitä  lain  mukaan  aiheutuva 
seuraamus ja sen enimmäismäärä on ollut  ja sen on täytynytkin olla 
yhtiön tiedossa. 

NCC  Roads  ei  voi  vapautua  vastuusta  vetoamalla  yksin  sen 
päätettävissä  olleeseen  yritysjärjestelyyn,  jonka  seurauksena 
Interasfaltti on purkautunut. On myös huomattava, että Interasfaltti on 
asetettu  selvitystilaan  vasta  sen  jälkeen,  kun  Kilpailuvirasto  oli 
suorittanut tarkastuksen Interasfaltissa.
 
Sata-Asfaltti Oy

Sata-Asfaltin  osalta  kysymys  on  ollut  osakekaupasta,  ei 
liiketoimintakaupasta. 

Seuraamusmaksua  koskeva  vaatimus  ei  ole  prekludoitunut  Sata-
Asfaltin  selvitystilamenettelyssä  annetun  julkisen  haasteen  johdosta, 
sillä  kysymys  on  ollut  tunnetusta  velasta,  johon  ei  kohdistu 
prekluusiovaikutusta.  Sekä  Skanska  Asfaltti  että  Sata-Asfaltti  ovat 
olleet tietoisia kartellista ja osallisia siihen, joten kartellista lain mukaan 
aiheutuva  seuraamus  ja  sen  enimmäismäärä  on  ollut  ja  sen  on 
täytynytkin olla yhtiöiden tiedossa. 

Skanska  Asfaltti  on  tullut  vastuuseen  tytäryhtiönsä  Sata-Asfaltin 
velvoitteista.  Suomen  oikeuden  vastuun  samastamista  koskevan 
ratkaisukäytännön  perusteella  ja  asiassa  ilmenevien  olosuhteiden 
johdosta  Sata-Asfaltin  vastuu  seuraamusmaksusta  on  tullut  Skanska 
Asfaltin  vastattavaksi.  Kyseinen  tulkinta  on  samansuuntainen  myös 
Euroopan  yhteisöjen  tuomioistuimen  oikeuskäytännössä  luodun 
taloudellisen jatkuvuuden kriteeriin perustuvan vastuun kanssa.

Skanska Asfaltin väite siitä, että vastuu olisi ”jäänyt” purkautuneeseen 
yhtiöön  ei  ole  kilpailuoikeudellisesti  kestävä,  kun  samalla 
liiketoimintayksiköllä  on  harjoitettu  ja  harjoitetaan  edelleen  Skanska 
Asfaltissa asfalttitoimintaa. Päätös selvitystilaan asettamisesta on ollut 
yksin Skanska Asfaltin päätettävissä. 

Rikosoikeuden  sanktiojärjestelmä  ja  kilpailunrajoituslain 
sanktiojärjestelmä  poikkeavat  merkittävästi  toisistaan.  Rikoslaista  ei 
näin  ollen  voida  hakea  analogiaa  kilpailuoikeudellisia 
seuraantokysymyksiä pohdittaessa. 
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Skanska Asfaltti  on siten vastuussa Sata-Asfaltin kilpailunrajoituslain 
vastaisesta menettelystä.  

Asfalttineliö Oy, Asfalttipiste Oy ja Espoon Asfaltti Oy

Rudus  Asfaltti  on  vastuussa  Asfalttineliön,  Asfalttipisteen  ja  Espoon 
Asfaltin  kilpailunrajoituslain  vastaisesta  toiminnasta  määrättävästä 
seuraamusmaksusta. Asfalttineliötä, Asfalttipistettä ja Espoon Asfalttia 
ei enää ole  olemassa.  Rudus Asfaltti  omistaa nykyisin Asfalttineliön, 
Asfalttipisteen  ja  Espoon  Asfaltin  liiketoiminnat  ja  jatkaa  niiden 
liiketoimintojen harjoittamista. Päätöksen Asfalttineliön, Asfalttipisteen 
ja Espoon Asfaltin purkamisesta on tehnyt Rudus Asfaltti. 

Merkitykselliset hyödyke- ja maantieteelliset markkinat 

Kilpailuviraston  esityksessä  ei  ole  määritelty  merkityksellisiä 
markkinoita.  Horisontaalisen  kielletyn  yhteistyön,  kuten  kartellin 
olemassaolon  ja  laadun,  toteaminen  ei  edellytä  merkityksellisten 
markkinoiden  täsmällistä  määrittelyä.  Riittävää  on,  että  yritysten 
voidaan todeta olleen tai voineen olla kilpailijoita keskenään.  

Kilpailunrajoituslainsäädännön vastainen toiminta

Kilpailuviraston esityksessä on yrityskohtaisesti lueteltu se näyttö, joka 
kyseisen yrityksen osalta on osoittanut kilpailunrajoituslaissa kiellettyä 
toimintaa.  Lisäksi  esityksessä  on  yrityskohtaisesti  eritelty  ajanjakso, 
jonka  kyseinen  näyttö  kattaa,  sekä  erityiset  raskauttavat  tai  muut 
kyseisen  yrityksen  toimintaan  liittyvät  erityiset  tekijät.  Kyseistä 
erittelyä  on  pidettävä  riittävänä.  Keskeistä  on  sen  arviointi,  ovatko 
asianomaiset  yritykset  syyllistyneet  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:ssä 
(480/1992)  kiellettyihin  menettelyihin,  ja  millä  ajanjaksolla.  Tähän 
arviointiin  Kilpailuviraston  esitys  on  antanut  tarpeelliset  ja  riittävät 
tiedot. 

Kilpailuvirasto on arvioinut  näyttöä  erikseen kunkin  yrityksen osalta 
sekä  lisäksi  kokonaisuutena  pyrkien  luomaan  todenmukaisen  ja 
riittävän  tarkan  kuvan  kartellin  ja  siihen  osallistuneiden  yritysten 
toiminnasta.  Kilpailuvirasto  ei  ole  sivuuttanut  mitään,  sen  paremmin 
kartellin puolesta kuin sitä vastaan puhuvaa näyttöä. 

Kilpailuvirasto ei ole pitänyt uskottavana, että kerran kartelliin liittynyt 
yritys  olisi  ollut  välillä  poissa  kartellista  jonkin  tietyn  ajanjakson ja 
sitten  taas  liittynyt  mukaan.  Virasto  ei  ole  myöskään  pitänyt 
uskottavana, että kartelli olisi välillä toiminut tietyillä alueilla ja välillä 
lakannut toimimasta ja siirtynyt toimimaan toisille alueille ja välillä taas 
toiminut  valtakunnallisesti.  Kilpailuviraston  näytöstä  esittämä 
johtopäätös  on  perustunut  yleisesti  hyväksyttyyn  käytäntöön 
kilpailuoikeudessa.  Leniency-  tai  sakkojen 
alentamismenettelytapauksissa  näyttö  on  tunnustuksista  ja  yritysten 
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yhteistyöstä johtuen huomattavan laajaa. Näin saatua laajaa näyttöä ei 
kuitenkaan tule pitää näyttökynnyksenä muille kartellitutkimuksille.

Kilpailunrajoituslain  6  §  (480/1992)  on  kieltänyt  siinä  tarkoitettujen 
tietojen  vaihdon  elinkeinonharjoittajien  tai  näiden  yhteenliittymien 
välillä.  Yritys-  ja  yksityiskohtaisten  tilastotietojen  toimittaminen 
elinkeinonharjoittajien  yhteenliittymältä  yhdelle  tai  useammalle 
yritykselle  täyttää  tietojenvaihdon  käsitteelle  oikeuskäytännössä  ja 
erityisesti  yhteisöoikeudessa  vakiintuneen  tunnusmerkistön. 
Kysymyksessä  olevat  Asfalttiliiton  jäsenyritysten  Asfalttiliitolle 
tilastointia  varten  toimittamat  asiakirjat  eivät  ole  olleet  sellaisia 
yhdistystä koskevia tietoja ja asiakirjoja, joiden saaminen käyttöön on 
ollut välttämätöntä yhdistyksen puheenjohtajalle. 

Kilpailuviraston  esityksessä  kuvatussa  kartellissa  on  pääasiassa  ollut 
kysymys markkinoiden jakamisesta ja muista niin sanotuista paljaista 
kartelleista,  joiden kiellettävyys on ollut  yleisesti  tiedossa tai  ainakin 
helposti selvitettävissä. Tarjouskartellikielto on ollut laissa jo vuodesta 
1957  ja  muut  paljaat  kartellit  on  kielletty  vuoden  1992 
kilpailunrajoituslaissa.

Kartellin vahingolliset vaikutukset

Kilpailuvirasto  on  käyttänyt  Helsingin  kaupungin 
vahingonkorvaussaatavan  katkaisuilmoitukseen  sisältyviä  laskelmia 
ainoastaan osoituksena kartellin yleisestä vahingollisuudesta. Helsingin 
kaupungin laskelmia on siten käytetty vain taustoittavana informaationa 
kartellin  vahingollisuusarvioinnin  yhteydessä.  Kilpailuvirasto  ei  ole 
kohdistanut  laskelmien  perusteella  väitteitä  yritysten  saamasta 
aiheettomasta  hyödystä  eikä  myöskään  käyttänyt  seuraamusmaksun 
perusteena  Helsingin  kaupungin  käyttämää  arviota  30  prosentin 
ylihinnasta.

 
Seuraamusmaksu

Kilpailuvirasto  on  tehtyään  huolellisen  arvion  näytön  riittävyydestä 
erikseen  jokaisen  epäillyn  yrityksen  osalta  päätynyt  esittämään 
seuraamusmaksua  Kilpailuviraston  esityksessä  mainituille  yrityksille 
esityksessä  mainituin  perustein.  Esitykseen  on  otettu  mukaan  ne 
yritykset, joiden osalta Kilpailuvirasto on arvioinut saaneensa riittävästi 
näyttöä ja  joiden osuuden Kilpailuvirasto on arvioinut  merkittäväksi. 
Kilpailuviraston esityksen ulkopuolelle jätettyjen ja esitykseen mukaan 
otettujen yritysten roolia  ja  toimintaa ei  siten ole arvioitu  keskenään 
täysin  verrannolliseksi.  Seuraamusmaksuesityksen  kohteena  olevien 
yritysten  syyllisyys  kilpailunrajoituslain  vastaiseen  menettelyyn  ei 
vähene  tai  poistu  sen  seurauksena,  että  joku  tai  jotkut  yritykset  on 
jätetty  seuraamusmaksuesityksen  ulkopuolelle.  Tästä  syystä  ei  ole 
myöskään  mitään  syytä  jättää  tuomitsematta  seuraamusmaksua  niille 
yrityksille, joille sitä on esitetty. 
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Lemminkäinen ja muut  asianomaiset  yritykset  sekä Asfalttiliitto  ovat 
syyllistyneet  jatkettuun  kilpailunrajoituslain  vastaiseen  toimintaan 
Kilpailuviraston  esityksessä  kunkin  tahon  osalta  mainittuna 
ajanjaksona.  Kysymyksessä  on  koko  ajanjakson  ollut  sama  jatkettu 
rikkomus.  Kilpailunrajoituslain  mukainen  vanhentumisaika 
seuraamusmaksuesityksen tekemiselle on siten alkanut kulua vasta siitä 
lukien,  jolloin  jatkettu  kilpailunrajoituslain  vastainen  toiminta  on 
lakannut.

Esitetty  seuraamusmaksu  poikkeaa  Suomessa  aiemmin  tuomituista 
sanktioista.  Tämä  johtuu  yksinomaan  siitä,  että  kysymyksessä  on 
luonteeltaan vakavin, laajin ja pitkäkestoisin kartelli, johon yritysten on 
katsottu  osallistuneen.  Kilpailuvirasto  on  seuraamusmaksuja 
esittäessään  ottanut  huomioon  sekä  lainsäätäjän  tavoitteet,  kartellilla 
saavutetun  hyödyn  että  kunkin  yrityksen  osallisuuteen  liittyvät 
erityispiirteet. 

Kilpailunrajoituslain  vastaisia  paljaita  kartelleja  ei  voi  muutoin  kuin 
hyvin  poikkeuksellisissa  olosuhteissa  pitää  vaikutuksiltaan  vähäisinä. 
Tällaisia  olosuhteita  ei  kysymyksessä  olevan  tapauksen  osalta  ole 
käsillä.  

Kilpailunrajoituslain  seuraamusjärjestelmän  on  mahdollistettava  niin 
ankara  seuraamusmaksu,  että  yritys  ei  voi  hyötyä  taloudellisesti 
tahallisesta  kilpailunrajoituslain  rikkomisesta.  Valtatien  osalta 
seuraamusmaksua määrättäessä tulee siten ottaa huomioon kyseisessä 
yhtiössä  määräysvaltaa  käyttävien  yhtiöiden  liikevaihto.  Mikäli 
viimeksi  mainittujen  yhtiöiden  liikevaihto  jätettäisiin  ottamatta 
huomioon,  seuraamusmaksulla  ei  saavutettaisi  sille  laissa  asetettuja 
tavoitteita. Lisäksi on huomattava, että esitetty näyttö osoittaa ainakin 
NCC-konsernin emoyhtiön osallistuneen kartelliin.  

SUULLINEN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Markkinaoikeus  on  henkilötodistelun  vastaanottamiseksi  toimittanut 
asiassa  14.11.2006–18.12.2006  suullisen  käsittelyn,  josta  on  laadittu 
erillinen pöytäkirja. 

Suullisessa käsittelyssä on asian selvittämiseksi kuultu:

Asfalttiliiton nimeämänä yhdistyksen toimitusjohtaja Heikki Jämsää,

Interasfaltin  /  NCC  Roadsin  nimeämänä  NCC  Roads  Oy:n 
toimitusjohtaja Olli Kokkosta, 

Lemminkäisen nimeämänä yhtiön toimitusjohtaja Juhani Sormaalaa,

Super Asfaltin nimeämänä yhtiön toimitusjohtaja Timo Mäkeä, sekä
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Valtatien nimeämänä yhtiön toimitusjohtaja Olli Ruotsalaista.

Lisäksi suullisessa käsittelyssä on kuultu todistajina: 

Kilpailuviraston nimeäminä:

Heikki  Alasta,  entinen  Tekra-yhtiöt  Oy:n  osaomistaja  sekä  Asfaltti-
Tekran toimitusjohtaja,

Jarmo Sikasta,  Suomen Laatuasfaltti  Oy:n  tekninen  johtaja,  toiminut 
aikaisemmin Asfaltti-Tekran teknisenä johtajana, 

Juhani  Kalliota,  entinen  AJB-Rakennus  Oy:n,  Tie-  ja  Pihapäällyste 
Oy:n sekä Interasfaltin (entinen Interbetoni) työntekijä, 

Pentti Hännistä, entinen Savatien ja Kalottikone Oy:n toimitusjohtaja,   

Pertti  Kankaretta,  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:n  ja  Liedon 
Asfalttitehtaat Oy:n omistaja,

Raimo Heikkilää, entinen Savatien työmaapäällikkö sekä Viarex Oy:n 
osakas,  

Tapani  Härmää,  Viarex  Oy:n työntekijä,  toiminut  aikaisemmin myös 
Savatien palveluksessa,

Tapio  Tölliä,  Tieliikelaitoksen  kehittämispäällikkö,  toiminut 
aikaisemmin  Tielaitoksen  Uudenmaan  tiepiirin  päällysteinsinöörinä, 
Tielaitoksen  Helsingin  urakointiyksikön  päällikkönä  sekä  Tielaitos 
Tuotannon Eteläisen päällystysalueen päällikkönä, 

Antti Piiraista, Tieliikelaitoksen Uudet liiketoiminnat -yksikön johtaja, 
toiminut  aikaisemmin  Tielaitoksen  Uudenmaan  tiepiirin 
tuotantojohtajana sekä sittemmin Tielaitos Tuotannon palveluksessa,

Jouko Tolvasta, Joensuun kaupungin kadunrakennuspäällikkö,

Pekka Jokista, entinen Tampereen kaupungin projekti-insinööri,

Olli  J.  Dolkia,  joka  on  ollut  aikaisemmin  vastuussa  Helsingin 
kaupungin päällystystöihin liittyneiden tarjouspyyntöjen laatimisesta, 

Juhani  Koivusaarta,  Järvenpään  kaupungin  hankepäällikkö,  toiminut 
aikaisemmin Järvenpään kaupungin katupäällikkönä,
 
Väinö Jounilaa, Oulun kaupungin teknisen keskuksen johtaja, sekä 

52



Harri  Jalosta,  Tiehallinnon  investointien  asiantuntija,  toiminut 
aikaisemmin  Tielaitoksen  Uudenmaan  tiepiirissä  sekä  sittemmin 
Tielaitoksen keskushallinnossa. 

Lemminkäisen nimeäminä: 

Matti  Kokkoa,  entinen Lemminkäisen Päällystys-  ja  kiviainesryhmän 
johtaja, 

Pekka Tammea, Lemminkäisen laskentapäällikkö,

Markku  Liljaa,  Lemminkäisen  aluejohtaja,  toiminut  aikaisemmin 
Lemminkäisen piiripäällikkönä,  

Kari  Pyyköstä,  Lemminkäisen  aluejohtaja,  toiminut  aikaisemmin 
Lemminkäisen piiripäällikkönä, 

Antti Kalliomaata, Lemminkäisen aluejohtaja,

Seppo Määttästä, Lemminkäisen aluejohtaja,

Juhani  Lithoviusta,  Lemminkäisen  Päällystysyksikön  vanhempi 
neuvonantaja, toiminut aikaisemmin Lemminkäisen aluejohtajana, 

Kari Sipilää, Lemminkäisen aluejohtaja,
 
Pasi Heinävaaraa, Lemminkäisen piiripäällikkö, toiminut aikaisemmin 
Lemminkäisen työmaapäällikkönä,

Erkki Mäkelää, Lemminkäisen piiripäällikkö,

Keijo Räikköstä, Lemminkäisen piiripäällikkö,

Arto  Sormusta,  Lemminkäisen  piiripäällikkö,  toiminut  aikaisemmin 
Lemminkäisen työmaapäällikkönä,

Pentti  Kilpeläistä,  entinen  Tuusulan  kaupungin  teknisen  lautakunnan 
jäsen,

Erkki Liimua, Kankaanpään kaupungin rakennuspäällikkö,

Kimmo Liianmaata, Paraisten kaupungin yhdyskuntainsinööri, 

Mika Jaaraa, Maanrakennus Jaara Oy:n toimitusjohtaja, sekä 

Tero  Ahokasta,  Tiehallinnon  Turun  tiepiirin  päällysteasiantuntija, 
toiminut  aikaisemmin  Tielaitoksen  Turun  tiepiirissä  sekä  Tielaitos 
Hallinnon päällyste- ja ylläpitoasioiden teettäjänä.
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SA-Capitalin nimeämänä:  

Arvo Seppälää, Rovaniemen kaupungin rakennuspäällikkö.

Skanska Asfaltin nimeäminä: 

Eero  Makkosta,  entinen  Skanska  Oy:n  toimitusjohtaja  ja  hallituksen 
jäsen sekä Asfaltti-Tekran hallituksen puheenjohtaja,  

Mauri  Niemeä,  entinen  Skanska  Oy:n  toimitusjohtaja  sekä  Asfaltti-
Tekran hallituksen jäsen, 

Christina Rinnetie-Uskia, entinen Skanska Oy:n tiedottaja,

Anders Neldiä, toiminut aikaisemmin Skanska AB:n palveluksessa eri 
tehtävissä, 

Markus Heinoa, toiminut aikaisemmin Skanska Oy:n palveluksessa eri 
tehtävissä, sekä  

Eero  Kortetta,  Carement  Oy:n  toimitusjohtaja,  toiminut  aikaisemmin 
Tielaitoksen  palveluksessa  päällystysurakoiden  apulaisvalvojana, 
päällystysurakoiden valvojana sekä päällysteinsinöörinä. 

Valtatien nimeämänä:  

Timo Vainionpäätä,  Valtatien aluejohtaja,  toiminut  aiemmin Valtatien 
työpäällikkönä. 

Lemminkäisen ja Skanska Asfaltin nimeämänä: 

Markku  Teppoa,  Tiehallinnon  hankintajohtaja,  toiminut  aikaisemmin 
Tielaitoksen kehittämistehtävissä.

Lemminkäisen,  Interasfaltin  /  NCC  Roadsin,  Skanska  Asfaltin  ja  
Valtatien nimeäminä:

Toni Riipistä, LTT-Tutkimus Oy:n toimitusjohtaja, sekä  

Otto  Toivasta,  Helsingin  seudun  yliopistojen  kansantaloustieteen 
laitosten yhteisen tutkimus- ja koulutusyksikön (HECER) johtaja. 
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MARKKINAOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Käsittelyratkaisut

Todistusaineiston huomioon ottamatta jättäminen

Tarkastusten yhteydessä hankittu todistusaineisto 

Valtatie  on  vaatinut,  että  markkinaoikeus  jättää  ottamatta  huomioon 
todistusaineiston,  joka  on  saatu  Kilpailuviraston  tarkastusten  kautta. 
Valtatie  on  esittänyt,  että  kyseiset  tarkastukset  ovat  olleet  Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen vastaisia,  koska ne  on tehty ilman Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen  edellyttämää  tuomioistuin-  ja 
viranomaiskontrollia.  Lisäksi  Kilpailuviraston  edustajat  ovat  käyneet 
yksityiskohtaisesti  läpi  tarkastusten  kohteina  olleiden  yhtiöiden 
johtohenkilöiden  pöytä-  ja  muita  vuosikalentereita  sekä  kyseisten 
yhtiöiden  työntekijöiden  henkilökohtaisia  tavaroita  varmistuakseen 
siitä,  että  kysymyksessä  todella  ovat  olleet  näiden  henkilökohtaiset 
tavarat,  ilman,  että  asianomainen  henkilö  tai  poliisiviranomainen  on 
ollut läsnä tarkastuksen aikana. 

Markkinaoikeus  toteaa,  että  sekä  Suomen  perustuslain  (jäljempänä 
perustuslaki)  10  §:ssä  että  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen 
8 artiklassa  on  säädetty  yksityiselämän  suojasta.  Perustuslain  10  §:n 
mukaan  jokaisen  yksityiselämä,  kunnia  ja  kotirauha  on  turvattu. 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan 1 kappaleessa puolestaan 
säädetään, että jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä, 
kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa kohdistuvaa kunnioitusta. 

Sekä  perustuslaissa  että  Euroopan  ihmisoikeussopimuksessa  on 
kuitenkin  sallittu,  että  edellä  mainittuun  yksityiselämän  suojaan  on 
mahdollista  tehdä  poikkeuksia  määrätyissä  tapauksissa  tietyin 
edellytyksin.  Perustuslain  10  §:n  3  momentissa  säädetään,  että  lailla 
voidaan  säätää  perusoikeuksien  turvaamiseksi  tai  rikosten 
selvittämiseksi  välttämättömistä  kotirauhan  piiriin  kohdistuvista 
toimenpiteistä.  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen  8  artiklan 
2 kappaleen  mukaan  puolestaan  viranomaiset  eivät  saa  puuttua 
kyseisessä  artiklassa  suojatun  oikeuden käyttämiseen,  paitsi  kun laki 
sen  sallii  ja  se  on  välttämätöntä  demokraattisessa  yhteiskunnassa 
kansallisen  ja  yleisen  turvallisuuden  tai  maan  taloudellisen 
hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, 
terveyden  tai  moraalin  suojaamiseksi,  tai  muiden  henkilöiden 
oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi.  

Kilpailuviraston  tarkastusten  suorittamisen  ajankohtana 
Kilpailuviraston  oikeudesta  suorittaa  tarkastuksia  säädettiin 
kilpailunrajoituslain  20  §:ssä  sellaisena  kuin  kyseinen  säännös  oli 
voimassa  lailla  448/1994  säädetyssä  muodossaan  sekä  pykälän 
1 momentti lailla 908/1995 säädetyssä muodossaan. 
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Edellä mainitussa kilpailunrajoituslain 20 §:n 1 momentissa säädettiin 
muun  ohella,  että  Kilpailuviraston  asianomaisella  virkamiehellä  on 
oikeus sanotun lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus. Mainitussa lain 20 §:n 
3  momentissa  puolestaan  säädettiin  muun  ohella,  että 
elinkeinonharjoittajan  ja  elinkeinonharjoittajien  yhteenliittymän  on 
tarkastusta  tai  tutkimusta  varten  päästettävä  pykälän  1  momentissa 
tarkoitettu virkamies hallinnassaan oleviin liike- ja varastotiloihin, maa-
alueille  ja  kulkuneuvoihin.  Tämän  lisäksi  kyseisessä  20  §:n 
3 momentissa  säädettiin  edelleen,  että  tarkastusta  tai  tutkimusta 
toimittavalla  virkamiehellä  on  oikeus  tutkia  elinkeinonharjoittajan  ja 
elinkeinonharjoittajien  yhteenliittymän  liikekirjeenvaihto,  kirjanpito, 
tietojenkäsittelyn tallenteet ja muut asiakirjat, joilla voi olla merkitystä 
kilpailunrajoituslain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
noudattamisen  valvonnassa.  Lisäksi  edellä  mainitussa 
kilpailunrajoituslain  20  §:n  4  momentissa  säädettiin  vielä,  että 
tarkastusta tai tutkimusta toimittavalla virkamiehellä on oikeus vaatia 
suullisia  selvityksiä  paikalla  ja  ottaa  jäljennöksiä  tarkastettavista 
asiakirjoista. 

Kilpailuviraston  tarkastuksista  on  niiden  suorittamisen  ajankohtana 
ollut  siten  säädetty  lailla.  Asiassa  esitetyn  mukaan  Kilpailuviraston 
suorittamat  tarkastukset  eivät sinänsä ole  perustuneet  tuomioistuimen 
määräykseen,  minkä  lisäksi  tarkastusten  suorittaminen  on  tapahtunut 
vailla  poliisivalvontaa.  Markkinaoikeus  kuitenkin  katsoo,  ettei 
mainituista  seikoista  huolimatta  Kilpailuviraston tekemiä  tarkastuksia 
voida  asiassa  esitetyn  selvityksen  valossa  yksiselitteisesti  rinnastaa 
Valtatien  viittaamassa  Euroopan  ihmisoikeustuomioistuin  16.4.2002 
antamassa  tuomiossa  Société  Colas  Est  and  Others  v.  France  esillä 
olleeseen tilanteeseen.

Markkinaoikeus  katsoo  asiassa  jääneen  myös  näyttämättä,  että 
kysymyksessä  olevia  tarkastuksia  suoritettaessa  olisi  muutoinkaan 
menetelty  kilpailunrajoituslain  tai  sen  nojalla  annettujen  määräysten 
taikka Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti. 

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  hylkää  Valtatien 
vaatimuksen Kilpailuviraston  tarkastuksilla  hankitun todistusaineiston 
huomioon ottamatta jättämisestä.

Yksityishenkilöiden nauhoittamat puhelinkeskustelut 

Interasfaltti / NCC Roads, Lemminkäinen ja Valtatie ovat vaatineet, että 
markkinaoikeus  jättää  ottamatta  huomioon  todistusaineistona 
Kilpailuviraston  asiassa  esittämät  yksityishenkilöiden  tekemät 
puhelinkeskustelunauhoitukset.

Markkinaoikeus  toteaa,  että  kyseiset  puhelinkeskustelunauhoitukset 
ovat koskeneet niihin osallistuneiden henkilöiden työtehtäviin liittyviä 
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asioita.  Nauhoitukset  on  tehty  keskusteluihin  osallistuneiden 
henkilöiden toimesta. 

Sanottuun  nähden  markkinaoikeus  katsoo,  ettei  nauhoitusten  voida 
katsoa  olleen  lainvastaisia  tai  rikkoneen  Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen  8  artiklaa.  Se,  että  Kilpailuvirasto  ei 
mahdollisesti ole varannut Kilpailuviraston esityksen kohteena oleville 
yhtiöille  tilaisuutta  lausua  kyseisistä  nauhoituksista  ennen 
kysymyksessä  olevan  esityksen  tekemistä  markkinaoikeudelle,  ei 
myöskään ole  peruste  olla  ottamatta  kyseisiä  nauhoituksia  huomioon 
todisteina asiassa.  

Edellä  lausutun  huomioon ottaen  markkinaoikeus  hylkää  mainittujen 
yhtiöiden  vaatimukset  puhelinkeskustelunauhoitusten  huomioon 
ottamatta jättämisestä todistusaineistona.

Entisten  työntekijöiden  silloisilta  työnantajiltaan  luvatta  ottamat 
asiakirjat 

Valtatie  on  lisäksi  vaatinut,  että  markkinaoikeus  jättää  ottamatta 
huomioon todisteina asiassa Kilpailuviraston esittämät asiakirjat, jotka 
yhtiöiden  entiset  työntekijät  ovat  luvatta  ottaneet  silloisilta 
työnantajiltaan.

Valtatien edellä mainittu vaatimus on liittynyt Juhani Kallion silloiselta 
työnantajaltaan Interbetonilta (31.12.1998 lukien Interasfaltti) ottamiin 
asiakirjoihin.   Kyseisiin  asiakirjoihin  liittyen  markkinaoikeus  toteaa, 
että sanotut asiakirjat ovat olleet joko Juhani Kallion itsensä laatimia tai 
hänen työtehtäviensä hoidossa saamiaan asiakirjoja, jotka ovat liittyneet 
hänen työtehtäviinsä.  Asiassa  on  jäänyt  näyttämättä,  että  Kallio  olisi 
myöskään ottanut asiakirjoja oikeudettomasti.

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  hylkää  Valtatien 
vaatimuksen  entisten  työntekijöiden  silloisilta  työnantajiltaan  luvatta 
ottamien  asiakirjojen  huomioon  ottamatta  jättämisestä 
todistusaineistona.

Oikeudenkäynnin aikana esitetty todistusaineisto  

Interasfaltti  /  NCC Roads ovat lisäksi vaatineet,  että Kilpailuviraston 
21.6.2006  päivätyn  lisälausumansa  ohessa  toimittamaa  uutta  näyttöä 
aineistosta,  joka  Kilpailuvirastolla  on  ollut  käytössä  jo 
seuraamusmaksuesitystä tehtäessä, ei tule hyväksyä näytöksi asiassa.

Asian  käsittelyyn  markkinaoikeudessa  sovellettavan 
hallintolainkäyttölain  säännösten  valossa  edellä  mainitun 
Kilpailuviraston markkinaoikeudelle toimittaman näytön esittämistä on 
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pidettävä  sallittuna  vielä  Kilpailuviraston  antaman  kirjallisen 
lisälausunnon yhteydessä.

Edellä lausutun huomioon ottaen markkinaoikeus hylkää Interasfaltin / 
NCC  Roadsin  edellä  mainitun  vaatimuksen  Kilpailuviraston 
lisälausunnon  ohessa  toimitetun  uuden  näytön  hyväksymättä 
jättämisestä näyttönä asiassa. 

Todistajien  Tapio  Töllin  ja  Antti  Piiraisen  todistajankertomusten  
huomioon ottamatta jättäminen

Valtatie  on  vielä  vaatinut,  että  markkinaoikeus  jättää  huomioon 
ottamatta  markkinaoikeuden  suullisessa  käsittelyssä  kuultujen  Tapio 
Töllin  ja  Antti  Piiraisen  todistajankertomukset,  koska  kyseiset 
todistajankertomukset  on  hankittu  Suomea  ja  sen  viranomaisia 
velvoittavan Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti.

Hallintolainkäyttölain  39  §:n  1  momentin  mukaan  suullisessa 
käsittelyssä voidaan kuulla todistajana henkilöä, jonka asianosainen tai 
päätöksen  tehnyt  hallintoviranomainen  nimeää  tai  jonka  kuulemista 
valitusviranomainen pitää tarpeellisena. Pykälän 3 momentin mukaan 
todistajan  kuulemisesta  on  muuten  soveltuvin  osin  voimassa,  mitä 
oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18–39 §:ssä säädetään.  

Oikeudenkäymiskaaren  17  luvun  20  §:n  mukaan  todistaja  ei  saa 
kieltäytyä  todistamasta.  Pykälässä  kuitenkin  säädetään  poikkeuksena 
edellä mainittuun, että vastoin tahtoansa älköön kuitenkaan todistamaan 
vaadittako: 1) sitä,  joka on tai  on ollut  avioliitossa tahi  on kihloissa 
jommankumman  asianosaisen  kanssa;  2)  sitä,  joka  on  asianosaisen 
suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen tahi joka 
on  tai  on  ollut  naimisissa  asianosaiseen  sanotunlaisessa 
sukulaisuussuhteessa  olevan  henkilön  kanssa;  eikä  3)  asianosaisen 
sisaruksia tai näiden aviopuolisoita tahi asianosaisen ottovanhempia tai 
ottolapsia.  

Oikeudenkäymiskaaren  17  luvun  24  §:n  1  momentin  mukaan 
puolestaan todistaja saa kieltäytyä kertomasta seikkaa tai vastaamasta 
kysymykseen, jos hän ei voisi sitä tehdä saattamatta syytteen vaaraan 
itseään  tai  toisia,  joka  on  häneen  sellaisessa  suhteessa,  kuin  saman 
luvun 20 §:ssä on sanottu. Todistaja saa niin ikään kieltäytyä antamasta 
lausumaa,  jolla  liike-  tai  ammattisalaisuus  tulisi  ilmaistuksi,  jolleivät 
erittäin tärkeät syyt vaadi, että todistajaa kuulustellaan niistä.  

Tapio  Töllin  ja  Antti  Piiraisen  kuuleminen  markkinaoikeuden 
suullisessa  käsittelyssä  on  perustunut  Kilpailuviraston  suorittamaan 
nimeämiseen. 

Sen paremmin Tapio Töllin kuin Antti Piiraisen osaltakaan ei ole ollut 
kysymys  sellaisesta  oikeudenkäymiskaaren  17  luvun  20  §:ssä 
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tarkoitetusta  tilanteesta,  jossa todistajalla  olisi  ollut  oikeus kieltäytyä 
todistamasta. 

Tapio  Töllille  ja  Antti  Piiraiselle  markkinaoikeuden  suullisessa 
käsittelyssä esitetyt kysymykset ovat koskeneet ajanjaksoa 1994–2002, 
jona  aikana  he  ovat  toimineet  ensin  Tielaitoksen  ja  sittemmin 
Tieliikelaitoksen  palveluksessa.  Töllille  ja  Piiraiselle  ei  ole  esitetty 
kysymyksiä, joihin vastaaminen olisi saattanut heidät syytteen vaaraan 
heidän  omasta  toiminnastaan,  eikä  kumpaakaan  todistajista  ole 
myöskään  velvoitettu  antamaan  lausumaa,  jolla  liike-  tai 
ammattisalaisuus olisi tullut ilmaistuksi.  

Lisäksi on huomattava, ettei Kilpailuvirasto esityksessään ole esittänyt 
seuraamusmaksun  määräämistä  Tapio  Töllin  ja  Antti  Piiraisen 
nykyiselle  työnantajalle  Tieliikelaitokselle,  vaan  Kilpailuvirasto  on 
markkinaoikeudelle toimittamassaan esityksessä Tieliikelaitoksen osalta 
nimenomaisesti  todennut,  ettei  Kilpailuviraston  tutkimuksissa  saatu 
näyttö ole riittänyt seuraamusmaksun esittämiseen Tieliikelaitokselle. 

Edellä olevan perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei Tapio Töllillä tai 
Antti  Piiraisella  ole  ollut  myöskään oikeudenkäymiskaaren  17  luvun 
24 §:n 1 momentista tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklasta 
johtuvaa  perustetta  kieltäytyä  vastaamasta  heille  markkinaoikeuden 
suullisessa  käsittelyssä  esitettyihin  kysymyksiin.  Sanottuun  nähden 
markkinaoikeus  katsoo,  ettei  Töllin  ja  Piiraisen  velvoittaminen 
vastaamaan  sanottuihin  kysymyksiin  ole  ollut  oikeudenkäymiskaaren 
17  luvun  24  §:n  1  momentin  tai  Euroopan  ihmisoikeussopimuksen 
6 artiklan vastaista.

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  hylkää  Valtatien 
vaatimuksen markkinaoikeuden suullisessa käsittelyssä kuultujen Tapio 
Töllin  ja  Antti  Piiraisen  todistajankertomusten  huomioon  ottamatta 
jättämisestä. 

Väitetyt Kilpailuviraston menettelytapavirheet 

Kilpailuviraston esityksen kohteena olevista tahoista Interasfaltti / NCC 
Roads,  Lemminkäinen,  Rudus  Asfaltti,  SA-Capital  ja  Valtatie  ovat 
lisäksi  esittäneet  useita  väitteitä  Kilpailuviraston  menettelyn 
virheellisyydestä  asiaa  Kilpailuvirastossa  käsiteltäessä.  Yhtiöt  ovat 
esittäneet,  että  Kilpailuvirasto  on  ensinnäkin  syyllistynyt 
kuulemisvirheeseen sen laiminlyödessä varata niille tilaisuuden lausua 
yhtäältä  Kilpailuviraston  esitysluonnoksesta  ennen  sen  sisällön 
julkistamista  sekä  toisaalta  Kilpailuviraston  lopullisesta  esityksestä 
ennen sen jättämistä markkinaoikeudelle. Yhtiöt ovat myös esittäneet, 
että  Kilpailuvirasto  on  laiminlyönyt  tasapuolisuus-  ja 
selvittämisvelvollisuutensa  asiaa  Kilpailuvirastossa  käsiteltäessä. 
Yhtiöiden  mukaan  Kilpailuvirasto  on  lisäksi  pyrkinyt  käyttämään 
julkisuutta hyväkseen ja vaikuttamaan näin asian käsittelyyn.
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Hallintolain  71  §:n  1  momentin  mukaan  ennen  hallintolain 
voimaantuloa vireille tulleisiin hallintoasioihin sovelletaan hallintolain 
voimaan  tullessa  voimassa  olleita  säännöksiä.  Kilpailuviraston 
menettelyyn  kysymyksessä  olevaa  asiaa  käsiteltäessä  on  siten  tullut 
soveltaa muun ohella hallintomenettelylakia.   

Hallintomenettelylain 1 §:n mukaan hallintomenettelylakia sovelletaan 
hallintomenettelyyn.  Hallintomenettelylain  15  §:n  mukaan 
asianosaiselle  on  ennen  asian  ratkaisemista  varattava  tilaisuus  antaa 
selityksensä  muiden  tekemistä  vaatimuksista  ja  asiassa  olevista 
sellaisista  selvityksistä,  jotka  voivat  vaikuttaa  asian  ratkaisuun. Lain 
17 §:n  1  momentin  mukaan  viranomaisen  on  huolehdittava  asian 
selvittämisestä. Pykälän 3 momentin mukaan asiassa, joissa on useita 
asianosaisia, viranomaisen on huolehdittava asian selvittämisestä niin, 
ettei  asianosaisten  yhdenvertaisuutta  loukata.  Hallintomenettelylain 
1 §:n  mukaan  lain  14–28  §:ää  on  kuitenkin  noudatettava  vain,  jos 
hallintomenettelyssä  on  päätettävä  jonkun  edusta,  oikeudesta  tai 
velvollisuudesta. 

Kilpailuvirasto on puheena olevassa asiassa tehnyt kilpailunrajoituslain 
nojalla esityksen markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämisestä 
Kilpailuviraston esityksessä mainituille tahoille. Kilpailuvirasto ei näin 
ollen ole tehnyt asiassa sellaista ratkaisua, jolla se olisi päättänyt jonkun 
edusta,  oikeudesta  tai  velvollisuudesta.  Kilpailunrajoituslain  8  §:n 
3 momentin  (1529/2001)  mukaan  Kilpailuvirastolla  ei  ole  ollut  edes 
toimivaltaa määrätä seuraamusmaksua itse.   

Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei Kilpailuviraston voida 
katsoa  menetelleen  virheellisesti  siitä  syystä,  että  se  ei  ole  varannut 
yhtiöille  tilaisuutta  lausua  markkinaoikeuteen  toimittamastaan 
lopullisesta Kilpailuviraston esityksestä. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, 
että  asiassa  esitetyn  mukaan  Kilpailuvirasto  on  asian  käsittelyn 
yhteydessä  Kilpailuvirastossa  varannut  Kilpailuviraston  esityksen 
kohteena  oleville  tahoille  tilaisuuden  lausua  Kilpailuviraston 
seuraamusmaksuesitysluonnoksesta.  

Muihin edellä mainittuihin Kilpailuviraston menettelyn virheellisyyttä 
koskeviin väitteisiin liittyen markkinaoikeus toteaa, että Kilpailuvirasto 
voi  harkintavaltansa puitteissa  päättää  niistä  toimenpiteistä,  joihin se 
kilpailunrajoituslain  nojalla  ryhtyy.  Markkinaoikeudella  ei  ole 
kilpailunrajoituslain  nojalla  toimivaltaa  määrätä  Kilpailuvirastoa 
ryhtymään  toimenpiteisiin  eikä  määrätä  seuraamusmaksua 
elinkeinonharjoittajalle, jolle Kilpailuvirasto ei ole sitä esittänyt. 
 
Lisäksi  on otettava myös huomioon edellä  mainittu  seikka siitä,  että 
Kilpailuvirasto  ei  ole  antanut  ratkaisua  seuraamusmaksun 
määräämisestä vaan tehnyt sitä koskevan esityksen markkinaoikeudelle. 
Markkinaoikeuden  on  hallintolainkäyttölain  perusteella  puolestaan 
huolehdittava  muun  ohella  siitä,  että  asia  tulee  selvitetyksi,  sekä 
asianosaisten kuulemisesta.  
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Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo,  ettei  asian 
käsittelyssä  Kilpailuvirastossa  ole  puheena  olevilta  osin  näytetty 
tapahtuneen  sellaisia  virheitä,  jotka  estäisivät  markkinaoikeutta 
käsittelemästä  kysymyksessä  olevaa  Kilpailuviraston  esitystä 
seuraamusmaksun määräämisestä esityksen kohteena oleville tahoille. 

Pääasia

Kilpailuvirasto on katsonut,  että Interasfaltti  Oy, Lemminkäinen Oyj, 
Lohja  Rudus  –konserniin  kuuluvien  yhtiöiden  hankkimat  yhtiöt 
(Asfalttineliö Oy, Asfalttipiste Oy ja Espoon Asfaltti Oy), SA-Capital 
Oy,  Skanska  Asfaltti  Oy  ja  Kilpailuviraston  esityksessä  luetellut 
Skanska  Asfaltti  Oy:n  hankkimat  yritykset,  Super  Asfaltti  Oy  sekä 
Valtatie Oy ovat:
- jakaneet  Suomen  asfalttimarkkinat  muun  ohessa  työmäärien, 

asiakkaiden ja maantieteellisten alueiden perusteella;
- soveltaneet  sopimusta  tai  muuta  järjestelyä,  jonka  mukaan 

tarjouskilpailussa  jotkut  yritykset  ovat  luopuneet  tarjouksen 
tekemisestä  tai  ovat  olleet  velvollisia  antamaan  korkeamman  tai 
alemman  tarjouksen  kuin  toiset  taikka  tarjoushinta  muutoin  on 
perustunut tarjoajien yhteistoimintaan;

- luoneet  valvontajärjestelmän,  jolla  sovituissa  jako-osuuksissa 
pysymistä  on  seurattu  ja  poikkeamat  jako-osuuksissa  on  tasattu 
siten, että kartellin jäsenten ei ole kannattanut tehdä töitä yli oman 
osuutensa,  ja  toisaalta  kartellin  jäsenet  ovat  saaneet  hyvityksen 
saamatta  jääneestä  osuudesta,  mikä  on  kannustanut  yrityksiä 
pysymään kartellissa;

- organisoineet  kartellin  yritysten  johtotasolla,  minkä  lisäksi 
johtohenkilöt ovat aktiivisesti osallistuneet kartellin toimintaan;

- keskustelleet  Asfalttiliiton  puitteissa  asfalttimassan  hintatasosta, 
hinnoitteluperiaatteista  ja  myyntiehdoista  kartellin  ulkopuolisille 
yrityksille  sekä  pyrkineet  soveltamaan  kartellin  ulkopuolisille 
yrityksille  korkeampaa  asfalttimassan  hintaa  ja  niiden  toimintaa 
rajoittavia massanmyyntiehtoja sekä hankaloittaneet massan ostoa, 
mikäli yritys on tarjonnut kartellille kuuluvia urakoita;

- asettaneet  kartellin  jäsenille  tuotannon rajoituksia  määrittelemällä 
sallitun vuosittaisen tonnimäärän, jonka jäsenet ovat saaneet tehdä, 
ja  rajoittaneet  pienten  kartellissa  mukana  olleiden  yritysten 
toimintaa  asettamalla  urakoiden  kokoa  rajoittavia  ehtoja 
massanmyyntisopimuksiin;

- estäneet ja hankaloittaneet uusien yrittäjien tuloa alalle;
- painostaneet ja uhkailleet kartellin ulkopuolisia yrittäjiä liittymään 

kartelliin;
- käyttäneet  välillistä  boikottia  uhkailemalla  laitteiden  myyjiä 

liikesuhteiden  katkaisemisella,  mikäli  nämä  myyvät  laitteita 
kartellin ulkopuolisille tai uusille yrittäjille;

- vaihtaneet keskenään liikesalaisuuksiksi luokiteltavia tietoja. 
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Kyseisellä toiminnallaan mainitut yhtiöt ovat Kilpailuviraston mukaan 
syyllistyneet  kilpailunrajoituslain  5  §:ssä  (480/1992)  kiellettyyn 
tarjouskartelliin  sekä  6  §:ssä  (480/1992)  kiellettyyn  markkinoiden 
jakamiseen,  hintakartelliin,  tuotannon  rajoittamiseen  ja 
tietojenvaihtoon.  Lisäksi  Asfalttiliitto  ry  on  syyllistynyt 
kilpailunrajoituslain 6 §:ssä (480/1992) kiellettyyn tietojenvaihtoon. 

Edellä mainitun lisäksi Kilpailuvirasto on katsonut, että Interasfaltti Oy, 
Lemminkäinen  Oyj,  Lohja  Rudus  –konserniin  kuuluvien  yhtiöiden 
hankkimat yhtiöt (Asfalttineliö Oy, Asfalttipiste Oy ja Espoon Asfaltti 
Oy), SA-Capital Oy, Skanska Asfaltti Oy ja Kilpailuviraston esityksessä 
luetellut Skanska Asfaltti Oy:n hankkimat yritykset, Super Asfaltti Oy 
ja  Valtatie  Oy  ovat  kerrotulla  toiminnallaan  syyllistyneet  myös 
Euroopan  yhteisön  perustamissopimuksen  81  artiklan  1  kohdan 
mukaiseen  kiellettyyn  markkinoiden  jakamiseen,  hintakartelliin, 
tarjouskartelliin,  tuotannon  rajoittamiseen  ja  tietojenvaihtoon  sekä 
Asfalttiliitto ry perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaiseen 
kiellettyyn tietojenvaihtoon.

Kilpailuviraston  mukaan  edellä  tarkoitettu  kilpailunrajoituslain 
vastainen menettely on kestänyt
-  Asfalttiliiton  osalta  huhtikuusta  1997  lukien  marraskuuhun  1997 
saakka,
- Interasfaltin osalta 7.7.1997–11.2.2002,
- Lemminkäisen osalta 2.5.1994–11.2.2002, 
- Rudus Asfaltin hankkimien Asfalttineliön, Asfalttipisteen ja Espoon 
Asfaltin osalta 1.1.1997–16.10.2000, 
- SA-Capitalin osalta 1.5.1995–15.2.2000, 
- Skanska Asfaltin ja Kilpailuviraston esityksessä lueteltujen Skanska 
Asfaltin hankkimien yritysten osalta 2.5.1994–11.2.2002, 
- Super Asfaltin osalta 16.4.1998–7.7.2001, sekä 
- Valtatien osalta 1.1.1995–11.2.2002. 

Edellä  mainitun  perusteella  Kilpailuvirasto  on  esittänyt,  että 
markkinaoikeus toteaa
- Asfalttiliitto ry:n syyllistyneen vuonna 1997 kilpailunrajoituslain 6 §:n 
(480 /1992) vastaiseen toimintaan ja määrää sille 4.000 euron suuruisen 
seuraamusmaksun, 
-  Interasfaltti  Oy:n  syyllistyneen  ajalla  7.7.1997–11.2.2002 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  (480 /1992) vastaiseen  toimintaan  ja 
määrää sille 4.600.000 euron suuruisen seuraamusmaksun,
-  Lemminkäinen  Oyj:n  syyllistyneen  ajalla  2.5.1994–11.2.2002 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  (480 /1992) vastaiseen  toimintaan  ja 
määrää sille 68.000.000 euron suuruisen seuraamusmaksun,
-  Lohja Rudus Oy:n hankkimien yhtiöiden (Asfalttineliö Oy, Espoon 
Asfaltti  Oy  ja  Asfalttipiste  Oy)  syyllistyneen  ajalla  1.1.1997–
16.10.2000  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  (480/1992) vastaiseen 
toimintaan ja  määrää Rudus Asfaltti  Oy:lle  140.000 euron  suuruisen 
seuraamusmaksun, 
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-  SA-Capital  Oy:n  syyllistyneen  ajalla  1.5.1995–15.2.2000 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  (480 /1992) vastaiseen  toimintaan  ja 
määrää sille 500.000 euron suuruisen seuraamusmaksun,
-  Skanska  Asfaltti  Oy:n  ja  Kilpailuviraston  esityksessä  lueteltujen 
Skanska  Asfaltti  Oy:n  hankkimien  yritysten  syyllistyneen  ajalla 
2.5.1994–11.2.2002  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  (480 /1992) 
vastaiseen  toimintaan  ja  määrää  Skanska  Asfaltti  Oy:lle  11.000.000 
euron suuruisen seuraamusmaksun,
-  Super  Asfaltti  Oy:n  syyllistyneen  ajalla  16.4.1998–7.7.2001 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  (480 /1992) vastaiseen  toimintaan  ja 
määrää sille 68.000 euron suuruisen seuraamusmaksun, sekä
-  Valtatie  Oy:n  syyllistyneen  ajalla  1.1.1995–11.2.2002 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  (480 /1992) vastaiseen  toimintaan  ja 
määrää sille 12.700.000 euron suuruisen seuraamusmaksun.

Lisäksi  Kilpailuvirasto  on  vaatinut,  että  Interasfaltti  Oy:n, 
Lemminkäinen  Oyj:n,  Lohja  Rudus  –konserniin  kuuluvien  yhtiöiden 
hankkimien  yhtiöiden  (Asfalttineliö  Oy,  Asfalttipiste  Oy  ja  Espoon 
Asfaltti  Oy),  SA-Capital  Oy:n,  Skanska  Asfaltti  Oy:n  ja 
Kilpailuviraston  esityksessä  lueteltujen  Skanska  Asfaltti  Oy:n 
hankkimien  yritysten,  Super  Asfaltti  Oy:n  ja  Valtatie  Oy:n  sekä 
Asfalttiliitto  ry:n  katsotaan  syyllistyneen  Euroopan  yhteisön 
perustamissopimuksen 81 artiklan vastaiseen menettelyyn.

Asfalttiliitto ry on kiistänyt syyllistyneensä kilpailunrajoituslain 6 §:n 
(480/1992) rikkomiseen tai sen vastaiseen toimintaan taikka Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan rikkomiseen ja vaatinut, että 
Kilpailuviraston esitys hylätään.

Interasfaltti  Oy  /  NCC  Roads  Oy  ovat  ensinnäkin  lausuneet,  että 
Kilpailuviraston  esittämän  vaatimuksen  seuraamusmaksun 
määräämisestä on katsottava kohdistetun ainoastaan Interasfalttiin. Sekä 
Interasfaltti  että  NCC  Roads  ovat  vastanneet  Kilpailuviraston 
seuraamusmaksuesitykseen, kiistäneet sen perusteettomana ja vaatineet, 
että  Kilpailuviraston  esitys  hylätään.  Joka  tapauksessa  Interasfaltti  / 
NCC Roads ovat katsoneet, että yksin Interasfaltin on katsottava olevan 
vastuussa  Kilpailuviraston  esityksessä  kuvatusta  menettelystä  ja  että 
Interasfalttiin  nähden  kyseinen  Kilpailuviraston  esittämä  vaatimus 
seuraamusmaksun  määräämisestä  on  prekludoitunut  Interasfaltin 
julkisen haasteen johdosta. 

Lemminkäinen  Oyj  on  kiistänyt  kaikki  Kilpailuviraston  esityksessä 
esitetyt väitteet perusteettomina ja vaatinut, että Kilpailuviraston esitys 
hylätään. 

Rudus  Asfaltti  Oy  on  kiistänyt,  että  Asfalttineliö,  Asfalttipiste  tai 
Espoon Asfaltti olisi syyllistynyt Kilpailuviraston esityksessä kuvattuun 
kilpailunrajoituslain 5 tai 6 §:n  (480 /1992) vastaiseen menettelyyn, ja 
vaatinut, että Kilpailuviraston esitys hylätään. 
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SA-Capital  Oy  on  kiistänyt  syyllistyneensä  kilpailunrajoituslain  tai 
Euroopan  yhteisön  perustamissopimuksen  81  artiklan  1  kohdan 
vastaiseen toimintaan ja vaatinut, että Kilpailuviraston esitys hylätään.

Skanska Asfaltti Oy on kiistänyt, että se tai Kilpailuviraston esityksessä 
luetellut  Skanska  Asfaltin  hankkimat  yritykset  olisivat  syyllistyneet 
Kilpailuviraston esityksessä kuvattuun kiellettyyn kilpailunrajoitukseen, 
ja  vaatinut,  että  Kilpailuviraston  esitys  hylätään.  Joka  tapauksessa 
Skanska  Asfaltti  on  katsonut,  ettei  se  ole  vastuussa  Sata-Asfaltin 
menettelyn osalta. 

Super  Asfaltti  Oy  on  kiistänyt  syyllistyneensä  Kilpailuviraston 
esityksessä  kuvattuun  menettelyyn  ja  vaatinut,  että  Kilpailuviraston 
esitys hylätään. 

Valtatie  Oy  on  kiistänyt  syyllistyneensä  Kilpailuviraston  esityksessä 
kuvattuun kilpailunrajoituslain  vastaiseen  toimintaan  ja  vaatinut,  että 
Kilpailuviraston esitys hylätään. 

Käsillä  olevassa  asiassa  on  siten  kysymys  siitä,  ovatko  Interasfaltti, 
Lemminkäinen,  Lohja  Rudus  –konserniin  kuuluvien  yhtiöiden 
hankkimat  yhtiöt  (Asfalttineliö,  Asfalttipiste  ja  Espoon Asfaltti),  SA-
Capital,  Skanska  Asfaltti  ja  Kilpailuviraston  esityksessä  luetellut 
Skanska  Asfaltin  hankkimat  yritykset,  Super  Asfaltti  ja  Valtatie  sekä 
Asfalttiliitto  menetelleet  kilpailunrajoituslain  5  tai  6  §:n  (480/1992) 
taikka Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisesti. 
Lisäksi  siinä  tapauksessa,  että  mainittujen  tahojen  katsotaan 
menetelleen  kilpailunrajoituslain  5  tai  6  §:n  (480/1992)  vastaisesti, 
asiassa  on  kysymys  kilpailunrajoituslaissa  tarkoitetun 
seuraamusmaksun määräämisestä  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena 
oleville tahoille.  

Näytön arviointi 

Kilpailuviraston esityksen mukaan yhtäältä valtion urakat (Tielaitoksen 
ja  Ilmailulaitoksen  urakat)  ja  toisaalta  muut  urakat  (kuntien  ja 
yksityisten  urakat)  on  jaettu  erikseen  eikä  kyseisiä  jakoja 
pääsääntöisesti  ole  sekoitettu  keskenään.  Asiassa  esitetyn  selvityksen 
valossa mainitut valtion urakat ja muut urakat ovat myös poikenneet 
toisistaan  ensinnäkin  sen  suhteen,  miten  päätöksenteko  yrityksissä 
urakoita  koskevien  tarjousten  laatimisen  suhteen  on  ollut  järjestetty, 
sekä  toiseksi  sen  suhteen,  miten  itse  kyseisten  töiden  urakointi  on 
tapahtunut.

Edellä  mainittujen  valtion  urakoiden  osalta  tarjousten  laatiminen  on 
suurimmissa  yhtiöissä  ollut  pääsääntöisesti  keskitetty  yritysten 
pääkonttoriin  tai  muutoin  yhdelle  henkilölle.  Sen  sijaan  edellä 
mainittujen  muiden  urakoiden  (kuntien  ja  yksityisten  urakat)  osalta 
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tarjousten  laatiminen  on  ollut  hajautettu  maantieteellisesti  yritysten 
aluetasolle. 

Valtion  urakoiden  suorittaminen  on  puolestaan  tapahtunut 
pääsääntöisesti niin sanotuilta liikkuvilta asfalttiasemilta käsin, kun taas 
kuntien  ja  yksityisten  urakoiden  suorittaminen  on  tapahtunut  niin 
sanotuilta  kiinteiltä  asfalttiasemilta  käsin.  Liikkuvien  ja  kiinteiden 
asfalttiasemien erojen vuoksi liikkuvilta asemilta ei yleensä ole voinut 
tehdä kuntien tai yksityisten urakoita.

Edellä  lausuttuun nähden markkinaoikeus  on  seuraavassa tarkastellut 
Kilpailuviraston  esityksessä  tarkoitettujen  markkinoiden  jakamisen  ja 
tarjousyhteistyön  sekä  näihin  liittyen  urakoiden  valvonta-  ja 
tasausjärjestelmien  osalta  asiassa  esitettyä  näyttöä  toisaalta  erikseen 
edellä mainittujen valtion urakoiden osalta sekä toisaalta erikseen edellä 
mainittujen  muiden  töiden  (kuntien  ja  yksityisten  urakat)  osalta. 
Edelleen viimeksi mainittujen muiden töiden osalta markkinaoikeus on 
tarkastellut  asiassa  esitettyä  näyttöä  maantieteellisesti  alueittain 
jaoteltuna.

Kuntien ja yksityisten teettämät asfaltointityöt 

Kilpailuviraston  mukaan  kartellin  toiminta  on  jakautunut  yhtäältä 
kunta-  ja  yksityissektorin  urakoihin  sekä  toisaalta  valtion  urakoihin. 
Kilpailuviraston esittämän mukaan myös kunta-  ja  yksityisten töiden 
osalta kartelli on toiminut valtakunnallisesti. Kilpailuviraston mukaan 
kartellissa  ovat  olleet  mukana  kaikki  Suomen  suurimmat 
asfalttiyritykset, minkä lisäksi mukana on ollut vaihtelevasti pienempiä 
paikallisia  yrityksiä.  Kartelli  on  jakanut  markkinat  alueellisesti  koko 
Suomen  alueella.  Alueellisesta  koko  valtakunnan  kattavasta 
markkinoiden jaosta  on Kilpailuviraston mukaan osoituksena se,  että 
Kilpailuviraston hankkima näyttö kattaa useita paikkakuntia ja alueita 
koko Suomen alueella,  kuten esimerkiksi  pääkaupunkiseudun,  Länsi-
Suomen  alueen  Turun  ympäristössä,  Pohjanmaan  ja  Länsirannikon 
seudut,  Oulun  ja  Lapin  alueen,  Hämeen  läänin  sekä  Itä-Suomesta 
Kuopion  alueen.  Tällainen  eri  puolilla  Suomea  jatkunut  toiminta  on 
Kilpailuviraston  mukaan  osoitus  järjestelmällisestä  koko  maan 
kattavasta kartellista.  

Kuopion talousalue 

Asiassa esitetty näyttö

Heikki Alanen

Heikki Alanen on omistanut yhdessä Anneli Alasen kanssa Tekra-yhtiöt 
Oy:n, jonka tytäryhtiö Asfaltti-Tekra on ollut. Heikki ja Anneli Alanen 
ovat  myyneet  Tekra-yhtiöt  Oy:n  osakekannan  kahdessa  vaiheessa 
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Skanskalle,  ensin  vuoden  1995  lopussa  45  prosenttia  sanotusta 
osakekannasta ja sittemmin vuoden 1997 lopussa loput 55 prosenttia. 
Heikki  Alanen  on  toiminut  Asfaltti-Tekran  toimitusjohtajana  vuoden 
1997 loppuun saakka, jolloin hän on jäänyt päivätyöstä pois. Asfaltti-
Tekran  toiminimi  on  sittemmin  1.11.2000  lukien  muutettu  Skanska 
Asfaltiksi. 

Heikki  Alanen on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut, 
että aloite Kuopion talousalueen asfaltointitöiden jakamisesta oli tullut 
Lemminkäisen  Matti  Kokolta.  Alasen  kertoman  mukaan  Kokolta 
tulleen  ehdotuksen  jälkeen  hän  ja  Kokko  olivat  koko  vuoden  1994 
alkupuolen ”jankuttaneet” jako-osuuksista aina, kun he olivat tavanneet. 
Alanen on kertonut, että Kokko oli ehdottanut Asfaltti-Tekran osuuden 
suuruudeksi Kuopion talousalueen noin 60.000 tonnin asfaltointitöiden 
kokonaismarkkinoista  15.000  tonnia,  kun  taas  Alanen  kertomansa 
mukaan oli lähtenyt markkinoiden jakamisesta puoliksi Asfaltti-Tekran 
ja Lemminkäisen kesken.  

Heikki Alasen kertoman mukaan hän ja Matti Kokko olivat sittemmin 
päässeet sopimukseen Kuopion talousalueen kunta- ja yksityisten töiden 
jakamisesta  Lemminkäisen  pääkonttorilla  Helsingissä  pidetyssä 
tapaamisessa. Kyseinen tapaaminen on Alasen muistaman mukaan ollut 
2.5.1994.  Alanen  on  kuitenkin  pitänyt  mahdollisena,  että  kyseinen 
tapaaminen  on  ollut  jonakin  toisena  ajankohtana  samana  vuonna. 
Päivämäärään  2.5.1994  liittyen  Kilpailuvirasto  on  esittänyt  asiassa 
kirjallisena  todisteena  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  3)  kopion 
päivämäärää 2.5.1994 koskevasta Alasen kalenterin sivusta, johon on 
merkitty muun ohella kello 9:n kohdalle ”Asf. sopimus” ja kello 14:n 
kohdalle  ”soit.  Kokko”.  Jälkimmäisen  kalenterimerkinnän  osalta 
Alanen on kertonut, että tapaamisessa Kokon kanssa oli jäänyt jotain 
avoimeksi ja  että  Alanen toimistolle palattuaan oli  varmaan yrittänyt 
tavoittaa Kokkoa, muttei ollut saanut tätä kiinni, minkä vuoksi Alanen 
oli kirjoittanut kalenteriinsa, että oli vielä soitettava Kokolle.
 
Heikki Alanen on kertonut, että kyseisessä noin pari tuntia kestäneessä 
tapaamisessa hän ja Matti Kokko olivat sopineet Kuopion talousalueen 
kunta- ja yksityisten töiden jakamisesta siten, että Asfaltti-Tekran osuus 
kyseisistä töistä oli  1/3 eli  noin 20.000 tonnia ja Lemminkäisen 2/3. 
Alasen kertoman mukaan sanotun lisäksi sopimukseen oli kuulunut se, 
että Kokko oli edellä mainitun, Asfaltti-Tekralle sovitun osuuden lisäksi 
luvannut Asfaltti-Tekralle parituhatta tonnia Sata-Asfaltille kuuluneelta 
Suonenjoen alueelta. Alasen mukaan Sata-Asfaltilla oli nimittäin ollut 
oma  reviiri  Pieksämäen,  Varkauden,  Leppävirran  ja  Suonenjoen 
alueella. Alanen on kertonut, että Kokko oli luvannut hoitaa kyseisen 
asian  Sata-Asfaltin  toimitusjohtajan  Leo Keinosen  kanssa.  Alanen ei 
kertomansa  mukaan  muistanut,  oliko  hän  itse  ollut  yhteydessä 
Keinoseen asian tiimoilta. 

Heikki Alasen kertoman mukaan sopimukseen oli kuulunut edelleen se, 
että  Lemminkäinen  sai  Kuopion  kaupungin  työt  ja  Asfaltti-Tekra 
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Kuopion talousalueen reunakuntien, kuten Suonenjoen,  Rautalammin, 
Vesannon  ja  Karttulan  työt.  Tämän  lisäksi  sopimukseen  oli  niin 
sanottuna  reunaehtona  kuulunut  vielä  se,  ettei  Asfaltti-Tekra  ollut 
saanut tarjota Sata-Asfaltin alueelle, kuten Varkauteen, eikä myöskään 
Joensuuhun, joka oli kuulunut Lemminkäiselle, eikä Jyväskylään, jossa 
olivat  olleet  Lemminkäinen  ja  Valtatie.  Alanen  on  kertonut,  ettei 
viimeksi  mainittujen  kahden  kaupungin  urakoiden  tarjoaminen  olisi 
sinänsä onnistunutkaan Asfaltti-Tekran Kuopion asfalttiasemalta käsin. 
Asfaltti-Tekra  olisi  Alasen  mukaan  voinut  kuitenkin 
pitkäaikaisemmassa urakassa hankkia sinne paikalle asfalttiaseman.

Sopimuksen  tekemisen  osalta  Heikki  Alanen  on  vielä  kertonut,  että 
”pelinhenki”  oli  ollut  se,  että  mikäli  Asfaltti-Tekra  ei  suostu 
sopimukseen, se ei tulisi saamaan mitään.

Kyseisen  Asfaltti-Tekran  ja  Lemminkäisen  välisen  sopimuksen 
käytännön  toteuttaminen  oli  Heikki  Alasen  mukaan  ”delegoitu” 
yhtiöissä  alaspäin.  Alasen  kertoman  mukaan  hän  oli  sopimuksen 
tekemisen jälkeen ilmoittanut asiasta Asfaltti-Tekran Jarmo Sikaselle ja 
Matti  Kokko  puolestaan  Lemminkäisen  Risto  Krögerille.  Sikanen  ja 
Kröger olivat siten käytännössä seuranneet jakoja ja tonnimääriä. 

Heikki Alanen on kertonut käsityksenään, että ”isot kuviot” olivat olleet 
sovitut niin sanotun ”ydinpiirin” keskuudessa. Alanen on kertonut, että 
mainittuun ydinpiiriin olisivat kuuluneet Lemminkäisen Matti Kokko ja 
Valtatien  Antero  Blomberg  sekä  lisäksi  varmaankin  Interbetonin 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  Olli  Kokkonen,  Sata-Asfaltin  Leo 
Keinonen ja  Savatien Seppo Aho.  Alanen itse  ei  kuulunut  kyseiseen 
ydinpiiriin. Alanen ei kertomansa mukaan ollut itse ollut koskaan läsnä 
kokouksissa, joissa olisi ollut useampia henkilöitä paikalla, vaan hän oli 
keskustellut  aina  kahdestaan  joko  Lemminkäisen  Matti  Kokon  tai 
Valtatien Antero Blombergin kanssa taikka kahdestaan Lemminkäisen 
Itä-Suomen aluevastaava Juhani Lithoviuksen kanssa. 
 
Heikki  Alanen  on  kertonut  tavanneensa  vuoden  1994  jälkeen 
Lemminkäisen silloisen Itä-Suomen aluepäällikön Juhani Lithoviuksen 
useita kertoja, ehkä kaikkiaan noin kymmenkunta kertaa. Tapaamisissa 
oli Alasen mukaan keskusteltu siitä, oliko kaikki mennyt niin kuin oli 
sovittu.  Alanen  ei  kertomansa  mukaan  muistanut  kuitenkaan 
tarkemmin,  mistä  hän  ja  Lithovius  olivat  tapaamisissa  keskustelleet. 
Kilpailuviraston kirjallisena todisteena esittämään kopioon päivämäärää 
24.9.1997  koskevasta  Alasen  kalenterin  sivusta,  johon  on  merkitty 
”soit. Litovius”, liittyen Alanen on kertonut tavanneensa Lithoviuksen 
kyseisenä päivänä Kuopiossa eräässä hotellissa, jossa he olivat syöneet 
ja jutelleet hyvinkin pitkään.  
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Jarmo Sikanen 

Jarmo  Sikanen  on  toiminut  asfalttialalla  vuodesta  1983  lähtien. 
Kilpailuviraston esityksessä tarkastellun ajanjakson 1994–2002  osalta 
Sikanen  on  aina  vuoden  2000  loppuun  saakka  ollut  Asfaltti-Tekran 
(1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  palveluksessa.  Asfaltti-Tekran 
palveluksessa  Sikanen  on  toiminut  ensin  työmaapäällikkönä,  sitten 
teknisenä johtajana sekä lopuksi aluejohtajana. Nykyisin Sikanen toimii 
teknisenä johtajana Suomen Laatuasfaltti Oy:ssä ja on myös kyseisen 
yhtiön osaomistaja.    

Sikanen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut,  että 
Asfaltti-Tekra oli vuonna 1994 sopinut Lemminkäisen kanssa Kuopion 
talousalueen kunta- ja yksityisten asfaltointitöiden jakamisesta. Sikanen 
ei  kertomansa  mukaan  ollut  itse  ollut  sopimassa  asiasta,  vaan  siitä 
Asfaltti-Tekran  puolelta  oli  ollut  sopimassa  Heikki  Alanen,  jolta 
Sikanen oli  sitten saanut tiedon asiasta. Sikasen mukaan sopimus oli 
pysynyt  samana koko ajan,  eli  Asfaltti-Tekran osuus  oli  ollut  1/3 ja 
Lemminkäisen 2/3 edellä mainituista töistä, minkä lisäksi sopimukseen 
oli  kuulunut  se,  että  Kuopion  kaupungit  työt  olivat  kuuluneet 
Lemminkäiselle.  Asfaltti-Tekralla  oli  sopimuksen  mukaan  ollut 
puolestaan oikeus tehdä muita töitä Kuopion kaupungin alueella sekä 
Rautalammen,  Suonenjoen  ja  Karttulan  työt.  Tämän  lisäksi  oli  ollut 
kuntia, joiden työt oli jaettu Asfaltti-Tekran ja Lemminkäisen välillä sen 
mukaan, kummalla oli vähemmän tonneja.

Sikanen on lisäksi  kertonut,  että  sopimukseen oli  edelleen  kuulunut, 
ettei  Asfaltti-Tekra saanut  tehdä töitä  Jyväskylässä,  Varkaudessa eikä 
Joensuussa.  Sikasen  mukaan  Asfaltti-Tekra  ei  ollut  tehnyt  töitä 
myöskään  Leppävirralla  ja  Pieksämäellä,  sillä  ne  olivat  olleet  Sata-
Asfaltin aluetta.

Sikanen on kertomansa mukaan ollut sopimassa Kuopion talousalueen 
kunta-  ja  yksityisiä  koskevista  yksittäisistä  urakoista.  Sikanen  on 
kertonut sopineensa hinnoista joka vuosi ajalla 1994–2000. 

Sikanen on kertonut,  että hinnoista  sopiminen oli  yleensä tapahtunut 
Lemminkäisen  Risto  Krögerin  kanssa.  Yhteydenpito  oli  tapahtunut 
puhelimitse ja se oli ollut päivittäistä tai vähintään viikoittaista. Sikanen 
on  kertonut  sopineensa  hinnoista  Kuopion  talousalueen  kunta-  ja 
yksityisten töiden osalta myös Valtatien Veikko Huotarin, Sata-Asfaltin 
Martti Luomalan ja Asfalttineliön Kalevi Hakkaraisen kanssa. Sikasen 
mukaan  90-prosenttisesti  oli  kuitenkin  riittänyt  sopiminen 
Lemminkäisen Krögerin kanssa, sillä Kröger oli joko tiennyt muiden 
tarjoajien  hinnat  tai  tarjouskilpailu  oli  kohdistunut  Lemminkäisen  ja 
Asfaltti-Tekran  alueelle,  eivätkä  muut  tarjoajat  olleet  osallistuneet 
tarjouskilpailuun.

Sikanen on kertomansa mukaan tavannut Lemminkäisen aluejohtajana 
toimineen  Juhani  Lithoviuksen  pari  kolme  kertaa,  yhden  kerran 
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Kajaanissa yhdessä Heikki Alasen kanssa sekä pari kertaa Kuopiossa 
Hotelli  Puijonsarvessa.  Sikasen  mukaan  hän  ja  Lithovius  olivat 
keskustelleet  Kuopion  talousalueen  tonnijaoista.  Sikasen  kertoman 
mukaan Lithoviuksella oli ollut jostain syystä näkemys, jonka mukaan 
Asfaltti-Tekran tonnimäärä olisi ollut pienempi kuin miten Sikanen ja 
Lemminkäisen Risto Kröger olivat asian ymmärtäneet.

Raimo Heikkilä 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Savatien  työmaapäällikkönä 
sekä  sittemmin  Viarex  Oy:n  osakkaana  toiminut  Raimo Heikkilä  on 
kertonut tienneensä, että Asfalttineliölle oli kuulunut vähäisessä määrin 
töitä Viitasaaren ympäristökunnissa.

Jarmo Sikasen muistiinpanot

Kilpailuvirasto  on  Kuopion  talousalueen  kunta-  ja  yksityisiin  töihin 
liittyen  esittänyt  lisäksi  kirjallisena  todisteena  Jarmo  Sikasen 
päiväämättömät, kaksisivuiset muistiinpanot. 

Kyseisten  muistiinpanojen  ensimmäiselle  sivulle  on  kirjoitettu 
vasempaan reunaan allekkain ”VT”, ”TEKRA” ja ”LEMM.”. Kunkin 
mainitun merkinnän viereen muistiinpanoissa on lisäksi niin sanotuilla 
ranskalaisilla  viivoilla  merkitty  pääasiassa  kuntien  nimiä  ja  niiden 
kohdalle tonnimääriä. Merkinnän ”VT” kohdalla on mainittu ”Iisalmi 
kaupunki”,  ”Iisalmi  muut”  ja  ”YIT  omat  ?”  sekä  jokaisen  näiden 
yhteyteen  tonnimääräksi  5.000.  Merkinnän  ”TEKRA”  kohdalla  on 
lueteltu useita kuntia, muun ohella: Suonenjoki ja Rautalampi, yhteensä 
noin 2.000 tonnia;  Kuopio noin 5.000 tonnia sekä Karttula, Tervo ja 
Vesanto, yhteensä noin 12.000 tonnia. Tämän lisäksi muistiinpanoihin 
on merkitty tonnimäärien yhteismäärä, 15.200. Kohtaan ”LEMM.” on 
puolestaan  merkitty  ”Kuopion  kaupunki  (3-v)  n.  25000  t”  ja  ”muut 
(Kuopio osa, mistä loput?) n. 5000 t” sekä yhteistonnimääräksi ”n. 30–
35”. 

Muistiinpanojen toisella sivulla on puolestaan teksti:

” – puolet LEMM. määrästä
+ Suonenjoki – Rautalampi – Juva

  – massanteko VT ?
        market massat meiltä.

  –  korvaus jos jää alle
        tonnimäärä

  – 
  –          esim. 40 20 + määrätyt”
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Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  palveluksessa  toiminut  Jarmo  Sikanen  on 
edellä  mainittuihin  muistiinpanoihinsa  liittyen  kertonut,  että 
muistiinpanoissa  on  kysymys  hänen  laatimastaan  vuotta  1996 
koskeneesta  työmääräkatsauksesta,  jossa hän on arvioinut  sitä,  miten 
Asfaltti-Tekra saa sovitun osuutensa. 
 

Matti Kokko

Matti Kokko on toiminut koko Kilpailuviraston esityksessä tarkastellun 
ajanjakson  1994–2002  Lemminkäisen  Päällystys-  ja  kiviainesryhmän 
johtajana  aina  kesäkuussa  2002  tapahtuneeseen  eläkkeelle 
siirtymiseensä saakka. 

Kokko  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kiistänyt 
sopineensa  Lemminkäisen  Päällystys-  ja  kiviainesryhmän  edustajana 
vuosina  1994–2002  kilpailijoiden  kanssa  urakoiden  tai  asiakkaiden 
jakamisesta taikka hinnoista tai muista tarjousehdoista. Edelleen Kokko 
on kiistänyt maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet 
aiheettomia joko perusteeltaan tai määrältään. 

Kokko  on  kertonut,  ettei  hän  tavannut  Asfaltti-Tekran  silloista 
toimitusjohtajaa Heikki Alasta kertaakaan kevättalvella 1994 tai kevään, 
kesän  mittaan  kyseisenä  vuotena.  Kokon  kertoman  mukaan  hän  ja 
Heikki  Alanen  eivät  olleet  voineet  tavata  vuonna  1994  Asfalttiliiton 
hallituksen kokousten yhteydessä,  sillä Alanen oli  tullut  Asfalttiliiton 
hallitukseen vasta vuonna 1995.

Kokko on kiistänyt Heikki Alasen kertomuksen siitä, että hän ja Alanen 
olisivat  tavanneet  Lemminkäisen  pääkonttorilla  Helsingissä  2.5.1994 
kello  9.  Kokko  on  kolmen  kokouspöytäkirjan  sekä  kyseisen  päivän 
kalenterimerkintöjensä  perusteella  kertonut,  että  hän  oli  kyseisenä 
päivänä  ollut  kello  10:stä  alkaen  kolmen  eri  yhtiön  hallituksen 
kokouksessa.  Kokko ei  kertomansa mukaan ollut  keskustellut  Alasen 
kanssa myöskään puhelimitse myöhemmin samana päivänä.

Kokko  on  kiistänyt  paikkansapitämättömänä  Heikki  Alasen 
kertomuksen  siitä,  että  hän  olisi  sopinut  Alasen  kanssa  Kuopion 
talousalueen kunta- ja yksityisten töiden osalta markkinoiden jaosta.  

Juhani Lithovius

Juhani  Lithovius  on  valmistunut  rakennusmestariksi  vuonna  1971  ja 
ollut  valmistumisestaan  lähtien,  lyhyttä  ajanjaksoa  lukuun  ottamatta, 
Lemminkäisen palveluksessa. Kilpailuviraston esityksessä tarkastellun 
ajanjakson  1994–2002  Lithovius  on  toiminut  Lemminkäisen 
aluejohtajana siten, että vuoden 1995 alkuun saakka hänen vastuullensa 
kuulunut  alue  muodostui  silloisten  Oulun  ja  Lapin  läänien  alueista. 
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Sittemmin vuoden 1995 alusta kyseinen alue laajeni kattamaan myös 
silloisten  Kuopion  ja  Pohjois-Karjalan  läänien  alueet.  Lithoviuksen 
esimiehenä  koko  tarkasteltavana  olevan  ajanjakson  1994–2002  on 
toiminut  Matti  Kokko.  Alaisena  toimineita  piiripäälliköitä 
Lithoviuksella  on  puolestaan  ollut  kyseisenä  ajanjaksona  suunnilleen 
seitsemän. 

Lithovius  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kiistänyt 
sopineensa Lemminkäisen Päällystysyksikön edustajana vuosina 1994–
2002 kilpailijoiden kanssa urakoiden tai asiakkaiden jakamisesta taikka 
hinnoista  tai  muista  tarjousehdoista.  Edelleen  Lithovius  on  kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko  perusteeltaan  tai  määrältään.  Lithovius  on  myös  kiistänyt 
sopineensa  kilpailijoiden  kanssa  siitä,  mille  yhtiöille  taikka  millä 
hinnoilla tai ehdoilla asfalttimassaa myydään. 

Lithovius  on  tekemäänsä  selvitykseen  perustuen  kertonut,  että 
Lemminkäisen  markkinaosuus  kunta-  ja  yksityisistä  töistä 
Lemminkäisen Kuopion piirikonttorin alueella vuosina 1994–2002 on 
vaihdellut joka vuosi. Lemminkäisen markkinaosuus on vaihdellut 53,4 
prosentin (vuosi 2000) ja 80 prosentin (vuosi 1995) välillä. Yhtenäkään 
vuotena  Lemminkäisen  markkinaosuus  ei  Lithoviuksen  kertoman 
mukaan ole ollut Heikki Alasen sovituksi väittämä 2/3 sanotun alueen 
töistä.

Lithovius  on  lisäksi  kertonut,  että  Lemminkäinen  on  tehnyt 
asfaltointitöitä  Heikki  Alasen  kertoman  mukaan  Asfaltti-Tekralle 
kuuluneilla alueilla: Suonenjoella vuonna 1995, Rautalammilla vuosina 
1995,  1997  ja  2000  sekä  Vesannolla  1997  ja  1999.  Edelleen 
Lithoviuksen mukaan myös Sata-Asfaltti, Valtatie ja Asfalttineliö ovat 
urakoineet Kuopion talousalueella vuosina 1994–1997. 
 
Lithoviuksen  mukaan  hän  on  tavannut  Heikki  Alasen  kolme  kertaa, 
kaksi  kertaa  vuonna  1995  ja  yhden  kerran  vuonna  2003  Kuopiossa 
hotellin aulassa molempien ollessa lähdössä pois hotellista. Lithovius 
on  kiistänyt  tavanneensa  Alasta  Kuopiossa  24.9.1997.  Viimeksi 
mainitulta  osin  Lithovius  on  matkalaskunsa  perusteella  kertonut 
olleensa  tuolloin  työmatkalla  Rovaniemellä.  Lithovius  on  lisäksi 
kiistänyt, että hän olisi koskaan keskustellut Alasen kanssa urakoiden 
jakamisesta Lemminkäisen ja Asfaltti-Tekran kesken. 

Jarmo Sikasen Lithovius on kertonut tuntevansa ainoastaan ulkonäöltä. 
Lithovius on kertonut tavanneensa Sikasen yhden kerran, talvella 1995 
Kajaanissa yhdessä Heikki Alasen kanssa. Lithovius on kiistänyt, että 
tuolloin  olisi  keskusteltu  Kuopion  talousalueen  asfaltointitöiden 
tonnijaoista.
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Eero Korte

Eero Korte on toiminut Tielaitoksen palveluksessa vuosina 1984–2003, 
ensin päällystysurakoiden apulaisvalvojana, sitten päällystysurakoiden 
valvojana  ja  viimeksi  päällysteinsinöörinä.  Nykyisin  Korte  toimii 
Carement Oy:n toimitusjohtajana.    

Korte on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kertonut käyneensä 
läpi  Kuopion  kaupungin  vuosina  1993–2004  järjestämien 
tarjouskilpailujen  tarjousaineiston  ja  hankintapäätökset.  Kuopion 
kaupungin  vuonna  1994 järjestämän tarjouskilpailun  osalta  Korte  on 
kertonut,  että  tarjousten  jättämisen  määräpäivä  kyseisessä 
tarjouskilpailussa oli ollut 8.4.1994. Edellä mainitun aineiston pohjalta 
tekemänsä  selvityksen  perusteella  Korte  on  Kuopion  kaupungin 
asfaltointitöiden hintakehityksen osalta kertonut, että ajalla 1994–1997 
hinnat, joista bitumin vaikutus on poistettu, olivat laskeneet seitsemän 
prosenttia.

Markkinaoikeuden arviointi 

Kilpailuviraston näyttö markkinoiden jakamisesta ja tarjousyhteistyöstä 
Kuopion  talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  töiden  osalta 
koostuu  lähinnä  markkinaoikeudessa  todistajina  kuultujen  Heikki 
Alasen, Jarmo Sikasen ja Raimo Heikkilän kertomuksista sekä Jarmo 
Sikasen muistiinpanoista. 

Heikki  Alanen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
sopineensa  Asfaltti-Tekran  edustajana  Lemminkäisen  Matti  Kokon 
kanssa Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien töiden 
jakamisesta siten, että Asfaltti-Tekran osuus kyseisistä töistä oli ollut 
1/3  eli  noin  20.000  tonnia  ja  Lemminkäisen  2/3,  minkä  lisäksi 
sopimukseen  oli  edelleen  kuulunut,  että  Lemminkäinen  sai  Kuopion 
kaupungin  työt  ja  Asfaltti-Tekra  Kuopion  talousalueen  reunakuntien, 
kuten Suonenjoen, Rautalammin, Vesannon ja Karttulan työt. Alanen on 
edelleen  kertonut,  että  osana  sopimusta  Kokko  oli  lisäksi  luvannut 
Asfaltti-Tekralle  parituhatta  tonnia  Sata-Asfaltille  kuuluneelta 
Suonenjoen  alueelta.  Lisäksi  sopimukseen  oli  niin  sanottuna 
reunaehtona kuulunut vielä se, ettei Asfaltti-Tekra ollut saanut tarjota 
Sata-Asfaltin alueelle,  kuten Varkauteen,  eikä myöskään Joensuuhun, 
joka oli kuulunut Lemminkäiselle, eikä Jyväskylään, jossa olivat olleet 
Lemminkäinen ja Valtatie. Alasen mukaan hänen ja Kokon tapaaminen 
oli ollut Lemminkäisen pääkonttorilla Helsingissä 2.5.1994. Alanen on 
kuitenkin pitänyt mahdollisena, että kyseinen tapaaminen oli ollut myös 
jonakin toisena ajankohtana samana vuonna. 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  palveluksessa  vuoden  2000  loppuun  saakka 
toiminut  Jarmo Sikanen on kertonut  kuulleensa Heikki  Alaselta,  että 
tämä oli sopinut Lemminkäisen kanssa Kuopion talousalueen kuntien ja 
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yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  jakamisesta.  Sikanen  on 
kertonut kyseisen sopimisen tapahtuneen vuonna 1994 ja sopimuksen 
pysyneen samana koko ajan.  Sikanen on lisäksi  kertonut  kuulleensa, 
että  sopimukseen oli  kuulunut,  ettei  Asfaltti-Tekra ollut  saanut  tehdä 
töitä  Jyväskylässä,  Varkaudessa  eikä  Joensuussa.  Sikasen  mukaan 
Asfaltti-Tekra  ei  ollut  tehnyt  töitä  myöskään  Leppävirralla  ja 
Pieksämäellä, sillä ne olivat olleet Sata-Asfaltin aluetta.
 
Matti  Kokko  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kiistänyt 
paikkansapitämättömänä Heikki Alasen kertomuksen siitä, että hän olisi 
sopinut  Alasen  kanssa  Kuopion  talousalueen  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien  töiden  osalta  markkinoiden  jaosta.  Kokko  on  kertonut 
olleensa  2.5.1994  kolmessa  eri  kokouksessa  eikä  siten  tavannut 
kyseisenä  päivänä  Heikki  Alasta,  kuten  ei  muutoinkaan  kertaakaan 
kevättalvella taikka kevään, kesän mittaan vuonna 1994.  

Heikki  Alasen  ja  Matti  Kokon  kertomukset  Kuopion  talousalueen 
kuntien ja yksityisten teettämien töiden markkinoiden jaosta ovat edellä 
todetulla  tavalla  ristiriitaiset.  Kyseisten  todistajankertomusten 
luotettavuuden arviointiin liittyen markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa 
ole  esitetty  sellaisia  seikkoja,  joiden  perusteella  Alasen  kertomuksen 
luotettavuus  olisi  mainitulta  osin  asetettava  kyseenalaiseksi.  Tässä 
suhteessa asiaa ei anna aihetta arvioida toisin myöskään se, että Alanen 
on alun perin kertonut sopimisen tapahtuneen vuonna 1995. Sen sijaan 
mitä tulee Kokon kertomukseen Kilpailuviraston esityksessä kuvatusta 
markkinoiden  jakamisesta  ja  tarjousyhteistyöstä  markkinaoikeus 
katsoo, että siihen nähden, että markkinaoikeudessa todistajina kuullut 
useiden eri yhtiöiden sekä Tielaitoksen palveluksessa toimineet henkilöt 
(esimerkiksi  Jarmo  Sikanen,  Juhani  Kallio,  Pertti  Kankare,  Raimo 
Heikkilä  ja  Antti  Piirainen)  ovat  kertoneet  joko  omakohtaisiin 
kokemuksiinsa  tai  kuulemaansa  perustuen  asfalttialan  toimijoiden 
jakaneen  markkinoita  tai  toimineen  yhteisymmärryksessä 
tarjouskilpailuissa jätettävien tarjousten antamisessa, ei koko työuransa 
aina 2002 tapahtuneeseen eläkkeelle siirtymiseen saakka asfalttialalla, 
Lemminkäisen  palveluksessa  työskennelleen  Kokon  kertomusta  siitä, 
ettei hän ollut edes kuullut huhuja kartellista, ole pidettävä uskottavana. 
Sanottuun  nähden  Alasen  ja  Kokon  todistajankertomusten 
luotettavuutta  arvioidessaan  markkinaoikeus  on  pitänyt  Alasen 
kertomusta Kokon kertomusta luotettavampana. 

Lisäksi  edellä  mainittua  Heikki  Alasen  kertomusta  Kuopion 
talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  töiden  markkinoiden 
jakamisesta  tukee  osaltaan  myös  edellä  selostettu  Jarmo  Sikasen 
kertomus. 

Tarjousyhteistyön osalta markkinaoikeudessa todistajana kuultu Jarmo 
Sikanen on puolestaan kertonut, että hän on ollut sopimassa Kuopion 
talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämiä  töitä  koskevista 
yksittäisistä urakoista ajalla 1994–2000. Sikanen on kertonut hinnoista 
sopimisen tapahtuneen yleensä Lemminkäisen Risto Krögerin kanssa, 

73



jonka  kanssa  yhteydenpito  oli  ollut  päivittäistä  tai  vähintään 
viikoittaista. Tämän lisäksi Sikanen on kuitenkin kertonut sopineensa 
hinnoista Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien töiden 
osalta myös Valtatien Veikko Huotarin, Sata-Asfaltin Martti Luomalan 
ja Asfalttineliön Kalevi Hakkaraisen kanssa. 

Ottaen  huomioon  edellä  selostetun  Jarmo  Sikasen  laatimien, 
päiväämättömien  muistiinpanojen  sisällöstä  sekä  Sikasen  kyseisiin 
muistiinpanoihin  liittyen  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna 
lausumasta markkinaoikeus katsoo, että kyseiset muistiinpanot osaltaan 
tukevat edellä mainittua Sikasen kertomusta.  

Se, etteivät Lemminkäisen toteutuneet markkinaosuudet ole välttämättä 
täysin vastanneet Heikki Alasen ja Jarmo Sikasen mainitsemia, taikka 
se,  että  Lemminkäinen  on  mahdollisesti  tehnyt  asfaltointitöitä 
markkinaoikeudessa  Juhani  Lithoviuksen  kertoman  mukaisesti  myös 
Suonenjoella,  Rautalammilla  ja  Vesannolla,  ei  anna  aihetta  arvioida 
edellä  esitettyä  toisin,  kuten  ei  myöskään  markkinaoikeudessa 
todistajana  kuullun  Eero  Kortteen  kertoma  Kuopion  kaupungin 
asfaltointitöiden hintakehityksestä.  
 
Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
näytetyksi,  että  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  ja 
Lemminkäinen  ovat  vuonna  1994,  ei  kuitenkaan  ennen  2.5.1994, 
sopineet  Kuopion  talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien 
asfaltointitöiden jakamisesta keskenään määrällisesti siten, että Asfaltti-
Tekran osuus sanotuista töistä on ollut 1/3 ja Lemminkäisen 2/3, sekä 
alueellisesti siten, että Lemminkäinen tekee Kuopion kaupungin työt ja 
Asfaltti-Tekra  niin  sanottujen  reunakuntien  kuten  Suonenjoen, 
Rautalammen,  Vesannon  ja  Karttulan  työt.  Edelleen  markkinaoikeus 
katsoo,  että  kyseinen  Asfaltti-Tekran  ja  Lemminkäisen  Kuopion 
talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämiä  töitä  koskenut  sopimus 
markkinoiden jaosta on jatkunut vuoden 2000 loppuun saakka. 

Lisäksi edellä lausutun huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo asiassa 
näytetyksi,  että  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  ja 
Lemminkäinen  ovat  vuodesta  1994  alkaen,  ei  kuitenkaan  ennen 
2.5.1994, vuoden 2000 loppuun saakka etukäteen sopineet keskenään 
Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonneet sen mukaisesti. 
Edelleen  markkinaoikeus  katsoo,  Kilpailuviraston  esityksessä  esitetyt 
aikarajaukset huomioon ottaen, että Asfaltti-Tekra on edellä mainitun 
lisäksi jossain määrin etukäteen sopinut myös Sata-Asfaltin, Valtatien ja 
Asfalttineliön kanssa sanottujen töiden tarjouskilpailuissa tarjottavista 
hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti, Sata-Asfaltin kanssa vuodesta 
1994  alkaen,  ei  kuitenkaan  ennen  2.5.1994,  vuoden  2000  loppuun 
saakka, Valtatien kanssa vuosina 1995–2000 sekä Asfalttineliön kanssa 
vuosina 1997–2000, 16.10.2000 saakka. 
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Sen sijaan siltä  osin kuin Heikki  Alasen ja  Jarmo Sikasen on edellä 
muutoin  selostettu  kertoneen  markkinoiden  jaosta  sekä  Raimo 
Heikkilän  selostettu  kertoneen  töiden  kuulumisesta  Asfalttineliölle 
Viitasaaren  ympäristökunnissa  markkinaoikeus  toteaa,  että  kyseiset 
kertomukset ovat perustuneet siihen, mitä Alanen, Sikanen ja Heikkilä 
ovat niin sanottuna toisen käden tietona kuulleet muiden henkilöiden 
kertovan.

Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo jääneen asiassa näyttämättä, 
että  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat  yhtiöt  taikka 
Asfalttineliö,  Asfalttipiste,  Espoon  Asfaltti  tai  Sata-Asfaltti  olisivat 
sopineet markkinoiden jaosta kuntien ja yksityisten teettämien töiden 
osalta  edellä  Heikki  Alasen,  Jarmo  Sikasen  ja  Raimo  Heikkilän 
mainitsemilla  alueilla  edellä  markkinaoikeuden  toteamaa  laajemmin. 
Edelleen  markkinaoikeus  katsoo  jääneen  asiassa  näyttämättä,  että 
kyseiset  yhtiöt  olisivat  etukäteen  sopineet  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien  töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista  sekä 
tarjonneet  sen  mukaisesti  taikka  soveltaneet  yhteisymmärryksessä 
muutakaan järjestelyä mainittujen hintojen osalta edellä Heikki Alasen, 
Jarmo  Sikasen  ja  Raimo  Heikkilän  mainitsemilla  alueilla  edellä 
markkinaoikeuden toteamaa laajemmin. 

Pohjanmaan alue 

Asiassa esitetty näyttö

Juhani Kallio

Juhani Kallio on työskennellyt  asfalttialalla  1970-luvulta lähtien aina 
vuoteen  2000  saakka.  Vuoden  2000  jälkeen  Kallio  on  työskennellyt 
ainoastaan lyhyitä ajanjaksoja asfalttialalla. Kilpailuviraston esityksen 
tarkoittamana ajanjaksona Kallio on työskennellyt Pohjanmaan alueella 
vuosina  1994–1997.  Kyseisenä  ajanjaksona  Kallio  on  ollut  ensiksi 
silloisen  AJB-Rakennus  Oy:n  palveluksessa  kahteen  otteeseen,  ensin 
vuoden 1994 toukokuun alusta saman vuoden marraskuun loppuun sekä 
sittemmin vielä  vuoden 1995 maaliskuusta  saman vuoden huhtikuun 
loppuun.  AJB-Rakennus  Oy:n  palveluksesta  Kallio  siirtyi  Tie-  ja 
Pihapäällyste  Oy:öön,  jonka  palveluksessa  Kallio  on  ollut  1.5.1995–
30.11.1996.  Tämän  jälkeen  Kallio  on  työskennellyt  Pohjanmaan 
alueella vielä  ollessaan Interbetonin palveluksessa työmaapäällikkönä 
vuoden  1997  maaliskuun  alusta  saman  vuoden  joulukuun  loppuun. 
Interbetonin  toiminimi  on  sittemmin  31.12.1998  lukien  muutettu 
Interasfaltiksi. 

Kallio  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
työskennelleensä  AJB-Rakennus  Oy:n  palveluksessa 
työmaapäällikkönä,  vastaten  yhtiön  fyysisesti  Mustasaaren  puolella 
sijainneen Vaasan koneaseman tuotannon pyörittämisestä. 
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Kallio on kertonut,  että AJB-Rakennus Oy:n palveluksessa hänen oli 
mahdollista  tarjota  vain todella  pieniä  kohteita.  Kallio ei  kertomansa 
mukaan ollut kuitenkaan koskaan tiedustellut syitä tähän esimieheltään. 
Kallion mukaan sanottu oli ollut turhaa, koska hän pitkään asfalttialalla 
toimineena oli pystynyt aistimaan syyt toimintatapoihin. 

Kallio oli kertomansa mukaan päätellyt, että AJB-Rakennus Oy oli ollut 
mukana sopimassa urakoiden jaosta. Rajallinen töiden saanti ei Kallion 
mielestä  voinut  johtua  mistään  muusta  kuin  urakoiden  jaosta 
sopimisesta.  Lisäksi  Kallion  kertoman mukaan kuntaurakat  päätyivät 
aina samoille yrityksille eivätkä ne edes sattumalta tuntuneet menevän 
ristiin.  Kallio  on  edelleen  kertonut,  että  myös  eräs  Lemminkäisen 
työnjohtotehtävissä  toiminut  henkilö  oli  nuhdellut  häntä  siitä,  että 
Kallio oli aktiivisesti yrittänyt hankkia yksityisiä töitä alueella.

Kallion  mukaan  hänen  käsityksensä  urakoiden  jaosta  sopimisesta 
perustui  kyseisellä  alalla  pitkään  toimineen  henkilön  käsitykseen. 
Kalliolla ei kertomansa mukaan ollut sinänsä faktatietoja asian suhteen. 
Asian  oli  kuitenkin  pystynyt  aistimaan  kaikkien  keskustelujen 
yhteydessä.

Tie- ja Pihapäällyste Oy:n aikaan (1.5.1995–30.11.1996) liittyen Kallio 
on  kertonut,  että  aloitettaessa  valmistautuminen  vuoden  1996 
Suupohjan alueen kuntien tarjouskilpailuun yksi Tie- ja Pihapäällyste 
Oy:n omistajista oli ilmaissut hänelle, että Lemminkäinen halusi saada 
Tie-  ja  Pihapäällyste Oy:n mukaan kartelliin sopimaan markkinoiden 
jaosta.
 
Kallio  on  kertonut,  että  sanotun  johdosta  hän  oli  19.4.1996  käynyt 
tapaamassa  Lemminkäisen  Kari  Sipilää  Lemminkäisen  toimistolla 
Seinäjoella. Kallio on kertonut, että kyseisen käynnin yhteydessä hän 
oli varmaan vaihtanut muutaman sanan myös tuntemansa erään toisen 
Lemminkäinen-konserniin  kuuluneen  yhtiön  palveluksessa  olleen 
henkilön kanssa.  Kallio  on kuitenkin kiistänyt,  että  hänen kyseisessä 
vierailussaan  Lemminkäisen  konttorilla  olisi  ollut  kysymys  viimeksi 
mainitun henkilön tapaamisesta. 

Kyseiseen  tapaamiseensa  liittyen  Kallio  on  kertonut,  että  hän  oli 
toiminut  lähinnä  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:n  niin  sanottuna 
neuvotteluhenkilönä  Lemminkäisen  ja  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:n 
välillä,  käyden  kuuntelemassa  Lemminkäisen  ehdot  kartelliin 
liittymiselle. Kallion kertoman mukaan Lemminkäisen ehdotus oli ollut, 
että Lemminkäinen ottaisi vuoden 1996 kuntatyöt ja että yksityiset työt 
jaettaisiin Lemminkäisen ja Tie- ja Pihapäällyste Oy:n kesken puoliksi. 
Kallio  oli  kuitenkin  ymmärtänyt  ehdotuksen  tarkoitetun  olemaan 
voimassa jatkuvasti. Kallion mukaan hän oli suhtautunut ehdotukseen 
oudoksuen,  koska  siinä  ei  ollut  otettu  huomioon lainkaan Valtatietä, 
joka  myös  toimi  alueella.  Kallio  on  kertonut,  että  hän  oli  kyseisen 
tapaamisen  jälkeen  tehnyt  jäljempänä  selostetut,  25.4.1996  päivätyt 
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muistiinpanonsa, joissa hän oli kertomansa mukaan tarkastellut aihetta 
myös paperilla. 

Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:ssä  Kallion  kertoman  mukaan  yksi  Tie-  ja 
Pihapäällyste  Oy:n  omistajista  oli  kannattanut  Lemminkäisen 
ehdotuksen hyväksymistä, mutta toiset olivat vastustaneet sitä.   
 
Vuoden 1996 Suupohjan alueen kuntien tarjouskilpailuun liittyen Kallio 
on  kertonut,  että  hän  oli  ennen  tarjousten  jättämiselle  asetetun 
määräajan  päättymistä  saanut  Lemminkäiseltä  hinnat,  joita  Tie-  ja 
Pihapäällyste Oy:n piti tarjota. Kallion mukaan kyseiset hinnat olivat 
olleet Lemminkäisen Kari Sipilän laatimat ja Kallio oli saanut ne joko 
suoraan  Sipilältä  tai  sitten  Lemminkäisen  Mauno  Luomalan 
välityksellä. 

Kallio  on  kertonut,  että  edellä  mainitun  lisäksi  oli  sovittu,  että 
tarjousten  jättämiselle  asetetun  määräpäivän  aamupäivällä 
Lemminkäisen  edustaja  tulee  käymään  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:n 
toimistolla.  Kallion  kertoman  mukaan  tapaaminen  oli  sovittu  sen 
vuoksi,  että  Lemminkäinen  saattoi  varmistautua  siitä,  että  Tie-  ja 
Pihapäällyste Oy tulee käyttämään sille Lemminkäisen taholta annettuja 
hintoja,  ja  että  toisaalta  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy  sai  tiedon 
Lemminkäisen  tarjouksen  hinnoista.  Kallion  mukaan  Lemminkäisen 
Mauno  Luomala  oli  sovitun  mukaisesti  tullutkin  käymään  Tie-  ja 
Pihapäällyste  Oy:n  toimistolla.  Kallion  kertoman  mukaan  hänen 
näytettyään Tie- ja Pihapäällyste Oy:n tarjouksen ja pyydettyään saada 
nähdä  vastaavasti  Lemminkäisen  tarjous  Luomala  oli  kuitenkin 
todennut,  ettei  hänellä  ollut  sitä mukanaan ja että hän oli  ainoastaan 
juoksupoika, minkä jälkeen Kallio oli todennut Luomalalle, että tämä 
oli vapaa poistumaan. Kallio on kertonut, että sanotun jälkeen hän oli 
soittanut  Lemminkäisen  Kari  Sipilälle  ja  ilmoittanut  tälle 
ymmärtäneensä,  että  kyseisen  Lemminkäisen  toimenpiteen  johdosta 
heidän sopimuksensa oli purkautunut ja että Tie- ja Pihapäällyste Oy 
tulisi jättämään oikean tarjouksen. Kallion mukaan Tie- ja Pihapäällyste 
Oy oli lopulta myös voittanut kyseisen tarjouskilpailun.
 
Kallion mukaan hän jättäytyi pois Tie- ja Pihapäällyste Oy:stä vuoden 
1996 kauden jälkeen. Kallion kertoman mukaan Tie- ja Pihapäällyste 
Oy oli sittemmin liittynyt kartelliin. Kallio on todennut tienneensä asian 
sen perusteella, että yhtiön tonnimäärä oli pysynyt jatkossa vakiona. 
 
Vuosien  1995  ja  1996  osalta  Kallio  on  todennut,  että  Pohjanmaalla 
hinnoista olivat olleet sopimassa ja urakoita jakamassa Lemminkäinen 
ja Valtatie.

Interbetonin ajasta Pohjanmaalla maaliskuun alusta 1997 saman vuoden 
loppuun Kallio  on kertonut,  että  keväällä 1997 Interbetoni  oli  hänen 
tietämänsä mukaan ollut isoista yrityksistä ainoa, joka tuolloin oli ollut 
kartellin ulkopuolella. Kallion mukaan Interbetoni oli tuolloin kilpaillut 
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markkinaosuuksien valtaamiseksi ja hänellä oli ollut lupa tarjota töitä 
niin sanotulla nollakatteella. 

Kallio  on  kertonut  kuulleensa  kesäkuussa  1997  esimieheltään  Alpo 
Mänttäriltä, että Interbetoni oli ryhtynyt neuvottelemaan Lemminkäisen 
kanssa  Interbetonin  liittymisestä  kartelliin  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien töiden osalta. Kallion mukaan asiasta Interbetonilla oli ollut 
tietoinen myös toimitusjohtaja Olli Kokkonen.

Kallion  kertoman  mukaan  kyseinen  kartellisopimus  oli  sittemmin 
syntynyt  loppukesästä  1997,  mitä  myös  jäljempänä  selostetut  hänen 
Kilpailuvirastolle  toimittamansa  asiakirjat  osoittivat. 
Kartellisopimuksen seurauksena kilpailu oli Kallion mukaan muuttunut 
toisenlaiseksi,  eli  töistä  oli  lähdetty  sopimaan.  Kallio  on  kertonut 
sopineensa töistä ja hinnoista Lemminkäisen Arto Savelan kanssa, joka 
oli toiminut Kari Sipilän edusmiehenä.
 
Kallio on todennut, ettei hän luonnollisesti ollut ollut edellä mainituissa 
kartellineuvotteluissa  mukana.  Kallio  kuitenkin  arveli,  että  kyseisten 
neuvottelujen yhteydessä Interbetoni oli joutunut luopumaan joistakin 
sen hankkimista  markkinoista,  jotta  se  oli  päässyt  kartelliin  mukaan. 
Kallion mukaan osaksi tästä syystä Interbetoni oli  sittemmin samana 
vuonna vetäytynyt Pohjanmaalta.  

Juhani Kallion laatimat asiakirjat 

Kilpailuvirasto on Suupohjan alueen kuntien kunta- ja yksityisiin töihin 
liittyen esittänyt kirjallisena todisteena kopion Juhani Kallion 25.4.1996 
päivätyistä  muistiinpanoista  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  4). 
Kyseisiin muistiinpanoihin on muun ohella kirjoitettu: 

”Suupohja Kuntatyöt    Yksityiset
25.000 13.000    12.000

Lemminkäinen Oy         Tie- ja Pihapäällyste Oy
Kuntatyöt  13.000    Yksityiset 8.000
Yks.      4.000
Tiel.             5.000____ ___________________________   
Yhteensä   22.000    8.000”

Lisäksi asiakirjassa on muun ohella maininnat: Tourulle ei tietoa, Sipilä 
yks.  50/50,  Jurva  ”ulkopuolella”  →  L,  työt  ylös,  määrät  jaetaan, 
asiakassuhde ”vaikuttaa”, jäljessä oleva ”ottovuorossa”, velka vuoden 
lopussa → seuraavalle vuodelle, katetaso samanarvoiseksi, alle 500 m2 

työt  saa  ottaa  kirjataan.  Asiakirjaan  on  vielä  merkitty  katelaskelma, 
jossa yksityisten töiden katteeksi on merkitty 100 ja kuntatöiden 50.

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Juhani Kallio on kertonut, että 
hän  on  laatinut  kyseiset  muistiinpanonsa  hänen  edellä  selostamansa 
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19.4.1996 tapahtuneen Lemminkäisen Kari Sipilän tapaamisen jälkeen, 
hänen  ollessaan  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:n  palveluksessa.  Kallio  on 
kertonut,  että  muistiinpanot  olivat  hänen  paperilla  suorittamaansa 
tarkastelua aiheesta. Kallion mukaan osa muistiinpanoista oli sisältänyt 
hänen omia ja osa Sipilän ajatuksia. Kallio on edelleen kertonut, että 
muistiinpanoissa viitattu Touru toimi tuolloin Valtatien työpäällikkönä.

Lisäksi  Kilpailuvirasto  on  esittänyt  kirjallisena  todisteena  kopiot 
kolmesta asiakirjasta, jotka Juhani Kallio on laatinut ollessaan vuonna 
1997 Interbetonin palveluksessa Pohjanmaalla. 

Kilpailuvirasto on ensinnäkin esittänyt Juhani Kallion allekirjoittaman, 
2.7.1997  päivätyn  tiedotteen  Interbetonin  Olli  Kokkoselle 
(Kilpailuviraston esityksen liite 7). Kyseisessä tiedotteessa on mainittu 
tietoja Interbetonin tilauskannasta kyseisenä päivämääränä. 

Juhani  Kallio  on  kertonut  edellä  mainitun  asiakirjan  olleen 
poikkeuksellinen  siinä  mielessä,  että  sen  vastaanottajana  oli  ollut 
tuolloin Interbetonin toimitusjohtajana toiminut Olli Kokkonen. Kallion 
mukaan mainitunkaltaisten tietojen toimittaminen suoraan pääkonttoriin 
ei  ollut  ollut  normaalia,  vaan  asiakirjan  lähettäminen  oli  tapahtunut 
Kalliolle  esitetystä  nimenomaisesta  pyynnöstä.  Kallion  esittämän 
käsityksen mukaan tiedote oli tehty markkinoiden jakamisesta käytäviä 
neuvotteluja varten.

Toiseksi  Kilpailuvirasto  on  esittänyt  Juhani  Kallion  allekirjoittaman, 
1.9.1997  päivätyn  tiedotteen  Interbetonin  Olli  Kokkoselle 
(Kilpailuviraston  esityksen  liite  8).  Kyseisessä  tiedotteessa,  joka  on 
otsikoitu  ”Tilannekatsaus  31.8.1997  saakka”,  on  ensin  Pohjanmaa 
yksityiset  -otsikon alla ilmoitettu levitetyt tonnit yhteensä, työpäivien 
lukumäärä, päiväteho tonneina ja tilauskanta tonneina. Tämän jälkeen 
asiakirjassa  on  Sopimustilanteen  jälkeinen  tilanne  (”joista  sovittu 
suojat”) -otsikon alla ilmoitettu Seinäjoen ja Porin alueilla tehdyt työt 
tonneina  sekä  tekemättömät  tilatut  työt  tonneina.  Niiden  jälkeen 
asiakirjassa on maininta: ”Yhteistyö sujunut tyydyttävästi, ei erikoista 
huomautettavaa.”  sekä  ”Seinäjoen  alueella  arvion  mukaan 
jakamattomia tonneja: 7000.”  

Kyseiseen  asiakirjaan  liitetyn  lähetysraportin  mukaan  asiakirja  on 
lähetetty  telekopiona  1.9.1997  ja  sen  vastaanottaja  on  ollut  ”Inter 
Espoo”.  

Kallio  on  kertonut,  että  edellä  mainittu  asiakirja  on  lähetetty 
Interbetonin  toimitusjohtajana  toimineelle  Olli  Kokkoselle  tämän 
pyynnöstä.  Kallion  kertoman  mukaan  Kokkonen  oli  sopimuspäivän 
7.7.1997  jälkeen  loppuvuonna  halunnut  vastaavanlaisia  raportteja. 
Kallion  esittämän  käsityksen  mukaan  vuoden  1997  loppuosa  oli 
vaikuttanut olevan kiinnostava vaihe yhteistyön käyntiinlähdön osalta. 
Kallion  mukaan  kyseisessä  asiakirjassa  käytetyt  ilmaisut  olivat 
liittyneet urakoista sopimiseen.
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Kilpailuvirasto  on  vielä  kolmanneksi  esittänyt  Juhani  Kallion 
allekirjoittaman, 6.10.1997 päivätyn Tilannekatsaus -nimisen asiakirjan 
sekä siihen liitetyt  kaksi aamuraporttia,  joihin on työmaaksi merkitty 
”Pohjanmaa yksit.” (Kilpailuviraston esityksen liite 9). Tilannekatsaus-
asiakirjassa  on  otsikon  ”07.07.1997  jälkeinen  tilanne”  alla  lueteltu 
alaotsikon ”Annetut”  alla  kaikkiaan 13 urakan tonnimäärät  ja  niiden 
yhteismäärä.  Näistä  kahden  urakan  kohdalle  on  lisäksi  käsin  tehty 
merkintä  ”piti  tulla  meille”.  Alaotsikon  ”Saadut”  alla  on  puolestaan 
lueteltu kaikkiaan kuuden urakan tonnimäärät ja niiden yhteismäärä. 

Mainituissa aamuraporteissa on puolestaan lueteltu taulukkomuodossa 
urakoita, minkä lisäksi kyseisten urakoiden kohdalla on käsin tehtyjä 
merkintöjä.  Päällimmäisen  aamuraportin  yhteyteen  on  lisäksi  käsin 
kirjoitettu  7.7.1997  jälkeisten  töiden  merkkien  selityksinä:  ”omat 
hankitut työt”, ” ’saadut’ työt”, ”tarjottu ennen 7.7.1997” sekä ”tarjottu 
7.7.1997 jälkeen”.  Samaisessa aamuraportissa  on  lisäksi  todettu,  että 
”omat hankitut työt” ovat sisältäneet ennen 7.7.1997 tilatut työt. Tämän 
lisäksi kohdassa ” ’saadut’ työt” on ollut lisämaininta ”suojatut” sekä 
kohdassa  ”tarjottu  jälkeen  7.7.1997”  maininta  ”pakko  saada  töitä, 
neuvottelun avulla näitä en olisi saanut”.  

Tilannekatsaus-asiakirjan sekä päällimmäisen aamuraportin vasempaan 
yläreunaan  on  käsin  kirjoitettu  maininta  ”Alpolle!”.  Asiakirjoihin 
oheistetun lähetysraportin mukaan kyseinen Tilannekatsaus-asiakirja ja 
mainitut  aamuraportit  on  lähetetty  telekopiona  6.10.1997  ja  niiden 
vastaanottaja on ollut ”Inter Espoo”.  

Kallio on kertonut, että kahdessa asiakirjassa ollut maininta ”Alpolle!” 
on viitannut Interbetonin Alpo Mänttäriin. Kallio on edelleen kertonut, 
että Tilannekatsaus-asiakirjasta ilmenevästä päivämäärästä 7.7.1997 oli 
saanut sen käsityksen, että kyseinen ajankohta oli ollut se hetki, jonka 
jälkeen työt oli jaettu. Kallion mukaan kyseisissä asiakirjoissa luetellut 
työt  olivat  Lemminkäisen  kanssa  sovittuja,  mutta  että  asiakirjoissa 
saattoi olla mainittu myös joku Valtatienkin kohde. 

Kallio  on  edelleen  kertonut,  että  Tilannekatsaus-asiakirjassa 
merkinnällä  ”annetut”  varustettujen  kohteiden  osalta  hän  oli  antanut 
vain  niin  sanotun  suojahinnan  Lemminkäisen  tarjoukseen,  eli 
Lemminkäisen  tarjoamaa  hintaa  korkeamman  tarjouksen.  ”Piti  tulla 
meille” -merkinnöin varustettujen urakoiden osalta Lemminkäisen olisi 
Kallion kertoman mukaan tullut puolestaan antaa Interbetonin tarjousta 
korkeampi hinta eli  sanottu suojatarjous,  mutta Lemminkäinen olikin 
saanut  kyseiset  urakat.  Tilannekatsaus-asiakirjan  liitteinä  olleisiin 
aamuraportteihin  liittyen  Kallio  on  kertonut  merkinneensä  erikseen 
ennen  7.7.1997  ja  erikseen  sen  jälkeen  tarjotut  työt,  mikä  Kallion 
mukaan oli heijastanut hänen edellä selostamaansa sopimustilannetta.
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Olli Kokkonen

Olli  Kokkonen  on  toiminut  vuodesta  1991  lukien  Interbetonin  sekä 
vuonna 1998 tapahtuneen Interbetonin toiminimen muuttamisen jälkeen 
Interasfaltin  toimitusjohtajana  aina  vuoteen  2002  saakka.  Vuodesta 
2003 lukien Kokkonen on toiminut NCC Roads Oy:n toimitusjohtajana. 

Kokkonen  on  markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultuna 
kiistänyt  sopineensa  vuosina  1997–2002  kilpailijoiden  edustajien 
kanssa urakoista, urakoiden tai asiakkaiden jakamisesta taikka hinnoista 
tai  muista  toimitusehdoista.  Kokkonen  on  edelleen  kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä aiheettomia laskuja.  

Kokkonen  on  kiistänyt  paikkansapitämättömänä  Heikki  Alasen 
kertomuksen  siitä,  että  hän  olisi  kuulunut  kartellin  niin  sanottuun 
ydinpiiriin, joka sopi ”isot kuviot”.

Kokkosen kertoman mukaan Interbetonin Pohjanmaalta vetäytyminen 
vuoden  1997  työkauden  jälkeen  oli  tapahtunut  täysin  itsenäisesti. 
Kokkosen  mukaan  päätöksen  taustalla  oli  ollut  samana  vuonna 
tapahtunut  yhtiön  omistajanvaihdos  ja  sen  seurauksena  tapahtunut 
muutos  Interbetonin  strategiassa.  Kokkonen  on  kertonut,  että  uusi 
omistaja oli edellyttänyt,  että laajentumisstrategiasta oli luovuttava ja 
tappioista oli päästävä eroon välittömästi. Kokkonen on siten kiistänyt 
paikkansapitämättömänä  käsityksen,  että  Interbetonin  Pohjanmaalta 
vetäytyminen olisi johtunut sen kartelliin liittymisestä. 

Juhani  Kallion  allekirjoittamiin,  2.7.1997  ja  1.9.1997  päivättyihin 
tiedotteisiin (Kilpailuviraston esityksen liitteet 7 ja 8) liittyen Kokkonen 
on  kertonut,  ettei  hän  muista  nähneensä  kyseisiä  asiakirjoja  ennen 
kysymyksessä olevaa oikeudenkäyntiä. Kokkonen on kiistänyt sen, että 
hän olisi pyytänyt Kalliolta kyseisiä selvityksiä.   

Kari Sipilä

Kari Sipilä on ollut Lemminkäisen palveluksessa vuodesta 1993 lukien. 
Kilpailuviraston esityksessä tarkastellun ajanjakson 1994–2002 Sipilä 
on  toiminut  Lemminkäisen  aluejohtajana  siten,  että  vuoteen  1995 
saakka  hänen  vastuullensa  kuulunut  alue  muodostui  niin  sanotusta 
vanhan Vaasan läänin alueesta,  eli  Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja 
Keski-Pohjanmaan maakunnista. Sittemmin vuonna 1995 kyseinen alue 
laajeni  kattamaan  Keski-Suomen  maakunnan  ja  vuonna  2002  vielä 
Pirkanmaan  maakunnan.  Sipilän  esimiehenä  koko  tarkasteltavana 
olevan  ajanjakson  1994–2002  on  toiminut  Matti  Kokko.  Alaisena 
toimineita  piiripäälliköitä  Sipilällä  on  puolestaan  ollut  kyseisenä 
ajanjaksona ensin kolme, sitten neljä ja lopulta viisi  edellä mainittua 
aluejaon kehitystä vastaavasti. 
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Sipilä on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kiistänyt sopineensa 
Lemminkäisen  Päällystysyksikön  edustajana  vuosina  1994–2002 
kilpailijoiden  kanssa  urakoiden  tai  asiakkaiden  jakamisesta  taikka 
hinnoista  tai  muista  tarjousehdoista.  Edelleen  Sipilä  on  kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko perusteeltaan tai määrältään. Sipilä on myös kiistänyt sopineensa 
kilpailijoiden  kanssa  siitä,  mille  yhtiöille  taikka  millä  hinnoilla  tai 
ehdoilla asfalttimassaa myydään. 

Sipilä  on kertonut  tavanneensa Juhani  Kallion  yhden kerran.  Sipilän 
mukaan Kallio oli ollut kevätpuolella 1996 Lemminkäisen toimistolla 
Seinäjoella  tapaamassa  erään  toisen  Lemminkäinen-konserniin 
kuuluneen yhtiön palveluksessa ollutta henkilöä, jolla oli ollut työhuone 
Sipilän työhuoneen vieressä. Tuossa yhteydessä Kallio ja Sipilä olivat 
esittäytyneet, mutta mitään muuta keskustelua he eivät tuolloin, kuten 
eivät myöhemminkään, olleet käyneet.

Sipilä  on  kiistänyt,  että  hän  edellä  mainitussa  tilaisuudessa  olisi 
keskustellut  Juhani  Kallion  kanssa  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:n 
liittymisestä  kartelliin.  Sipilä  ei  hänelle  todistajana  kuulemisen 
yhteydessä  näytettäessä  tunnistanut  edellä  selostettuja,  Kallion 
25.4.1996 päivättyjä muistiinpanoja (Kilpailuviraston esityksen liite 4), 
eivätkä  kyseisistä  muistiinpanoista  ilmenevät  asiat  Sipilän  mukaan 
olleet  tulleet  millään  tavalla  esille  mainitussa  tilaisuudessa  tai 
muulloinkaan. 

Sipilä  on  kiistänyt  sopineensa  Lemminkäisen  Päällystysyksikön 
edustajana  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:n  kanssa  urakoiden  tai  alueiden 
jakamisesta taikka tarjoushinnoista. Juhani Kallion kertomusta siitä, että 
Sipilä olisi joko suoraan tai epäsuorasti luovuttanut Tie- ja Pihapäällyste 
Oy:lle  ne hinnat,  jotka Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:n olisi  pitänyt  antaa 
Suupohjan  alueen  kuntien  tarjouskilpailussa  vuonna  1996,  Sipilä  on 
pitänyt aivan outona. Sipilän mukaan hän ei ole antanut sen paremmin 
suoraan  kuin  epäsuorasti  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:lle  mitään  hintoja 
tarjouskilpailuihin liittyen. 

Myöskään Juhani Kallion kertomus siitä,  että Kallio olisi  ilmoittanut 
Sipilälle  puhelimitse  kartellisopimuksen  purkautumisesta,  ei  Sipilän 
mukaan  pitänyt  paikkansa.  Sipilän  mukaan  hän  ei  ollut  saanut 
mainitunkaltaista puhelinsoittoa Kalliolta. Sipilä on kertonut, ettei hän 
muistamansa mukaan ole koskaan puhunut Kallion kanssa puhelimessa. 
 
Sipilä on kiistänyt, että hän olisi antanut Lemminkäisen Arto Savelalle 
mitään ohjeita urakoista sopimiseksi Juhani Kallion kanssa.

Keijo Räikkönen 

Keijo Räikkönen on toiminut Kilpailuviraston esityksessä tarkastellun 
ajanjakson 1994–2002 Lemminkäisen Kokkolan piirin piiripäällikkönä. 
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Kyseinen  piiri  on  Räikkösen  mukaan  muodostunut  karkeasti  ottaen 
vanhan  Vaasan  läänin  pohjoisosasta.  Räikkösen  esimiehenä  koko 
mainitun ajanjakson on toiminut Kari Sipilä. 

Räikkönen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kiistänyt 
sopineensa Lemminkäisen Päällystysyksikön edustajana vuosina 1994–
2002 kilpailijoiden kanssa urakoiden tai asiakkaiden jakamisesta taikka 
hinnoista tai  muista tarjousehdoista.  Edelleen Räikkönen on kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko  perusteeltaan  tai  määrältään.  Räikkönen  on  myös  kiistänyt 
sopineensa  kilpailijoiden  kanssa  siitä,  mille  yhtiöille  taikka  millä 
hinnoilla tai ehdoilla asfalttimassaa myydään. 

Markkinaoikeuden arviointi 

Kilpailuviraston  asiassa  esittämä  näyttö  markkinoiden  jakamisesta  ja 
tarjousyhteistyöstä Pohjanmaan alueen kuntien ja yksityisten teettämien 
töiden  osalta  muodostuu  lähinnä  markkinaoikeudessa  todistajana 
kuullun  Juhani  Kallion  kertomuksesta  sekä  hänen  laatimistaan 
asiakirjoista. 

Ajanjakso 1994–1996 

Juhani  Kallio  on  vuosina  1994–1996  työskennellyt  ensin  kahteen 
otteeseen AJB-Rakennus Oy:n palveluksessa sekä sen jälkeen Tie- ja 
Pihapäällyste Oy:n palveluksessa. 

Kyseiseltä  ajanjaksolta  Kilpailuviraston  näyttö  asiassa  muodostuu 
lähinnä Juhani Kallion kertomuksesta sekä hänen 25.4.1996 päivätyistä 
muistiinpanoistaan. 

Juhani  Kallion  edellä  mainittua  ajanjaksoa  koskevan  kertomuksen 
osalta  markkinaoikeus  toteaa,  että  kyseinen  kertomus  on  yhtä 
konkreettista  tapahtumaa  koskevaa  poikkeusta  lukuun  ottamatta 
perustunut  Kallion  itsensä  hänen  omien  kokemustensa  perusteella 
tekemiin  päätelmiin  ilman,  että  Kalliolla  olisi  ollut  omakohtaisia 
kokemuksia  tai  yksityiskohtaista  tietoa  markkinoiden  jakamisen  tai 
tarjousyhteistyön osalta.  
 
Mainitun yhden poikkeuksen muodostaa Juhani Kallion vuoden 1996 
kevääseen  sijoittuva  kertomus  Suupohjan  kuntien  alueen  kunta-  ja 
yksityisiin töihin liittyen. Sanotulta osin Kallio on markkinaoikeudessa 
todistajana kuultuna kertonut käyneensä 19.4.1996 Tie- ja Pihapäällyste 
Oy:n edustajana tapaamassa Lemminkäisen Kari Sipilää Lemminkäisen 
konttorilla  Seinäjoella  ja  keskustelleensa  Sipilän  kanssa  Suupohjan 
kuntien  alueen  kunta-  ja  yksityisten  töiden  jakamisesta  Tie-  ja 
Pihapäällyste Oy:n ja Lemminkäisen kesken. 
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Kari Sipilä on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kiistänyt Juhani 
Kallion kyseisen kertomuksen. Sipilä on kertonut sinänsä tavanneensa 
Kallion ohimennen tämän käydessä kevätpuolella 1996 Lemminkäisen 
konttorilla Seinäjoella. Sipilän mukaan hän ja Kallio olivat kuitenkin 
ainoastaan  esittäytyneet  toisillensa  käymättä  lainkaan  mitään  muuta 
keskustelua. 

Juhani  Kallion  kertomuksen  sekä  hänen  25.4.1996  päivättyjen 
muistiinpanojensa  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  4)  perusteella 
markkinaoikeus katsoo asiassa näytetyksi, että Kallio ja Lemminkäisen 
Kari  Sipilä  ovat  19.4.1996  keskustelleet  Suupohjan  kuntien  alueen 
kunta- ja yksityisten töiden jakamisesta Tie- ja Pihapäällyste Oy:n ja 
Lemminkäisen kesken. 

Sen  sijaan  markkinaoikeus  katsoo  edellä  selostetun  Juhani  Kallion 
kertomuksen  perusteella  jääneen  asiassa  näyttämättä,  että  Tie-  ja 
Pihapäällyste Oy ja Lemminkäinen olisivat kyseisessä neuvottelussa tai 
myöhemminkään saman vuoden keväällä sopineet Suupohjan kuntien 
alueen markkinoiden jakamisesta. 

Juhani Kallion kertomuksen perusteella markkinaoikeus katsoo lisäksi 
asiassa  näytetyksi,  että  Kallio  on  vuoden  1996  Suupohjan  alueen 
kuntien tarjouskilpailuun liittyen ennen tarjousten jättämiselle asetetun 
määräajan  päättymistä  saanut  Lemminkäisen  edustajalta  hinnat,  joita 
Tie- ja Pihapäällyste Oy:n olisi tullut käyttää Tie- ja Pihapäällyste Oy:n 
tarjouksen tekemisessä. Kallion kertomuksen perusteella on kuitenkin 
katsottava  näytetyksi,  että  Kallio  on  ennen  tarjousten  jättämiselle 
asetetun  määräajan  päättymistä  ja  ennen  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:n 
tarjouksen jättämistä todennut Lemminkäisen Kari Sipilälle, että Tie- ja 
Pihapäällyste  Oy  tulee  jättämään  oikean  tarjouksen  ja  että  Tie-  ja 
Pihapäällyste Oy on myös menetellyt sanotulla tavalla.     

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  jääneen 
asiassa näyttämättä, että Lemminkäinen ja Valtatie olisivat ajanjaksona 
1994–1996  sopineet  markkinoiden  jakamisesta  Pohjanmaan  alueen 
kuntien  ja  yksityisten  teettämien  töiden  osalta.  Edelleen 
markkinaoikeus katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että kyseiset yhtiöt 
olisivat mainittuna ajanjaksona etukäteen sopineet keskenään sanottujen 
töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista  sekä  tarjonneet  sen 
mukaisesti  taikka  soveltaneet  yhteisymmärryksessä  muutakaan 
järjestelyä mainittujen hintojen osalta.

Edelleen  markkinaoikeus  katsoo  jääneen  asiassa  näyttämättä,  että 
muutkaan  kuin  edellä  mainitut  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena 
olevat yhtiöt taikka Asfalttineliö, Asfalttipiste, Espoon Asfaltti tai Sata-
Asfaltti  olisivat  ajanjaksona  1994–1996  sopineet  markkinoiden 
jakamisesta Pohjanmaan alueen kuntien ja yksityisten teettämien töiden 
osalta  taikka  että  kyseiset  yhtiöt  olisivat  mainittuna  ajanjaksona 
etukäteen  sopineet  sanottujen  töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista 
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hinnoista  sekä  tarjonneet  sen  mukaisesti  tai  soveltaneet 
yhteisymmärryksessä muutakaan järjestelyä mainittujen hintojen osalta. 

Vuosi 1997

Juhani Kallio on työskennellyt Pohjanmaalla Interbetonin palveluksessa 
maaliskuun alusta 1997 lukien saman vuoden loppuun saakka. 

Kyseiseltä  ajanjaksolta  Kilpailuviraston  näyttö  asiassa  muodostuu 
lähinnä Juhani Kallion kertomuksesta sekä kolmesta hänen laatimastaan 
asiakirjasta. 

Juhani Kallio on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kertonut, että 
ollessaan Interbetonin palveluksessa Pohjanmaalla hän on vuoden 1997 
loppukesästä  eteenpäin  sopinut  kuntien  ja  yksityisten  teettämistä 
asfaltointitöistä  sekä  niitä  koskevissa  tarjouskilpailuissa  tarjottavista 
hinnoista Lemminkäisen Arto Savelan kanssa.

Ottaen huomioon edellä selostetun Juhani Kallion laatimien, 1.9.1997 
päivätyn tiedotteen (Kilpailuviraston esityksen liite 8) sekä 6.10.1997 
päivätyn  Tilannekatsaus-asiakirjan  ja  sen  liitteiden  (Kilpailuviraston 
esityksen liite 9) sisällöstä sekä Kallion sanottuihin asiakirjoihin liittyen 
markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  lausumasta  markkinaoikeus 
katsoo, että kyseiset asiakirjat osaltaan tukevat edellä mainittua Kallion 
kertomusta. 

Se,  että  markkinaoikeudessa asian selvittämiseksi  kuultu  Interasfaltin 
Olli  Kokkonen  on  kiistänyt  pyytäneensä  Juhani  Kalliolta  edellä 
mainitun,  1.9.1997  päivätyn  tiedotteen  (Kilpailuviraston  esityksen 
liite 8) sisältämiä tietoja, ei anna aihetta arvioida edellä esitettyä toisin, 
kuten  ei  myöskään  markkinaoikeudessa  todistajana  kuullun 
Lemminkäisen  Kari  Sipilän  kertoma  siitä,  ettei  hän  ole  antanut 
Lemminkäisen  Arto  Savelalle  mitään  ohjeita  urakoista  sopimiseksi 
Kallion kanssa. 

Ottaen  huomioon,  että  Juhani  Kallio  on  kertonut  Interbetonin 
toimitusjohtajana  toimineen  Olli  Kokkosen  pyytäneen  edellä 
mainitussa, 1.9.1997 päivätyssä tiedotteessa (Kilpailuviraston esityksen 
liite 8) olleita tietoja ja että kyseinen asiakirja on myös ollut osoitettu 
Olli  Kokkoselle,  ei  ole  pidettävä  uskottavana  myöskään  sitä,  että 
Interasfaltin  johto  ei  olisi  ollut  tietoinen  Kallion  mainitsemasta 
markkinoiden jaosta.
 
Sen sijaan muilta  kuin edellä  mainituilta  osin markkinaoikeus toteaa 
Juhani  Kallion kertomuksen perustuneen niin  sanottuun toisen käden 
tietoon  ilman  omakohtaisia  kokemuksia  tai  yksityiskohtaista  tietoa 
asiasta. 
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Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
näytetyksi,  että  Lemminkäinen  ja  Interbetoni  ovat  vuoden  1997 
loppukesästä,  ei  kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  saman  vuoden  loppuun 
saakka sopineet  Pohjanmaan alueen kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden jakamisesta sekä että kyseiset  yhtiöt  ovat mainittuna 
ajanjaksona  etukäteen  sopineet  keskenään  sanottujen  töiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonneet sen mukaisesti. 
 

Sen  sijaan  markkinaoikeus  katsoo  jääneen  asiassa  näyttämättä,  että 
muut kuin edellä  mainitut  Kilpailuviraston esityksen kohteena olevat 
yhtiöt taikka Asfalttineliö, Asfalttipiste, Espoon Asfaltti tai Sata-Asfaltti 
olisivat sopineet markkinoiden jakamisesta Pohjanmaan alueen kuntien 
ja yksityisten teettämien töiden osalta taikka että kyseiset yhtiöt olisivat 
etukäteen  sopineet  sanottujen  töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista 
hinnoista  sekä  tarjonneet  sen  mukaisesti  tai  soveltaneet 
yhteisymmärryksessä muutakaan järjestelyä mainittujen hintojen osalta. 

Pirkanmaan alue

Asiassa esitetty näyttö 

Juhani Kallio

Kilpailuviraston esityksen tarkoittamana ajanjaksona Juhani Kallio on 
työskennellyt  Pirkanmaan  alueella  vuosina  1998–2000  ollessaan 
Interbetonin (31.12.1998 lukien Interasfaltti) palveluksessa. Kallio on 
työskennellyt  Interbetonin  palveluksessa  Tampereella 
työmaapäällikkönä 2.2.1998–31.12.2000. 

Kallio  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut,  että 
Pirkanmaan  alueella  markkinaosuudet  oli  sovittu  tarkasti.  Kallion 
mukaan Interbetonin  osuus  oli  ollut  noin  13  prosenttia,  Valtatien  24 
prosenttia ja Lemminkäisen loput eli 63 prosenttia. Kallio on kertonut, 
että sovittuja markkinaosuuksia oli pyritty myös noudattamaan. 

Kallio on kertonut, että melkein heti hänen työsuhteensa alettua hän oli 
maaliskuussa 1998 osallistunut Tampereella Hotelli Cumulus Pinjassa 
järjestettyyn  tapaamiseen,  jonka  tarkoituksena  oli  nimenomaan  ollut 
kartoittaa  tulevan  kesän  kuntatyöt  ja  jakaa  ne  ennakolta  niiden 
prosenttiosuuksien mukaan, mitä kullekin yhtiölle oli määrätty. Tämän 
lisäksi  tapaamisessa  oli  Kallion  mukaan  keskusteltu  urakoiden 
hintatasosta.  Kallio  on  kertonut,  että  kyseiseen  tapaamiseen  olivat 
osallistuneet  Interbetonilta  hän,  Alpo Mänttäri  ja  Simo Yli-Siurunen, 
Lemminkäiseltä  Pekka  Tammi,  Hannu  Haapamäki  ja  Pekka  Maijala 
sekä Valtatieltä Erkki Peltomäki ja Timo Vainionpää.

Kallio  on  kertonut,  että  yksittäisten  urakoiden  osalta  sopiminen  oli 
puolestaan  tapahtunut  puhelimitse  aina  tarjouspyyntöjen  saamisen 
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jälkeen. Näin yritykset olivat varmistaneet keskenään sen, että urakka 
meni aina juuri sille yritykselle, jolle se oli sovittu. Kallio on kertonut, 
että  yksittäisten  urakoiden  osalta  hän  oli  ollut  yhteydessä 
Lemminkäisen  Hannu  Haapamäkeen  kuntatöiden  osalta  ja  Pekka 
Maijalaan  yksityisten  töiden  osalta  sekä  Valtatiellä  Timo 
Vainionpäähän. 

Edellä  mainittujen  puhelinkeskustelujen  lisäksi  oli  Kallion  kertoman 
mukaan  aina  kerran  kuussa  ollut  seurantapalaveri  Hotelli  Cumulus 
Koskipuiston  kabinetissa.  Kyseisissä  seurantapalavereissa  oli  Kallion 
mukaan  kirjattu  ylös  saadut  ja  tehdyt  työt  sekä  seurattu 
prosenttiosuuksia. Lisäksi palavereissa oli käsitelty kiistoja, mikäli joku 
oli  ottanut  urakan  sopimuksen  vastaisesti.  Kallio  on  kertonut,  että 
kyseisiin  palavereihin  olivat  osallistuneet  hänen  itsensä  lisäksi 
Lemminkäisen Hannu Haapamäki ja Pekka Maijala sekä Valtatien Timo 
Vainionpää.

Kallio on kertonut osallistuneensa lisäksi keväällä 1999 Lemminkäisen 
tiloissa  Helsingissä  järjestettyyn  tapaamiseen,  jossa  hänen  lisäkseen 
paikalla  olivat  olleet  Lemminkäisen  Matti  Kokko,  Pekka  Tammi  ja 
Hannu Haapamäki sekä mahdollisesti Pekka Maijala, Valtatien Antero 
Blomberg ja Timo Vainionpää sekä mahdollisesti Erkki Peltomäki sekä 
Interasfaltin  Olli  Kokkonen  ja  Alpo  Mänttäri.  Kallion  mukaan 
tapaamisessa oli  keskusteltu tuolloin kartelliin kuulumattomasta MK-
Asfalttipinta  Oy  -nimisestä  yrityksestä.  Kallion  kertoman  mukaan 
tapaamisessa oli sovittu, että Lemminkäisen tehtäväksi oli jäänyt hoitaa 
MK-Asfalttipinta  Oy  kartelliin  mukaan  sopimaan  asioista,  jottei  se 
häiritsisi  markkinatilannetta.  Kallion  mukaan  sanottu  oli  tapahtunut 
niin,  että  MK-Asfalttipinta  Oy  oli  saanut  oman  tonnimääränsä 
Lemminkäisen prosenttiosuudesta. 
 
Edellä  kerrotun  lisäksi  Kallio  on  kertonut  vuonna  2000  pidetystä 
viimeisestä  edellä  mainitusta  kartellin  kuukausipalaverista  sekä  sen 
jälkeen järjestetystä  tapaamisesta.  Kallion kertoman mukaan kyseissä 
kuukausikausipalaverissa  oli  todettu  Interasfaltin  olleen  jäljessä 
sovitusta, minkä vuoksi oli prosenttiosuuksien tasoittamiseksi sovittu, 
että  Interasfaltti  saisi  vielä  tuolloin  jakamatta  olleet  kaksi  yksityistä 
urakkaa.  Kallion  mukaan molemmat  kohteet  oli  sittemmin kuitenkin 
saanut Valtatie. Kallio on kertonut, että hän oli sanotun vuoksi soittanut 
Valtatien  Erkki  Peltomäelle  asiasta  ja  puhelun  aikana  maininnut 
nauhoittavansa  sen.  Kallion  kertoman  mukaan  Interasfaltin  Olli 
Kokkonen oli tämän jälkeen ottanut häneen yhteyttä ja asian johdosta 
oli lisäksi järjestetty Tampereella tapaaminen, joka Kallion mukaan oli 
muodostunut  jonkinlaiseksi  kuulusteluksi  häntä  kohtaan.  Viimeksi 
mainittuun  tapaamiseen  olivat  Kallion  mukaan  osallistuneet  hänen 
lisäkseen Lemminkäiseltä Pekka Tammi, Valtatieltä Erkki Peltomäki ja 
Interasfaltilta Alpo Mänttäri.   

87



Pekka Jokinen

Pekka Jokinen on toiminut Tampereen kaupungin projekti-insinöörinä 
vuodesta 1995 lähtien vuoden 2004 lopussa tapahtuneeseen eläkkeelle 
siirtymiseensä saakka. 

Jokinen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
Tampereen  kaupungin  apulaiskaupunginjohtajan  pyynnöstä 
laatimastaan  Tampereen  kaupungin  asfalttiurakkahintojen 
hinnankehitystä vuosina 1996–2003 koskevasta selvityksestä.  

Edellä mainitun lisäksi Jokinen on kertonut, että keskustelu Tampereen 
kaupungin  oman  aikaisemman  asfalttiaseman  korvaamisesta  uudella 
asemalla  oli  alkanut  suunnilleen  vuonna  2000.  Sanotun  taustalla  oli 
Jokisen kertoman mukaan ollut  se, että asfaltointiurakoiden hintataso 
oli vuodesta 1998 lukien pysynyt korkealla tasolla. Tämä oli puolestaan 
vaikuttanut siihen, että aloitettiin erilaisten uusien urakointiratkaisujen 
pohtiminen. Itse uutta, nykyisin käytössä olevaa asfalttiasemaa koskeva 
tarjouskilpailu käynnistettiin Jokisen mukaan sittemmin kesällä vuonna 
2003.  

Juhani Kallion Kilpailuvirastolle toimittamat asiakirjat 

Kilpailuvirasto  on  Pirkanmaan  alueen  kuntien  kunta-  ja  yksityisiin 
töihin  liittyen  esittänyt  kirjallisena  todisteena  kolme  Juhani  Kalliolta 
saamaansa asiakirjaa, jotka on laadittu Kallion ollessa vuosina 1998–
2000  Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  palveluksessa 
Tampereella. 
 
Kilpailuvirasto  on  ensinnäkin  esittänyt  12.3.1998  päivätyn, 
jakoehdotelmaksi otsikoidun asiakirjan (Kilpailuviraston esityksen liite 
10).  Kyseinen  asiakirja  on  laadittu  Interbetonin  kirjelomakkeelle  ja 
siihen  on  otsikon  ”Jakoehdotelma  TV/PM”  alla  kirjoitettu  kuntien 
nimiä,  tonnimääriä  ja  muita  merkintöjä  seuraavien  esimerkkien 
mukaisesti: 

” 12.3 -98

JAKOEHDOTELMA TV/PM

IB:N
LASKELMA

IB PIRKKALA ~ 3000  TN (~1700  TN)
[- - ]
VESILAHTI ~ 600   ” (~  200    ” )← LN

 [- - ]
KIHNIÖ ~ 500   ” (~  250   ” )←  LN
ÄETSÄ ~ 500     ” (~  500   ” )←  LN
[- - ]

88



H:KYRÖ              –               (~1500     ” )  
(14.8%) 11.100   TN 11.250  TN

VT KANGASALA ~  500    TN (~1000  TN)
[- -]
MÄNTTÄ ~ 1500   ” (~1500     ”) 

JATKOSOP.
[- -]
TAMPERE PAB ~ 7000   ” (~7000      ”)  

(23.7 ) 17.700       TN  18.950

LN TAMPERE AB:T ~28.000 TN (~25.000  TN)
[- -]
NOKIA ~ 8.000   ” (~8000     ”) 

JATKOSOP.
ORIVESI ~ 1.000   ” (~1000    ” ) –  ” 

–
 [- -]

+ MUUT ~ 1900   ________          

(~61.3%) 45.700       TN  45.180 TN”

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Interbetonin  palveluksessa 
toiminut Juhani Kallio on kertonut kyseiseen asiakirjaan liittyen, että 
kyseinen  jakoehdotelma  oli  ollut  Interbetonin  Simo  Yli-Siurusen 
laatima ehdotus, jonka tämä oli tehnyt Valtatien Timo Vainionpäälle ja 
Lemminkäisen Pekka Maijalalle yhteispalaveria varten. Kallion mukaan 
asiakirjan vasemmanpuoleisessa sarakkeessa olevat tonnimäärät olivat 
jonkun muun henkilön tekemiä arvioita siitä, kuinka paljon kukin kunta 
tulisi  vuonna 1998 teettämään töitä  ja  oikeanpuoleisessa  sarakkeessa 
olevat tonnimäärät puolestaan Yli-Siurusen tekemiä omia kartoituksia.  

Toiseksi  Kilpailuvirasto  on  esittänyt  Juhani  Kallion  allekirjoittaman, 
17.3.1998  päivätyn  Pirkanmaan  alueen  kuntatöitä  koskevan  kirjeen 
liitteineen (Kilpailuviraston esityksen liite 11). Kyseinen kirje on ollut 
osoitettu Interbetonin Alpo Mänttärille ja Olli Kokkoselle, ja siinä on 
todettu:  

”Esitän, että pidämme kiinni oheisen luettelon mukaisesta jaosta. 
Tässä vaiheessa mielestäni ei ole syytä sekoittaa muuta. 

Tämän listan olemme hyväksyneet VT/TV ja IB/JK
LM kanta ei ole vahvistunut, mutta sisäistäköön asian tykönään.”

Kyseisen kirjeen liitteenä on ollut erillisenä asiakirjana taulukko, jonka 
vasemmassa sarakkeessa on lueteltu allekkain 34 kuntaa sekä kyseisen 
sarakkeen rinnalla kolme pystysaraketta, joiden otsikkoina on mainittu 
”Lem.”,  ”Valt.”  ja  ”Inter”.  Viimeksi  mainittuihin  kolmeen 
pystysarakkeeseen on taulukossa lueteltujen kuntien kohdille merkitty 
käsin  tonnimääriä  sekä  lisäksi  neljänteen  pystysarakkeeseen 
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tonnimäärien yhteismäärä. Tämän lisäksi on taulukon alalaitaan käsin 
merkitty  pystysarakkeiden  yhteenlasketut  tonnimäärät  ja 
prosenttiosuudet.  Taulukon  reunoille  on  lisäksi  merkitty  käsin 
päivämääriä ja nimikirjaimia. Mainitut merkinnät on tehty asiakirjaan 
seuraavien esimerkkien mukaisesti: 

” Lem.    Valt.         Inter
         1998
AB 20    PAB-B     ABK    Tonnit
MK/T    MK/T     MK/T    yht (arv.)

3.4 Tampere 28658      3089 – 23000
   32000
JS Nokia 8.000           – –   7000
     8000
 x Ikaalinen        –           –       1000   1000
     1000
 x Hämeenkyrö        –           –       1500   2000
     1500

[--]
 x Pirkkala        –           –       1700   3000
     1700

[--]
JS. Orivesi  1000           – –   1000
     1000
 x Lempäälä       –           –         850   2000
       850

[--]
23/3 Valkeakoski 3550      5750 –   8000

[--]
 x Kihniö       –           –         250     500
       250
 x Parkano       –           –       2500   2500
     2500
 x Vammala       –           –       2700   2000
     2700

[--]
x Äetsä       –           –         500     500
       500

[--]
         44.408  16.139        arv. 66850

   74850
     11.000

  71.547
62%   22.6%     15.4%” 

Kyseisen  Juhani  Kallion  allekirjoittaman,  17.3.1998  päivätyn  kirjeen 
liitteenä  olleen  asiakirjan  ylälaitaan  on  lisäksi  kopioitunut 
”Telefax”-tarra,  johon  vastaanottajaksi  on  merkitty  Pekka  Tammi, 
lähettäjäksi T. Vainionpää ja päivämääräksi 16.3.1998. 
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Juhani Kallio on kertonut, että edellä mainitun kirjeen liitteenä olleessa 
taulukossa  on  ollut  kysymys  hänen  itsensä  ja  Valtatien  Timo 
Vainionpään  yhteistyönä  tekemästä  ehdotuksesta  kuntatöiden  jaoksi 
Lemminkäisen, Valtatien ja Interbetonin kesken. Kallion mukaan hän 
oli  saanut  kyseisen  taulukon  Vainionpäältä  ja  lähettänyt  sen  sitten 
tiedoksi  Interbetonin  Olli  Kokkoselle  ja  Alpo  Mänttärille.  Kallion 
käsityksen mukaan lista oli lähetetty Valtatieltä Lemminkäiselle. 

Kallio  on  edelleen  kertonut,  ettei  edellä  mainitusta  taulukosta 
ilmenevän  kaltaisen  jaon  suorittaminen  ollut  ollut  mitenkään 
ainutlaatuista. Kallion mukaan vastaavanlainen jako oli tehty joka kevät 
sinä  aikana,  kun  hän  oli  ollut  Interbetonin  (31.12.1998  lukien 
Interasfaltti) palveluksessa Tampereella.  

Kilpailuvirasto on vielä kolmanneksi esittänyt kaksisivuisen, otsikolla 
”Pirkanmaan tonnit 2000” varustetun käsin kirjoitetun asiakirjan, jonka 
molempien  sivujen  oikeassa  yläkulmassa  on  merkintä  22.2. 
(Kilpailuviraston esityksen liite 14). 

Kyseisen  asiakirjan  ensimmäisellä  sivulla  on  vasemmanpuoleisessa 
pystysarakkeessa lueteltu kaikkiaan 34 kunnan nimet. Sen vieressä on 
toisessa  pystysarakkeessa  26  kunnan  kohdalle  merkitty  lukuarvo  ja 
kolmannessa sarakkeessa jokin kirjainyhdistelmistä ”LM”, ”VT”, ”IA” 
tai  ”AP”.  Joissakin  kohdin  on  kirjainyhdistelmän  jälkeen  lisäksi 
kirjoitettu ”JATKO”. Kahdeksan kunnan kohdalle on puolestaan edellä 
mainittuun  toiseen  pystysarakkeeseen  merkitty  viiva  eikä  niiden 
kohdalla ole myöskään edellä mainittuja kirjainyhdistelmiä. Asiakirjan 
alareunassa  on  toisen  pystysarakkeen  alla  merkintä  lukuarvojen 
yhteissummasta 59.850, noin 60.000. 

Asiakirjan toisen sivun yläosaan on puolestaan kirjoitettu: 

”HINNAT     YKS.     M2

   AB 100 kg 120 kg x 1,2 POHJAT.
500 m2 40–45   14,-
1.000 m2 30   11,-
2.000 m2 25–27     9,-
3.000 m2 25     8,-

→ → 8,00

MURSKE 4,50
TASAUS 4,00 ” 

Edellä  mainitun  alla  asiakirjassa  on  taulukko,  jonka 
vasemmanpuoleisimmassa sarakkeessa on lueteltu 22 yritystä tai muuta 
yksityistä tahoa, keskimmäisessä sarakkeessa kunkin kohdalle merkitty 
tonnimäärä  sekä  oikeanpuoleisimpaan  sarakkeeseen  merkitty  jokin 
kirjainyhdistelmistä ”LMK”, ”LM”, ”IA” tai ”MKA”. 
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Kallio  on  kertonut,  että  edellä  mainitussa  asiakirjassa  on  kysymys 
hänen  vuonna  2000  pidetyssä  yhteispalaverissa  laatimistaan 
muistiinpanoista.  Kallio on asiakirjaan liittyen kertonut,  että  siinä on 
kunkin  kunnan  ja  sen  oletetun  tonnimäärän  jälkeen  merkitty,  mille 
yhtiölle urakan on yhteispalaverissa sovittu menevän. Kallion kertoman 
mukaan asiakirjasta on nähtävissä, että kyseisessä vaiheessa myös MK-
Asfalttipinta Oy:lle oli sovittu annettavan tonneja.
 

Mäntän kaupungin vuonna 1998 järjestämään tarjouskilpailuun liittyvät 
asiakirjat

Kilpailuvirasto  on  kirjallisena  todisteena  esittänyt  myös  Mäntän 
kaupungin  vuoden  1998  päällystysurakkaan  liittyviä  asiakirjoja 
(Kilpailuviraston esityksen liitteet 12 ja 13).  

Kilpailuvirasto  on  ensinnäkin  esittänyt  kopiot  kyseistä 
päällystysurakkaa  koskeneen  tarjouspyynnön  liitteenä  3  olleesta 
määräluettelosta  ja  liitteenä  4  olleesta  erikoistöiden  määräluettelosta, 
joihin molempiin luetteloihin on sarakkeeseen ”veroton yksikköhinta” 
täytetty hinnat käsin (Kilpailuviraston esityksen liite 12). Molemmissa 
asiakirjoissa  olevien  merkintöjen  mukaan  asiakirjat  on  lähetetty 
Interbetonille Valtatieltä telekopiona 5.5.1998. 

Edellä mainitun lisäksi Kilpailuvirasto on esittänyt muun ohella kopiot 
kyseistä  tarjouskilpailua  koskeneesta  tarjouspyynnöstä  sekä  Valtatien 
tarjouksesta liitteineen (Kilpailuviraston esityksen liitteenä 13). Mäntän 
kaupungin  20.4.1998  päivätyn  tarjouspyynnön  mukaan  tarjoukset  on 
tullut  jättää  12.5.1998  kello  15.00  mennessä.  Valtatien  11.5.1998 
päivätyn,  Mäntän  kaupungille  jättämän  tarjouksen  liitteenä  olleissa 
määräluettelossa ja erikoistöiden määräluettelossa mainitut verottomat 
yksikköhinnat  ovat  yhtä  positiota  lukuun ottamatta  vastanneet  edellä 
mainittuihin, 5.5.1998 Valtatieltä lähetettyihin telekopioihin merkittyjä 
hintoja. 

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Interbetonin (31.12.1998 lukien 
Interasfaltti)  palveluksessa  toiminut  Juhani  Kallio  on  kertonut 
saaneensa  edellä  selostetut,  käsin  täytetyt  kaksi  tarjouslomaketta 
(Kilpailuviraston  esityksen  liite  12)  telekopiona  Valtatien  Timo 
Vainionpäältä. Kallio on kertonut, että hänen oli tullut antaa kyseisessä 
tarjouskilpailussa  niin  sanottu  suojatarjous.  Vainionpäältä  tulleet 
telekopiot  olivat  Kallion  kertoman  mukaan  helpottaneet  kyseistä 
tehtävää,  sillä  niistä  olivat  ilmenneet  Valtatien  tarjoushinnat,  joten 
hänen tuli  antaa  vain kyseisiä  hintoja  korkeammat  hinnat.  Kallio  on 
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edelleen kertonut, että kartellilla oli ollut sääntö, jonka mukaan faksia ei 
saanut käyttää, ettei olisi jäänyt todisteita. 

 
Puhelinkeskustelunauhoitukset  

Kilpailuvirasto on esittänyt todisteena myös vuoden 1998 alkupuolella 
käydyn  Interbetonin  Juhani  Kallion  ja  Lemminkäisen  Hannu 
Haapamäen  puhelinkeskustelunauhoituksen  (nauhoituksen 
puhtaaksikirjoitettu teksti Kilpailuviraston esityksen liitteenä 53) sekä 
saman  vuoden  alkupuolella  käydyn  Kallion  ja  Valtatien  Timo 
Vainionpään  välisen  puhelinkeskustelunauhoituksen  (nauhoituksen 
puhtaaksikirjoitettu  teksti  Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  55). 
Molemmat kyseiset puhelinkeskustelut on nauhoittanut Kallio. Tämän 
lisäksi  Kilpailuvirasto  on  ensiksi  mainittuun 
puhelinkeskustelunauhoitukseen liittyen esittänyt todisteena Tampereen 
kaupungin  vuonna  1998  järjestämään  tarjouskilpailuun  liittyviä 
asiakirjoja (Kilpailuviraston esityksen liite 54). 

Kyseisessä  Juhani  Kallion  ja  Lemminkäisen  Hannu  Haapamäen 
välisessä  keskustelussa  (nauhoituksen  puhtaaksikirjoitettu  teksti 
Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  53)  Kallio  ja  Haapamäki  ovat 
keskustelleet  Tampereen  kaupungin  tarjouskilpailussa  tarjottavista 
hinnoista, hintatason noususta Hämeenkyrössä ja Valkeakoskella sekä 
siitä, ettei Hämeenkyrön urakka saanut mennä tietylle yritykselle. 

Kilpailuvirasto  on  esittänyt  vuoden  1998  Tampereen  kaupungin 
päällystystöiden urakoitsijan valintaa koskevan Tampereen kaupungin 
teknisen  lautakunnan  päätöksen  16.4.1998  §  115  liitteineen 
(Kilpailuviraston esityksen liitteenä 54).  Kyseisen päätöksen liitteenä 
olleeseen  tarjousten  vertailutaulukkoon  Lemminkäisen  kohdalle 
merkityt jyrsintöjen ja tasausjyrsintöjen hinnat vastaavat Lemminkäisen 
Hannu  Haapamäen  edellä  mainitussa  puhelinkeskustelussa  Juhani 
Kalliolle ilmoittamia hintoja. 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Interbetonin  palveluksessa 
toiminut Juhani Kallio on edellä mainittuun, hänen ja Lemminkäisen 
Hannu  Haapamäen  väliseen  keskusteluun  liittyen  kertonut,  että 
kyseinen keskustelu oli käyty Hämeenkyrön tarjouskilpailua koskevien 
tarjousten  jättämisen  jälkeen,  mutta  ennen  Tampereen  kaupungin 
tarjouskilpailua  koskevien  tarjousten  jättämistä.  Kallio  on  edelleen 
kertonut,  että  nauhoituksesta  ilmenee,  kuinka  Haapamäki  Tampereen 
kaupungin tarjouskilpailuun liittyen luettelee ne hinnat, jotka hän aikoo 
tarjota,  ja  pyytää  Kalliota  tarjoamaan  reilusti  korkeammat  hinnat. 
Lisäksi  Kallio  on  kertonut,  että  nauhoituksesta  ilmenee,  kuinka 
Haapamäki  pyytää  Kalliota  laittamaan hinnat  ”ristiin”,  millä  Kallion 
mukaan pyrittiin suojelemaan sitä, ettei kartelli olisi ollut havaittavissa. 
Kallio on kiistänyt, että keskustelussa olisi ollut kysymys jyrsintätöiden 
aliurakoiden hinnoista. Kallio on keskusteluun liittyen vielä todennut, 
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että  siinä  viitatulla  ”Toijalan firmalla”,  jolle  Hämeenkyrön urakka ei 
ollut saanut mennä, oli tarkoitettu MK-Asfalttipinta Oy:tä. 
 
Kallio  on  kertonut,  että  edellä  mainitun  kaltaiset  puhelinkeskustelut 
olivat olleet toistuvia. Kallion kertoman mukaan hän oli käynyt vuosina 
1998–2000 Tampereella Interbetonilla (31.12.1998 lukien Interasfaltti) 
ollessaan  vastaavia  keskusteluja  Lemminkäisen  Hannu  Haapamäen 
kanssa joka kevät jokaisen kunnan osalta, jossa tarjouskilpailu oli ollut 
avoimena. 

Edellä  mainitussa  Kallion  ja  Valtatien  Timo  Vainionpään  välisessä 
keskustelussa (nauhoituksen puhtaaksikirjoitettu teksti Kilpailuviraston 
esityksen  liitteenä  55)  Kallio  ja  Vainionpää  ovat  keskustelleet 
Hämeenkyrön  kunnan  tarjouskilpailussa  annetuista  hinnoista  ja 
mahdollisesti  tapahtuneesta  hinnoitteluvirheestä  sekä  hinnoista,  joita 
Lemminkäinen aikoo antaa Tampereen kaupungin tarjouskilpailussa. 
Kallio on kertonut, että kyseinen keskustelu oli käyty edellä mainitun 
hänen ja Lemminkäisen Hannu Haapamäen välisen keskustelun jälkeen, 
mutta  ennen  Tampereen  kaupungin  tarjouskilpailua  koskevien 
tarjousten jättämistä.  Kallio on kertonut,  että nauhoituksesta ilmenee, 
kuinka  Valtatien  Timo  Vainionpään  vastauksista  käy  ilmi,  että 
Haapamäki oli ilmoittanut hintansa myös Vainionpäälle. Hämeenkyrön 
urakkaa  koskevaan  keskusteluun  liittyen  Kallio  on  kertonut,  että 
Vainionpää oli  huhujen perusteella luullut,  että kyseinen urakka olisi 
ollut menossa toisin kuin oli sovittu. 

Kallio  on  kertonut,  ettei  kyseinen  puhelinkeskustelu  ollut  ainoa 
vastaavankaltainen  Valtatien  Timo  Vainionpään  kanssa.  Kallion 
kertoman mukaan hän  oli  käynyt  myös  Valtatien  suuntaan  vastaavat 
keskustelut  jokaisen  avoimena  olleen  kuntakohteen,  kuten  myös 
yksityisen kohteen osalta. 

Olli Kokkonen

Markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultu  Interbetonin 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  toimitusjohtajana  toiminut  Olli 
Kokkonen  on  kiistänyt  markkinaosuuksien  jaon  Pirkanmaalla. 
Kokkosen kertoman mukaan Interbetonin markkinaosuus Tampereella 
oli vaihdellut vuosittain hyvinkin voimakkaasti. 

Kokkonen  on  kiistänyt,  että  hän  olisi  osallistunut  Juhani  Kallion 
mainitsemaan,  keväällä  1999  Lemminkäisen  tiloissa  järjestettyyn 
tilaisuuteen, jossa oli keskusteltu MK-Asfalttipinta Oy:stä.  Kokkosen 
mukaan hän oli tullut tietoiseksi kyseisestä yhtiöstä vasta kysymyksessä 
olevan oikeudenkäynnin myötä.

Kokkonen on kiistänyt paikkansapitämättömänä myös Juhani Kallion 
kertomuksen siitä,  että  hän olisi  vuonna 2000 soittanut  Kalliolle sen 
jälkeen,  kun Kallio  oli  kertomansa  mukaan soittanut  Valtatien  Erkki 
Peltomäelle ja maininnut tälle nauhoittavansa puhelun. 
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Juhani  Kallion  allekirjoittamaan,  17.3.1998  päivättyyn  asiakirjaan  ja 
sen  liitteenä  olevaan  taulukkoon (Kilpailuviraston  esityksen  liite  11) 
liittyen Kokkonen on kertonut,  ettei  hän muista nähneensä asiakirjaa 
ennen nyt kysymyksessä olevaa oikeudenkäyntiä. 

Matti Kokko

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Lemminkäisen  Päällystys-  ja 
kiviainesryhmän  johtajana  toiminut  Matti  Kokko  on  kertonut 
osallistuneensa  lyhyen  aikaa  Juhani  Kallion  mainitsemaan,  keväällä 
1999 Lemminkäisen tiloissa järjestettyyn tilaisuuteen. Kokon kertoman 
mukaan tilaisuudessa oli ollut paikalla Kallion ja hänen itsensä lisäksi 
myös Lemminkäisen Pekka Tammi. Muista osanottajista Kokko ei sen 
sijaan  kertomansa  mukaan  ollut  varma.  Kokko  on  kiistänyt  Kallion 
kertomuksen siitä, että tilaisuudessa olisi keskusteltu MK-Asfalttipinta 
Oy:n  ottamisesta  mukaan  kartelliin.  Kokon  muistaman  mukaan 
keskustelu  oli  koskenut  kyseisen  yrityksen  epäkorrektia  toimintaa 
markkinoilla  liittyen  sen  nimen  vaihtamiseen  aina  syksyisin  tehdyn 
konkurssin jälkeen. Kokko on kiistänyt paikkansapitämättömänä myös 
Kallion kertomuksen siitä, että tapaamisen lopputuloksena olisi sovittu, 
että MK-Asfalttipinta Oy:lle annetaan osuus Lemminkäisen osuudesta. 

Pekka Tammi

Pekka Tammi on ollut Lemminkäisen palveluksessa siitä lähtien, kun 
eräs kolmas yhtiö vuonna 1994 fuusioitiin Lemminkäiseen. Tammi on 
toiminut  Lemminkäisen  Päällystysyksikössä,  aluksi  vientitehtävissä 
sekä sittemmin laskentapäällikkönä. Vuodesta 2000 lukien Tammi on 
toiminut  yksinomaan  kotimaan  toimintojen  laskentapäällikkönä. 
Tammen  esimiehenä  Kilpailuviraston  esityksessä  tarkasteltuna 
ajanjaksona  on  toiminut  Matti  Kokko  sekä  vientipuolella 
Lemminkäisen vientijohtaja.

Tammi on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kiistänyt, että hän 
olisi antanut Lemminkäisen alueellisten yksikköjen johdolle ohjeita tai 
määräyksiä  siitä,  kuinka  paljon  kukin  alueellinen  yksikkö  sai 
määrällisesti  urakoida.  Tammi  on  edelleen  kiistänyt  sopineensa 
Lemminkäisen  Päällystysyksikön  edustajana  vuosina  1994–2002 
kilpailijoiden  kanssa  urakoiden  tai  asiakkaiden  jakamisesta  taikka 
hinnoista  tai  muista  tarjousehdoista.  Lisäksi  Tammi  on  kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko perusteeltaan tai määrältään. Tammi on myös kiistänyt sopineensa 
kilpailijoiden  kanssa  siitä,  mille  yhtiöille  taikka  millä  hinnoilla  tai 
ehdoilla asfalttimassaa myydään. 

Juhani  Kallion  allekirjoittamaan,  17.3.1998  päivättyyn  kirjeeseen 
(Kilpailuviraston esityksen liitteenä 11) liittyen Tammi on kertonut, että 
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hän on nähnyt kyseisen kirjeen ensimmäisen kerran vasta käsillä olevan 
asian  yhteydessä  Kilpailuviraston  aineistossa.  Tammi  ei  kertomansa 
mukaan muistanut,  että  hän  olisi  myöskään nähnyt  mainitun  kirjeen 
liitteenä ollutta taulukkoa (myös Kilpailuviraston esityksen liitteenä 11) 
ennen kysymyksessä olevaa oikeudenkäyntiä. Tammi on kertonut, ettei 
hän  muistanut  saaneensa  kyseistä  taulukkoa  Valtatien  Timo 
Vainionpäältä telekopiona. 

Edellä mainittuun taulukkoon liittyen Tammi on lisäksi  kertonut, että 
Lemminkäisen  omien  työmäärätietojen  sekä  Lemminkäisen 
kilpailijoiden  työmääristä  tekemien  arvioiden  perusteella 
Lemminkäisen,  Valtatien ja  Interbetonin toteutuneet  markkinaosuudet 
Pirkanmaalla  vuonna  1998  eivät  vastanneet  kyseisessä  taulukossa 
mainittuja  markkinaosuuksia.  Tammen  mukaan  samaisen  selvityksen 
valossa  Lemminkäisen,  Valtatien  ja  Interbetonin  (31.12.1998  lukien 
Interasfaltti) toteutuneet markkinaosuudet Pirkanmaalla vuosina 1998–
2000  eivät  yhtenäkään  vuotena  vastanneet  Juhani  Kallion  sovituksi 
väittämiä markkinaosuuksia.

Tammi  on  kertonut  osallistuneensa  Juhani  Kallion  mainitsemaan, 
keväällä  1998  Hotelli  Cumulus  Pinjassa  järjestettyyn  tapaamiseen. 
Tammen  mukaan  kyseinen  tapaaminen  oli  ollut  17.2.1998  ja  siihen 
olivat  hänen  itsensä  ja  Kallion  lisäksi  osallistuneet  Lemminkäiseltä 
Hannu Haapamäki ja mahdollisesti Pekka Maijala sekä Valtatieltä Timo 
Vainionpää.  Mainitsemansa  ajankohdan  osalta  Tammi  on  viitannut 
merkintään  Haapamäen  kalenterissa,  jossa  kyseisen  päivämäärän 
kohdalle  on  merkitty:  ”T:re  A asema,  klo  10.00,  Tammi  P.,  kahvi, 
Lounas klo 12, 14.15 kahvi”. 
 
Tammen  kertoman  mukaan  kyseisessä  tapaamisessa  oli  keskusteltu 
Tampereen  kaupungin  päätöksestä  tai  aikomuksesta  hankkia  silloista 
asfalttiasemaa  suurempi  asema.  Tapaaminen  ei  ollut  kuitenkaan 
johtanut  mihinkään  konkreettisiin  toimiin.  Tammi  on  kiistänyt 
paikkansapitämättömänä  Juhani  Kallion  kertomuksen  siitä,  että 
tapaamisessa olisi keskusteltu kuntaurakoiden jakamisesta kilpailijoiden 
kesken ennakolta.  Tammen kertoman mukaan tapaamisessa  ei  hänen 
läsnäoloaikanaan  ollut  puhuttu  myöskään  hintatasosta  tai  hintojen 
noususta vuonna 1998.
 
Juhani  Kallion  mainitsemien  Hotelli  Cumulus  Koskipuistossa 
järjestettyjen  tapaamisten  osalta  Tammi  on  kertonut,  ettei  hän  ollut 
osallistunut  niihin.  Tammi  ei  muistanut,  että  hän  olisi  myöskään 
osallistunut  Juhani  Kallion  mainitsemaan,  vuoden  1999  keväällä 
Lemminkäisen tiloissa Helsingissä järjestettyyn tapaamiseen. 

Tammi  on  kertonut  osallistuneensa  Juhani  Kallion  mainitsemaan 
syksyllä 2000 Tampereella järjestettyyn tapaamiseen. Tammen mukaan 
tapaamisessa  olivat  hänen  itsensä  ja  Kallion  lisäksi  olleet  paikalla 
Lemminkäiseltä  Hannu  Haapamäki  ja  Tammen  muistaman  mukaan 
myös Pekka Maijala, Valtatieltä Erkki Peltomäki ja Timo Vainionpää 
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sekä Interasfaltilta Alpo Mänttäri. Tammi on kertonut, että tapaamisessa 
oli keskusteltu Juhani Kallion Valtatien Erkki Peltomäelle esittämästä 
väitteestä, jonka mukaan Kallio olisi nauhoittanut puhelinkeskusteluja. 
Tammen  kertoman  mukaan  hänet  oli  kutsuttu  paikalle  tapaamiseen, 
koska  asia  oli  koettu  enemmän  eettisiä  toimintaperiaatteita  kuin 
pelkästään Tampereen aluetta koskevaksi asiaksi.  

Timo Vainionpää

Timo Vainionpää on toiminut Kilpailuviraston esityksessä tarkasteltuna 
ajanjaksona  lähinnä  Valtatien  Tampereen  ja  Jyväskylän  alueiden 
päällikkönä  työpäällikön  nimikkeellä.  Vainionpään  esimiehenä 
kyseisenä  ajanjaksona  on  ollut  Valtatien  toimitusjohtajana  toiminut 
Antero Blomberg.

Vainionpää on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kiistänyt, että 
hän  olisi  sopinut  kilpailijoiden  kanssa  markkinoiden  jaoista  taikka 
hinnoista. Vainionpää on kertonut, ettei hän ole ollut sopimassa Juhani 
Kallion  kanssa  Pirkanmaan  alueen  markkinoiden  jakamisesta 
Lemminkäisen,  Valtatien  ja  Interbetonin  (31.12.1998  lukien 
Interasfaltti) kesken. 

Vainionpää  on  myös  kiistänyt,  että  häntä  olisi  käsketty  tehdä  tiettyä 
yksittäistä urakkaa koskeva tarjous tietyllä hinnalla taikka tiettyä hintaa 
ylemmällä  tai  alemmalla  hinnalla.  Vainionpää  on  vielä  kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko perusteeltaan tai määrältään. 

Vainionpää on kertonut olleensa paikalla Juhani Kallion mainitsemassa, 
keväällä 1998 järjestetyssä tapaamisessa Tampereella Hotelli Cumulus 
Pinjassa.  Vainionpään mukaan paikalla  olivat  olleet  Valtatieltä  hänen 
itsensä  lisäksi  Erkki  Peltomäki,  Lemminkäiseltä  hänen  uskoakseen 
Pekka Tammi ja Hannu Haapamäki sekä Interasfaltilta Juhani Kallio ja 
Alpo  Mänttäri.  Vainionpään  mukaan  tapaamisessa  oli  varmaan 
keskusteltu myös kuntatöiden määristä siinä mielessä, että oli vertailtu 
alkanutta  vuotta  ja  edellisiä  vuosia.  Vainionpään  kertoman  mukaan 
varsinaisesti tapaamisessa oli kuitenkin keskusteltu kahdesta tärkeästä 
asiasta,  Tampereen  kaupungin  hankkeesta  kaupungin  asfalttiaseman 
uusimiseksi  sekä  Tielaitoksen  jakautumisesta  Tiehallinnoksi  ja 
Tieliikelaitokseksi. 

Juhani  Kallion  mainitsemiin  Tampereen  Hotelli  Cumulus 
Koskipuistossa  järjestettyihin  tapaamisiin  liittyen  Vainionpää  on 
kertonut,  että  Kallion  Tampereella  oloaikana  hän  oli  osallistunut 
kyseisiin  tapaamisiin  kaikkiaan  noin  viitisen  kertaa  eli  pari–kolme 
kertaa  vuodessa.  Vainionpää  on  kiistänyt  paikkansapitämättömänä 
Kallion  kertomuksen siitä,  että  kyseisiä  tapaamisia  olisi  ollut  kerran 
kuukaudessa.  Vainionpään  mukaan  paikalla  hänen  itsensä  ja  Kallion 
lisäksi olivat olleet Lemminkäisen Hannu Haapamäki sekä satunnaisesti 
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Interasfaltin  Simo  Yli-Siurunen  ja  Lemminkäisen  Pekka  Maijala. 
Vainionpää  on  kertonut,  että  tapaamisissa  oli  keskusteltu  edellä 
mainitun  Hotelli  Cumulus  Pinjassa  järjestetyn  tapaamisen  tavoin 
kuntatöiden määristä sekä siitä, mitä töitä kukin oli saanut ja tehnyt.

Vainionpää  on  kertonut  osallistuneensa  myös  Juhani  Kallion 
mainitsemaan,  keväällä  1999  Lemminkäisen  tiloissa  järjestettyyn 
tapaamiseen.  Vainionpään  muistaman  mukaan  tapaamisessa  olivat 
olleet paikalla hänen itsensä lisäksi Lemminkäisen Hannu Haapamäki ja 
ainakin jonkin aikaa Matti Kokko, Valtatien Antero Blomberg, joka oli 
myös kutsunut Vainionpään tilaisuuteen, sekä Interasfaltin Juhani Kallio 
ja  Alpo  Mänttäri  tai  Olli  Kokkonen.  Vainionpää  ei  muistanut,  että 
kokouksessa  olisi  keskusteltu  MK-Asfalttipinta  Oy:n  ottamisesta 
mukaan kartelliin. Vainionpään mukaan tapaamisen syynä oli ollut MK-
Asfalttipinta  Oy:n  toiminta  Pirkanmaan  alueella  liittyen  sen  nimen 
vaihtamiseen kovin usein. 
Edellä  selostettuun,  12.3.1998  päivättyyn  jakoehdotukseen 
(Kilpailuviraston  esityksen  liite  10)  liittyen  Vainionpää  on  kertonut, 
ettei hän muistanut nähneensä kyseistä asiakirjaa ennen kysymyksessä 
olevaa  oikeudenkäyntiä.  Vainionpää  ei  muistanut,  että  hän  olisi 
myöskään keskustellut asiakirjasta tai sen sisällöstä Interbetonin Simo 
Yli-Siurusen kanssa. 

Juhani  Kallion  allekirjoittaman,  17.3.1998  päivätyn  kirjeen  liitteenä 
olevaan  taulukkoon  (Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  11)  liittyen 
Vainionpää  on  kertonut  laatineensa  kyseisen  taulukon  kunnista 
saamiensa  tietojen  perusteella  omaa  käyttöään  varten.  Vainionpään 
mukaan  hän  oli  laatinut  taulukon  arvioidakseen  sitä,  minkälaisia 
tonnimääriä Pirkanmaan seudulla oli ollut ”liikkeellä”, mitä hän sitten 
saattoi  olla  tavoittelemassa.  Vainionpään  kertoman  mukaan  hänen 
arvionsa urakoiden saamisesta eivät sittemmin olleet toteutuneet. 

Vainionpää on edellä mainittuun taulukkoon liittyen edelleen kertonut, 
että  hän  varmaankin  oli  antanut  taulukon  Juhani  Kalliolle  tämän 
käydessä Vainionpään luona, sillä kunnat saattoivat antaa eri henkilöille 
erilaista tietoa. Vainionpää ei kertomansa mukaan muistanut, että hän 
olisi  keskustellut  Kallion  kanssa  taulukosta  hyväksymismielessä  tai 
muutoinkaan  tarkemmin  kyseisessä  yhteydessä.  Vainionpää  on 
kiistänyt,  että  hän  olisi  lähettänyt  asiakirjaa  Lemminkäisen  Pekka 
Tammelle. Vainionpään mukaan asiakirjan ylälaidan ”Telefax”-tarrassa 
oleva  käsiala  ei  ollut  hänen  eikä  kenenkään  muunkaan  Valtatien 
toimistolla  työskennelleen  henkilön  käsialaa.  Vainionpää  ei  osannut 
selittää,  minkä  vuoksi  kyseinen  tarra  oli  asiakirjassa.  Vainionpään 
mielestä kyseistä tarraa ei ollut asiakirjassa silloin, kun hän oli antanut 
sen Kalliolle. 

Vuoden  1998  Mäntän  kunnan  tarjouskilpailun  asiakirjoihin 
(Kilpailuviraston  esityksen  liitteet  12  ja  13)  liittyen  Vainionpää  on 
kertonut,  että  hän  oli  lähettänyt  telekopiona  Juhani  Kalliolle  tämän 
pyynnöstä edellä selostetut 5.5.1998 Valtatieltä Interbetonille toimitetut 
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kaksi käsin täytettyä tarjouslomaketta (Kilpailuviraston esityksen liite 
12).  Vainionpään  kertoman  mukaan  hän  oli  luonnostellut  kyseisiin 
tarjouslomakkeisiin  niitä  hintoja,  joita  hän  oli  aikonut  kyseisessä 
urakkakilpailussa  tarjota.  Vainionpään  käsityksen  mukaan  Kallio  ei 
ollut  tosissaan  tavoitellut  urakkaa,  joten  Kallio  oli  ajatellut  päästä 
vähemmällä työllä, kun oli saanut siihen joltain muulta sellaisen hinnan, 
millä  se  ei  tullut  hänelle  itselleen.  Vainionpään  mukaan  Valtatie  oli 
sittemmin voittanut kyseisen Mäntän urakkakilpailun. 

Edellä  selostettuun  hänen  ja  Interbetonin  Juhani  Kallion  väliseen 
puhelinkeskustelunauhoitukseen  (nauhoituksen  puhtaaksikirjoitettu 
teksti  Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  55)  liittyen  Vainionpää  on 
kertonut,  hän  oli  saanut  Hämeenkyrön  kunnasta  epämääräistä  tietoa 
Interbetonin  ja  Lemminkäisen  hinnoista  ja  sen  perusteella  ihmetellyt 
Kalliolle  Interbetonin  hintojen  korkeutta  huolimatta  sillä  olleesta 
ajomatkaedusta. Kyseisen Hämeenkyrön urakan tarjousten jättämiselle 
varattu  määräaika  oli  tuolloin  jo  päättynyt.  Tampereen  kaupungin 
urakkaan liittyen käydystä keskustelusta Vainionpää on kertonut, ettei 
hän  muistamansa  mukaan  ollut  saanut  Lemminkäisen  Hannu 
Haapamäeltä  tämän  hintoja,  vaan  että  hän  oli  saanut  ne  Kalliolta. 
Vainionpään mukaan hän  ei  ollut  ollut  aidosti  kiinnostunut  saamaan 
kyseistä  Tampereen  kaupungin  urakkaa.  Vainionpää  ei  kertomansa 
mukaan  muistanut  muuta  kertaa,  jolloin  hän  olisi  saanut  Kalliolta 
Haapamäen hintoja. 

Markkinaoikeuden arviointi 

Kilpailuviraston  asiassa  esittämä  näyttö  markkinoiden  jakamisesta  ja 
tarjousyhteistyöstä Pirkanmaan alueen kuntien ja yksityisten teettämien 
töiden  osalta  muodostuu  lähinnä  markkinaoikeudessa  todistajina 
kuultujen  Juhani  Kallion  ja  Pekka  Jokisen  kertomuksista,  Juhani 
Kallion  Kilpailuvirastolle  toimittamista  asiakirjoista,  Mäntän  kunnan 
vuonna 1998 järjestämään tarjouskilpailuun liittyvistä asiakirjoista sekä 
Juhani Kallion nauhoittamista puhelinkeskusteluista. 

Juhani Kallio on edellä todetun mukaisesti työskennellyt Pirkanmaalla 
Interbetonin (31.12.1998 lukien Interasfaltti)  palveluksessa 2.2.1998–
31.12.2000.

Juhani Kallio on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kertonut, että 
hänen  ollessaan  Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti) 
palveluksessa  Pirkanmaalla  alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämät 
asfaltointityöt  oli  jaettu  Interbetonin,  Valtatien  ja  Lemminkäisen 
kesken.  Kallio  on kertonut,  että  Interbetonin osuus  oli  ollut  noin 13 
prosenttia,  Valtatien  24  prosenttia  ja  Lemminkäisen  loput  eli  63 
prosenttia. 

Kyseiseen markkinoiden jakoon liittyen Juhani Kallio on kertonut, että 
hän  oli  melkein  heti  hänen  työsuhteensa  alettua  osallistunut 
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maaliskuussa 1998 Tampereella Hotelli Cumulus Pinjassa järjestettyyn 
Interbetonin, Valtatien ja Lemminkäisen edustajien tapaamiseen, jonka 
tarkoituksena oli  ollut  kartoittaa  tulevan kesän kuntatyöt  ja  jakaa ne 
ennakolta niiden prosenttiosuuksien mukaan, mitä kullekin yhtiölle oli 
määrätty.

Lemminkäisen  Pekka  Tammi  ja  Valtatien  Timo  Vainionpää  ovat 
markkinaoikeudessa  todistajina  kuultuina  kertoneet,  että  kyseisen 
tapaamisen aiheena olisi  ollut Juhani Kallion kertomuksesta poiketen 
Tampereen  kaupungin  aikomus  hankkia  uusi  asfalttiasema.  Ottaen 
kuitenkin  huomioon  markkinaoikeudessa  todistajana  kuullun 
Tampereen  kaupungin  projekti-insinöörinä  toimineen  Pekka  Jokisen 
kertomus  siitä,  että  keskustelu  Tampereen  kaupungin  oman 
aikaisemman asfalttiaseman korvaamisesta uudella asemalla oli alkanut 
vasta suunnilleen vuonna 2000, markkinaoikeus katsoo, ettei Tammen 
ja  Vainionpään  kertomuksia  siitä,  että  edellä  mainitun  tapaamisen 
aiheena  olisi  ollut  Tampereen  kaupungin  aikomus  hankkia  uusi 
asfalttiasema, ole pidettävä uskottavina. 
 
Kun otetaan huomioon, että sekä Juhani Kallion että Timo Vainionpään 
mukaan edellä  kerrotussa  tapaamisessa on  Kallion ohella  ollut  läsnä 
myös hänen silloinen esimiehensä, Interbetonin asfalttiosaston johtajana 
toiminut  Alpo  Mänttäri,  markkinaoikeus  katsoo,  ettei  ole  pidettävä 
uskottavana myöskään sitä, että Interasfaltin johto ei olisi ollut tietoinen 
Kallion mainitsemasta markkinoiden jaosta.

Kallio on edellä mainitun lisäksi kertonut keväällä 1999 Lemminkäisen 
tiloissa  Helsingissä  järjestetystä  tapaamisesta,  jossa  paikalla  olivat 
olleet  Lemminkäisen,  Valtatien  ja  Interasfaltin  edustajat  ja  jonka 
tapaamisen  tarkoituksena oli  ollut  keskustella  yrityksestä  saada MK-
Asfalttipinta Oy -niminen yhtiö mukaan kartelliin. 

Lemminkäisen  Matti  Kokko  ja  Valtatien  Timo  Vainionpää  ovat 
markkinaoikeudessa  todistajina  kuultuna  kertoneet,  että  kyseisen 
tapaamisen  aiheena  olisi  ollut  MK-Asfalttipinta  Oy:n  epäkorrekti 
toiminta  markkinoilla  liittyen  yhtiön  nimen  vaihtamiseen.  Ottaen 
kuitenkin huomioon Juhani Kallion kertomus sekä edellä selostettuihin 
Kallion  vuodelta  2000  oleviin  muistiinpanoihin  (Kilpailuviraston 
esityksen  liite  14)  sisältyvä  maininta  MK-Asfalttipinta  Oy:stä 
markkinaoikeus katsoo, ettei Kokon ja Vainionpään kertomuksia siitä, 
että  edellä  mainitun  tapaamisen  aiheena  olisi  ollut  MK-Asfalttipinta 
Oy:n epäkorrekti toiminta markkinoilla, ole pidettävä uskottavina, vaan 
että  tapaaminen  on  Kallion  kertomalla  tavalla  koskenut  MK-
Asfalttipinta Oy:n ottamista mukaan kartelliin. 
 
Ottaen huomioon edellä selostetun 12.3.1998 päivätyn jakoehdotelman 
(Kilpailuviraston esityksen liite 10), Juhani Kallion 17.3.1998 päivätyn 
kirjeen  ja  sen  liitteen  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  11)  sekä 
”Pirkanmaan tonnit  2000” -asiakirjan (Kilpailuviraston esityksen liite 
14)  sisällöstä  sekä  Kallion  asiakirjoihin  liittyen  markkinaoikeudessa 
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todistajana  kuultuna  lausumasta  markkinaoikeus  katsoo,  että  kyseiset 
asiakirjat  osaltaan  tukevat  Kallion  kertomusta  Pirkanmaan  alueen 
kuntien ja yksityisten teettämien töiden jakamisesta. 

Se, etteivät Lemminkäisen, Valtatien ja Interbetonin (31.12.1998 lukien 
Interasfaltti)  toteutuneet  markkinaosuudet  ole  välttämättä  täysin 
vastanneet Juhani Kallion mainitsemia tai edellä mainitusta 17.3.1998 
päivätyn  kirjeen  liitteenä  olevasta  asiakirjasta  (Kilpailuviraston 
esityksen  liitteenä  11)  ilmeneviä  markkinaosuuksia,  ei  anna  aihetta 
arvioida  edellä  esitettyä  toisin.  Asiaa  ei  anna  aihetta  arvioida  toisin 
myöskään markkinaoikeudessa todistajana kuullun Timo Vainionpään 
kertomus edellä mainitusta 17.3.1998 päivätyn kirjeen liitteenä olevasta 
asiakirjasta, kuten ei myöskään se, että viimeksi mainittua asiakirjaa ei 
mahdollisesti ole toimitettu Lemminkäisen Pekka Tammelle. 

Juhani  Kallio  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
lisäksi,  että  Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti), 
Lemminkäisen ja Valtatien sovittuja markkinaosuuksia oli pyritty myös 
noudattamaan. Kallio on kertonut, että Hotelli Cumulus Koskipuiston 
kabinetissa  oli  kerran  kuussa  järjestetty  seurantapalaveri.  Kyseisissä 
palavereissa,  joihin  Kallion  kertoman  mukaan  olivat  osallistuneet 
Kallion  itsensä  lisäksi  Lemminkäisen  Hannu  Haapamäki  ja  Pekka 
Maijala  sekä  Valtatien  Timo  Vainionpää,  oli  kirjattu  ylös  saadut  ja 
tehdyt työt sekä seurattu prosenttiosuuksia. 

Juhani  Kallio  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
edelleen,  että  hänen  ollessaan  Interbetonin  (31.12.1998  lukien 
Interasfaltti) palveluksessa Pirkanmaalla hän oli sopinut Lemminkäisen 
Hannu Haapamäen ja Pekka Maijalan sekä Valtatien Timo Vainionpään 
kanssa  Pirkanmaan  alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien 
asfaltointitöiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista.  Kallion 
mukaan  sanottu  tarjoushinnoista  sopiminen  oli  perustunut  edellä 
mainittuun  Lemminkäisen,  Valtatien  ja  Interbetonin  väliseen 
asfaltointitöitä koskeneeseen markkinoiden jakoon. 

Ottaen  huomioon  edellä  selostetun  Mäntän  kaupungin  vuonna  1998 
järjestämään  tarjouskilpailuun  liittyvien  asiakirjojen  (Kilpailuviraston 
esityksen liitteet 12 ja 13) sisällöstä sekä Juhani Kallion asiakirjoihin 
liittyen  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  lausumasta 
markkinaoikeus katsoo, että kyseiset asiakirjat osaltaan tukevat Kallion 
kertomusta  tarjousyhteistyöstä.  Edelleen  markkinaoikeus  katsoo,  että 
Juhani  Kallion  kertomusta  tarjousyhteistyöstä  tukevat  osaltaan  myös 
edellä  selostetut  Kallion  käymät  puhelinkeskustelut  Lemminkäisen 
Hannu  Haapamäen  ja  Valtatien  Timo  Vainionpään  kanssa,  joiden 
nauhoituksista  (nauhoitusten  puhtaaksikirjoitetut  tekstit 
Kilpailuviraston  esityksen  liitteinä  53  ja  55)  ilmenee,  että  Kallio  on 
keskustellut  sekä  Haapamäen  että  Vainionpään  kanssa  Tampereen 
kaupungin  tarjouskilpailussa  tarjottavista  hinnoista  ennen  tarjousten 
jättämistä. 
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Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
näytetyksi,  että  Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti), 
Lemminkäinen  ja  Valtatie  ovat  vuoden  1998  maaliskuusta  alkaen 
vuoden 2000 loppuun saakka sopineet  Pirkanmaan alueen kuntien ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  määrällisestä  jakamisesta. 
Edelleen  markkinaoikeus  katsoo,  että  mainitut  yhtiöt  ovat  kyseisenä 
ajanjaksona  kokoontuneet  myös  sanottujen  töiden  jakamiseen 
liittyneisiin seurantapalavereihin. 

Edelleen  markkinaoikeus  asiassa  näytetyksi,  että  Interbetoni 
(31.12.1998 lukien Interasfaltti), Lemminkäinen ja Valtatie ovat vuoden 
1998  maaliskuusta  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka  etukäteen 
sopineet keskenään Pirkanmaan alueen kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista  sekä 
tarjonneet sen mukaisesti. 

Sen  sijaan  markkinaoikeus  katsoo  jääneen  asiassa  näyttämättä,  että 
muut kuin edellä  mainitut  Kilpailuviraston esityksen kohteena olevat 
yhtiöt taikka Asfalttineliö, Asfalttipiste, Espoon Asfaltti tai Sata-Asfaltti 
olisivat sopineet markkinoiden jakamisesta Pirkanmaan alueen kuntien 
ja yksityisten teettämien töiden osalta taikka että kyseiset yhtiöt olisivat 
etukäteen  sopineet  kyseisten  töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista 
hinnoista  sekä  tarjonneet  sen  mukaisesti  tai  soveltaneet 
yhteisymmärryksessä muutakaan järjestelyä mainittujen hintojen osalta. 

Uusimaa / pääkaupunkiseutu  

Asiassa esitetty näyttö 

Heikki Alanen

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  entinen  Tekra-yhtiöt  Oy:n 
osaomistaja  ja  Asfaltti-Tekran  toimitusjohtaja  Heikki  Alanen  on 
kertonut,  että hän oli  sopinut asioista aina joko Lemminkäisen Matti 
Kokon tai Valtatien Antero Blombergin kanssa, eikä hänellä siten ollut 
ollut juuri lainkaan tietoa siitä, mitä muiden kanssa oli sovittu. Alanen 
on  kuitenkin  kertonut  kuulleensa  huhupuheena,  että 
pääkaupunkiseudulla Asfalttipisteelle ja Espoon Asfaltille sekä kahdelle 
muulle yritykselle olisi ollut sovittu oma tonnimäärä.

Raimo Heikkilä

Raimo Heikkilä on toiminut Savatien työmaapäällikkönä keväästä 1988 
lähtien lokakuuhun 1994 saakka sekä tämän jälkeen vuodenvaihteesta 
1994/1995 lähtien kesään 2002 saakka osakkaana Viarex Oy:ssä.

Heikkilä  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut,  että 
kevättalvella  1997  Espoon  Asfaltin  Tuomo Ritala  oli  ennen  Espoon 
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kaupungille  jätettävien  tarjousten  määräpäivää  ehdottanut  Heikkilälle 
erilaisia vaihtoehtoja sille, ettei Viarex Oy tarjoaisi urakkaa, ja tarjonnut 
vastikkeeksi  massaa  tai  levittäjää.  Heikkilä  on  kertonut,  että  hän  oli 
sanonut  Ritalalle  lähettävänsä  tälle  Viarex  Oy:n  tarjouksen  ennen 
”sulkeutumisaikaa”.  Heikkilän  mukaan  Ritala  oli  kuitenkin,  oltuaan 
välillä  yhteydessä  Lemminkäisen  Antti  Kalliomaahan,  hetken  päästä 
soittanut ja ilmoittanut, että heidän täytyi peruuttaa se, mistä he olivat 
keskustelleet.

Heikkilä  on  lisäksi  kertonut  hänen  ainoasta  tapaamisestaan 
Lemminkäisen Matti Kokon kanssa. Heikkilä on kertonut, että kyseinen 
tapaaminen oli ollut Lemminkäisen pääkonttorilla marraskuussa 1998. 
Heikkilän mukaan tapaamisen aiheena oli ollut ”kartelliasia”. Heikkilän 
kertoman  mukaan  Kokko  oli  tapaamisessa  yrittänyt  saada  tiedon 
Heikkilän  esityksestä  tonnimääräksi.  Heikkilä  ei  kertomansa  mukaan 
ollut kuitenkaan ilmoittanut mitään tonnimäärää. 

Heikkilän  mukaan  hänen  ja  Lemminkäisen  Matti  Kokon  välinen 
tapaaminen  ei  ollut  johtanut  mihinkään  sopimukseen.  Heikkilä  on 
kertonut, että tapaaminen oli päättynyt siihen, että Kokko oli todennut 
ulkona  olevan  kovassa  liemessä  keitettyjä,  vihamielisiä  tyyppejä. 
Heikkilän  kertoman  mukaan  hän  oli  myöhemmin  kuullut,  että 
Lemminkäisen  Pekka  Tammi  oli  ”heittänyt”  Viarex  Oy:n  teknisenä 
henkilönä  toimineelle  Tapio  Röntyselle,  että  Viarex  Oy  olisi  voinut 
saada 8.000 tonnia.  

Heikkilä  on  myös  kertonut  jäljempänä  mainitusta  markkinakysely-
asiakirjasta.  

Edellä mainitun lisäksi Heikkilä on kertonut kuulleensa kilpailijoiden 
välisistä sopimuksista ja jaoista eri henkilöiltä. Heikkilän mukaan osa 
oli kertonut asiasta avoimesti, osa ei-avoimesti. Heikkilä on luetteloinut 
50 henkilöä, joiden kanssa hän oli keskustellut kartelliasioista.

Heikkilän kertoman mukaan Espoon kaupungin pienet  työt  oli  jaettu 
Espoon  Asfaltille,  Järvenpään  kaupungin  pienet  työt  Asfalttipisteelle 
sekä Järvenpään kaupungin isot työt ja Keravan kaupungin työt Sata-
Asfaltille. 

Tapani Härmä

Tapani Härmä on ollut Savatien palveluksessa vuosina 1986–1994 sekä 
tämän jälkeen Viarex Oy:n palveluksessa. 

Härmä  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut  lähinnä 
jäljempänä mainitusta markkinakysely-asiakirjasta.  

Edellä  mainitun  lisäksi  Härmä  on  kertonut  kuulleensa,  että  jotkin 
asfalttialalla toimivat yhtiöt, esimerkiksi Helsingin Katutyö Oy, olisivat 
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joutuneet suorittamaan maksuja Lemminkäisen Antti Kalliomaalle sen 
johdosta,  että  yhtiöt  olivat  tehneet  liian  suuria  urakoita.  Härmän 
mukaan  hän  oli  kuullut  asiasta  Helsingin  Katutyö  Oy:n 
toimitusjohtajana  toimineelta  Tapio  Röntyseltä,  joka  puolestaan  oli 
kuullut asiasta Helsingin Katutyö Oy:n omistaneelta Timo Karviselta.   

Olli J. Dolk   

Olli  J.  Dolk  on  vastannut  Helsingin  kaupungin  päällystystöihin 
liittyneiden tarjouspyyntöjen laadinnasta vuodesta 1986 lähtien vuoteen 
2003 saakka.

Dolk  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
havainnoistaan  liittyen  Helsingin  kaupungin  vuosina  1995–2002 
saamien  asfaltointiurakointitarjousten  limittymisestä  toisiinsa.  Lisäksi 
Dolk  on  kertonut  laatimastaan  Helsingin  kaupungin  suurten 
päällystystöiden  hinnan  kehitystä  vuosina  1990–2004  koskevasta 
selvityksestä  sekä  vuosia  1997–1998  koskevasta  keskimääräisten 
päällystyskustannusten vertailutaulukosta.  

Juhani Koivusaari  

Juhani  Koivusaari  on  ollut  Järvenpään  kaupungin  palveluksessa 
vuodesta 1986 lukien, toimien katupäällikön tehtävissä lähes 20 vuotta. 
Osa-aikaeläkkeelle  jäätyään  Koivusaari  on  toiminut  Järvenpään 
kaupungin osa-aikaisena hankepäällikkönä. 

Koivusaari  on  kertonut  Järvenpään  kaupungin  asfaltointiurakoiden 
hintatason  kehityksestä  vuosia  1992–2003  koskevan  selvityksen 
perusteella.   

Muistio 15.8.1997 (markkinakysely-asiakirja)  

Kilpailuvirasto on kirjallisena todisteena esittänyt  15.8.1997 päivätyn 
muistion  (jäljempänä  myös  markkinakysely-asiakirja),  joka  on 
käsittänyt  yhteenvedon  tehtyyn  markkinakyselyyn  saaduista 
vastauksista. 

Muistiossa  on  ensin  lueteltu  kyselyyn  vastanneet  henkilöt  sekä 
yritykset,  joita  mainitut  henkilöt  ovat  edustaneet.  Yritykset,  joista 
kyselyyn on vastattu, ovat olleet: Interbetoni, Lemminkäinen, Asfaltti 
Tenhunen  Oy,  Sata-Asfaltti,  Asfalttipiste,  Asfaltti-Haverinen, 
Uudenmaan Asfaltti Oy, T. Siven Oy, Iskuasfaltti Oy, Espoon Asfaltti, 
Valtatie ja Asfaltti Union Oy. 

Edellä  mainitun  lisäksi  muistiossa  on  lueteltu  viisi  kysymystä 
(Yrityksesi markkinastrategia?; Mitä toivot tulevaisuudelta?; Onko joku 
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nykyisistä  yrittäjistä  mielestäsi  liikaa markkinoilla?;  Minkä yrityksen 
kanssa  et  voisi  ikinä  kuvitella  tekeväsi  yhteistyötä?  sekä  Kenelle 
mielestäsi kannattaa myydä asfalttimassoja ja kenelle ei?) ja jokaisen 
kysymyksen osalta saatujen vastausten prosenttiosuudet.  

Asiakirjassa olevien merkintöjen mukaan se on lähetetty  telekopiona 
Lemminkäiseltä  26.8.1997  ja  Interbetonilta  28.8.1997.  Lisäksi 
asiakirjaan kopioituneeseen niin sanottuun Post it -lappuun on merkitty 
vastaanottajaksi ”Raimo”, lähettäjäksi ”Jukka” ja päivämääräksi 28.8. 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Viarex  Oy:n  palveluksessa 
oleva Tapani Härmä on kertonut, että edellä mainittu markkinakysely-
asiakirja oli tullut Viarex Oy:lle telekopiona. Asiakirjaan kopioituneen 
Post it  -lapun merkintöjen osalta Härmä on kertonut, että lähettäjäksi 
merkitty  ”Jukka”  oli  viitannut  Interbetonilla  kyseiseen  aikaan 
työskennelleeseen Jukka Koski -nimiseen henkilöön ja vastaanottajaksi 
merkitty  ”Raimo”  Viarex  Oy:n  silloiseen  toimitusjohtajaan  Raimo 
Heikkilään.    

Härmän kertoman mukaan yritykset, joille varsinainen markkinakysely 
oli suunnattu, olivat Uudellamaalla toimineita asfaltointialan yrityksiä, 
joista  osa  toimi  myös valtakunnallisesti.  Härmän käsityksen  mukaan 
markkinakysely-asiakirja oli toimitettu Viarex Oy:lle vahingossa, sillä 
Viarex Oy ei ollut kuulunut Asfalttiliittoon. Toisaalta Härmän mukaan 
kyselyyn vastanneista  myöskään esimerkiksi  Espoon Asfaltti  ei  ollut 
tuolloin kuulunut Asfalttiliittoon.

Härmä on kertonut, että hänen käsityksensä mukaan markkinakysely-
asiakirjassa oli ollut kysymys Uudenmaan alueen markkinajaosta.   

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Viarex Oy:n osakkaana toiminut 
Raimo Heikkilä on puolestaan kertonut, että markkinakysely-asiakirja 
oli  hänen  käsityksensä  mukaan  lähetetty  Viarex  Oy:lle 
pelottelutarkoituksessa.  Heikkilän  mukaan  kyselyn  vastaukset  olivat 
näkyneet käytännössä Viarex Oy:n liiketoiminnassa:  Viarex Oy:lle  ei 
myyty asfalttimassaa, ei vuokrattu koneita, eikä myyty koneita suoraan, 
minkä lisäksi välittäjiä painostettiin.

Kilpailuviraston esitykseen sisältyvä taulukko urakoiden jakautumisesta 

Kilpailuvirasto on koonnut esitykseensä taulukon muotoon esimerkkejä 
kuntien asfaltointityöt tehneistä urakoitsijoista tiettyjen kuntien osalta 
eri  vuosina  (Kilpailuviraston  esityksen  taulukko  4:  Urakoiden 
jakautuminen  asfalttiyritysten  kesken  1995–2002).  Taulukkoon  on 
valittu muu ohella Helsinki (pohjoinen, itä ja länsi eroteltuina), Espoo, 
Vantaa (suuret työt), Järvenpää (isot työt) ja Tuusula. Kilpailuviraston 
esityksessä  todetun  mukaan  taulukossa  on  kuvattu,  miten  yritykset 
olivat vuosittain voittaneet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina 
samat urakat.
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Olli Ruotsalainen

Olli Ruotsalainen on toiminut Kilpailuviraston esityksessä tarkasteltuna 
ajanjaksona Valtatien Vantaalla, Porvoossa ja Riihimäellä sijainneiden 
asfalttiasemien  päällikkönä  työpäällikön  tai  aluejohtajan  nimikkeellä. 
Valtatien  toimitusjohtajana  kyseisenä  ajanjaksona  aina  vuoden  2005 
loppuun  saakka  on  toiminut  Antero  Blomberg.  Vuoden  2006  alusta 
lukien  Ruotsalainen  on  toiminut  Blombergin  seuraajana  Valtatien 
toimitusjohtajana.

Ruotsalainen  on  markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultuna 
kertonut,  ettei  hän  Kilpailuviraston  esityksessä  tarkasteltuna 
ajanjaksona 1994–2002 sen paremmin esimiehiensä kuin kysymyksessä 
olevien  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevien  yhtiöiden 
edustajienkaan taholta ollut saanut mitään ohjeita tai rajoituksia siitä, 
kuinka suuria  tonnimääriä  oli  lupa  tarjota.  Ruotsalainen  on  kiistänyt 
sopineensa  Valtatien  edustajana  kilpailijoiden  kanssa  markkinoiden 
jakamisesta  taikka  hinnoista  tai  muista  tarjousehdoista.  Edelleen 
Ruotsalainen on kiistänyt maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka 
olisivat  olleet  aiheettomia  joko  perusteeltaan  tai  määrältään. 
Ruotsalainen on myös kiistänyt sopineensa kilpailijoiden kanssa siitä, 
mille  yhtiöille  taikka  millä  hinnoilla  tai  ehdoilla  asfalttimassaa 
myydään.   

Matti Kokko

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Lemminkäisen  Päällystys-  ja 
kiviainesryhmän  johtajana  toiminut  Matti  Kokko  on  kertonut 
tavanneensa  Viarex  Oy:n  Raimo  Heikkilän  Lemminkäisen  tiloissa 
marraskuussa  1998.  Kokko  on  kuitenkin  kiistänyt  Heikkilän 
kertomuksen keskustelujen sisällöstä  paikkansapitämättömänä. Kokon 
mukaan hän oli kuvitellut, että Heikkilän vierailun aiheena olisi ollut 
Viarex Oy:n pyrkimys liittyä Asfalttiliiton jäseneksi. Kokon kertoman 
mukaan Heikkilä oli kuitenkin alkanut kertoa Viarex Oy:n toiminnan 
laajentamissuunnitelmista. 

Antti Kalliomaa

Antti  Kalliomaa  on  toiminut  koko  Kilpailuviraston  esityksessä 
tarkastellun ajanjakson 1994–2002 Lemminkäisen Uudenmaan alueen 
aluejohtajana.  Kalliomaan  esimiehenä  koko  tarkasteltavana  olevan 
ajanjakson 1994–2002 on toiminut  Matti  Kokko. Alaisena toimineita 
piiripäälliköitä Kalliomaalla on puolestaan ollut kolmesta neljään.  

Kalliomaa  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kiistänyt 
sopineensa Lemminkäisen Päällystysyksikön edustajana vuosina 1994–
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2002 kilpailijoiden kanssa urakoiden tai asiakkaiden jakamisesta taikka 
hinnoista  tai  muista  tarjousehdoista.  Edelleen Kalliomaa on kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko perusteeltaan tai määrältään. 

Kalliomaa on kiistänyt, että Espoon Asfaltin Tuomo Ritala olisi ollut 
yhteydessä häneen Raimo Heikkilän mainitseman asian tiimoilta. 

Kalliomaa on kiistänyt perättömänä myös Tapani Härmän kertomuksen 
siitä, että esimerkiksi Helsingin Katutyö Oy olisi joutunut maksamaan 
hänelle sen johdosta, että se oli tehnyt liian suuria urakoita. Kalliomaa 
on  kertonut  tavanneensa  Tapani  Härmän  ainoastaan  yhden  kerran 
taksijonossa. 
 
Markkinakysely-asiakirjaan liittyen Kalliomaa on kertonut laatineensa 
kyseisen asiakirjan. Kalliomaan mukaan markkinakyselyn taustalla oli 
lähtökohtaisesti  ollut  pyrkimys selvittää,  olisiko järkevää tehdä uutta 
asfalttiasemaa koskevaa investointia. Tämän lisäksi kyselyllä oli pyritty 
selvittämään sitä, minkälaiseen aliurakointiin yritykset olisivat valmiita. 

Markkinaoikeuden arviointi 

Uudenmaan  /  pääkaupunkiseudun  kuntien  ja  yksityisten  teettämiin 
töihin  liittyneen  markkinoiden  jakamisen  ja  tarjousyhteistyön  osalta 
asiassa  on  kirjallisena  todisteena  esitetty  lähinnä  edellä  selostettu 
markkinakysely-asiakirja,  joka  on  käsittänyt  yhteenvedon 
Lemminkäisen  Uudenmaan  alueen  aluejohtaja  Antti  Kalliomaan 
suorittamaan markkinakyselyyn saaduista vastauksista. 

Ottaen huomioon edellä selostetun kyseisen markkinakysely-asiakirjan 
sisällöstä  sekä  siihen  liittyen  lausutusta  markkinaoikeus  katsoo,  ettei 
asiakirjan  perusteella  voida  tehdä  minkäänlaisia  päätelmiä 
Kilpailuviraston esityksessä esitetyn tueksi.

Kilpailuvirasto  on  asiassa  esittämänsä  tueksi  viitannut  myös  edellä 
mainittuun  Kilpailuviraston  esitykseen  sisältyvään  taulukkoon,  josta 
ilmenee, että muun ohella Helsingin (pohjoinen, itä ja länsi eroteltuina), 
Espoon, Vantaan (suuret työt), Järvenpään (isot työt) ja Tuusulan urakat 
ovat jakautuneet vuosittain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina 
samoille yrityksille.

Kyseisessä  taulukossa  esitetystä  markkinaoikeus  toteaa,  ettei  tietyn 
yrityksen menestyminen tarjouskilpailuissa vuosittain samalla alueella 
välttämättä merkitse, että urakoista olisi sovittu, vaan tietyn yrityksen 
menestyminen  tarjouskilpailuissa  tietyllä  paikkakunnalla  voi  johtua 
esimerkiksi asfalttiasemien sijainnista tai muista vastaavista tekijöistä. 
Edellä  mainittujen  urakoiden  osalta  on  lisäksi  huomattava,  että 
sopimukset  niiden  osalta  on  tehty  pääsääntöisesti  kaksi-  tai 
kolmivuotiskausiksi.  Sanottuun  nähden  markkinaoikeus  katsoo,  ettei 
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pelkästään  sitä  tosiseikkaa,  että  tietty  yritys  on  vuosittain  toiminut 
tietyssä  kunnassa  asfalttiurakoiden  urakoitsijana,  voida  pitää  edes 
osaltaan osoituksena Kilpailuviraston esityksessä esitetyn tueksi edellä 
mainittujen alueiden osalta.

Kilpailuviraston  muu  näyttö  markkinoiden  jakamisesta  ja 
tarjousyhteistyöstä  Uudenmaan  /  pääkaupunkiseudun  kuntien  ja 
yksityisten  teettämien  töiden  osalta  koostuu  lähinnä 
markkinaoikeudessa  todistajina  kuultujen  Heikki  Alasen,  Raimo 
Kankareen,  Tapani  Härmän,  Olli  J.  Dolkin  sekä  Juhani  Koivusaaren 
kertomuksista. 
Lukuun  ottamatta  Raimo  Heikkilän  kertomusta  hänen  kevättalvella 
1997 Espoon Asfaltin Tuomo Ritalan kanssa sekä marraskuussa 1998 
Lemminkäisen  Matti  Kokon  kanssa  käymistään  keskusteluista 
Heikkilän,  Heikki  Alasen  ja  Tapani  Härmän  kertomukset  ovat 
perustuneet pelkästään siihen, mitä he ovat niin sanottuna toisen käden 
tietona kuulleet muiden henkilöiden kertovan. Todistajien Olli J. Dolkin 
ja Juhani Koivusaaren kertomukset ovat puolestaan koskeneet lähinnä 
heidän  kokemuksiaan  tarjouskilpailujen  hintojen  kehityksestä 
Kilpailuviraston esityksen tarkoittamana ajanjaksona sekä osaksi heidän 
henkilökohtaisesti  tekemiään  päätelmiä  esitettyjen  tarjousten 
perusteella.

Espoon Asfaltin Tuomo Ritalan kanssa kevättalvella 1997 käymästään 
keskustelusta Raimo Heikkilä on kertonut, että Ritala oli ennen Espoon 
kaupungille  jätettävien  tarjousten  määräpäivää  ehdottanut  Heikkilälle 
erilaisia  vaihtoehtoja  sille,  ettei  Viarex  Oy  tarjoaisi  urakkaa,  mutta 
sittemmin lyhyen ajan kuluttua sen jälkeen, ennen mainittua tarjousten 
määräpäivää, kuitenkin peruuttanut tekemänsä ehdotuksen. 

Raimo Heikkilä on kyseiseen hänen ja Espoon Asfaltin Tuomo Ritalan 
väliseen  keskusteluun liittyen  lisäksi  kertonut,  että  Ritala  olisi  asian 
osalta  ollut  yhteydessä  myös  Lemminkäisen  Antti  Kalliomaahan. 
Kyseiseltä osin Heikkilän kertomus on kuitenkin perustunut pelkästään 
siihen, mitä hän on niin sanottuna toisen käden tietona kuullut muiden 
henkilöiden kertovan. 

Sekä Raimo Heikkilä että markkinaoikeudessa todistajana kuultu Matti 
Kokko ovat kertoneet tavanneensa marraskuussa 1998 Lemminkäisen 
pääkonttorilla  Helsingissä.  Tapaamisen  sisällöstä  Heikkilä  ja  Kokko 
ovat  sinänsä  kertoneet  jossain  määrin  toisistaan  poikkeavasti. 
Heikkilänkään  kertomuksen  perusteella  ei  kuitenkaan  voida  katsoa 
näytetyksi,  että  kyseisessä  tapaamisessa  Heikkilä  ja  Kokko  olisivat 
sopineet markkinoiden jakamisesta. 
 
Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
jääneen  näyttämättä,  että  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat 
yhtiöt taikka Asfalttineliö, Asfalttipiste, Espoon Asfaltti tai Sata-Asfaltti 
olisivat  sopineet  markkinoiden  jakamisesta  Uudenmaan  / 
pääkaupunkiseudun  alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  töiden 
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osalta taikka että kyseiset yhtiöt olisivat etukäteen sopineet sanottujen 
töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista  sekä  tarjonneet  sen 
mukaisesti tai soveltaneet yhteisymmärryksessä muutakaan järjestelyä 
mainittujen hintojen osalta. 

Turun seutu  

Asiassa esitetty näyttö 

Pertti Kankare

Pertti  Kankare  on  toiminut  asfalttialalla  vuodesta  1977  lukien. 
Välittömästi  ennen  vuonna  1995  tapahtunutta  siirtymistään 
yksityisyrittäjäksi  Kankare  toimi  Interbetonin  palveluksessa. 
Yksityisyrittäjänä Kankare on toiminut aluksi  pari  vuotta  yksityisenä 
elinkeinonharjoittajana  toiminimen  muodossa,  minkä  jälkeen  hän  on 
perustanut Laatu-Asfaltti  P. Kankare Oy:n. Vuonna 1999 Kankare on 
perustanut  yhdessä  Timo  Ylitalo  -nimisen  henkilön  kanssa  toisen 
yrityksen,  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n.  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n 
Kankare on omistanut yksin vuoden 2003 joulukuun alusta lukien.  

Kankare  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut,  että 
Turun seudulla Lemminkäinen,  Valtatie,  Interasfaltti  ja Super Asfaltti 
olivat  jakaneet  markkinat.  Kankareen  kertoman  mukaan  Super 
Asfaltille  oli  kuulunut  Loimaa  ja  Loimaan  seutu,  Lemminkäiselle 
Kaarina,  Naantali  ja  Turun ympäristökunnat,  Interasfaltille  Piikkiö ja 
Rusko sekä Valtatielle Turku. Kankareen mukaan kyseiset  jaot olivat 
olleet olemassa jo hänen liittyessään mukaan yhteistyöhön. 

Kankare  on  kertonut,  että  keväisin  oli  aina  pidetty  yksi  tai  kaksi 
tapaamista, joissa oli puhuttu aluejaoista. Kankareen kertoman mukaan 
hän itse oli ollut mukana tällaisessa tapaamisessa ensimmäisen kerran 
vuonna  2000.  Kankareen  mukaan  vastaavia  tapaamisia  oli  kuitenkin 
pidetty  aikaisemminkin.  Kankare  on  lisäksi  kertonut,  että  kyseisiä 
keväisin  pidettyjä  tapaamisia  oli  aina  edeltänyt  Helsingissä  pidetty 
astetta  ylempänä  olleiden  henkilöiden  tapaaminen.  Kankare  on 
kertonut,  että  hän  oli  kuullut  kyseisestä  asiasta  Interasfaltin  Pekka 
Vuoriselta,  joka  Kankareen  mukaan  oli  ollut  läsnä  jossakin 
mainitunlaisessa  tapaamisessa.  Kyseisten  keväisin  pidettyjen 
tapaamisten  lisäksi  oli  Kankareen  mukaan  useimmiten  tavattu  vain 
niissä tilanteissa, kun aluerajoja oli rikottu. 

Kankare on kertonut osallistuneensa Lemminkäisen tiloissa 22.2.2000 
järjestettyyn tapaamiseen. Kankareen mukaan kyseisessä tapaamisessa 
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oli  alustavasti  neuvoteltu  siitä,  mitä  töitä  Kankare sai  tehdä ja  millä 
periaatteilla. 

Seuraava tapaaminen oli Kankareen kertoman mukaan ollut 28.2.2000 
Ravattulan  Anttilan  baarissa.  Kankareen  mukaan  tapaamiseen  olivat 
osallistuneet  hänen  itsensä  lisäksi  Valtatieltä  Hannu  Oittinen, 
Interasfaltilta  Pekka  Vuorinen  ja  Lemminkäiseltä  Timo  Tuokko. 
Kankare on kertonut, että Super Asfaltin Timo Mäki oli ollut tuolloin 
estynyt,  mutta  että  hän  oli  keskustellut  Mäen  kanssa  kahdestaan 
9.3.2000. 

Kankare  on  kertonut,  että  edellä  mainittujen  keväisin  pidettyjen 
tapaamisten  lisäksi  ennen tarjousten  jättämistä  oli  soiteltu  viikoittain 
sen  varmistamiseksi,  että  urakka  meni  sille,  jolle  se  oli  sovittu. 
Kankareen  mukaan  yhteyden  pitäminen  oli  liittynyt  kaikkiin 
kunnallisiin  ja  vähänkin  suurempiin  yksityisiin  töihin.   Lisäksi 
Kankareen  kertoman  mukaan  hän  oli  ollut  velvollinen  ilmoittamaan 
Lemminkäiselle ja Valtatielle kaikista yli  500 neliömetrin, tai jossain 
vaiheessa  yli  1.000  neliömetrin,  tarjouksista.  Kankare  on  kertonut 
viimeksi mainitun johtuneen siitä, että kyseiset yhtiöt olivat katsoneet, 
ettei Kankare ollut saanut tehdä kyseisiä urakoita.

Kankareen  mukaan  yhteydenotoissa  oli  ollut  puhetta  myös 
tarjoushinnoista. Kankare on kertonut, että yleensä se, joka oli soittanut, 
oli  kertonut  suositushinnat  tai  vähän  niistä  alle.  Kankareen  mukaan 
käytäntönä  oli  ollut,  että  soittajana  oli  toiminut  se,  jolle  urakka  oli 
kuulunut.

Kyseisiin  yhteydenottoihin  liittyen  Kankare  on  kertonut  olleensa 
puhelimitse yhteydessä Valtatien Hannu Oittisen, Lemminkäisen Timo 
Tuokon, Interasfaltin Pekka Vuorisen ja Super Asfaltin Timo Mäen sekä 
satunnaisesti  Lemminkäisen  Seppo  Määttäsen  ja  Valtatien  Antero 
Blombergin  kanssa.  Lisäksi  Kankare  on  maininnut  keskustelleensa 
myös Lemminkäisen Erkki Mäkelän kanssa.

Edellä  mainitun  lisäksi  Kankare  on kertonut,  että  hänet  oli  kolmasti 
kutsuttu  kartellin  kuultavaksi  niin  sanottuihin  kurinpitopalavereihin, 
koska hän oli tehnyt urakoita, joita hänen ei olisi tullut tehdä.

Kankareen kertoman mukaan ensimmäinen kyseisistä tapaamisista oli 
järjestetty 19.6.2001 Lemminkäisen tiloissa. Kankare on kertonut, että 
tapaamisessa olivat hänen itsensä lisäksi olleet paikalla Lemminkäisen 
Seppo Määttänen sekä mahdollisesti myös Timo Tuokko.  Kankareen 
mukaan tapaaminen oli mahdollisesti koskenut jotain muuta kuin Koski 
TL:n urakkaa.

Toinen  tapaaminen  oli  Kankareen  kertoman  mukaan  järjestetty 
25.6.2001  Kaarinassa  sijaitsevassa  Hotelli-ravintola  Kivitaskussa. 
Kyseisessä tapaamisessa olivat Kankareen mukaan olleet paikalla hänen 
itsensä lisäksi Lemminkäisen Seppo Määttänen ja Timo Tuokko sekä 
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Valtatien Antero Blomberg ja Hannu Oittinen. Kankare ei muistanut, 
olivatko  Super  Asfaltin  Timo  Mäki  ja  Interasfaltin  Pekka  Vuorinen 
olleet  paikalla. Kankare on kertonut,  että kyseisessä tapaamisessa oli 
keskusteltu  Aurajoki  Oy:n urakasta,  joka oli  sovittu  Lemminkäiselle, 
mutta jonka Kankare oli tarjonnut ja saanut. 

Kankare on kertonut, että myös kolmas, 8.8.2001 järjestetty tapaaminen 
oli  pidetty  Kaarinassa  Hotelli-ravintola  Kivitaskussa.  Kankareen 
mukaan  kyseisessä  tapaamisessa  olivat  olleet  paikalla  hänen  itsensä 
lisäksi Lemminkäisen Pekka Tammi ja Timo Tuokko, Valtatien Hannu 
Oittinen sekä Super Asfaltin Timo Mäki. Kankare ei muistanut, oliko 
Interasfaltin Pekka Vuorinen ollut paikalla. Kankare on kertonut, että 
tapaaminen oli  koskenut  Koski TL:n urakkaa,  joka oli  sovittu Super 
Asfaltille,  ja  sen osalta  Kankareen  maksettavaksi  vaadittua  hyvitystä 
Super Asfaltille.  

Kankare  on  kiistänyt  paikkansapitämättömänä  sen,  että  edellä 
mainituissa 19.6.2001, 25.6.2001 ja 8.8.2001 järjestetyissä tapaamisissa 
olisi  keskusteltu  Kankareen  työn  laadusta  tai  asfalttimassan 
toimitusmääristä. 
 

Ruskon  kunnan  vuonna  1998  järjestämään  tarjouskilpailuun  liittyvät 
asiakirjat  

Kilpailuvirasto  on  kirjallisena  todisteena  esittänyt  Ruskon  kunnan 
vuoden  1998  teiden  päällystämistä  koskeneeseen  tarjouskilpailuun 
liittyviä asiakirjoja (Kilpailuviraston esityksen liitteet 30 ja 31).  

Kilpailuvirasto  on  ensinnäkin  esittänyt  kopiot  Kilpailuviraston 
tarkastuksella  Super  Asfaltin  tiloista  muun  ohella  löytyneestä  Super 
Asfaltin  4.5.1998  päivätyn,  Ruskon  kunnalle  osoittaman  tarjouksen 
ensimmäisestä sivusta sekä asiakirjasta, johon on ollut merkitty Ruskon 
kunnan  tarjouspyynnössä  lueteltuja  töitä  koskevat  hinnat 
(Kilpailuviraston esityksen liitteenä 30). Viimeksi mainittu asiakirja on 
siinä  olevan  merkinnän  mukaan  lähetetty  Valtatieltä  telekopiona 
4.5.1998  kello  12.34.  Super  Asfaltin  Ruskon  kunnalle  osoittamaan 
tarjoukseen  ja  kyseiseen  telekopioon  merkityt  hinnat  ovat  olleet 
identtiset. 

Edellä mainitun lisäksi Kilpailuvirasto on esittänyt muun ohella kopion 
kyseistä  tarjouskilpailua  koskeneesta  tarjouspyynnöstä 
(Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  30).  Ruskon  kunnan  16.4.1998 
päivätyn  tarjouspyynnön mukaan  tarjoukset  oli  tullut  jättää  4.5.1998 
mennessä.

Puksmäntti  Oy:n vuonna 1999 järjestämään tarjouskilpailuun liittyvät 
asiakirjat  
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Kilpailuvirasto  on  kirjallisena  todisteena  esittänyt  Puksmäntti  Oy:n 
vuoden  1999  asfaltointityöurakkaan  liittyviä  asiakirjoja 
(Kilpailuviraston esityksen liitteet 32 ja 33).  

Kilpailuvirasto on ensinnäkin esittänyt kopion Super Asfaltin 28.7.1999 
päivätystä, Timo Mäen allekirjoittamasta tarjouksesta Puksmäntti Oy:lle 
(Kilpailuviraston  esityksen  liite  32).  Kyseisen  tarjouslomakkeen 
yläosaan on käsin merkitty ympyrän sisään L-kirjain ja sen alle 33,80. 

Edellä mainitun lisäksi Kilpailuvirasto on esittänyt muun ohella kopion 
Lemminkäisen  2.8.1999  päivätystä  tarjouksesta  Puksmäntti  Oy:lle 
(Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  33).  Kyseisessä  tarjouksessa  on 
Lemminkäisen tarjoushintana ilmoitettu 33,80 markkaa neliömetriltä. 

Karinaisten  kunnan  vuonna  2000  järjestämään  tarjouskilpailuun 
liittyvät asiakirjat  

Kilpailuvirasto on kirjallisena todisteena esittänyt Karinaisten kunnan 
vuoden  2000  teiden  päällystämistä  koskeneeseen  tarjouskilpailuun 
liittyviä asiakirjoja (Kilpailuviraston esityksen liitteet 34 ja 35). 

Kilpailuvirasto  on  ensinnäkin  esittänyt  kopiot  Kilpailuviraston 
tarkastuksella  Super  Asfaltin  tiloista  muun  ohella  löytyneestä  Super 
Asfaltin  29.5.2000  päivätystä  tarjouksesta  Karinaisten  kunnalle  sekä 
yksisivuisesta,  päiväämättömästä  asiakirjasta,  jossa  on  otsikon 
”ASFALTOINTITYÖNNE” alla tarjouksen muodossa mainittu hintoja 
Karinaisten  kunnan  pyytämille  päällystystöille  (Kilpailuviraston 
esityksen  liitteenä  34).  Viimeksi  mainittu  asiakirja  on  siinä  olevan 
merkinnän  mukaan  lähetetty  Valtatieltä  telekopiona  29.5.2000  kello 
13.46. Asiakirjaan on lisäksi merkitty telekopionumero, joka on ollut 
sama  kuin  Super  Asfaltin  tarjouksessaan  telekopionumerokseen 
ilmoittama. 

Edellä mainitun lisäksi Kilpailuvirasto on esittänyt muun ohella kopiot 
kyseistä  urakkaa  koskeneesta  Karinaisten  kunnan  tarjouspyynnöstä 
(Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  34)  sekä  Karinaisten  kunnasta 
saamastaan  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:n  tarjouksesta 
(Kilpailuviraston esityksen liitteenä 35). Karinaisten kunnan 16.5.2000 
päivätyn tarjouspyynnön mukaan tarjoukset on tullut jättää 29.5.2000 
kello  15.00  mennessä.  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:n  29.5.2000 
päivätyssä,  Karinaisten  kunnalle  jättämässä  tarjouksessa  ilmoitetut 
hinnat  ovat  olleet  identtisiä  edellä  mainitussa,  29.5.2000  Valtatieltä 
lähetetyssä telekopiossa mainittujen hintojen kanssa.  

Karinaisten kunnan teknisen lautakunnan hankintapäätökseen 29.5.2000 
§  11  sisältyvästä  tarjousten  vertailusta  ilmenee,  että  Super  Asfaltin 
tarjouksen  hinnat  ovat  olleet  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:n  hintoja 
alemmat. 
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Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:n 
ja  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n  osakas  Pertti  Kankare  on  kyseiseen 
Karinaisten  kunnan  tarjouskilpailuun  liittyen  kiistänyt  lähettäneensä 
edellä  mainittua  Valtatien  numerosta  Super  Asfaltille  toimitettua 
telekopiota.  Kankare  on  kertonut,  että  hänen  muistamansa  mukaan 
Valtatien  Hannu  Oittinen  oli  pyytänyt  kyseistä  asiakirjaa  häneltä. 
Kankare ei kuitenkaan osannut sanoa, miten asiakirja oli päätynyt Super 
Asfalttiin.  Kankareen  kertoman  mukaan  kyseinen  urakka  oli  sovittu 
meneväksi Super Asfaltille.  

Partek  Oyj:n  vuonna  2001  järjestämään  tarjouskilpailuun  liittyvät 
asiakirjat   

Kilpailuvirasto  on  kirjallisena  todisteena  esittänyt  Partek  Oyj  Abp:n 
vuoden  2001  asfaltointipäällystysurakkaan  liittyviä  asiakirjoja 
(Kilpailuviraston esityksen liitteet 36 ja 37). 
 
Kilpailuvirasto on ensinnäkin esittänyt kopion Super Asfaltin 8.6.2001 
päivätystä,  allekirjoittamattomasta  tarjouksesta  Partek  Oyj  Apb:lle 
(Kilpailuviraston esityksen liite 36). Kyseiseen tarjoukseen on koneella 
täytettyjen  hintamerkintöjen  lisäksi  tehty myös käsin  hinta-  ja  muita 
merkintöjä. 

Edellä mainitun lisäksi Kilpailuvirasto on esittänyt kopiot Partek Oyj 
Apb:lta  saamistaan  Super  Asfaltin  ja  Lemminkäisen  8.6.2001 
päivätyistä  ja  allekirjoitetuista  tarjouksista  Partek  Oyj  Abp:lle 
(Kilpailuviraston esityksen liite 37).  

Olli Kokkosen muistiinpanomerkinnät 

Kilpailuvirasto on esittänyt kirjallisena todisteena kopion Interasfaltin 
Olli  Kokkosen  muistiinpanoista  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  62). 
Kyseisiin  muistiinpanoihin  on  päivämäärän  15.6.2001  kohdalle 
merkitty  ”PV,  Laatuasfaltti  /  Kosken  kunta  TL”.  Edelleen  sanan 
”Laatuasfaltti”  alla  muistiinpanoissa  on  merkintä  ”(LMK:n  massa)” 
sekä merkinnän ”Kosken kunta TL” alla merkintä ”(Super)”.  

Puhelinkeskustelunauhoitukset 

Kilpailuvirasto on esittänyt todisteena myös 20.4.2001 käydyn Laatu-
Asfaltti  P.  Kankare  Oy:n  Pertti  Kankareen  ja  Lemminkäisen  Timo 
Tuokon  välisen  puhelinkeskustelunauhoituksen  (nauhoituksen 
puhtaaksikirjoitettu  teksti  Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  56), 
20.4.2001  käydyn  Kankareen  ja  Super  Asfaltin  Timo  Mäen  välisen 
puhelinkeskustelunauhoituksen (nauhoituksen puhtaaksikirjoitettu teksti 
Kilpailuviraston esityksen liitteenä 57), 30.4.2001 käydyn Kankareen ja 
Interasfaltin  Pekka  Vuorisen  välisen  puhelinkeskustelunauhoituksen 
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(nauhoituksen  puhtaaksikirjoitettu  teksti  Kilpailuviraston  esityksen 
liitteenä  58),  huhti-toukokuun  vaihteessa  vuonna  2001  käydyn 
Kankareen  ja  Tuokon  välisen  puhelinkeskustelunauhoituksen 
(nauhoituksen  puhtaaksikirjoitettu  teksti  Kilpailuviraston  esityksen 
liitteenä  59),  3.5.2001  käydyn  Kankareen  ja  Tuokon  välisen 
puhelinkeskustelunauhoituksen (nauhoituksen puhtaaksikirjoitettu teksti 
Kilpailuviraston esityksen liitteenä 60), 17.5.2001 käydyn Kankareen ja 
Tuokon  välisen  puhelinkeskustelunauhoituksen,  18.5.2001  käydyn 
Kankareen  ja  Tuokon  välisen  puhelinkeskustelunauhoituksen, 
21.5.2001  käydyn  Kankareen  ja  Vuorisen  välisen 
puhelinkeskustelunauhoituksen, 13.6.2001 käydyn Kankareen ja Mäen 
välisen puhelinkeskustelunauhoituksen, 15.6.2001 käydyn Kankareen ja 
Mäen  välisen  puhelinkeskustelunauhoituksen  (nauhoituksen 
puhtaaksikirjoitettu  teksti  Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  61), 
7.7.2001 käydyn Kankareen ja Lemminkäisen Erkki Mäkelän välisen 
puhelinkeskustelunauhoituksen (nauhoituksen puhtaaksikirjoitettu teksti 
Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  63)  sekä  yhden  päiväämättömän 
Kankareen ja Tuokon välisen puhelinkeskustelunauhoituksen. Kankare 
on nauhoittanut kaikki edellä mainitut puhelinkeskustelut. 

Kankareen  ja  Lemminkäisen  Timo  Tuokon  20.4.2001  käymässä 
keskustelussa (nauhoituksen puhtaaksikirjoitettu teksti Kilpailuviraston 
esityksen  liitteenä  56)  Kankare  ja  Tuokko  ovat  keskustelleet 
kuntatöiden tekemisestä Turun seudulla sekä hintojen ilmoittamisesta.

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:n 
ja  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n  osakas  Pertti  Kankare  on  kyseiseen 
nauhoitukseen  liittyen  todennut,  että  puhelinkeskustelussa  oli  ollut 
kysymys kuntatöiden hinnoista, ei massanmyynnistä. 

Kankareen  ja  Super  Asfaltin  Timo  Mäen  20.4.2001  käymässä 
keskustelussa (nauhoituksen puhtaaksikirjoitettu teksti Kilpailuviraston 
esityksen liitteenä 57) Kankare ja Mäki ovat keskustelleet kuntatöiden 
aluejaosta Turun seudulla sekä tonnimääristä.

Kankareen  kertoman  mukaan  nauhoituksen  yksittäistä  urakkaa 
koskenut  keskustelu  oli  liittynyt  Auran  kunnan  tarjouskilpailuun. 
Kankareen  mukaan  sanottu  keskustelu  oli  käyty  ennen  kyseistä 
tarjouskilpailua koskevien tarjousten jättämistä. 
 
Kankareen  ja  Interasfaltin  Pekka  Vuorisen  30.4.2001  käymässä 
keskustelussa (nauhoituksen puhtaaksikirjoitettu teksti Kilpailuviraston 
esityksen liitteenä 58) Kankare ja Vuorinen ovat keskustelleet Ruskon 
kunnan tarjouskilpailussa annettavasta tarjouksesta ja massanmyynnistä 
pienille yrityksille. 

Kankare  on  kyseiseen  nauhoitukseen  liittyen  todennut,  että 
Lemminkäinen,  Valtatie,  Interasfaltti  ja  Super  Asfaltti  olivat  sopineet 
Ruskon ja Piikkiön kuntien töiden kuuluvan Interasfaltille. 
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Kankareen ja Lemminkäisen Timo Tuokon huhti-toukokuun vaihteessa 
2001 käymässä keskustelussa (nauhoituksen puhtaaksikirjoitettu teksti 
Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  59)  Kankare  ja  Tuokko  ovat 
keskustelleet töiden jaosta ja saaduista tarjouspyynnöistä. 

Kankareen  mukaan  myöskään  kyseisessä  keskustelussa  ei  ollut  ollut 
kysymys asfalttimassan myyntisopimuksesta tai työn laadusta. 

Kankareen  ja  Lemminkäisen  Timo  Tuokon  3.5.2001  käymässä 
keskustelussa (nauhoituksen puhtaaksikirjoitettu teksti Kilpailuviraston 
esityksen liitteenä 60) Kankare ja Tuokko ovat keskustelleet Aurajoki 
Oy:n urakasta ja yhteydenotoista yli 1.000 neliömetrin urakoissa.

Kankare on kertonut, että keskustelussa Aurajoki Oy:n urakasta oli ollut 
kysymys siitä, että Lemminkäisen Timo Tuokko oli  tuohtunut,  koska 
Kankare ei ollut pyytänyt lupaa kyseisen, yli 3.000 neliömetrin urakan 
tekemiseen. 

Kankareen  ja  Lemminkäisen  Timo  Tuokon  17.5.2001  käymässä 
keskustelussa  Kankare  ja  Tuokko  ovat  keskustelleet  saadusta 
tarjouspyynnöstä,  yhteydenotoista  yli  1.000  neliömetrin  urakoissa, 
hyvityksistä ja tonnimääristä. 

Kankare  on  kyseiseen  nauhoitukseen  liittyen  kertonut  soittaneensa 
Lemminkäisen  Timo  Tuokolle  pyytääkseen  lupaa  erään  yksityisen 
urakan  tekemiseen.  Kankare  on  lisäksi  kertonut,  että  kyseisessä 
puhelinkeskustelussa viitattu 3.000 neliömetrin urakan hyvittäminen oli 
tarkoittanut Aurajoki Oy:n urakkaa. 

Kankareen  ja  Lemminkäisen  Timo  Tuokon  18.5.2001  käymässä 
keskustelussa  Kankare  ja  Tuokko  ovat  keskustelleet  saadusta 
tarjouspyynnöstä, Kankareen tonnimääristä ja alueista. 

Kankareen  mukaan  puhelinkeskustelussa  mainitut,  hänelle  luvatut 
3.000 Loimaalta oli luvannut Lemminkäisen Seppo Määttänen. 

Kankareen  ja  Interasfaltin  Pekka  Vuorisen  21.5.2001  käymässä 
keskustelussa  Vuorinen  on  ilmoittanut  Kankareelle  Piikkiön  ja 
Dragsfjärdin  kuntien  tarjouskilpailuissa  annettavat  hinnat  ja  kertonut 
ilmoittaneensa ne myös Lemminkäisen Erkki Mäkelälle.

Kankare on kertonut,  että edellä  mainittu keskustelu oli  käyty ennen 
Piikkiön ja Dragsfjärdin kuntien tarjousten jättämistä. 

Kankareen  ja  Super  Asfaltin  Timo  Mäen  13.6.2001  ja  15.6.2001 
käymissä  keskusteluissa  (viimeksi  mainitun  nauhoituksen 
puhtaaksikirjoitettu  teksti  Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  61) 
Kankare  ja  Mäki  ovat  keskustelleet  muun  ohella  Koski  TL:n 
tarjouskilpailusta ja siinä tarjottavista hinnoista. 
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Kankareen mukaan kyseisistä keskusteluista ensiksi mainittu oli käyty 
ennen  Koski  TL:n  tarjouskilpailua  koskevien  tarjousten  jättämistä. 
Kankareen kertoman mukaan hän oli kyseisessä keskustelussa antanut 
Mäelle  väärät  hintatiedot,  minkä  seurauksena  hän  oli  onnistunut 
voittamaan kyseisen tarjouskilpailun. 

Kankareen  ja  Lemminkäisen  Erkki  Mäkelän  7.7.2001  käymässä 
keskustelussa (nauhoituksen puhtaaksikirjoitettu teksti Kilpailuviraston 
esityksen liitteenä 63) Kankare ja Mäkelä ovat keskustelleet tarjotuista 
töistä,  töiden  jaosta,  tonnimääristä  sekä  sakon  maksamisesta  Koski 
TL:n urakasta.

Kankareen ja Lemminkäisen Timo Tuokon käymässä päiväämättömässä 
keskustelussa  Kankare  ja  Tuokko  ovat  keskustelleet  saaduista 
tarjouspyynnöistä ja urakoista sekä Kankareen tonnimääristä.

Kankare on viimeksi  mainittuun nauhoitukseen liittyen kertonut,  että 
urakoista  oli  keskusteltu  etukäteen,  koska  pystyttiin  vaikuttamaan 
hintatasoon sekä siihen, kenelle urakat menivät. 

Kankare on yleisesti edellä kerrottuihin puhelinkeskustelunauhoituksiin 
liittyen todennut, että hän oli käynyt eri kuntien osalta joitakin edellä 
selostettuja  keskusteluja  vastaavia  keskusteluja  jo  heti  alusta  alkaen, 
kuitenkin  pienemmässä  mittakaavassa.  Kankareen  mukaan  kyseisiä 
keskusteluja vastaavia keskusteluja hän oli lähinnä käynyt sinä aikana, 
kun hänet oli kutsuttu edellä selostamiinsa tapaamisiin.

Olli Kokkonen

Markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultu  Interbetonin 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  toimitusjohtajana  toiminut  Olli 
Kokkonen on 15.6.2001 päivättyyn muistiinpanomerkintäänsä liittyen 
todennut,  että  merkintä  ”PV”  tarkoitti  varmasti  Interasfaltin  Pekka 
Vuorista  ja  merkintä  ”LMK”  Lemminkäistä.  Kokkonen  on  edelleen 
todennut, että merkinnässä oli varmasti ollut kysymys siitä, että Koski 
TL:n urakan oli saanut Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy. Kokkonen ei ole 
osannut  sanoa,  mistä  Vuorinen  oli  tiennyt  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare 
Oy:n  käyttäneen  Lemminkäisen  massaa.  Kokkonen  ei  kertomansa 
mukaan  myöskään  tiennyt,  että  Koski  TL:n  urakan  olisi  alun  perin 
sovittu kuuluneen Super Asfaltille. 

Timo Mäki

Timo  Mäki  on  hankkinut  Super  Asfaltin  yhtiökumppaninsa  kanssa 
liiketoimintakaupalla  vuonna  1991.  Mäki  on  toiminut  yhtiön 
toimitusjohtajana.
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Mäki on markkinaoikeudessa asian selvittämiseksi kuultuna kertonut, 
että hän ja Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:n Pertti Kankare olivat vuosina 
1998–2002  tiedustelleet  yksittäisissä  tarjouskilpailuissa  toistensa 
tarjoushintoja ennen tarjousten jättämistä. 

Mäki  on  sen  sijaan  kiistänyt,  että  vuosina  1998–2002  yhdenkään 
Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevan  yhtiön  taholta  olisi  oltu 
häneen yhteydessä ja  ilmoitettu  hänelle  yksittäiseen tarjouskilpailuun 
liittyen ennen tarjousten jättämistä millä hinnalla kyseinen yritys aikoi 
tehdä tarjouksen. Vastaavasti Mäki on kiistänyt, että hän Super Asfaltin 
puolesta olisi  tiedustellut  joltakin Kilpailuviraston esityksen kohteena 
olevalta yhtiöltä, millä hinnalla kyseinen yritys aikoi tehdä tarjouksen. 
Mäen tietämän mukaan myöskään kukaan muukaan ei Super Asfaltin 
puolesta  ollut  antanut  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  oleville 
yhtiöille  yksittäisiin  tarjouskilpailuihin  liittyen  tietoja  siitä,  millä 
hinnalla  Super  Asfaltti  aikoi  tehdä  tarjouksen.  Mäki  on  edelleen 
kiistänyt,  että  yhdenkään  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevan 
yhtiön taholta olisi annettu Super Asfaltille ohjeita tai ehdotuksia siitä, 
miten Super Asfaltin tuli toimia yksittäisessä tarjouskilpailussa.   

Mäki on kertonut, että Super Asfaltti oli tehnyt töitä myös Salossa, joka 
Pertti Kankareen kertoman mukaan oli kuulunut Lemminkäiselle. Mäki 
on lisäksi kertonut, että melkein kaikki muut yritykset Super Asfaltin 
ohella olivat urakoineet  Loimaan seudulla,  joka Kankareen kertoman 
mukaan oli puolestaan kuulunut Super Asfaltille.    

Mäki on todennut, ettei hän voinut ottaa kantaa eikä tiennyt siitä, että 
Pöytyän kunnan olisi sovittu kuuluvan Super Asfaltille.

Mäki  ei  kertomansa  mukaan  muistanut,  että  hän  olisi  ollut  paikalla 
Pertti  Kankareen  mainitsemassa  vuonna  2000  järjestetyssä 
tapaamisessa, jossa olisi sovittu tulevan kauden urakoiden jaosta. Mäki 
ei kertomansa mukaan myöskään tiennyt muina vuosina järjestetyistä 
vastaavista tapaamisista.

Mäki  on  kertonut,  että  hänellä  oli  jonkinlaisen  mielikuva  Pertti 
Kankareen  mainitsemasta,  eräässä  Kaarinassa  sijaitsevassa  hotelli-
ravintolassa  25.6.2001  järjestetystä  tilaisuudesta.  Mäen  kertoman 
mukaan  tapaamisessa  oli  keskusteltu  asfalttitöiden  laatuasioista.  Sen 
sijaan Mäki on kertonut, ettei hän ollut  osallistunut Pertti  Kankareen 
mainitsemaan, 8.8.2001 järjestettyyn tapaamiseen. 
 
Ruskon  kunnan  vuoden  1998  teiden  päällystämistä  koskeneen 
tarjouskilpailun asiakirjoihin liittyen Mäki on kertonut, että Valtatieltä 
telekopiona lähetetyn asiakirjan (Kilpailuviraston esityksen liittenä 30) 
osalta  kysymys  oli  ollut  varmaankin  siitä,  että  Super  Asfaltti  oli 
pyytänyt Valtatieltä aliurakointitarjousta, koska Super Asfaltti ei tuohon 
aikaan  ollut  tehnyt  pehmytasfalttibetoni-  eikä  öljysoratöitä.  Mäen 
kertoman mukaan Super Asfaltin tarjoukseen ei ollut sisältynyt lainkaan 
katetta  sille,  vaan  Super  Asfaltti  olisi  maksanut  kunnasta  saamansa 
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suorituksen  Valtatielle.  Mäki  on  kertonut,  ettei  hän  ollut  tiedustellut 
kunnasta osatarjousten jättämisen mahdollisuutta.  
 
Puksmäntti  Oy:n  tarjouskilpailun  asiakirjoihin  liittyen  Mäki  on 
kiistänyt,  että  hän  olisi  saanut  Lemminkäisen  tarjouksen  hintaa 
Lemminkäisestä.  Mäki  on  pitänyt  mahdollisena,  että  hän  oli  saanut 
Lemminkäisen hinnan Puksmäntti Oy:stä. Mäki on uskonut, että hän oli 
saanut Lemminkäisen hinnan vasta tarjousajan päättymisen jälkeen ja 
että  kyseinen  hinta  oli  merkitty  kopioon  Super  Asfaltin 
tarjousasiakirjasta, joka oli Super Asfaltin puolesta jo jätetty tilaajalle.
Karinaisten  kunnan  tarjouskilpailun  asiakirjoihin  liittyen  Mäki  on 
kertonut,  ettei  hänellä  ollut  käsitystä  siitä,  kuka  Pertti  Kankareen 
tarjouksen  Karinaisten  kunnalle  oli  Valtatieltä  Super  Asfalttiin 
lähettänyt. Mäki ei  kertomansa mukaan tiennyt, että kyseinen urakka 
olisi ollut sovittu Super Asfaltin tehtäväksi. Mäen muistaman mukaan 
Super Asfaltti ei ollut saanut kyseistä urakkaa. 

Partek  Oyj  Abp:n  tarjouskilpailun  asiakirjoihin  liittyen  Mäki  on 
todennut,  että  Super  Asfaltin  tarjousasiakirjassa  olevat  käsin  tehdyt 
merkinnät olivat hänen yhtiökumppaninsa tekemiä hintahaarukointeja. 

Mäen  käsityksen  mukaan  hänen  ja  Pertti  Kankareen  väliset 
puhelinkeskustelut  20.4.2001 (nauhoituksen  puhtaaksikirjoitettu  teksti 
Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  57),  13.6.2001  ja  15.6.2001 
(viimeksi  mainitun  nauhoituksen  puhtaaksikirjoitettu  teksti 
Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  61)  eivät  olleet  johtaneet 
minkäänlaisiin  konkreettisiin  sopimisiin  urakoista  tai  urakkajaoista 
taikka tarjoushinnoista. Puhelinkeskusteluun 15.6.2001 liittyen Mäki on 
kertonut,  että Kankare oli  antanut ymmärtää,  ettei  tämä tarjoa Koski 
TL:n  urakkaa.  Mäen  mukaan  hänen  ja  Kankareen  väliset  yhteiset 
puhelinkeskustelut  olivat  päättyneet  kyseiseen  15.6.2001  käytyyn 
keskusteluun.   

Pekka Tammi

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Lemminkäisen Pekka Tammi on 
kertonut  olleensa  läsnä  Pertti  Kankareen  mainitsemassa,  eräässä 
Kaarinassa  sijaitsevassa  hotelli-ravintolassa  8.8.2001  järjestetyssä 
tapaamisessa.  Tammi  on  kertonut  osallistuneensa  tapaamiseen 
Lemminkäisen  Seppo  Määttäsen  pyynnöstä  tämän  sijaan,  koska 
Määttänen  ei  ollut  päässyt  tapaamiseen  Määttäselle  tulleen  esteen 
vuoksi.  Tammen  mukaan  tapaamisessa  oli  keskusteltu  Kankareen 
asfalttimassan  levitystyön  huonosta  laadusta  sekä  siitä  saaduista 
reklamaatioista. Tammi ei kertomansa mukaan ainakaan muistanut, että 
tapaamisessa olisi mainittu Koski TL:n urakkaa lainkaan.  

Seppo Määttänen
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Seppo  Määttänen  on  toiminut  koko  Kilpailuviraston  esityksessä 
tarkastellun  ajanjakson  1994–2002  Lemminkäisen  Varsinais-Suomen, 
Satakunnan  ja  Ahvenanmaan  alueiden  aluejohtajana.  Määttäsen 
esimiehenä  koko  tarkasteltavana  olevan  ajanjakson  1994–2002  on 
toiminut Matti Kokko. Alaisena toimineita piiripäälliköitä Määttäsellä 
on puolestaan ollut noin viisi. 

Määttänen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kiistänyt 
sopineensa Lemminkäisen Päällystysyksikön edustajana vuosina 1994–
2002 kilpailijoiden kanssa urakoiden tai asiakkaiden jakamisesta taikka 
hinnoista  tai  muista  tarjousehdoista.  Edelleen Määttänen on kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko perusteeltaan tai määrältään.

Määttänen  on  kiistänyt  paikkansapitämättömänä  Pertti  Kankareen 
kertomuksen  siitä,  että  Lemminkäinen  ja  Super-Asfaltti  olisivat 
jakaneet markkinat siten, että Salo olisi ollut Lemminkäisen aluetta ja 
Loimaa  Super-Asfaltin  aluetta.  Määttänen  on  kertonut,  että  Super-
Asfaltti oli hänen tietojensa mukaan urakoinut myös Salossa. 

Määttänen  on  edelleen  kiistänyt  paikkansapitämättömänä  Pertti 
Kankareen kertomuksen siitä, että hän vuonna 2001 olisi Koski TL:n 
urakkaan liittyen soittanut Kankareelle useita kertoja ja todennut tälle, 
että kyseisen alueen oli sovittu kuuluvan Super Asfaltille. Määttänen on 
kertonut,  että  hän  oli  keskustellut  Pertti  Kankareen  kanssa  vuosina 
1998–2002  yhteensä  ehkä  noin  kymmenkunta  kertaa.  Määttäsen 
mukaan keskustelut olivat koskeneet laatu- ja toimitusasioita. 

Määttänen  on  kertonut,  että  hän  oli  tavannut  Pertti  Kankareen 
Lemminkäisen  tiloissa  Turussa  19.6.2001  järjestetyssä  tilaisuudessa. 
Määttäsen mukaan tapaamisessa oli ollut kysymys sekä sopimus- että 
laatuasioista.  Määttänen  on  kiistänyt  paikkansapitämättömänä 
Kankareen  kertomuksen  siitä,  että  tapaamisessa  olisi  keskusteltu 
Kankareen toiminnasta sovitun aluejaon vastaisesti. 

Määttänen on kertomansa mukaan ollut paikalla myös Pertti Kankareen 
mainitsemassa,  eräässä  Kaarinassa  sijaitsevassa  hotelli-ravintolassa 
25.6.2001 järjestetyssä tilaisuudessa.  Paikalla kyseisessä tilaisuudessa 
olivat  Määttäsen  muistaman  mukaan  olleet  Lemminkäiseltä  hänen 
itsensä  lisäksi  Timo  Tuokko,  joku  Valtatien  edustaja,  mahdollisesti 
Super  Asfaltin  Timo  Mäki  sekä  lisäksi  Kankare.  Määttäsen  mukaan 
tilaisuudessa oli ollut kysymys sopimusrikkomuksista ja laatuasioista. 
Määttänen on kiistänyt paikkansapitämättömänä sen, että tapaamisessa 
olisi  keskusteltu  siitä,  että  Super-Asfaltti  ei  ollut  saanut  erästä  sille 
kuulunutta urakkaa,  minkä vuoksi kyseistä urakkaa oli  yritetty saada 
takaisin  Super  Asfaltille.  Määttänen  on  edelleen  kiistänyt 
paikkansapitämättömänä  Kankareen  kertomuksen  siitä,  että 
tapaamisessa olisi keskusteltu Kankareen edustaman erään kolmannen 
yrityksen sovitun aluejaon vastaisesta toiminnasta. 
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Määttänen  on  kertonut,  että  hän  oli  pyytänyt  Lemminkäisen  Pekka 
Tammea  osallistumaan  Pertti  Kankareen  mainitsemaan  8.8.2001 
järjestettyyn  tapaamiseen,  koska  Mättänen  itse  oli  ollut  estynyt 
osallistumasta tilaisuuteen.  Määttäsen kertoman mukaan tapaamisessa 
oli keskusteltu laatu- ja toimitusasioista. 
 

Erkki Mäkelä

Erkki  Mäkelä  on  toiminut  Kilpailuviraston  esityksessä  tarkastellun 
ajanjakson  1994–2002  Lemminkäisen  Salon  ja  Forssan  piirin 
piiripäällikkönä.  Kyseinen  piiri  on  Mäkelän  mukaan  muodostunut 
Salon ja Forssan kaupunkien talousalueista. Mäkelän esimiehenä koko 
mainitun ajanjakson on toiminut Seppo Määttänen. 
 
Mäkelä  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kiistänyt 
sopineensa Lemminkäisen Päällystysyksikön edustajana vuosina 1994–
2002 kilpailijoiden kanssa urakoiden tai asiakkaiden jakamisesta taikka 
hinnoista  tai  muista  tarjousehdoista.  Edelleen  Mäkelä  on  kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko perusteeltaan tai määrältään. Mäkelä on myös kiistänyt sopineensa 
kilpailijoiden  kanssa  siitä,  mille  yhtiöille  taikka  millä  hinnoilla  tai 
ehdoilla asfalttimassaa myydään. 

Mäkelä  on  kertonut,  että  hän  tietää  Pertti  Kankareen,  muttei 
varsinaisesti tunne tätä. Mäkelän mukaan hän on tavannut Kankareen 
kerran, mikä Mäkelän muistamaan mukaan oli tapahtunut vuonna 2000. 
 
Puksmäntti  Oy:n vuonna 1999 toteuttamaan tarjouskilpailuun liittyen 
Mäkelä on kertonut laatineensa Lemminkäisen tarjouksen Puksmäntti 
Oy:lle.  Mäkelä  on  kiistänyt  antaneensa  Lemminkäisen 
tarjoushintatietoja  Super  Asfaltille.  Mäkelän  tiedossa  ei  ollut,  että 
kukaan muukaan Lemminkäisen edustaja olisi näin tehnyt.

Pertti  Kankareen  ja  Interasfaltin  Pekka  Vuorisen  väliseen 
puhelinkeskustelunauhoitukseen liittyen Mäkelä on kiistänyt, että hän 
olisi vuonna 2001 keskustellut Vuorisen kanssa Piikkiön ja Dragsfjärdin 
urakoiden urakkahinnoista ennen tarjouskilpailujen ratkeamista. Mäkelä 
on  kertonut,  että  Dragsfjärdin  urakan  oli  lopulta  saanut  Interasfaltti. 
Mäkelä  on  kiistänyt,  että  hän  olisi  ollut  mukana  sopimassa  urakan 
menemistä Interasfaltille.  

Markkinaoikeuden arviointi 

Kilpailuviraston  asiassa  esittämä  näyttö  markkinoiden  jakamisesta  ja 
tarjousyhteistyöstä  Turun  seudun  kuntien  ja  yksityisten  teettämien 
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töiden  osalta  muodostuu  lähinnä  markkinaoikeudessa  todistajana 
kuullun Pertti  Kankareen kertomuksesta,  neljään eri  tarjouskilpailuun 
liittyvistä  asiakirjoista,  yhdestä  muistiinpanomerkinnästä  sekä  Pertti 
Kankareen nauhoittamista puhelinkeskusteluista. 

Pertti  Kankare  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
Lemminkäisen,  Valtatien,  Interasfaltin  ja  Super  Asfaltin  jakaneen 
asfaltointitöiden  markkinat  Turun  seudulla.  Kankare  on  kertonut 
Loimaan  ja  Loimaan  seudun  kuuluneen  Super  Asfaltille,  Kaarinan, 
Naantalin  ja  Turun  ympäristökuntien  Lemminkäiselle,  Piikkiön  ja 
Ruskon Interasfaltille sekä Turun kaupungin Valtatielle.

Kyseiseen  markkinoiden  jakoon  liittyen  Pertti  Kankare  on  kertonut 
osallistuneensa vuonna 2000 ensimmäisen kerran tapaamiseen, jossa oli 
puhuttu  asfaltointitöiden  aluejaosta.  Kankare  on  kertonut 
osallistuneensa  28.2.2000  järjestettyyn  tapaamiseen,  jossa  paikalla 
olivat olleet Valtatien, Interasfaltin ja Lemminkäisen edustajat. Tämän 
lisäksi  Kankare  on  kertonut  keskustelleensa  asiasta  vielä  9.3.2000 
kahdestaan  Super  Asfaltin  Timo  Mäen  kanssa,  tämän  oltua  estynyt 
osallistumasta 28.2.2000 järjestettyyn tapaamiseen. 

Edellä  mainitun  tapaamisen  lisäksi  Pertti  Kankare  on  kertonut 
osallistuneensa vuonna 2001 kolmeen tapaamiseen,  jossa aiheena  oli 
ollut keskusteleminen tietyistä yksittäisistä urakoista, jotka Kankare oli 
tehnyt, vaikka hänen ei olisi tullut niitä tehdä. Kankare on kertonut, että 
ensimmäisessä  19.6.2001  Lemminkäisen  tiloissa  järjestetyssä 
tapaamisessa oli  ollut  läsnä hänen itsensä lisäksi  vain Lemminkäisen 
edustaja.  Sen  sijaan  25.6.2001  järjestetyssä  tapaamisessa  Kankareen 
mukaan paikalla  olivat  olleet  hänen itsensä  lisäksi  Lemminkäisen  ja 
Valtatien  edustajat  sekä  8.8.2001  järjestetyssä  tapaamisessa 
Lemminkäisen, Valtatien ja Super Asfaltin edustajat.

Lemminkäisen Pekka Tammi ja Seppo Määttänen sekä Super Asfaltin 
Timo Mäki ovat markkinaoikeudessa kuultuina kertoneet, että kyseisten 
vuonna 2001 järjestettyjen tapaamisten aiheina olisivat olleet sopimus-, 
laatu-  ja  toimitusasiat.  Ottaen  kuitenkin  huomioon  Pertti  Kankareen 
kertomus  sekä  edellä  selostetut,  Kankareen  kertomusta  tukevat 
nauhoitukset  Kankareen  vuonna 2001 käymistä  puhelinkeskusteluista 
markkinaoikeus katsoo, ettei Tammen, Määttäsen ja Mäen kertomuksia 
siitä,  että  edellä  mainittujen  vuonna  2001  järjestettyjen  tapaamisten 
aiheina  olisivat  olleet  sopimus-,  laatu-  ja  toimitusasiat,  ole  pidettävä 
uskottavina.

Ottaen  huomioon  edellä  selostetun  Pertti  Kankareen  vuonna  2001 
käymistä  puhelinkeskusteluista  sekä  Kankareen  niihin  liittyen 
markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  lausumasta  markkinaoikeus 
katsoo,  että  kyseiset  puhelinkeskustelunauhoitukset  osaltaan  tukevat 
myös  Kankareen  kertomusta  Turun  seudun  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien töiden markkinoiden jaosta. 
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Se, että muutkin yhtiöt kuin Super Asfaltti ovat mahdollisesti tehneet 
asfaltointitöitä Loimaan seudulla tai että Super Asfaltti on mahdollisesti 
tehnyt  asfaltointitöitä  myös  Salossa,  ei  anna  aihetta  arvioida  edellä 
esitettyä toisin. 

Pertti  Kankare  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
edelleen, että keväisin pidettyjen tapaamisten lisäksi ennen tarjousten 
jättämistä oli soiteltu tarjoushinnoista viikoittain sen varmistamiseksi, 
että urakka meni sille, jolle se oli sovittu. Kyseinen yhteyden pitäminen 
oli  Kankareen  mukaan  liittynyt  kaikkiin  kunnallisiin  ja  vähänkin 
suurempiin yksityisiin töihin. Kankare on kertonut olleensa puhelimitse 
yhteydessä Valtatien Hannu Oittiseen, Lemminkäisen Timo Tuokkoon, 
Interasfaltin  Pekka  Vuoriseen  ja  Super  Asfaltin  Timo  Mäkeen  sekä 
satunnaisesti myös Lemminkäisen Seppo Määttäseen ja Erkki Mäkelään 
sekä Valtatien Antero Blombergiin. 

Ottaen  huomioon  edellä  selostetun  Karinaisten  kunnan vuonna  2000 
järjestämään  tarjouskilpailuun  liittyvien  asiakirjojen  (Kilpailuviraston 
esityksen liitteet 34 ja 35) sisällöstä sekä Pertti Kankareen asiakirjoihin 
liittyen  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  lausumasta 
markkinaoikeus  katsoo,  että  kyseiset  asiakirjat  osaltaan  tukevat 
Kankareen kertomusta tarjousyhteistyöstä sekä lisäksi osoittavat Super 
Asfaltin ja Valtatien välistä tarjousyhteistyötä mainitun tarjouskilpailun 
osalta. Sen sijaan markkinaoikeus katsoo, ettei pelkästään Partek Oyj:n 
vuonna  2001  järjestämään  tarjouskilpailuun  liittyvien  asiakirjojen 
(Kilpailuviraston esityksen liitteet 36 ja 37) perusteella ole mahdollista 
tehdä enempiä päätelmiä Kilpailuviraston esityksessä esitetyn tueksi.

Edelleen  markkinaoikeus  katsoo  ottaen  huomioon  edellä  selostetun 
Pertti  Kankareen  vuonna  2001  käymistä  puhelinkeskusteluista 
Lemminkäisen Timo Tuokon ja Erkki  Mäkelän,  Super Asfaltin Timo 
Mäen  ja  Interasfaltin  Pekka  Vuorisen  kanssa  sekä  Kankareen 
puhelinkeskusteluihin liittyen markkinaoikeudessa todistajana kuultuna 
lausumasta, että myös kyseiset puhelinkeskustelunauhoitukset osaltaan 
tukevat Kankareen kertomusta tarjousyhteistyöstä. 

Edellä lausutun sekä Kilpailuviraston esityksessä Super Asfaltin osalta 
esitetyn aikarajauksen huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo asiassa 
näytetyksi,  että  Interasfaltti,  Lemminkäinen,  Super  Asfaltti,  Valtatie 
sekä  eräs  kolmas  yhtiö  ovat  vuosina  2000  ja  2001,  Super  Asfaltti 
7.7.2001 saakka sekä Interasfaltti, Lemminkäinen ja Valtatie 8.8.2001 
saakka,  sopineet  Turun  seudun  kuntien  ja  yksityisten  teettämien 
asfaltointitöiden  alueellisesta  ja  määrällisestä  jakamisesta.  Edelleen 
markkinaoikeus  katsoo,  että  mainitut  yhtiöt  ovat  vuonna  2001 
kokoontuneet  myös  sanottujen  töiden  jakamiseen  liittyneisiin 
seurantapalavereihin.

Edelleen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa  näytetyksi,  että  eräs  kolmas 
yhtiö  on  vuosina  2000  ja  2001  etukäteen  sopinut  Interasfaltin, 
Lemminkäisen,  Super  Asfaltin  ja  Valtatien  kanssa,  Super  Asfaltin 
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kanssa 7.7.2001 saakka sekä Interasfaltin, Lemminkäisen ja Valtatien 
kanssa 8.8.2001 saakka, Turun seudun kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonnut 
sen  mukaisesti.  Lisäksi  Super  Asfaltti  ja  Valtatie  ovat  vuonna  2000 
sopineet  kerran  sanottujen  töiden  tarjouskilpailuissa  tarjoittavista 
hinnoista sekä tarjonneet sen mukaisesti. 

Sen sijaan siltä osin kuin markkinaoikeudessa todistajana kuultu Pertti 
Kankare on kertonut ajasta ennen vuotta 2000 markkinaoikeus toteaa, 
ettei  Kankareen  kertomus  Turun  seudun  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien asfaltointitöiden markkinoiden jaosta ole perustunut hänen 
omakohtaisiin  kokemuksiinsa  tai  yksityiskohtaisiin  tietoihinsa,  vaan 
lähinnä siihen, mitä hän on kuullut niin sanottuna toisen käden tietona. 

Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo jääneen asiassa näyttämättä, 
että Interbetoni (31.12.1998 lukien Interasfaltti), Lemminkäinen, Super 
Asfaltti  tai  Valtatie  olisi  ennen  vuotta  2000  sopinut  markkinoiden 
jakamisesta  Turun  seudun  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  töiden 
osalta.  Edelleen  markkinaoikeus  katsoo  jääneen  asiassa  näyttämättä, 
että  muut  kuin  edellä  mainitut  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena 
olevat yhtiöt taikka Asfalttineliö, Asfalttipiste, Espoon Asfaltti tai Sata-
Asfaltti  olisivat  sopineet  markkinoiden  jakamisesta  Turun  seudun 
kuntien ja yksityisten teettämien töiden osalta. 

Mitä tulee kysymykseen Interbetonin (31.12.1998 lukien Interasfaltti), 
Lemminkäisen, Super Asfaltin ja Valtatien välisestä tarjousyhteistyöstä 
ennen  vuotta  2000,  markkinaoikeus  toteaa,  että  markkinaoikeudessa 
todistajana kuultuna Pertti Kankare on kertonut käyneensä eri kuntien 
osalta  joitakin  vuonna  2001  nauhoittamiaan  puhelinkeskusteluja 
vastaavia  keskusteluja  jo  heti  alusta  alkaen,  kuitenkin  pienemmässä 
mittakaavassa. 

Ottaen  huomioon  edellä  selostetun  Ruskon  kunnan  vuonna  1998 
järjestämään  tarjouskilpailuun  liittyvien  asiakirjojen  (Kilpailuviraston 
esityksen liitteet 30 ja 31) sisällöstä markkinaoikeus katsoo, kun mitään 
selvitystä Valtatien toimimisesta Super Asfaltin aliurakoitsijana ei ole 
esitetty,  ettei esitettyä selitystä sanotusta aliurakoinnista ole pidettävä 
uskottavana,  vaan  että  kyseisiä  asiakirjoja  on  pidettävä  osoituksena 
Super  Asfaltin  ja  Valtatien  välisestä  tarjousyhteistyöstä  mainitun 
tarjouskilpailun  osalta.  Sen  sijaan  markkinaoikeus  katsoo,  ettei 
pelkästään  Puksmäntti  Oy:n  vuonna  1999  järjestämään 
tarjouskilpailuun  liittyvien  asiakirjojen  (Kilpailuviraston  esityksen 
liitteet 32 ja 33) perusteella ole mahdollista tehdä enempiä päätelmiä 
Kilpailuviraston esityksessä esitetyn tueksi.

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo, 
Kilpailuviraston esityksessä Super Asfaltin osalta esitetyn aikarajauksen 
huomioon ottaen, asiassa näytetyksi, että eräs kolmas yhtiö on vuosina 
1998  ja  1999  jossain  määrin  etukäteen  sopinut  Interasfaltin, 
Lemminkäisen, Super Asfaltin ja Valtatien kanssa, Super Asfaltin osalta 

123



ei  kuitenkaan  ennen  16.4.1998,  Turun  seudun  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien  asfaltointitöiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista 
sekä tarjonnut  sen mukaisesti.  Lisäksi Super  Asfaltti  ja  Valtatie  ovat 
vuonna  1998  sopineet  kerran  sanottujen  töiden  tarjouskilpailuissa 
tarjoittavista hinnoista sekä tarjonneet sen mukaisesti. 
 
Sen  sijaan  markkinaoikeus  katsoo  jääneen  asiassa  näyttämättä,  että 
muut kuin edellä  mainitut  Kilpailuviraston esityksen kohteena olevat 
yhtiöt taikka Asfalttineliö, Asfalttipiste, Espoon Asfaltti tai Sata-Asfaltti 
olisivat  etukäteen  sopineet  Turun  seudun  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien asfaltointitöiden tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista ja 
tarjonneet  sen  mukaisesti  taikka  soveltaneet  yhteisymmärryksessä 
muutakaan järjestelyä mainittujen hintojen osalta. 

Pohjois-Suomi ja Pohjois-Karjala 

Asiassa esitetty näyttö 

Pentti Hänninen

Pentti  Hänninen  on  toiminut  samaan  yritysryhmään  kuuluneiden 
Savatien ja Kalottikone Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 1996 lähtien 
heinäkuuhun 1999 saakka. Kyseisistä yhtiöistä Savatie on harjoittanut 
asfaltointiurakointia sekä Kalottikone Oy puolestaan asfalttiasemien ja 
erilaisten asfalttilaitteiden valmistusta. Savatien ja Kalottikone Oy:n on 
omistanut omien yhtiöidensä kautta Seppo Aho, joka myös on toiminut 
yhtiöiden  hallitusten  puheenjohtajana.  Savatien  asfalttiyksikön 
johtajana  Hännisen  toimitusjohtaja-aikana  on  toiminut  Seppo 
Kemppainen. 
 
Hänninen  on  markkinaoikeudessa todistajana  kuultuna  kertonut,  ettei 
hänelle ollut koskaan ilmoitettu Savatien ulkopuolelta mitään sovittuja 
tonnimääriä siitä, kuinka paljon Savatie sai tehdä urakoita, vaan Savatie 
oli päättänyt aina itsenäisesti budjetistaan. Hännisen mukaan myöskään 
sen paremmin Seppo Aho kuin Seppo Kemppainenkaan eivät koskaan 
olleet ilmoittaneet Hänniselle, ettei Savatie voinut tehdä jotain urakkaa, 
koska oli ollut sovittu urakan menemisestä jollekin muulle yhtiölle.

Hänninen on edelleen kertonut, ettei hän ollut ollut koskaan sopimassa 
kilpailijayhtiöiden  kanssa  urakoiden  jakamisesta.  Hännisen  mukaan 
hänelle  ei  myöskään  ollut  ilmoitettu,  että  Savatien  olisi  tullut  antaa 
korkeampi tarjous kuin kilpailijalla. 

Hännisen mukaan käytännössä Savatien toimintaa oli ohjannut Seppo 
Aho ja asfalttipuolen tarjous- ja urakointitoiminnan aika itsenäisesti oli 
hoitanut Seppo Kemppainen. Hännisen kertoman mukaan hänen omasta 
ajankäytöstään  yli  kaksi  kolmasosaa  oli  mennyt  yritysryhmään 
kuuluneen Kalottikone Oy:n asioihin. Savatien tarjoukset Hänninen oli 
kertomansa  mukaan  suurimmaksi  osaksi  allekirjoittanut  etukäteen  ja 
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hinta oli täydennetty niihin vasta jälkeenpäin. Hännisen mukaan hän ei 
olisi  välttämättä  tiennyt,  mikäli  Kemppainen  olisi  ennen  tarjousten 
jättämistä antanut hintatietoja Savatien kilpailijoille.

Raimo Heikkilä

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Savatien  työmaapäällikkönä 
sekä  sittemmin  Viarex  Oy:n  osakkaana  toiminut  Raimo Heikkilä  on 
Kilpailuviraston  esityksessä  tarkasteltuun  ajanjaksoon  1994–2002 
liittyen  kertonut,  että  vuonna  1994  Heikkilän  ollessa  vielä  Savatien 
palveluksessa, kun Savatie oli ollut urakoimassa Tielaitoksen Kiteellä 
sijainnutta urakkaa, Lemminkäisen Joensuun kiinteän aseman päällikkö 
Arto Sormunen oli todennut Heikkilälle, ettei Savatiellä ollut oikeutta 
tehdä yksityisiä urakoita kyseisellä alueella. Heikkilän mukaan hänelle 
oli tullut täysin selväksi, että yksityiset urakat oli sovittu Lemminkäisen 
tehtäviksi. 

Heikkilä on kertonut, että hänen omakohtaiset kokemuksensa Savatien 
kuulumisesta  kartelliin  edellä  mainitun  Kilpailuviraston  esityksessä 
tarkastellun ajanjakson 1994–2002 osalta rajoittuivat edellä kerrottuun 
Kiteen  tapahtumaan.  Heikkilä  on  kertonut,  että  hänen  ollessaan 
Savatien  palveluksessa  hän  oli  kuullut,  että  Seppo  Aho  ja  Seppo 
Kemppainen olisivat hoitaneet Savatien kartellineuvottelut. Heikkilä on 
kertonut,  ettei  hän  itse  luonnollisestikaan  ollut  ollut  neuvotteluissa 
paikalla, vaan että hän oli kuullut asiasta neuvotteluissa läsnä olleilta 
henkilöiltä.

Edellä mainitun lisäksi Heikkilä on kertonut kuulleensa kilpailijoiden 
välisistä  sopimuksista  ja  jaoista  myös  muilta  henkilöiltä.  Heikkilän 
mukaan osa oli kertonut asiasta avoimesti, osa ei-avoimesti. Heikkilä on 
luetteloinut  50  henkilöä,  joiden  kanssa  hän  oli  keskustellut 
kartelliasioista.

Tapani Härmä

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Viarex  Oy:n  palveluksessa 
oleva Tapani Härmä on kertonut kuulleensa,  että asfaltointimarkkinat 
Oulun seudulla oli jaettu. 

Jouko Tolvanen

Jouko Tolvanen on ollut  Joensuun kaupungin palveluksessa vuodesta 
1972 lukien.  Vuodesta  1986 lukien  Tolvanen on  toiminut  kaupungin 
kadunrakennuspäällikön virassa. 
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Tolvanen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
laatimastaan Joensuun kaupungin asfalttipäällysteiden hinnan kehitystä 
vuosina 1993–2006 koskevasta selvityksestä.  

Väinö Jounila 

Väinö Jounila on ollut Oulun kaupungin palveluksessa vuodesta 1975 
lukien. Vuoden 1996 alusta lukien Jounila on toiminut Oulun kaupungin 
teknisen keskuksen johtajana. 

Jounila  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut  Oulun 
kaupungin  asfalttiurakoiden  hintatason  kehitystä  vuosina  1996–2005 
koskevasta selvityksestä.   

Kilpailuviraston esitykseen sisältyvä taulukko urakoiden jakautumisesta 

Kilpailuvirasto on koonnut esitykseensä taulukon muotoon esimerkkejä 
kuntien asfaltointityöt tehneistä urakoitsijoista tiettyjen kuntien osalta 
eri  vuosina  (Kilpailuviraston  esityksen  taulukko  4:  Urakoiden 
jakautuminen  asfalttiyritysten  kesken  1995–2002).  Taulukkoon  on 
valittu  muun  ohella  Joensuu,  Oulu  ja  Rovaniemi.  Kilpailuviraston 
esityksessä  todetun  mukaan  taulukossa  on  kuvattu,  miten  yritykset 
olivat vuosittain voittaneet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina 
samat urakat.

Kari Pyykönen  

Kari  Pyykönen  on  toiminut  Kilpailuviraston  esityksessä  tarkastellun 
ajanjakson  1994–2002  Lemminkäisen  Oulun  piirin  piiripäällikkönä. 
Kyseinen piiri on Pyykösen mukaan muodostunut Oulun kaupungista 
sekä  Oulun  ympärillä  olevista  kaupungeista  ja  kunnista.  Pyykösen 
esimiehenä koko mainitun ajanjakson on toiminut Juhani Lithovius. 

Pyykönen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kiistänyt 
sopineensa Lemminkäisen Päällystysyksikön edustajana vuosina 1994–
2002 kilpailijoiden kanssa urakoiden tai asiakkaiden jakamisesta taikka 
hinnoista  tai  muista  tarjousehdoista.  Edelleen  Pyykönen  on  kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko  perusteeltaan  tai  määrältään.  Pyykönen  on  myös  kiistänyt 
sopineensa  kilpailijoiden  kanssa  siitä,  mille  yhtiöille  taikka  millä 
hinnoilla tai ehdoilla asfalttimassaa myydään.     

Arto Sormunen

Arto  Sormunen  on  ollut  Lemminkäisen  palveluksessa  suunnilleen 
vuodesta  1980  lukien.  Kilpailuviraston  esityksessä  tarkastellun 
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ajanjakson 1994–2002 Sormunen on toiminut Lemminkäisen Joensuun 
piirin  piiripäällikön  tehtävissä,  ensin  työmaapäällikön  ja  sittemmin 
piiripäällikön  nimikkeellä.  Kyseiseen  piiriin  on  Sormusen  mukaan 
kuulunut pohjoisessa Nurmes, lännessä Outokumpu sekä etelässä Kitee. 
Sormusen  esimiehenä  lähes  koko  kyseisen  ajanjakson  on  toiminut 
Juhani Lithovius. 

Sormunen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kiistänyt 
sopineensa Lemminkäisen Päällystysyksikön edustajana vuosina 1994–
2002 kilpailijoiden kanssa urakoiden tai asiakkaiden jakamisesta taikka 
hinnoista  tai  muista  tarjousehdoista.  Edelleen Sormunen on  kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko  perusteeltaan  tai  määrältään.  Sormunen  on  myös  kiistänyt 
sopineensa  kilpailijoiden  kanssa  siitä,  mille  yhtiöille  taikka  millä 
hinnoilla tai ehdoilla asfalttimassaa myydään. 
 
Sormunen on kertonut, ettei hän tunne Raimo Heikkilää. Sormunen on 
kiistänyt tavanneensa Heikkilää tai keskustelleensa puhelimessa tämän 
kanssa. 

Markkinaoikeuden arviointi 

Kilpailuviraston näyttö markkinoiden jakamisesta ja tarjousyhteistyöstä 
Pohjois-Suomen ja Pohjois-Karjalan kuntien ja yksityisten teettämien 
töiden osalta koostuu lähinnä markkinaoikeudessa todistajina kuultujen 
Pentti  Hännisen,  Raimo  Heikkilän,  Tapani  Härmän,  Jouko  Tolvasen 
sekä  Väinö  Jounilan  kertomuksista,  minkä  lisäksi  Kilpailuvirasto  on 
asiassa esittämänsä tueksi viitannut edellä mainittuun Kilpailuviraston 
esitykseen sisältyvään taulukkoon tiettyjen urakoiden jakautumisesta. 

Kuten  markkinaoikeus  on  mainitun  Kilpailuviraston  esitykseen 
sisältyvän  taulukon  osalta  jo  edellä  todennut,  tietyn  yrityksen 
menestyminen  tarjouskilpailuissa  vuosittain  samalla  alueella  ei 
välttämättä merkitse, että urakoista olisi sovittu, vaan tietyn yrityksen 
menestyminen  tarjouskilpailuissa  tietyllä  paikkakunnalla  voi  johtua 
esimerkiksi asfalttiasemien sijainnista tai muista vastaavista tekijöistä. 
Lisäksi  nimenomaan  taulukossa  mainittuihin  Joensuun,  Oulun  ja 
Rovaniemen  töihin  liittyen  on  huomattava,  että  esimerkiksi 
Rovaniemellä  asfaltointitöitä  koskevat  sopimukset  on  tehty  vain 
vuosina 1995 ja 2000. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei 
pelkästään  sitä  tosiseikkaa,  että  tietty  yritys  on  vuosittain  toiminut 
tietyssä  kunnassa  asfalttiurakoiden  urakoitsijana,  voida  pitää  edes 
osaltaan  osoituksena  Kilpailuviraston  esityksessä  esitetyn  tueksi 
mainittujen alueiden osalta.

Lukuun  ottamatta  Raimo  Heikkilän  kertomusta  liittyen  Tielaitoksen 
urakan  urakointiin  Kiteellä  vuonna  1994  edellä  mainitusta 
Kilpailuviraston muusta näytöstä markkinaoikeus toteaa, että Heikkilän 
ja Tapani Härmän kertomukset ovat perustuneet pelkästään siihen, mitä 

127



he ovat niin sanottuna toisen käden tietona kuulleet muiden henkilöiden 
kertovan,  todistajien  Jouko  Tolvasen  ja  Väinö  Jounilan  kertomusten 
koskiessa taas lähinnä heidän kokemuksiaan tarjouskilpailujen hintojen 
kehityksestä  Kilpailuviraston  esityksen  tarkoittamana  ajanjaksona. 
Pentti  Hänninen  ei  puolestaan  ole  kertonut  mitään  sellaista,  minkä 
perusteella  olisi  mahdollista  tehdä  päätelmiä  Kilpailuviraston 
esityksessä  esitetyn  tueksi  Pohjois-Suomen  ja  Pohjois-Karjalan 
alueiden kuntien ja yksityisten teettämien töiden osalta.
 
Mainittuun  Raimo  Heikkilän  kertomukseen  Kiteellä  sijainneeseen 
Tielaitoksen urakan liittyneistä tapahtumista markkinaoikeus puolestaan 
toteaa,  ettei  yksinomaan  sitä,  mitä  Heikkilä  on  edellä  kertonut 
Lemminkäisen  Arto  Sormusen  sanoneen  hänelle  kyseisen  urakan 
urakoinnin yhteydessä ja mitä päätelmiä Heikkilä sanotun perusteella 
on tehnyt, voida pitää riittävänä näyttönä markkinoiden jaosta. 

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
jääneen  näyttämättä,  että  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat 
yhtiöt taikka Asfalttineliö, Asfalttipiste, Espoon Asfaltti tai Sata-Asfaltti 
olisivat  sopineet  markkinoiden  jakamisesta  Pohjois-Suomen  tai 
Pohjois-Karjalan  alueiden  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  töiden 
osalta taikka että kyseiset yhtiöt olisivat etukäteen sopineet sanottujen 
töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista  sekä  tarjonneet  sen 
mukaisesti tai soveltaneet yhteisymmärryksessä muutakaan järjestelyä 
mainittujen hintojen osalta. 

Muut  alueet  sekä  kuntien  ja  yksityisten  asfaltointitöiden  
valtakunnallisuus

Asiassa esitetty näyttö

Heikki Alanen

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  entinen  Tekra-yhtiöt  Oy:n 
osaomistaja  ja  Asfaltti-Tekran  toimitusjohtaja  Heikki  Alanen  on 
kertonut  käsityksenään,  että  tietoisuus  kartellin  toiminnasta  ”alan 
ihmisten”  keskuudessa  vuosina  1995–1997  oli  ollut  ”arkipäiväistä”. 
Tieto kartellista oli Alasen mukaan vallinnut yhtiöiden ylemmän johdon 
keskuudesta alaspäin aina vastaaviin mestareihin saakka.  

Alanen  on  edelleen  kertonut  käsityksenään,  että  ”isot  kuviot”  olivat 
olleet  sovitut  niin  sanotun  ”ydinpiirin”  keskuudessa.  Alasen  mukaan 
mainittuun ydinpiiriin olisivat kuuluneet Lemminkäisen Matti Kokko ja 
Valtatien  Antero  Blomberg  sekä  lisäksi  varmaankin  Interbetonin 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  Olli  Kokkonen,  Sata-Asfaltin  Leo 
Keinonen ja  Savatien Seppo Aho.  Alanen itse  ei  kuulunut  kyseiseen 
ydinpiiriin. Alanen ei kertomansa mukaan ollut itse ollut koskaan läsnä 
kokouksissa, joissa olisi ollut useampia henkilöitä paikalla, vaan hän oli 
keskustellut  aina  kahdestaan  joko  Lemminkäisen  Matti  Kokon  tai 
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Valtatien Antero Blombergin kanssa taikka kahdestaan Lemminkäisen 
Itä-Suomen aluevastaava Juhani Lithoviuksen kanssa. 

Kysymykseen  siitä,  kuinka  yleistä  kunta-  ja  yksityisten  töiden 
jakaminen  oli  ollut,  Alanen  on  todennut,  että  hänen  käsityksensä 
mukaan  markkinoiden  jako  kunta-  ja  yksityisten  töiden  osalta  oli 
vuodesta 1994 lähtien ollut koko valtakuntaa koskeva ja että Asfaltti-
Tekra oli ollut viimeisiä, jonka kanssa asioista oli sovittu. 

Jarmo Sikanen

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  palveluksessa  toiminut  Jarmo  Sikanen  on 
käsityksenään esittänyt, että kunta- ja yksityisten töiden jakaminen oli 
ollut valtakunnan laajuista. Sikanen on kuitenkin todennut, ettei hän itse 
ollut ollut mukana missään tällaisissa sopimisissa. 

Juhani Kallio

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  muun  ohella  vuosina  1998–
2000 Interbetonin (31.12.1998 Interasfaltti) palveluksessa Tampereella 
toiminut  Juhani  Kallio on kertonut,  ettei  Pirkanmaan alue ollut  ollut 
ainoa alue, jolla kunta- ja yksityiset työt oli jaettu. Kallio on kertonut, 
että  jokaisella  markkina-alueella,  jolla  Interbetonilla  oli  ollut 
koneasema, oli  vallinnut  sama toimintatapa.  Kallion mukaan asia  oli 
tullut  esille  Interbetonin  yhteis-,  mestari-  ja 
työmaapäällikköpalavereissa. 

Pertti Kankare 

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:n 
ja Liedon Asfalttitehtaat Oy:n osakas Pertti Kankare on kertonut, että 
hänen  käsityksensä  mukaan  yritysten  yhteistoiminta  oli  ollut 
valtakunnallista.  Kankare  on  kertomansa  mukaan  perustanut 
käsityksensä siihen, mitä hän oli kuullut niin sanotuilta kollegoiltaan. 

Raimo Heikkilä 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Savatien  työmaapäällikkönä 
sekä  sittemmin  Viarex  Oy:n  osakkaana  toiminut  Raimo Heikkilä  on 
kertonut  kuulleensa kilpailijoiden välisistä sopimuksista  ja jaoista  eri 
henkilöiltä. Heikkilän mukaan osa oli kertonut asiasta avoimesti, osa ei-
avoimesti. Heikkilä on luetteloinut 50 henkilöä, joiden kanssa hän oli 
keskustellut kartelliasioista.
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Heikkilä on kertonut kartellin toiminnan organisoinnista ja siitä, kuinka 
Lemminkäinen oli koordinoinut ja seurannut sovittuja jakoja. Heikkilän 
kertoman mukaan Tielaitoksen työt toisaalta sekä kunta- ja yksityiset 
työt  toisaalta  oli  jaettu  erikseen.  Heikkilän  mukaan  jaot  oli  tehty 
organisaation  ylimmällä  tasolla,  Tielaitoksen  urakat  oli  sovittu 
korkeammalla  organisaatiotasolla  kuin  kuntatyöt  ja  yksityiset  työt. 
Heikkilä  on  kertonut  kuulleensa  myös  niin  sanotusta 
hyvitysjärjestelmästä ja aiheettomien laskujen käyttämisestä. 

Heikkilä  on  todennut,  että  kaikki  Asfalttiliittoon  kuuluneet  yritykset 
olivat  olleet  mukana  jakamassa  markkinoita  ja  sopimassa  hinnoista. 
Heikkilän  kertoman  mukaan  yritysten  kartelliin  liittyminen  oli 
nähtävissä  niiden  Asfalttiliiton  jäseneksi  liittymisen  ajankohdasta. 
Heikkilän  mukaan  kartelliin  liittymisen  jälkeen  yritykset  olivat  alle 
puolen vuoden kuluessa liittyneet Asfalttiliittoon. 

Heikkilän  käsityksen  mukaan  kartelliin  olivat  kuuluneet 
Lemminkäinen,  Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti),  Valtatie, 
ELG-yhtiöt  Oy,  Skanska  Asfaltti,  Super  Asfaltti,  Asfaltti-Union  Oy, 
Asfalttipiste,  Espoon  Asfaltti,  Asfalttineliö,  Asfaltti  Oy  Mäkiö  ja 
Helsingin  Katutyö  Oy.  Interbetonin  osalta  Heikkilä  on  kuitenkin 
todennut,  että  hänen  ymmärtääkseen  se  oli  ollut  kartellissa  valtion 
töiden osalta, mutta ei kunta- ja yksityisten töiden osalta.

Valtatien 9.6.1995 ja 10.6.1996 päivätyt Valtatien strategiaa käsittelevät 
asiakirjat 

Kilpailuvirasto  on  kirjallisena  todisteena  esittänyt  9.6.1995  päivätyn 
asiakirjan Valtatie Oy:n toiminnan painopisteet 2–3 vuoden aikavälillä 
sekä  niiden  edellyttämät  valmiudet  ja  strategiset  valinnat 
(Kilpailuviraston esityksen liite 2) sekä 10.6.1996 päivätyn asiakirjan 
Valtatie  Oy:n  strategia  siihen  laadittuine  liitteineen  (Kilpailuviraston 
esityksen liite 25). 

Viimeksi  mainitussa  10.6.1996  päivätyssä  Valtatien  strategiaa 
koskevassa  asiakirjassa  on  kilpailutilanteen  hallinnan  osalta  todettu 
muun ohella:  ”Lemminkäisen  ja  Savatien  kanssa  yhteistä  ja  tervettä 
toimintaa.  Em.  yritysten  kanssa  yhdessä  torjuttava  tanskalaisten 
laajeneva  toiminta  ja  muiden ulkolaisten (Skanska,  NCC ym.)  alalle 
tulo.” 

Kyseisen asiakirjan liitteenä olleessa täydennyksessä on esitetty kaksi 
vaihtoehtoa kilpailutilanteen hallinnalle. Niin sanotun sairaan kilpailun 
tilanteen osalta on viitattu Interbetonin (31.12.1998 lukien Interasfaltti) 
Suomeen  tulon  aiheuttamaan hintojen  laskuun  useilla  paikkakunnilla 
sekä todettu kyseisessä yhteydessä, että ”Tanskalaiset ovat ehdottaneet 
Valtatielle  yhteistyötä  Lemminkäistä  vastaan  ja  jopa  tarjoutuneet 
ostamaan  Valtatie  Oy:n  hyvällä  hinnalla.”  Lisäksi  on  mainittu,  että 
”Mikäli edellä oleva tilanne jatkuu, Valtatien on uusittava strategiaansa 
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seuraavasti:  Ei  enää  kunnioiteta  Lemminkäisen  eikä  muidenkaan 
vanhoja  markkina-alueita  ja  asiakassuhteita,  vaan  tarjotaan  töitä 
kaikkialle  mistä  vaan  katetta  löytyy.”  Niin sanotun terveen  kilpailun 
osalta  on puolestaan todettu muun ohella,  että  mikäli  hintataso tulisi 
terveeksi,  tanskalaisilla  olisi  vaatimuksia  tietyillä  alueilla.  Lisäksi 
kyseisessä yhteydessä on todettu, että ”Keväällä tanskalaiset ehdottivat: 
Lemminkäinen pois Tanskasta niin Interbetoni lopettaa työt Suomessa. 
– Ei sopinut Lemminkäiselle.”

Tielaitos Tuotannon 28.8.1998 päivätty markkinaselvitys

Kilpailuvirasto  on  kirjallisena  todisteena  esittänyt  otteen  Tielaitos 
Tuotannon  28.8.1998 päivätystä  ”Markkinaselvitys  1998”  -nimisestä, 
asiakirjasta,  joka  on  laadittu  Tielaitos  Tuotannon  toimeksiannosta 
(Kilpailuviraston esityksen liite 52). 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Tielaitoksen  palveluksessa 
aikaisemmin toiminut  Tapio Tölli  on kyseiseen markkinaselvitykseen 
liittyen kertonut olleensa pettynyt selvityksen sisältöön. Töllin mukaan 
jo selvityksessä käytetyt kysymykset olivat olleet sellaisia, ettei niillä 
ollut voitu saada mitään selvyyttä. Töllin tietämän mukaan selvitystä ei 
ollut käsitelty mitenkään sen Tielaitokselle luovuttamisen jälkeen. 

Tölli  on  markkinaselvitykseen  liittyen  kertonut,  että  todennäköisesti 
selvitykseen sisältyvät haastattelu 1:n vastaukset olivat hänen. Tölli ei 
kertomansa  mukaan  kuitenkaan  muistanut  tarkemmin  selvitykseen 
kirjattuja  vastauksiaan,  muutoin  kuin,  että  ne  olivat  perustuneet 
huhupuheisiin. Töllin mukaan selvitykseen kirjatun tyyppisiä huhuja oli 
ollut  liikkeellä.  Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  Tölli  ei 
kertomansa mukaan pystynyt täsmentämään asiaa sen tarkemmin.  

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Tielaitoksen  palveluksessa 
aikaisemmin toiminut Antti Piirainen on markkinaselvitykseen liittyen 
puolestaan  kertonut,  että  selvitykseen  sisältyvät  haastattelu  3:n 
vastaukset  olivat  hänen.  Selvitykseen  kirjattujen  vastaustensa  osalta 
Piirainen on todennut, että vastaukset olivat perustuneet kuntapuolelta 
tulleisiin  huhuihin  Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti) 
Suomeen  tulon  aiheuttamasta  hintojen  laskusta  ja  sen  jälkeisestä 
hintojen  noususta  tilanteen  rauhoituttua.  Piiraisen  mukaan 
markkinaselvitystä  ei  ollut  käsitelty  mitenkään  sen  Tielaitokselle 
luovuttamisen jälkeen. 

Kilpailuviraston esitykseen sisältyvä taulukko urakoiden jakautumisesta 

Kilpailuvirasto  on  lisäksi  koonnut  esitykseensä  taulukon  muotoon 
esimerkkejä  kuntien  asfaltointityöt  tehneistä  urakoitsijoista  tiettyjen 
kuntien  osalta  eri  vuosina  (Kilpailuviraston  esityksen  taulukko  4: 
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Urakoiden  jakautuminen  asfalttiyritysten  kesken  1995–2002). 
Taulukkoon  on  valittu  Helsinki  (pohjoinen,  itä  ja  länsi  eroteltuina), 
Espoo, Vantaa (suuret työt), Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää (isot työt), 
Kuopio,  Oulu,  Tampere,  Tuusula  ja  Rovaniemi.  Kilpailuviraston 
esityksessä  todetun  mukaan  taulukossa  on  kuvattu,  miten  yritykset 
olivat vuosittain voittaneet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina 
samat urakat.

Olli Ruotsalainen

Markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultu  vuoden 2006 alusta 
lukien  Valtatien  toimitusjohtajana  toiminut  Olli  Ruotsalainen  on 
kertonut  10.6.1996  päivättyyn  Valtatien  strategiaa  koskevaan 
asiakirjaan (Kilpailuviraston esityksen liite 25) liittyen, ettei kyseinen 
asiakirja ollut ollut hänelle tuttu ennen käsillä olevaa oikeudenkäyntiä. 
Ruotsalaisen mukaan hän ei ollut keskustellut asiakirjassa käsitellyistä 
asioista Valtatien entisen toimitusjohtajan Antero Blombergin kanssa. 

Asiakirjassa  olevalla  maininnalla  vanhojen  markkina-alueiden 
kunnioittamisen  lopettamisesta  Ruotsalainen  on  katsonut  Blombergin 
voineen tarkoittaa, että osallistutaan tarjouskilpailuihin myös sellaisissa 
tapauksissa,  joissa  Lemminkäisellä  on  tietyllä  alueella  asfalttiasema 
mutta Valtatiellä ei, vaikkakin tarjouskilpailuun osallistuminen tapahtuu 
tuolloin huonoista  lähtökohdista.  Asiakirjassa käytetyt  termit  terve ja 
sairas kilpailu eivät Ruotsalaisen mukaan olleet tyypillisesti käytettyjä, 
vaan yleensä oli puhuttu siitä, tehtiinkö tappiota vai ei.

Ruotsalaisen mukaan myöskään 9.6.1995 päivätty Valtatien toiminnan 
painopisteitä  koskeva  asiakirja  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  2)  ei 
ollut hänelle tuttu. Ruotsalaisen kertoman mukaan hän ei ollut kyseisen 
ajankohdan aikoihin keskustellut  Valtatien Antero Blombergin kanssa 
lainkaan mistään yritysostoista. 

Markku Lilja 

Markku  Lilja  on  toiminut  Kilpailuviraston  esityksessä  tarkastellun 
ajanjakson  1994–2002  Lemminkäisen  Savonlinnan  piirin 
piiripäällikkönä.  Kyseinen  piiri  on  Liljan  mukaan  muodostunut 
Savonlinnan  kaupungista  sekä  sen  ympäristökunnista  Savonlinnan 
talousalueella.  

Lilja on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kiistänyt sopineensa 
Lemminkäisen  Päällystysyksikön  edustajana  vuosina  1994–2002 
kilpailijoiden  kanssa  urakoiden  tai  asiakkaiden  jakamisesta  taikka 
hinnoista  tai  muista  tarjousehdoista.  Edelleen  Lilja  on  kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
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joko perusteeltaan tai määrältään. Lilja on myös kiistänyt sopineensa 
kilpailijoiden  kanssa  siitä,  mille  yhtiöille  taikka  millä  hinnoilla  tai 
ehdoilla asfalttimassaa myydään. 

Pasi Heinävaara 

Pasi Heinävaara on ollut Lemminkäisen palveluksessa vuodesta 1986 
lukien.  Kilpailuviraston  esityksessä  tarkasteltuna  ajanjaksona  1994–
2002  Heinävaara  on  toiminut  ensin  vuoden  1999  loppuun  saakka 
Lemminkäisen  Porin  piirikonttorin  työmaapäällikkönä  ja  sen  jälkeen 
vuoden 2000 alusta lukien Porin piirin piiripäällikkönä. Porin piiri on 
Heinävaaran mukaan muodostunut pääpiirteittäin Satakunnan alueesta. 
Lemminkäisen  aluejohtajana  kyseisellä  Porin  piirin  alueella  on  koko 
Kilpailuviraston  esityksessä  tarkastellun  ajanjakson  toiminut  Seppo 
Määttänen.

Heinävaara  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kiistänyt 
sopineensa Lemminkäisen Päällystysyksikön edustajana vuosina 1994–
2002 kilpailijoiden kanssa urakoiden tai asiakkaiden jakamisesta taikka 
hinnoista tai muista tarjousehdoista. Edelleen Heinävaara on kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko  perusteeltaan  tai  määrältään.  Heinävaara  on  myös  kiistänyt 
sopineensa  kilpailijoiden  kanssa  siitä,  mille  yhtiöille  taikka  millä 
hinnoilla tai ehdoilla asfalttimassaa myydään.

Timo Vainionpää

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Valtatien Timo Vainionpää on 
kertonut  10.6.1996  päivättyyn  Valtatien  strategiaa  koskevaan 
asiakirjaan  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  25)  liittyen,  ettei  hän 
muistanut  nähneensä  kyseistä  asiakirjaa  ennen  käsillä  olevaa 
oikeudenkäyntiä.  Vainionpään  mukaan  hän  ei  ollut  keskustellut 
asiakirjassa  käsitellyistä  asioista  Valtatien  toimitusjohtajana  tuolloin 
toimineen Antero Blombergin kanssa. 

Markkinaoikeuden arviointi

Kilpailuviraston esityksessä on lähdetty siitä, että kunta- ja yksityisten 
töiden  osalta  Suomessa  on  vallinnut  valtakunnallinen,  koko Suomen 
alueen kattanut kartelli.

Markkinaoikeus  on  edellä  katsonut  asiassa  näytetyksi,  että  Kuopion 
talousalueella, Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueilla sekä Turun seudulla 
edellä  yksilöidyt  yhtiöt  ovat  edellä  mainittuina  ajankohtina  sopineet 
markkinoiden  jakamisesta  kyseisten  alueiden  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien  töiden  osalta  sekä  etukäteen  sopineet  sanottujen  töiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista  ja  tarjonneet  sen mukaisesti. 
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Sen sijaan markkinaoikeus on katsonut asiassa jääneen näyttämättä, että 
yritykset olisivat sen paremmin Uudellamaalla /  pääkaupunkiseudulla 
kuin Pohjois-Suomessa tai Pohjois-Karjalassakaan jakaneet kuntien ja 
yksityisten teettämiä asfaltointitöitä keskenään kuin etukäteen sopineet 
sanottujen  töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista  taikka 
soveltaneet  yhteisymmärryksessä  muutakaan  järjestelyä  mainittujen 
hintojen osalta. 

Muiden kuin edellä  mainittujen alueiden kunta-  ja  yksityisten töiden 
osalta  Kilpailuviraston  esittämä  näyttö  markkinoiden  jakamisesta  ja 
tarjousyhteistyöstä  muodostuu  lähinnä  edellä  selostetuista  Valtatien 
asiakirjoista ja Tielaitos Tuotannon markkinaselvityksestä sekä Heikki 
Alasen,  Jarmo  Sikasen,  Juhani  Kallion,  Pertti  Kankareen  ja  Raimo 
Heikkilän  todistajankertomuksista,  minkä  lisäksi  Kilpailuvirasto  on 
asiassa esittämänsä tueksi viitannut edellä mainittuun Kilpailuviraston 
esitykseen sisältyvään taulukkoon tiettyjen urakoiden jakautumisesta. 

Kyseisten  Valtatien  asiakirjojen  osalta  markkinaoikeus  toteaa,  että 
etenkin  edellä  mainittuun,  10.6.1996  päivättyyn  Valtatien  asiakirjaan 
(Kilpailuviraston  esityksen  liite  25)  sisältyvät  maininnat  Valtatien 
yhteisestä  ja  terveestä  toiminnasta  Lemminkäisen  ja  Savatien kanssa 
viittaavat  siihen,  että  kyseisten  tahojen  välillä  on  ollut  jonkinlaista 
yhteistä  toimintaa.  Ottaen  kuitenkin  huomioon  edellä  selostetun 
kyseisten  asiakirjojen  sisällöstä  markkinaoikeus  katsoo,  että 
asiakirjoissa  esitettyjä  toteamuksia  on  pidettävä  siinä  määrin 
tulkinnanvaraisina, ettei yksin niiden perusteella ole mahdollista katsoa, 
että  kysymys  olisi  ollut  kilpailunrajoituslain  vastaisesta  toiminnasta. 
Kun  Kilpailuvirasto  ei  ole  esittänyt  asiassa  mitään  muuta  näyttöä 
kyseisissä  asiakirjoissa  todetuista  seikoista,  markkinaoikeus  katsoo, 
ettei  pelkästään  niiden  perusteella  ole  mahdollista  tehdä  päätelmiä 
Kilpailuviraston esityksessä esitetyn tueksi. 

Ottaen  puolestaan  huomioon  asiassa  edellä  mainitun  Tielaitos 
Tuotannon  markkinaselvityksen  sisällöstä  esitetyn  sekä  edellä 
selostetun  siihen  liittyen  lausutusta  markkinaoikeus  katsoo,  ettei 
myöskään  edellä  selostetun  asiakirjan  perusteella  voida  tehdä 
minkäänlaisia päätelmiä Kilpailuviraston esityksessä esitetyn tueksi.

Kuten  markkinaoikeus  on  Kilpailuviraston  esitykseen  sisältyvän 
urakoiden jakautumista  kuvaavan taulukon osalta  jo  edellä  todennut, 
tietyn  yrityksen  menestyminen  tarjouskilpailuissa  vuosittain  samalla 
alueella ei välttämättä merkitse, että urakoista olisi sovittu, vaan tietyn 
yrityksen menestyminen tarjouskilpailuissa tietyllä paikkakunnalla voi 
johtua  esimerkiksi  asfalttiasemien  sijainnista  tai  muista  vastaavista 
tekijöistä.  Lisäksi  nimenomaan  kyseisessä  taulukossa  mainittujen 
alueiden osalta on huomattava, että sopimukset niiden osalta on tehty 
pääsääntöisesti  kaksi-  tai  kolmivuotiskausiksi.  Sanottuun  nähden 
markkinaoikeus  katsoo,  ettei  pelkästään  sitä  tosiseikkaa,  että  tietty 
yritys  on  vuosittain  toiminut  tietyssä  kunnassa  asfalttiurakoiden 
urakoitsijana,  voida  pitää  edes  osaltaan  osoituksena  Kilpailuviraston 
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esityksessä esitetyn tueksi  kyseisessä taulukossa mainittujen alueiden 
osalta.

Kilpailuviraston  muu  näyttö  markkinoiden  jakamisesta  ja 
tarjousyhteistyöstä  muiden  kuin  edellä  erikseen  käsiteltyjen  alueiden 
kuntien ja yksityisten teettämien töiden osalta koostuu lähinnä edellä 
mainittujen  markkinaoikeudessa  todistajina  kuultujen  Heikki  Alasen, 
Jarmo Sikasen, Juhani Kallion, Pertti  Kankareen ja Raimo Heikkilän 
kertomuksista. 

Kyseisten todistajankertomusten osalta markkinaoikeus toteaa, että ne 
ovat  perustuneet  pelkästään  siihen,  mitä  mainitut  henkilöt  ovat  niin 
sanottuna toisen käden tietona kuulleet muiden henkilöiden kertovan.

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
jääneen  näyttämättä,  että  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat 
yhtiöt taikka Asfalttineliö, Asfalttipiste, Espoon Asfaltti tai Sata-Asfaltti 
olisivat sopineet markkinoiden jakamisesta kunta- ja yksityisten töiden 
osalta  muilta  osin  kuin  edellä  erikseen  on  todettu  koskien  Kuopion 
talousaluetta,  Pohjanmaan  ja  Pirkanmaan  alueita  sekä  Turun  seutua. 
Edelleen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa  jääneen  näyttämättä,  että 
kyseiset  yhtiöt  olisivat  etukäteen  sopineet  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien  asfaltointitöiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista 
sekä tarjonneet sen mukaisesti taikka soveltaneet yhteisymmärryksessä 
muutakaan  järjestelyä  mainittujen  hintojen  osalta  muilta  osin  kuin 
edellä  erikseen  on  todettu  Kuopion  talousaluetta,  Pohjanmaan  ja 
Pirkanmaan alueita sekä Turun seutua koskien. 

Valtion asfaltointityöt

Asiassa esitetty näyttö

Heikki Alanen 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  entinen  Tekra-yhtiöt  Oy:n 
osaomistaja  ja  Asfaltti-Tekran  toimitusjohtaja  Heikki  Alanen  on 
kertonut,  että  valtion  asfaltointitöitä  koskeva  ehdotus  markkinoiden 
jakamisesta  oli  tullut  Asfaltti-Tekralle  Lemminkäisen  Matti  Kokolta. 
Vastaavasti  kuin  Kuopion  talousalueen  kunta-  ja  yksityisten  töiden 
osalta  asiasta  oli  Alasen  mukaan  käyty  ”vääntöä”  pidemmän  aikaa. 
Asfaltti-Tekran  osuudeksi  oli  tarjottu  aluksi  noin  25.000–30.000 
tonnia/vuosi,  kun  taas  Alanen  kertomansa  mukaan  oli  lähtenyt  noin 
110.000 tonnin osuudesta.  

Alasen kertoman mukaan mainitut neuvottelut olivat käynnistyneet jo 
vuoden 1995 puolella. Sittemmin vuoden 1996 puolella talvella Alanen 
ja Matti  Kokko olivat päässeet sopuun siitä,  että Asfaltti-Tekra tekee 
tulevana  kautena  noin  60.000  tonnin  urakan.  Kyseinen  sopimus  oli 
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Alasen mukaan koskenut vain tulevaa kautta ja Kokko olikin nimittänyt 
sopimusta ”pistesopimukseksi”. 

Alanen on kertonut,  että kyseisen pistesopimuksen tekemisen jälkeen 
neuvottelut olivat jatkuneet ja että heinä-elokuussa samana vuonna oli 
sitten  lopullisesti  sovittu,  että  Asfaltti-Tekran  osuus  valtion 
asfaltointitöistä  oli  jatkossa  70.000  tonnia  vuodessa.  Alasen  mukaan 
sopimukseen  oli  lisäksi  reunaehtona  kuulunut,  ettei  paikallisia 
asfaltointitöitä saanut tehdä siellä, missä Tielaitoksen töitä tehtiin.  

Alasen mukaan hän oli keskustellut edellä mainitun sopimuksen osalta 
Lemminkäisen  Matti  Kokon  lisäksi  myös  Valtatien  toimitusjohtajana 
toimineen  Antero  Blombergin  kanssa,  jonka  kanssa  Alanen  oli 
kertomansa  mukaan  viimekädessä  sopinut  jako-osuuden  suuruudesta. 
Alanen on kertonut, että ennen sopimuksen hyväksymistä Blomberg oli 
puhelimessa viimeiseksi sanonut, että mikäli Asfaltti-Tekra ei suostunut 
70.000 tonniin, se ei tulisi saamaan mitään. 

Alanen on kertonut urakkakohtaisen sopimisen olleen aluepäälliköiden 
vastuulla. Asfaltti-Tekrassa Kuopion talousalueen kunta- ja yksityisten 
töiden  tavoin  käytännön  sopiminen  urakkatasolla  oli  siten  kuulunut 
Jarmo  Sikasen  hoidettavaksi.  Alasen  mukaan  urakkajakojen 
toteutumista  oli  myös  valvottu,  mikä  Asfaltti-Tekran  osalta  oli 
tarkoittanut sitä, että sille oli pyritty saamaan 70.000 tonnin suuruinen 
urakka.  Alanen  ei  kertomansa  mukaan  ollut  itse  ollut  urakkatasolla 
yhteydessä Lemminkäiseen,  mutta Alasen mukaan oli  tullut  selväksi, 
että koordinaattorina toimi Lemminkäisen Pekka Tammi. 

Alanen  ei  kertomansa  mukaan  ollut  itse  ollut  koskaan  läsnä 
kokouksissa, joissa olisi ollut useampia henkilöitä paikalla, vaan hän oli 
keskustellut  aina  kahdestaan  joko  Lemminkäisen  Matti  Kokon  tai 
Valtatien Antero Blombergin kanssa. Alanen on kertonut, että hän oli 
sopinut asioista aina joko Kokon tai Blombergin kanssa, eikä hänellä 
siten ollut  juuri  lainkaan tietoa siitä,  mitä muiden kanssa oli  sovittu. 
Alanen on kuitenkin kertonut kuulleensa, että Asfalttineliön sekä erään 
kolmannen yhtiön osuudeksi olisi valtion asfaltointitöiden osalta sovittu 
25.000 tonnia kummallekin.

Alanen  on  kertonut,  että  hän  oli  edellä  mainitun  pistesopimuksen 
tekemisen jälkeen vuonna 1996 erään yksittäisen urakan tiimoilta ollut 
yhteydessä  myös  Savatien  Seppo  Ahoon.  Alasen  kertoman  mukaan 
kyseisen pistesopimuksen tarkoittamaksi urakaksi oli  Asfaltti-Tekralle 
nimetty  eräs  Tielaitoksen  urakka  Mikkelin  läheltä.  Koska  Asfaltti-
Tekralla oli kuitenkin ollut vapaata kapasiteettia, se oli Alasen mukaan 
tehnyt  myös  tarjouksen  Ilmailulaitoksen  joko  Sodankylässä  tai 
Kittilässä  sijainneesta  lentokenttäurakasta.  Alanen  oli  nimittäin 
kertomansa  mukaan  ymmärtänyt  töistä  sopimisen  koskeneen  vain 
Tielaitoksen  töitä.  Sen  jälkeen,  kun  asia  oli  tullut  ilmi  sekä 
Lemminkäisen  Matti  Kokko  että  Savatien  Seppo  Aho  olivat  Alasen 
mukaan olleet yhteydessä häneen. Alanen on kertonut, että Kokko oli 
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tuolloin kertonut hänelle, että sopiminen oli koskenut kaikkia valtion 
asfaltointitöitä, myös siis Ilmailulaitoksen töitä, ja ettei Asfaltti-Tekra 
voinut tarjota kyseistä urakkaa. Aho oli puolestaan ilmoittanut Alaselle 
sovitun, että Lapin työt kuuluivat Savatielle, eikä Asfaltti-Tekra saanut 
tulla Lappiin. Alasen muistaman mukaan hänelle oli mainitun urakan 
tiimoilta  soittanut  Savatieltä  myös  joko  yhtiön  toimitusjohtaja  Pentti 
Hänninen tai Seppo Kemppainen. 

Alanen  on  kertonut,  ettei  hänellä  ollut  omakohtaisia  kokemuksia 
Kilpailuviraston  esityksessä  kuvatusta  tasausjärjestelmästä.  Alasen 
mukaan  hän  oli  sittemmin  kuullut  Jarmo  Sikaselta,  että  mainitussa 
tarkoituksessa olisi tehty yksi lasku Asfalttineliön kanssa. 
 

Jarmo Sikanen

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  palveluksessa  toiminut  Jarmo  Sikanen  on 
valtion  asfaltointitöihin  liittyen  kertonut,  että  Asfaltti-Tekra  oli 
kyseiseltä osin liittynyt kartelliin vuonna 1996. Sikanen ei kertomansa 
mukaan  ollut  itse  ollut  läsnä  neuvotteluissa,  vaan  Asfaltti-Tekran 
osuudesta  oli  ollut  päättämässä  Heikki  Alanen.  Sikanen on  kertonut, 
että Asfaltti-Tekra oli  vuonna 1995 tehnyt yli  100.000 tonnia valtion 
asfaltointitöitä. Neuvotteluissa Alanen oli kuitenkin onnistunut saamaan 
läpi 70.000 tonnia, mihin Asfaltti-Tekrassa oli katsottu parhaimmaksi 
tyytyä. Vuotta 1996 koskien Sikanen on kuitenkin kertonut, että Alanen 
oli  varmaan  tehnyt  jonkinlaisen  erillissopimuksen  Asfaltti-Tekralle 
sovitun  urakan  osalta,  sillä  lopullinen  Asfaltti-Tekran  liittyminen 
kartelliin valtion asfaltointitöiden osalta oli tapahtunut vasta kyseisen 
vuoden  kesällä.  Sikasen  kertoman  mukaan  Asfaltti-Tekran  osuus  oli 
ollut  aluksi  tonnimääräpohjainen  ja  myöhemmin  prosenttipohjainen. 
Käytännössä Asfaltti-Tekra oli Sikasen mukaan tehnyt yhden tai kaksi 
valtion urakkaa vuodessa. 
   
Sikanen  on  kertonut,  ettei  hän  itse  ollut  ollut  tekemässä  päätöksiä 
valtion urakoita koskien. Sikanen on kuitenkin kertonut kuulleensa, että 
valtion urakoista olisivat olleet sopimassa Asfaltti-Tekran Hannu Seva, 
Lemminkäisen Matti Kokko, Valtatien Antero Blomberg, Interbetonin 
(31.12.1998 lukien Interasfaltti)  Olli  Kokkonen, Savatien Seppo Aho 
sekä  Sata-Asfaltin  Leo  Keinonen.  Lisäksi  Sikanen  on  uskonut,  että 
sopimassa olisi ollut myös Asfalttineliön Kalevi Hakkarainen.
 
Sikasen kertoman mukaan hänellä ei ollut ollut tietoa muiden yritysten 
osuuksista.  Sikanen  on  kuitenkin  kertonut  olleensa  mukana 
kauppaneuvotteluissa,  joissa  oli  tullut  esille,  että  Asfalttipisteen 
tonnimäärä  valtion  töistä  oli  ollut  Sikasen  muistaman  mukaan  10–
15.000 ja Espoon Asfaltin 20–25.000.

Sikanen  on  kertonut  olleensa  sopimassa  valtion  asfaltointiurakoiden 
osalta  yksittäisistä  urakoista.  Sikanen  on  kertonut,  että  hän  oli 
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ilmoittanut  kilpailijoille  Asfaltti-Tekran  omia  hintoja  sekä  saanut 
vastaavasti kilpailijoilta näiden hintoja. Sikasen kertoman mukaan hän 
oli  yleensä  soittanut  vain  Lemminkäisen  Pekka  Tammelle 
tiedustellakseen,  mikä  hintataso  oli  ja  kenelle  urakka  oli  menossa. 
Samalla  oli  sovittu  Asfaltti-Tekran  tarjoushinta,  jonka  mukaisesti 
Asfaltti-Tekra  sitten  oli  tehnyt  tarjouksensa.  Sikanen  on  kertonut 
sopineensa valtion asfaltointiurakoiden osalta hinnoista myös Valtatien 
Erkki  Peltomäen,  Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  Alpo 
Mänttärin,  Sata-Asfaltin  Pauli  Sistosen  ja  Leo  Keinosen,  Savatien 
Seppo  Kemppaisen  sekä  Asfalttineliön  Kalevi  Hakkaraisen  kanssa. 
Sikasen  mukaan 90-prosenttisesti  oli  kuitenkin  riittänyt  yhteydenotto 
Lemminkäisen  Tammeen.   Sikanen  on  kertonut,  ettei  hän  muistanut 
tarkempia  yksityiskohtia  yhteydenpidosta  Interbetonin  Mänttärin  tai 
Savatien Kemppaisen kanssa. Sikanen on todennut, ettei  hän osannut 
varmuudella sanoa, oliko hän välttämättä ollut  joka vuosi yhteydessä 
Mänttärin kanssa.  

Tielaitoksen  töiden  seurantaan  liittyen  Sikanen  on  kertonut,  että 
jokainen  urakoitsija  oli  pitänyt  Tielaitoksen  töistä  kirjaa.  Sikasen 
kertoman mukaan aluksi Asfaltti-Tekra oli kuitenkin ollut kiinnostunut 
vain sen omasta, sille sovitusta tonnimäärästä. Sikasen mukaan muiden 
yritysten  prosentit  eivät  tuolloin  olleet  olleet  edes  esillä,  vaan  vasta 
myöhemmässä  vaiheessa  oli  ollut  nähtävissä  kunkin  yrityksen  osalta 
näille  sovitut  osuudet.  Sikasen  kertoman  mukaan  viime  vaiheessa 
hänelle  oli  tullut  Asfaltti-Tekran  Hannu  Sevalta,  Savatien  Seppo 
Kemppaiselta  ja  Lemminkäisen  Pekka  Tammelta  listoja,  joihin  oli 
merkitty  urakat  sekä  se,  miten  ne  olivat  menossa,  urakoiden 
tonnimäärät  ja  työmaakate.  Sikasen  mukaan  pääkirjanpitäjänä  oli 
toiminut  Lemminkäinen,  josta  Sikaselle  tiedot  oli  tullut  Pekka 
Tammelta. 

Kilpailuviraston  kirjallisina  todisteina  esittämiin,  jäljempänä 
selostettuihin  niin  sanottuihin  P.O.  -taulukoihin  liittyen  Sikanen  on 
kertonut,  että  asiakirjoilla  oli  seurattu  yritysten  sovittujen 
markkinaosuuksien  ja  katemäärien  toteutumista.  Sikasen  mukaan 
Asfaltti-Tekran  osalta  tehdyt  työt  ja  tonnit  olivat  toteutuneet  aika 
tarkasti kunakin vuonna ennalta sovitun mukaisesti. Ainoastaan yhtenä 
vuonna  Asfaltti-Tekran  työmäärä  oli  jäänyt  liian  pieneksi,  minkä 
seurauksena liikaa töitä saanut Asfalttineliö oli  joutunut suorittamaan 
hyvityksen  Asfaltti-Tekralle.  Sikanen  on  kertonut,  ettei  hänellä  ollut 
täsmällistä tietoa muista hyvitystapauksista.   

Sikanen on lisäksi kertonut, että Skanska Asfaltin suorittama Savatien 
liiketoimintojen sekä Sata-Asfaltin ostaminen oli  muuttanut urakoista 
sopimista ainoastaan sikäli, että Skanska Asfaltin puolelta pääsopijaksi 
oli  tullut  Seppo  Kemppainen.  Sen  sijaan  yritysten  prosenttiosuudet 
olivat säilyneet samoina kuin ne olivat olleet edellisenä vuotena.  

Sikanen on vielä  kertonut Heikki Alasen mainitsemaan vuoden 1996 
Ilmailulaitoksen  lentokenttäurakointiin  liittyen,  että  Alaselta 
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kuulemansa  perusteella  Sikaselle  oli  syntynyt  käsitys,  että  Asfaltti-
Tekra oli sopinut vain Tielaitoksen töistä ja että Ilmailulaitos oli ollut 
eri  instanssi,  minkä  vuoksi  ei  ollut  ollut  estettä  tehdä  tarjousta 
kyseisestä  urakasta.  Sikasen  kertoman  mukaan  asiasta  oli  syntynyt 
polemiikkia  siitä,  että  myös  Ilmailulaitos  oli  kuulunut  sopimuksen 
piiriin.   

Juhani Kallio

Juhani Kallio on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kertonut, että 
hänen työskennelleessään Interbetonin (31.12.1998 lukien Interasfaltti) 
palveluksessa  Tampereella  vuosina  1998–2000 Tielaitoksen  töistä  oli 
Interbetonilla ollut vastuussa Alpo Mänttäri.

Kallio  on  Tielaitoksen  töihin  liittyen  kertonut  ”yleiseen  varmaan 
tietoon” perustuneena käsityksenään, että Tielaitoksen urakoiden osalta 
oli sovittu.

Kallio  on  kertonut,  että  eräässä  Tampereella  Hotelli  Cumulus 
Koskipuistossa  pidetyssä  kuukausipalaverissa  Lemminkäisen  Hannu 
Haapamäki  ja  Valtatien  Timo  Vainionpää  olivat  käyneet  voimakasta 
keskustelua siitä, oliko Pirkanhovin TB -huoltoaseman urakka kuulunut 
Tielaitoksen ”jakoihin” vai yksityisiin jakoihin. 

Kallio on lisäksi kertonut kuulleensa, että Interbetonin Alpo Mänttäri 
oli laskuttanut jotain yritystä jostain koneesta, vaikka kyseinen kone ei 
ollut ollut vuokralla, sekä siitä, että Interbetoni oli jonain vuonna saanut 
hyvityksenä Lemminkäiseltä ilmaiseksi massaa Turussa.

Pentti Hänninen

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Savatien  ja  Kalottikone  Oy:n 
toimitusjohtajana toiminut Pentti Hänninen on kertonut, ettei hän ollut 
ollut  koskaan  sopimassa  kilpailijayhtiöiden  kanssa  urakoiden 
jakamisesta. Hännisen mukaan hänelle ei myöskään ollut ilmoitettu, että 
Savatien olisi tullut antaa korkeampi tarjous kuin kilpailijalla. 

Hänninen  on  kertonut  Airport-hotellissa  24.2.1997  järjestetystä 
tapaamisesta. Kyseisen päivämäärän osalta Kilpailuvirasto on esittänyt 
asiassa  kirjallisena  todisteena  kopion  päivämäärää  24.2.1997 
koskevasta Hännisen kalenterin sivusta, johon on merkitty muun ohella 
kello  12:n  kohdalle  ”Airport”.  Hännisen  mukaan  kyseisessä 
tapaamisessa olivat olleet läsnä Savatieltä hänen itsensä lisäksi Seppo 
Kemppainen, Valtatieltä Antero Blomberg sekä erään kolmannen yhtiön 
edustaja. Tapaamisessa oli Hännisen mukaan keskusteltu tulevan kesän 
niin  sanotuista  remixer-urakoista.  Hänninen  on  kertonut,  että 
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tapaamisessa oli käyty läpi sitä, kuinka paljon ja missä päin tulevana 
kesänä  oli  odotettavissa  remixer-urakoita.  Tapaamisessa  oli  lisäksi 
keskusteltu  siitä,  voitaisiinko  urakoiden  tekemisestä  sopia  ja  olisiko 
jako alueittain vai neliöittäin. Hännisen mukaan mistään ei kuitenkaan 
ollut sovittu. Hänninen oli kertomansa mukaan jäänyt käsitykseen, että 
tapaamisessa ei  ollut  saatu aikaan ratkaisua,  vaan että asia oli  jäänyt 
kesken,  ja  että  kehittelyä  tulisi  jatkaa.  Hänniselle  oli  muodostunut 
mielikuva, että remixer-urakoista oli muodossa tai toisessa keskusteltu 
aikaisemminkin.  

Edellä  mainitun  tapaamisen  lisäksi  Hänninen  on  kertonut  kahdesta 
Lemminkäisen  tiloissa  ajalla  1997–1999  järjestetystä  tilaisuudesta, 
joissa oli keskusteltu muista valtion ja Ilmailulaitoksen asfaltointitöistä 
kuin  remixer-töistä.  Hännisen  kertoman  mukaan  kyseiset  tilaisuudet 
olivat  olleet  keväällä  vuosina  1997,  1998  ja  1999  siten,  että  yhtenä 
mainituista vuosista kyseistä tilaisuutta ei ollut ollut. Toinen mainituista 
tilaisuuksista  oli  Hännisen  mukaan  ollut  varmaankin  alkuvuodesta 
1998. 

Hännisen  mukaan  edellä  mainituissa  kahdessa  tapaamisessa  olivat 
hänen  itsensä  lisäksi  olleet  paikalla  Lemminkäiseltä  Matti  Kokko ja 
Hännisen  muistaman  mukaan  myös  Pekka  Tammi,  Savatieltä  Seppo 
Kemppainen  kummassakin  kokouksessa  sekä  Seppo  Aho  toisessa 
kokouksessa,  Valtatieltä  ehkä  Antero  Blomberg  ja  Erkki  Peltomäki, 
Interbetonilta (31.12.1998 lukien Interasfaltti)  Olli  Kokkonen ainakin 
toisessa kokouksessa, ehkä molemmissakin, sekä Sata-Asfaltilta Pauli 
Sistonen. Hänninen on kertonut, ettei hän ollut varma Blombergin ja 
Peltomäen läsnäolosta. 
 
Hänninen  on  kertonut,  että  kyseisissä  kahdessa  tapaamisessa  oli 
kartoitettu  tilannetta  valtion  asfaltointitöiden  osalta  tulevan  kesän 
työtarjonnan suhteen. Tämän lisäksi tapaamisissa oli keskusteltu muista 
ajankohtaisista asioista, mahdollisesti esimerkiksi työmarkkina-asioista. 
Hännisen  mukaan  kummassakaan  tapaamisessa  ei  ollut  keskusteltu 
töiden  jakamisesta  alueittain,  neliöittäin  tai  muullakaan  tavalla,  eikä 
sovittu mitään urakoista tai niiden jakamisesta. Hänninen on kertonut, 
että tapaamisissa oli kuitenkin keskusteltu siitä, että mikäli jonkinlainen 
yhteisymmärrys  yhteistyöstä  syntyy  ja  yhteistoimintaa  urakoinnissa 
ryhdyttäisiin harrastamaan, mitkä olisivat ne yritykset, joiden tulisi olla 
mukana,  jotta  yhteistyöstä  olisi  jotakin  hyötyä.  Hännisen  kertoman 
mukaan  tapaamisissa  oli  todettu,  että  tapaamisessa  edustettujen 
yritysten lisäksi myös Asfaltti-Tekran ja Asfaltti-Union Oy:n tulisi olla 
mukana,  jotta  yhteistyöstä  olisi  hyötyä  tapaamisissa  läsnä  olleillekin 
yrityksille.  Hänninen  ei  kertomansa  mukaan  osannut  sanoa,  oliko 
yrityksillä  ollut  vastaavanlaista  yhteistoimintaa  jo  ennen  kyseisiä 
tapaamisia.  

Raimo Heikkilä
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Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Savatien  työmaapäällikkönä 
sekä  Viarex  Oy:n  osakkaana  toiminut  Raimo  Heikkilä  on  kertonut 
kuulleensa kilpailijoiden välisistä sopimuksista ja jaoista eri henkilöiltä. 
Heikkilän mukaan osa oli kertonut asiasta avoimesti, osa ei-avoimesti. 
Heikkilä on luetteloinut 50 henkilöä, joiden kanssa hän oli keskustellut 
kartelliasioista.

Tielaitoksen töihin liittyen Heikkilä on kertonut, ettei hän itse ollut ollut 
sopimassa  Tielaitoksen  urakoista.  Heikkilän  mukaan  hän  oli 
Tielaitoksen  töiden  osalta  keskustellut  asiasta  esimerkiksi  Jarmo 
Sikasen, Heikki Alasen ja Matti Honkosen kanssa Suomen Laatuasfaltti 
Oy:n perustamisen jälkeen 2000-luvulla.

Heikkilä on kertonut kartellin toiminnan organisoinnista ja siitä, kuinka 
Lemminkäinen oli koordinoinut ja seurannut sovittuja jakoja. Heikkilän 
kertoman mukaan Tielaitoksen työt toisaalta sekä kunta- ja yksityiset 
työt  toisaalta  oli  jaettu  erikseen.  Heikkilän  mukaan  jaot  oli  tehty 
organisaation  ylimmällä  tasolla,  Tielaitoksen  urakat  oli  sovittu 
korkeammalla  organisaatiotasolla  kuin  kuntatyöt  ja  yksityiset  työt. 
Heikkilä  on  kertonut  kuulleensa  myös  niin  sanotusta 
hyvitysjärjestelmästä ja aiheettomien laskujen käyttämisestä. 

Heikkilä  on  todennut,  että  kaikki  Asfalttiliittoon  kuuluneet  yritykset 
olivat  olleet  mukana  jakamassa  markkinoita  ja  sopimassa  hinnoista. 
Heikkilän  kertoman  mukaan  yritysten  kartelliin  liittyminen  oli 
nähtävissä  niiden  Asfalttiliiton  jäseneksi  liittymisen  ajankohdasta. 
Heikkilän  mukaan  kartelliin  liittymisen  jälkeen  yritykset  olivat  alle 
puolen vuoden kuluessa liittyneet Asfalttiliittoon. 

Heikkilän  käsityksen  mukaan  kartelliin  olivat  kuuluneet 
Lemminkäinen,  Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti),  Valtatie, 
ELG-yhtiöt  Oy,  Skanska  Asfaltti,  Super  Asfaltti,  Asfaltti-Union  Oy, 
Asfalttipiste,  Espoon  Asfaltti,  Asfalttineliö,  Asfaltti  Oy  Mäkiö  ja 
Helsingin  Katutyö  Oy.  Interbetonin  osalta  Heikkilä  on  kuitenkin 
todennut,  että  hänen  ymmärtääkseen  se  oli  ollut  kartellissa  valtion 
töiden osalta, mutta ei kunta- ja yksityisten töiden osalta. Asfalttineliön 
osalta  Heikkilä  on  puolestaan  kertonut,  että  sille  oli  kuulunut  yksi 
Tielaitoksen urakka.

Tapio Tölli

Tapio  Tölli  on  toiminut  Tielaitoksen  Uudenmaan  tiepiirin 
päällysteinsinöörinä  1990-luvun  alkupuolelta  lähtien.  Tielaitoksen 
piiritasolla  suoritetun  uudelleen  organisoinnin  yhteydessä  Tölli  oli 
siirtynyt  Tielaitoksen  Helsingin  urakointiyksikön  päälliköksi. 
Toimittuaan kyseisessä tehtävässä noin kahden vuoden ajan Tölli  oli 
vuoden  1998  alusta  siirtynyt  Tielaitos  Tuotannon  valtakunnallisen 
päällystysyksikön päälliköksi,  toimien samaan aikaan myös Eteläisen 
päällystysalueen  päällikkönä.  Vuodesta  2001  lukien  Tölli  on  ollut 
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Tieliikelaitoksen  palveluksessa.  Tielaitoksen  vuonna  1998  teettämän 
markkinaselvityksen laatimisen aikaan Töllin esimiehenä oli toiminut 
Antti  Piirainen.  Markku  Kleemola  oli  puolestaan  toiminut  Töllin 
alaisena läntisen päällystysalueen päällikkönä. 

Tölli on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kertonut kuulleensa, 
että Lemminkäinen, NCC ja Valtatie olisivat ajalla 1995–2002 sopineet 
valtion  urakoiden  osalta  siitä,  mikä  niistä  oli  ollut  saamassa  tietyn 
urakan.

Tölli  on  edelleen  kertonut,  että  hän  oli  ajalla  1995–2002  saanut 
Lemminkäisen  Pekka  Tammelta  ehdotuksia  tai  ohjeita  siitä,  miten 
Tielaitos  Tuotannon  tai  Tieliikelaitoksen  tuli  toimia  tietyssä 
yksittäisessä  urakkakilpailussa.  Töllin  mukaan  näin  oli  tapahtunut 
ainakin kerran, mahdollisesti useammankin kerran.

Lisäksi Tölli  on kertonut, että Lemminkäisen Matti  Kokko oli yhden 
kerran joko vuonna 1999 tai 2000 tiedustellut Tölliltä ennen tarjousten 
jättämiselle  asetetun  määräajan  päättymistä,  millä  hinnalla  Tielaitos 
Tuotanto  aikoi  tarjota  yksittäistä  urakkaa.  Töllin  muistaman  mukaan 
tiedustelu oli  liittynyt johonkin Itä-Suomen urakkaan.  Töllin  mukaan 
lisäksi myös erään kolmannen yhtiön edustaja oli suorittanut vastaavan 
tiedustelun.  

Töllin  kertoman  mukaan  oli  myös  mahdollista,  että  jonkun 
kysymyksessä  olevan  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevan 
yhtiön  edustaja  oli  ajalla  1995–2002  ilmoittanut  Töllille  ennen 
tarjousten  jättämiselle  asetetun  määräajan  päättymistä,  millä  hinnalla 
kyseinen yritys aikoi itse tehdä tarjouksen. Tölli on kuitenkin kertonut, 
ettei hän pystynyt yksilöimään tarkemmin mitään yritystä. 

Tölli on kertonut kuulleensa myös alaiseltaan Markku Kleemolalta, että 
Lemminkäinen  oli  ilmoittanut  Kleemolalle  hintansa  ennen tarjousten 
jättämiselle asetetun määräajan päättymistä. Töllin mukaan sanottu oli 
luultavasti  tapahtunut useammankin kerran.  Lisäksi  Tölli  on kertonut 
kuulleensa,  että  mahdollisesti  ainakin  Lemminkäinen  oli  tiedustellut 
Kleemolalta Tielaitos Tuotannon tai Tieliikelaitoksen hintoja. 

Antti Piirainen

Antti  Piirainen  on  toiminut  Tielaitoksen  Uudenmaan  tiepiirin 
tuotantojohtajana vuoden 1994 syksystä lukien vuoden 1997 loppuun 
saakka.  Piirainen  oli  vuoden  1998  alusta  lukien  siirtynyt  Tielaitos 
Tuotannon  palvelukseen,  jossa  hänen  vastuulleen  olivat  kuuluneet 
aluksi  päällystystoiminta  valtakunnallisesti  sekä  Etelä-Suomen 
rakentaminen ja kunnossapito, ja sittemmin vuoden 1999 alusta lukien 
pelkästään Etelä-Suomen rakentaminen ja kunnossapito. Vuoden 2001 
alusta  lukien  Piirainen  on  toiminut  Tieliikelaitoksen  palveluksessa, 
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jossa  1.4.2001 alkaen hänen vastuulleen ovat  kuuluneet  päällyste-  ja 
ympäristöpalvelut, mukaan lukien päällystystoiminta valtakunnallisesti.

Piirainen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
kuulleensa,  että  jotkin  yritykset  olisivat  sopineet  valtion  urakoiden 
osalta,  mikä  niistä  oli  saamassa  tietyn  urakan  ja  kokoontuneet  tätä 
varten keskustelemaan jakamiseen liittyvistä asioista. 

Piirainen on kertonut, ettei hänelle itselleen ollut kilpailevien yritysten 
taholta  annettu  ehdotuksia  tai  ohjeita  siitä,  miten  Tielaitoksen  tai 
Tieliikelaitoksen  tuli  toimia  tietyssä  yksittäisessä  urakkakilpailussa. 
Piiraisen mukaan on sen sijaan mahdollista, että hänen alaisensa olivat 
saaneet  kilpailevilta  yrityksiltä  ehdotuksia  tai  ohjeita  siitä,  miten 
Tielaitoksen  tai  Tieliikelaitoksen  tuli  toimia  yksittäisessä 
tarjouskilpailussa.  
 
Piiraisen  kertoman  mukaan  yksikään  kysymyksessä  olevista 
Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevista  yrityksistä  ei  ollut  ollut 
yhteydessä  häneen ja  tiedustellut  häneltä,  millä  hinnalla  Tielaitos  tai 
Tieliikelaitos  aikoi  tarjota  yksittäistä  urakkaa.  Edelleen  Piiraisen 
mukaan  yksikään  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevista 
yrityksistä  ei  myöskään  ollut  ollut  yhteydessä  häneen  ja  kertonut 
hänelle, millä hinnalla kyseinen yritys itse aikoi tehdä tarjouksen. 

Sen  sijaan  Piirainen  on  kertonut  kuulleensa  alaiseltaan  Markku 
Kleemolalta,  että  jonkun  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevan 
yhtiön taholta olisi ajanjaksolla ennen vuotta 1999 ja 1.4.2001 jälkeen 
useammin kuin kerran tiedusteltu Kleemolalta valtion urakoiden osalta, 
millä  hinnalla  Tielaitos  tai  Tieliikelaitos  aikoi  tarjota  yksittäistä 
urakkaa. Piirainen on kertonut olevan myös mahdollista,  että hän oli 
kuullut  alaisiltaan,  että  joku  henkilö  Kilpailuviraston  esityksen 
kohteena  olevista  yhtiöistä  olisi  myös  ilmoittanut,  millä  hinnalla 
kyseinen yritys itse aikoi tehdä tarjouksen. 

Piiraisen mukaan hän oli myös kuullut alaiseltaan Markku Kleemolalta 
järjestelmästä,  jossa  Lemminkäisen  Pekka  Tammi  piti  listaa 
toteutuneista urakoista, ja mikäli urakat eivät menneet sovitulla tavalla, 
liikaa tehneet yhtiöt joutuivat korvaamaan tämän hyvityslaskuilla.

Harri Jalonen 

Harri  Jalonen on  ollut  Tielaitoksen  palveluksessa,  ensin  Tielaitoksen 
Uudenmaan  tiepiirissä  ja  sittemmin  Tielaitoksen  keskushallinnossa. 
Osa-aikaeläkkeelle  jäätyään  Jalonen  on  toiminut  osa-aikaisena 
Tiehallinnon investointien asiantuntijana. 

Jalonen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
Tielaitoksen  teettämien  asfaltointiurakoiden  sekä  niiden  hintatason 
kehityksestä. Hintatason kehityksestä Jalonen on muun ohella kertonut 
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asiakirjan Tiehallinnon uudelleenpäällystyksen tunnuslukuja ja trendejä 
1991–2005 perusteella. 

Jarmo Sikasen muistiinpanot 

Kilpailuvirasto on valtion asfaltointitöihin liittyen esittänyt kirjallisena 
todisteena ensinnäkin Jarmo Sikasen 24.2.1997 päivätyt, kaksisivuiset 
muistiinpanot. Kyseisten muistiinpanojen toiselle sivulle on kirjoitettu: 

” Tavoite –97

- SK2 kaikki Tiel työt (ei kunta eikä yksit. töitä) sis. mahd. lisätyöt 
joita on voitu kysyä myös ns. kiint. asemilta

- Kuopion alue entisen sopimuksen mukaan
- ei tarjota muita urakoita
- oman firman työt (Skanska + Tekra) tehdään jos se on järkevää”

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  palveluksessa  toiminut  Jarmo  Sikanen  on 
kertonut edellä mainittuihin muistiinpanoihinsa liittyen, että niissä on 
ensinnäkin  yksilöity  se  Tielaitoksen  urakka,  jonka  Asfaltti-Tekra  oli 
halunnut tehdä vuonna 1997, eli urakka SK2. Lisäksi muistiinpanoihin 
on Sikasen kertoman mukaan kirjattu, että Asfaltti-Tekra ei ollut saanut 
tehdä kyseisen urakan alueella muita töitä, että Asfaltti-Tekra ei ollut 
tarjonnut  muita  urakoita  ”tosissaan”,  vaan  sille  annetun  hinnan 
mukaisesti,  sekä  että  Kuopion  talousalueen  työt  olivat  pysyneet 
samanlaisina  kuin  ennen.  Viimeksi  mainitulla  oli  Sikasen  mukaan 
viitattu  siihen  tilanteeseen,  mikä  ilmeni  edellä  selostetusta  Sikasen 
laatimasta Kuopion talousalueen kunta- ja yksityistöiden vuotta 1996 
koskevasta työmääräkatsauksesta.

Edellä  mainitun  lisäksi  Kilpailuvirasto  on  valtion  asfaltointitöihin 
liittyen  esittänyt  kirjallisena  todisteena  kahdet  Jarmo  Sikasen 
päiväämättömät, yksisivuiset muistiinpanot. 

Näistä ensimmäisiin Sikasen muistiinpanoihin on kirjattu muun ohella:

”LPA 1 – moottoritie
47000 t Jutikkala
L T
= 53 mk/t =61 – kate 2,5 milj.

+ 200     000   rahaa
2,7 milj.  milj.

– jos kasvaa

–  jos jää alle korvataan”
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Sikanen on kertonut kyseisistä muistiinpanoistaan, että muistiinpanoissa 
mainittu  LPA1-urakka  oli  ollut  sovittu  Asfaltti-Tekralle.  Sikasen 
kertoman mukaan kysymyksessä oli ollut vuoden 1998 urakka. Kyseiset 
muistiinpanot  on  Sikasen  kertoman  mukaan  laadittu  ennen  kyseistä 
urakkaa  koskeneiden  tarjousten  jättämisen  määräpäivää.  Sikasen 
mukaan muistiinpanoista ilmenee urakan laskennallinen kate ja se, että 
Asfaltti-Tekralle maksetaan 200.000 markkaa ylimääräistä, jos se ei saa 
urakasta 2,7 miljoonaa markkaa urakasta.

Mainittuihin  toisiin  Sikasen  muistiinpanoihin  on  puolestaan  kirjattu 
seuraavaa:

” –98 –99
T

3-10 57 60    +3 67
10–25 52 55 62
25–40 47 50 57
40–55 44 47 54
55–70 42 45 52
>70 40 43 50

+ -

-   muut työt + 6%
-   –98 ero L / T +7–8 mk
-   5,9 %
-   välisiirto +50 000 /kpl”

Sikanen on kertonut kyseisistä muistiinpanoistaan, että niistä ilmenee, 
miten valtion urakoiden katteet  olivat määräytyneet.  Sikasen mukaan 
hän  oli  saanut  kyseiset  luvut  Asfaltti-Tekran  Hannu  Sevalta,  joka 
Sikasen  tietojen  mukaan  oli  saanut  ne  kilpailevien  yritysten 
toimitusjohtajien neuvottelujen seurauksena. Sikasen kertoman mukaan 
kyseiset katteet olivat koskeneet kaikkia kartelliyrityksiä.

Jarmo Sikasen Kilpailuvirastolle toimittamat asiakirjat 

Kilpailuvirasto on valtion asfaltointitöihin liittyen esittänyt kirjallisena 
todisteena myös Jarmo Sikaselta saamansa Tielaitoksen päällystystyöt 
1999  -nimisen  asiakirjan,  9.3.2000  ja  29.3.2000  päivätyt  ”Kuumat 
päällystysurakat  2000”  -otsikolla  varustetut  taulukot  sekä  21.7.1999, 
11.10.1999, 29.5.2000, 8.8.2000, 6.9.2000 ja 16.10.2000 päivätyt niin 
sanotut  P.O.  -taulukot  (29.5.2000  ja  16.10.2000  päivätyt  taulukot 
Kilpailuviraston esityksen liitteenä 26). 
 
Tielaitoksen  päällystystyöt  1999  -nimisen  asiakirjan  yläreunassa, 
asiakirjan edellä mainitun otsikon yläpuolella on merkintä Urakat 1999 
(Urakoitsijoille).  Kyseisen  Tielaitoksen  päällystystyöt  1999  -otsikon 
alla asiakirjassa on lueteltu Tiehallinnon kilpailuttamat päällystysurakat 
1999  -otsikon  alla  seitsemän  eri  urakkaa  sekä  Tielaitos  Tuotannon 

145



aliurakkoina kilpailuttamat päällystysurakat  1999 -otsikon alla  20 eri 
urakkaa. Asiakirjassa on siinä mainittujen urakoiden osalta varattu tila 
muun  ohella  tarjousten  sisäänjättöpäivämäärää,  urakan  nimeä, 
päällystetyyppiä/työmenetelmiä,  tonnimääriä,  neliömääriä,  voittanutta 
urakoitsijaa  sekä  urakkahintaa  varten.  Voittanut  urakoitsija  ja 
urakkahinta on kyseisessä asiakirjassa merkitty niihin urakoihin, joiden 
tarjousten  sisäänjättöpäivämääräksi  merkitty  päivämäärä  on  ollut 
18.1.1999  ja  3.3.1999  välisenä  aikana.  Tämän  lisäksi  urakoitsija  ja 
urakkahinta on merkitty Tielaitos Tuotannon aliurakkana kilpailuttaman 
SK21/SK  -urakan  kohdalle,  mutta  mainitun  urakan  kohdalle  ei  ole 
merkitty  tarjousten  sisäänjättöpäivämäärää.  Kyseinen,  Tielaitoksen 
päällystystyöt  1999  -asiakirja  on  siinä  olevien  mukaan  lähetetty 
Lemminkäiseltä telekopiona 12.3.1999. 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  palveluksessa  toiminut  Jarmo  Sikanen  on 
kertonut, että edellä mainittu Tielaitoksen päällystystyöt 1999 -niminen 
asiakirja  oli  ensin  lähetetty  telekopiona  Lemminkäiseltä  Tekralle 
Helsinkiin ja sieltä sen oli lähettänyt Sikaselle Hannu Sevan sihteeri. 
 
Edellä  mainittujen  29.5.2000  ja  16.10.2000  päivättyjen,  otsikolla 
”Kuumat  -2000”  varustettujen  P.O.  -taulukoiden  (Kilpailuviraston 
esityksen liite 26) osalta Sikanen on kertonut, että kyseisten asiakirjojen 
vasemmassa  laidassa  olevissa  taulukoissa  on  mainittu  ensin 
ensimmäisessä  sarakkeessa  urakan  nimi,  seuraavassa  urakan  arvioitu 
tonnimäärä  ja  kolmannessa  sovitun  tonnikatteen  määrä.  Asiakirjojen 
oikeassa  reunassa  olevissa  taulukoissa  on  Sikasen  kertoman  mukaan 
puolestaan mainittu ensimmäisessä sarakkeessa kunkin yrityksen nimeä 
osoittava  lyhenne,  seuraavassa  se  työmaakatteen  markkamäärä,  joka 
jokaiselle  yritykselle  asiakirjan  vasemmassa  laidassa  olevassa 
taulukossa  luetelluista  urakoista  oli  kertynyt,  kolmannessa  otsikolla 
”P.O.”  varustetussa  sarakkeessa  kunkin  yrityksen  sovitun 
prosenttiosuuden  mukainen  markkamäärä  sekä  neljännessä  otsikolla 
”EROTUS”  varustetussa  sarakkeessa  kahden  edellisen  sarakkeen 
lukujen  plus-  tai  miinus-merkkinen  erotus,  joka  oli  osoittanut,  oliko 
yritys  kyseisessä  vaiheessa  kautta  ollut  saamassa  hyvitystä  vai 
joutumassa  maksamaan  sitä.  Yritysten  nimeä  osoittavien  lyhenteiden 
osalta  Sikanen  on  kertonut,  että  ”ST”  oli  tarkoittanut  Sata-Asfalttia, 
”VT” Valtatietä, ”IA” Interasfalttia, ”SV” Savatietä, ”L” Lemminkäistä 
sekä ”AN” Asfalttineliötä. Tämän lisäksi taulukossa on mainittu lisäksi 
lyhenne  ”TRA”.  Sikanen  on  edelleen  kertonut,  että  asiakirjasta 
ilmenevällä ilmauksella ”kuumat” on viitattu kuumiin asfalttimassoihin, 
kuten esimerkiksi  asfalttibetoniin,  ja ilmauksella ”kylmät” puolestaan 
niin sanottuihin öljysoramassoihin. Sikasen kertoman mukaan kyseinen 
erottelu  oli  johtunut  siitä,  että  kyseiset  massatyypit  oli  laskettu  eri 
katteilla. 

Mainittuun  29.5.2000  päivättyyn  asiakirjaan  liittyen  Sikanen  on 
kertonut  saaneensa  sen  Lemminkäiseltä  telekopiona,  mikä  Sikasen 
mukaan  ilmeni  myös  asiakirjan  ylälaidassa  olevasta  merkinnästä. 
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Sikasen  kertoman  mukaan  asiakirja  oli  varmaan  laadittu 
Lemminkäisellä Pekka Tammen toimesta. 

Sikanen  on  kertonut  saaneensa  vastaavia  asiakirjoja  Lemminkäiseltä 
kolmesta  viiteen  kappaletta  vuodessa.  Sikasen  kertoman  mukaan 
otsikolla  ”Kuumat  -99”  varustetut,  21.7.1999  ja  11.10.1999  päivätyt 
asiakirjat  sekä  otsikolla  ”Kylmät  2000” varustettu,  6.9.2000 päivätty 
asiakirja ja otsikolla ”Kuumat 2000” varustetut,  8.8.2000 ja 6.9.2000 
päivätyt asiakirjat ovat olleet vastaavia kuin edellä mainitut 29.5.2000 
ja 16.10.2000 päivätyt niin sanotut P.O. -taulukot.  

Otsikolla  ”Kuumat päällystysurakat  2000” varustettuihin,  9.3.2000 ja 
29.3.2000 päivättyihin  pystytaulukoihin  liittyen  Sikanen on  kertonut, 
että  osan  taulukoista  oli  saattanut  laatia  myös  Savatien  Seppo 
Kemppainen tai joku muu.

Sikanen on kertonut, että edellä kerrottujen asiakirjojen lähettäminen oli 
tapahtunut  seurantatarkoituksessa.  Kyseisillä  asiakirjoilla  oli  Sikasen 
mukaan  tarkistettu  ja  seurattu  sitä,  että  kukin  yritys  sai  oman 
markkinaosuutensa ja katemääränsä. 

Valtatien 9.6.1995 ja 10.6.1996 päivätyt Valtatien strategiaa käsittelevät 
asiakirjat 

Kilpailuvirasto  on  kirjallisena  todisteena  esittänyt  9.6.1995  päivätyn 
asiakirjan Valtatie Oy:n toiminnan painopisteet 2–3 vuoden aikavälillä 
sekä  niiden  edellyttämät  valmiudet  ja  strategiset  valinnat 
(Kilpailuviraston esityksen liite 2) sekä 10.6.1996 päivätyn asiakirjan 
Valtatie  Oy:n  strategia  siihen  laadittuine  liitteineen  (Kilpailuviraston 
esityksen liite 25). 

Viimeksi  mainitussa  10.6.1996  päivätyssä  Valtatien  strategiaa 
koskevassa  asiakirjassa  on  kilpailutilanteen  hallinnan  osalta  todettu 
muun ohella:  ”Lemminkäisen  ja  Savatien  kanssa  yhteistä  ja  tervettä 
toimintaa.  Em.  yritysten  kanssa  yhdessä  torjuttava  tanskalaisten 
laajeneva  toiminta  ja  muiden ulkolaisten (Skanska,  NCC ym.)  alalle 
tulo.” 

Kyseisen asiakirjan liitteenä olleessa täydennyksessä on esitetty kaksi 
vaihtoehtoa kilpailutilanteen hallinnalle. Niin sanotun sairaan kilpailun 
tilanteen osalta on viitattu Interbetonin (31.12.1998 lukien Interasfaltti) 
Suomeen  tulon  aiheuttamaan hintojen  laskuun  useilla  paikkakunnilla 
sekä todettu kyseisessä yhteydessä, että ”Tanskalaiset ovat ehdottaneet 
Valtatielle  yhteistyötä  Lemminkäistä  vastaan  ja  jopa  tarjoutuneet 
ostamaan  Valtatie  Oy:n  hyvällä  hinnalla.”  Lisäksi  on  mainittu,  että 
”Mikäli edellä oleva tilanne jatkuu, Valtatien on uusittava strategiaansa 
seuraavasti:  Ei  enää  kunnioiteta  Lemminkäisen  eikä  muidenkaan 
vanhoja  markkina-alueita  ja  asiakassuhteita,  vaan  tarjotaan  töitä 
kaikkialle  mistä  vaan  katetta  löytyy.”  Niin sanotun terveen  kilpailun 
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osalta  on puolestaan todettu muun ohella,  että  mikäli  hintataso tulisi 
terveeksi,  tanskalaisilla  olisi  vaatimuksia  tietyillä  alueilla.  Lisäksi 
kyseisessä yhteydessä on todettu, että ”Keväällä tanskalaiset ehdottivat: 
Lemminkäinen pois Tanskasta niin Interbetoni lopettaa työt Suomessa. 
– Ei sopinut Lemminkäiselle.”

Kalenteri- ja muistiinpanomerkinnät

Kilpailuvirasto on kirjallisina todisteina esittänyt kopion päivämäärää 
7.1.2002  koskevasta  Lemminkäisen  Matti  Kokon  kalenterin  sivusta 
(Kilpailuviraston  esityksen  liite  46)  sekä  kopiot  samaa  päivämäärää 
koskevasta  Interasfaltin  Olli  Kokkosen  kalenterin  sivusta 
(Kilpailuviraston  esityksen  liite  47)  ja  Kokkosen  muistiinpanoista 
kyseisen päivän kohdalta (Kilpailuviraston esityksen liite 48). 

Edellä  mainitun  päivämäärän  kohdalle  on  Matti  Kokon  kalenteriin 
merkitty  ”Skanska  Paciuksenk.”  ja  Olli  Kokkosen  kalenteriin 
”Asf./H:Seva  Skanska,  Paciuksenk.”.  Kokkosen  muistiinpanoissa 
kyseisen päivämäärän kohdalle on puolestaan merkitty ”Hannu Seva - - 
25’–30’ - -”. 

Lisäksi  Kilpailuvirasto  on  kirjallisina  todisteina  esittänyt  kopion 
päivämäärää  11.2.2002  koskevasta  Skanska  Asfaltin  Hannu  Sevan 
kalenterin  sivusta  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  49)  sekä  kopiot 
samaa päivämäärää koskevista  Interasfaltin  Olli  Kokkosen kalenterin 
sivusta  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  50)  ja  Lemminkäisen  Matti 
Kokon kalenterin sivusta (Kilpailuviraston esityksen liite 51). 

Edellä  mainitun  päivämäärän  kohdalle  on  Hannu  Sevan  kalenteriin 
merkitty ”Malmi Valtatie”, Olli Kokkosen kalenteriin ”Vt. A blo” sekä 
Matti Kokon kalenteriin ”Malminraitti”.

Tiehallinnon Tienpäällystysurakkaan H2/2001 liittyvät asiakirjat 

Kilpailuvirasto on kirjallisena todisteena esittänyt  kopion ELG-yhtiöt 
Oy:n toimitusjohtajan muistiinpanoista (Kilpailuviraston esityksen liite 
38)  sekä  kopiot  Tiehallinnon  Tienpäällystysurakkaan  H2/2001 
liittyvästä  tarjouspyynnöstä  sekä  tarjousten  vertailua  ja  esitystä 
urakoitsijan  valinnasta  koskevasta  muistiosta  (Kilpailuviraston 
esityksen liite 39). 

Edellä mainituissa muistiinpanoissa on päivämäärän 9.4.2001 kohdalla 
merkintä  ”Alpo  Mänttäri  H2  heille”.  Tiehallinnon 
Tienpäällystysurakkaa  H2/2001  koskevan  7.3.2001  päivätyn 
tarjouspyynnön mukaan tarjoukset oli tullut toimittaa 10.4.2001 kello 
12.00 mennessä. Tarjousten vertailua ja esitystä urakoitsijan valinnasta 
koskevan muistion mukaan kyseinen tienpäällystysurakka on päätetty 
solmia Tieliikelaitoksen kanssa. 
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Interbetonin lasku 10.12.1997 Valtatielle  

Kilpailuvirasto on  kirjallisena  todisteena  esittänyt  kopion  10.12.1997 
päivätystä Interbetonin laskusta Valtatielle (Kilpailuviraston esityksen 
liite  29).  Laskulla  on  veloitettu  turbon  vuokraa  työkaudella  1997 
yhteensä 54 päivältä à 9.500 markkaa eli yhteensä 513.000 markkaa ja 
arvonlisäveroa 112.860 markkaa. 

Asfaltti-Tekran lasku 1.11.1999 Asfalttineliölle   

Kilpailuvirasto  on  kirjallisena  todisteena  esittänyt  kopion  1.11.1999 
päivätystä  Asfaltti-Tekran  laskusta  Asfalttineliölle  (Kilpailuviraston 
esityksen  liite  28).  Laskulla  on  veloitettu  asfalttiaseman 
pölynsuodattimen vuokraa ajalta 14.6.–15.10.1999 yhteensä 19 viikolta 
à  11.500  markkaa/viikko  eli  yhteensä  218.500  markkaa  ja 
arvonlisäveroa 48.070 markkaa. 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  palveluksessa  toiminut  Jarmo  Sikanen  on 
kertonut,  että  edellä  mainitussa  laskussa  oli  ollut  kysymys  niin 
sanotusta  aiheettomasta  laskusta,  jolla  Asfalttineliö  oli  hyvittänyt 
Asfaltti-Tekralle  liikaa  tekemiään tonneja.  Sikasen kertoman mukaan 
lasku  on  hänen  itsensä  laatima  ja  hänen  sihteerinsä 
puhtaaksikirjoittama. Sikasen mukaan hän oli etukäteen ennen laskun 
laatimista  sopinut  asiasta  sekä  Asfaltti-Tekran  Hannu  Sevan  että 
Asfalttineliön  Kalevi  Hakkaraisen  kanssa.  Sikanen on  kertonut,  ettei 
hän kuitenkaan muistanut  Hakkaraisen kanssa  käymänsä  keskustelun 
yksityiskohtia sen tarkemmin.   

Sikanen  on  kertonut,  että  Asfaltti-Tekralla  oli  sinänsä  ollut  laskussa 
tarkoitettu  asfalttiaseman  pölynsuodatin.  Sikasen  mukaan  kyseinen 
pölynsuodatin oli  kuitenkin ollut  romu, eikä sitä  olisi  voinut  käyttää 
missään asfalttiasemassa. Sikasen kertoman mukaan pölynsuodatin oli 
seisonut  koko  laskussa  mainitun  vuokrakauden  ajan  Asfaltti-Tekran 
varastossa, eikä se ollut siirtynyt sieltä minnekään. 

Sikasen mukaan edellä mainitulla laskulla oli hyvitetty Kilpailuviraston 
kirjallisena todisteena esittämästä 10.11.1999 päivätystä niin sanotusta 
P.O. -taulukosta ilmenevä Asfaltti-Tekran katevajaus 218.884 markkaa.

Puhelinkeskustelunauhoitukset

Kilpailuvirasto on esittänyt lisäksi todisteena vuoden 1998 alkupuolella 
käydyn  Interbetonin  Juhani  Kallion  ja  Valtatien  Timo  Vainionpään 
välisen  puhelinkeskustelunauhoituksen  (nauhoituksen 
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puhtaaksikirjoitettu  teksti  Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  55). 
Puhelinkeskustelun on nauhoittanut Kallio. 

Kyseisessä  puhelinkeskustelussa  Kallio  ja  Valtatien Timo Vainionpää 
ovat  muun  ohella  sivunneet  erästä  tuolloin  käynnissä  ollutta 
Puolustusvoimien urakkakilpailua.  

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Interbetonin (31.12.1998 lukien 
Interasfaltti)  palveluksessa  toiminut  Juhani  Kallio  on  kertonut  edellä 
mainittuun nauhoitukseen liittyen, että kyseinen puhelinkeskustelu oli 
koskenut Lemminkäisen ja Valtatien välistä erimielisyyttä siitä, kumpi 
ottaa keskustelussa sivutun Puolustusvoimien urakan. Kallion mukaan 
kyseiseltä  osin  hinnoista  oli  siten  keskusteltu  ennen  tarjousten 
jättämistä. 
 

Olli Kokkonen

Markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultu  Interbetonin 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  toimitusjohtajana  toiminut  Olli 
Kokkonen  on  kiistänyt  sopineensa  vuosina  1997–2002  kilpailijoiden 
edustajien  kanssa  urakoista,  urakoiden  tai  asiakkaiden  jakamisesta 
taikka  hinnoista  tai  muista  toimitusehdoista.  Kokkonen  on  edelleen 
kiistänyt maksaneensa tai lähettäneensä aiheettomia laskuja. 

Kokkonen on kertonut, ettei hän muistanut tavanneensa Savatien entistä 
toimitusjohtajaa  Pentti  Hännistä  muulloin  kuin  Asfalttiliiton 
tilaisuuksissa  tai  rakennusalan  yleisissä  tilaisuuksissa.  Kokkonen  on 
siten  kiistänyt  paikkansapitämättömänä  Hännisen  väitteen,  että 
Kokkonen  olisi  osallistunut  kumpaankaan  Hännisen  mainitsemaan 
Lemminkäisen tiloissa ajalla 1997–1999 järjestettyyn tilaisuuteen.

Kalenterimerkintäänsä  7.1.2002  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  47) 
liittyen  Kokkonen  on  kertonut,  että  kyseisenä  päivänä  Skanskan 
pääkonttorilla  oli  ollut  Skanskan  uuden  toimitalon  esittely,  jossa  oli 
ollut  paikalla  Asfalttiliiton  hallituksen  jäseniä  sekä  muita  asfalttialan 
henkilöitä.  Kokkonen on kiistänyt,  että tilaisuudessa olisi  keskusteltu 
yritysten  toiminnasta  ja  tonnimääristä  tai  sovittu  yhteydenotoista. 
Kokkosen  saman  päivän  muistikirjamerkintään  (Kilpailuviraston 
esityksen  liite  48)  liittyen  Kokkonen  on  puolestaan  kertonut,  ettei 
hänellä  ollut  ollut  muistikirjaansa  mukana  tilaisuudessa.  Kokkosen 
mukaan hän ei siten ollut voinut tehdä päiväyksen 7.1.2002 kohdalla 
olevia  merkintöjä  kyseisessä  tilaisuudessa.  Kokkonen  ei  kertomansa 
mukaan  osannut  sanoa,  milloin  hän  oli  tehnyt  päiväyksen  7.1.2002 
kohdalla  olevat  merkinnät  eikä  myöskään  sitä,  mitä  merkinnät 
puhelinnumeroja lukuun ottamatta olivat tarkoittaneet. 

Kalenterimerkintäänsä  11.2.2002  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  50) 
liittyen  Kokkonen  on  kertonut,  ettei  hän  muistanut  kyseisen  päivän 
kohdalle merkittyä tapaamista. 
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Edellä  mainittuun,  10.12.1997  päivättyyn  Interbetonin  laskuun 
Valtatielle  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  29)  liittyen  Kokkonen  on 
kertonut, että koneiden vuokraus oli suhteellisen harvinaista. Kokkosen 
mukaan  Interbetonilla  ei  vuonna  1997  ollutkaan  olemassa  mitään 
vuokrahinnastoa taikka valmista vuokrakaavaketta tai -lomaketta, vaan 
koneiden vuokraus oli perustunut suulliseen sopimukseen. 

Kokkonen  edelleen  kertonut,  että  kyseisessä  laskussa  mainitulla 
turboasemalla  ei  ollut  mahdollista  tehdä  muuta  kuin  niin  sanottua 
pehmytasfalttia. Kokkosen mukaan Interbetonilla ei vuonna 1997 ollut 
ollut  lainkaan  kyseisiä  turbotöitä,  sillä  se  ei  ollut  voittanut  yhtään 
urakkaa. 

Olli Ruotsalainen

Markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultu  vuoden 2006 alusta 
Valtatien  toimitusjohtajana  toiminut  Olli  Ruotsalainen  on  kertonut 
10.6.1996  päivättyyn  Valtatien  strategiaa  koskevaan  asiakirjaan 
(Kilpailuviraston  esityksen  liite  25)  liittyen,  ettei  kyseinen  asiakirja 
ollut  ollut  hänelle  tuttu  ennen  käsillä  olevaa  oikeudenkäyntiä. 
Ruotsalaisen mukaan hän ei ollut keskustellut asiakirjassa käsitellyistä 
asioista Valtatien entisen toimitusjohtajan Antero Blombergin kanssa. 

Asiakirjassa käytetyt termit terve ja sairas kilpailu eivät Ruotsalaisen 
mukaan olleet  tyypillisesti  käytettyjä,  vaan  yleensä  oli  puhuttu  siitä, 
tehtiinkö tappiota vai ei.

Ruotsalaisen mukaan myöskään 9.6.1995 päivätty Valtatien toiminnan 
painopisteitä  koskeva  asiakirja  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  2)  ei 
ollut hänelle tuttu. Ruotsalaisen kertoman mukaan hän ei ollut kyseisen 
ajankohdan aikoihin keskustellut  Valtatien Antero Blombergin kanssa 
lainkaan mistään yritysostoista. 

Matti Kokko

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Lemminkäisen  Päällystys-  ja 
kiviainesryhmän  johtajana  toiminut  Matti  Kokko  on  kiistänyt 
sopineensa  Lemminkäisen  Päällystys-  ja  kiviainesryhmän  edustajana 
vuosina  1994–2002  kilpailijoiden  kanssa  urakoiden  tai  asiakkaiden 
jakamisesta taikka hinnoista tai muista tarjousehdoista. Edelleen Kokko 
on kiistänyt maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet 
aiheettomia joko perusteeltaan tai määrältään.
 
Kokko  on  kiistänyt  paikkansapitämättömänä  Heikki  Alasen 
kertomuksen siitä, että Kokko ja Alanen olisivat tehneet ensin vuoden 
1996  talvella  Alasen  mainitseman  pistesopimuksen  ja  sen  jälkeen 
saman  vuoden  kesällä  sopineet  lopullisesti  Asfaltti-Tekran  valtion 
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asfaltointitöitä  koskeneesta  osuudesta.  Kokko  on  kiistänyt 
keskustelleensa Alasen kanssa kyseisenä ajankohtana lainkaan valtion 
urakoista. Kokko on kertonut, että termi ”pistesopimus” oli ollut hänelle 
täysin outo. 

Kokko  on  edelleen  kiistänyt  paikkansapitämättömänä  Heikki  Alasen 
kertomuksen liittyen Ilmailulaitoksen vuonna 1996 Pohjois-Suomessa 
teettämään  lentokenttäurakointiin.  Kokko  on  kertonut,  ettei  hän 
kyseiseen urakkaan liittyen ollut soittanut Alaselle lainkaan. Kokko on 
kiistänyt, että hän olisi sopinut urakan osalta mitään Savatien kanssa. 
Kokon mukaan kyseisen urakan oli saanut lopulta Lemminkäinen. 
Kokko  on  kertonut,  että  hän  oli  ollut  läsnä  järjestyksessään 
ensimmäisessä Pentti Hännisen mainitsemista kahdesta Lemminkäisen 
tiloissa  järjestetystä  tapaamisesta.  Kokko  ei  kertomansa  mukaan 
muistanut, minä vuonna kyseinen tapaaminen oli ollut. Kokon mukaan 
tilaisuus  oli  kuitenkin  ollut  alkuvuodesta  ja  se  oli  toiminut  samalla 
Hännisen  esittelykäyntinä,  jossa  Savatien  Seppo  Aho  ja  Seppo 
Kemppainen olivat esitelleet yhtiön uuden toimitusjohtajan. Kokko on 
kertonut  tavanneensa  Hännisen  Lemminkäisen  tiloissa  ainoastaan 
kyseisen yhden kerran. Kokon mukaan mainitussa tapaamisessa olivat 
olleet  läsnä  Lemminkäiseltä  hänen  itsensä  lisäksi  Pekka  Tammi, 
Savatieltä  Hännisen  lisäksi  Aho  ja  Kemppainen,  Valtatieltä  ainakin 
Antero Blomberg sekä Interbetonilta  (31.12.1998 lukien Interasfaltti) 
Olli  Kokkonen. Kokko on kertonut, että tapaamisessa oli  keskusteltu 
Tielaitoksen  töiden  vähenemisestä  ja  Tielaitos  Tuotannon 
markkinaosuuden kasvusta yleisten teiden ulkopuolisille markkinoille. 
Kokko on yhtynyt Hännisen kertomaan siitä,  ettei  tapaamisessa ollut 
sovittu urakoiden jakamisesta eri yhtiöiden kesken. 
 
Kokko  on  kertonut,  ettei  hän  muistanut  Tapio  Töllin  mainitsemaa 
puhelinsoittoa, jonka Kokko olisi soittanut joko vuonna 1999 tai 2000 
Töllille ja jossa Kokko olisi tiedustellut Tölliltä johonkin yksittäiseen 
urakkaan liittyen, millä hinnalla Tielaitos Tuotanto aikoi tarjota kyseistä 
urakkaa. 

Kalenterimerkintäänsä 7.1.2002 liittyen (Kilpailuviraston esityksen liite 
46) Kokko on kertonut, että kysymyksessä olivat olleet Skanskan uuden 
toimitalon tupaantuliaiset, joissa paikalla oli ollut asfalttialan toimijoita, 
urakoitsijoita  sekä  myös  Tieliikelaitoksen  henkilöitä,  ainakin  Antti 
Piirainen  ja  Tapio  Tölli.  Kokon  mukaan  mahdollinen  keskustelu 
tonneista  oli  liittynyt  valtion  päällystysurakoiden  pienentymiseen 
entisestään.

Kalenterimerkintäänsä  11.2.2002  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  51) 
liittyen  Kokko  on  puolestaan  kertonut,  että  kysymyksessä  oli  ollut 
kahvitilaisuus,  jossa  paikalla  olivat  olleet  ainakin  Skanska  Asfaltin 
Hannu Seva, Valtatien Antero Blomberg ja Interasfaltin Olli Kokkonen. 
Kokon muistaman mukaan tapaamisen kokoonkutsujana oli ollut Seva, 
vaikka tilaisuus olikin järjestetty Valtatien tiloissa. Kokko on kertonut, 
että tilaisuuden järjestämisen syynä oli ollut kertoa Ruotsin tilanteesta 
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ja  siellä  aloitetuista  kartellitutkimuksista  sekä  viestittää,  että  turhien 
epäilyjen välttämiseksi ei ollut syytä tavata tai esimerkiksi pelata golfia, 
sekä mikäli tavattiin, oli syytä tehdä pöytäkirja.

Pekka Tammi

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Lemminkäisen 
Päällystysyksikön  laskentapäällikkö  Pekka  Tammi  on  kiistänyt 
sopineensa Lemminkäisen Päällystysyksikön edustajana vuosina 1994–
2002 kilpailijoiden kanssa urakoiden tai asiakkaiden jakamisesta taikka 
hinnoista  tai  muista  tarjousehdoista.  Edelleen  Tammi  on  kiistänyt 
maksaneensa tai lähettäneensä laskuja, jotka olisivat olleet aiheettomia 
joko perusteeltaan tai määrältään. Tammi on myös kiistänyt sopineensa 
kilpailijoiden  kanssa  siitä,  mille  yhtiöille  taikka  millä  hinnoilla  tai 
ehdoilla asfalttimassaa myydään. 

Tammi  on  kertonut,  että  Lemminkäisen  arvioiden  mukaan  Asfaltti-
Tekra oli  tehnyt  vuosina 1996–1999 Tielaitoksen töitä 81.000 tonnia 
vuonna  1996  ja  77.000  tonnia  vuonna  1997  sekä  vuonna  1998 
varsinaisia töitä 55.000 tonnia ja  Lahden moottoritieurakkaa 144.000 
tonnia,  eli  yhteensä 199.000 ja vuonna 1999 varsinaisia töitä  36.000 
tonnia  ja  Lahden  moottoritieurakkaa  166.000  tonnia,  eli  yhteensä 
202.000 tonnia. Tammi on edelleen kertonut, että Asfalttineliö oli tehnyt 
vuosina  1996–1999  Tielaitoksen  töitä  17.000–54.000  tonnia  sekä 
Heikki  Alasen  viittaama  eräs  kolmas  yhtiö  samana  ajanjaksona  0–
37.000 tonnia.
 
Tammi  on  kiistänyt  Heikki  Alasen  esittämän  siitä,  että  hän  olisi 
toiminut  kartellissa urakkatason koordinaattorina.  Tammi on kertonut 
hoitaneensa vuosina 1994–1997 ja siis vielä keväällä 1996 tapahtuneen 
laskentapäälliköksi  nimittämisen  jälkeenkin  kokopäivätoimisesti 
vientiprojektin  tarjoustoimintaa  ulkomaille.  Tammen  mukaan  Alasen 
viittaama toiminta ei siten olisi edes käytännössä onnistunut. 
 
Tammi on kertonut olleensa Jarmo Sikasen kanssa puhelinyhteydessä 
vuosina 1994–2002 lähempänä viittä kuin kymmentä kertaa, eikä edes 
joka  vuosi.  Tammen  muistaman  mukaan  hän  ei  ole  koskaan  itse 
soittanut Sikaselle, vaan edellä mainittujen puhelinsoittojen soittaja oli 
ollut  aina  Sikanen.  Tammen  mukaan  Sikasen  soitot  keväisin  olivat 
koskeneet  tulevia  valtion  töitä  ja  niiden  kartoittamista,  eli  sitä, 
minkälaisia urakoita oli ollut tulossa sekä kuinka paljon ja mitä töitä 
urakat  olivat  tulossa  sisältämään.  Tammi  on  kertonut,  että  hän  oli 
saattanut mainitakin kyseisistä asioista Sikaselle, koska ne olivat olleet 
julkista  tietoa.  Tammen mukaan Sikanen oli  varmaan soittanut myös 
suoraan  tilaajille,  mutta  että  Sikanen  oli  varmaan  olettanut 
Lemminkäiseltä  olevan  saatavissa  paremmat  tiedot  sen  hyvien 
yhteyksien  kautta.  Tammen  kertoman  mukaan  hän  oli  harjoittanut 
valtion  urakoiden  seurantaa  ja  saanut  tietoja  julkisista 
tarjouspyyntöasiakirjoista sekä kysymällä suoraan tilaajilta. Tammi on 
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kiistänyt  paikkansapitämättömänä  Sikasen  esittämän  siitä,  että 
Lemminkäinen olisi  toiminut  Sikasen mainitsemana pääkirjanpitäjänä 
ja että hän olisi toimittanut tiedot Sikaselle.

Tammi  on  kiistänyt  paikkansapitämättömänä  Tapio  Töllin  esittämän 
siitä, että hän olisi  antanut Töllille ehdotuksia tai  ohjeita siitä, miten 
Tielaitos  Tuotannon  tai  Tieliikelaitoksen  tuli  hinnoitella  tietyssä 
yksittäisessä urakkakilpailussa.  Tammi on edelleen kiistänyt,  että hän 
olisi antanut Töllille mitään hintoja. Tammen kertoman mukaan hän ei 
ollut myöskään kuullut, että Lemminkäiseltä olisi tiedusteltu Tielaitos 
Tuotannon  tarjoushintoja  ennen  tarjousten  jättämiselle  asetetun 
määräajan päättymistä. 

Tammi on kertonut,  että  hän oli  ollut  läsnä toisessa Pentti  Hännisen 
mainitsemista  Lemminkäisen  tiloissa  järjestetysistä  tapaamisista. 
Tammen  muistaman  mukaan  tapaaminen,  jossa  hän  itse  oli  ollut 
paikalla, oli ollut keväällä 1998. Tammi on kertonut, että tapaamisessa 
oli  keskusteltu  arvioista  kyseiselle  vuodelle  tulevista  urakoista  ja 
työmääristä.  Tammen  mukaan  pääasiana  tapaamisessa  oli  kuitenkin 
ollut  Tielaitos  Tuotannon  eriyttämisen  aiheuttama  huoli  jäämisestä 
ilman  töitä,  kun  samaan  aikaan  valtion  urakoiden  työmäärät  olivat 
vähentyneet  voimakkaasti.  Tammen  mukaan  Hännisen  viittaama 
yhteisymmärryksen  saavuttamisesta  puhuminen  oli  liittynyt  juuri 
kyseiseen  uhkaan  Tielaitos  Tuotannon  puolelta,  minkä  vuoksi 
urakoitsijakunnan oli ollut pakko saada äänensä kuuluviin yhdessä.

Tammi  on  kertonut,  että  Tielaitoksen  töissä  oli  aina  1990-loppuun 
saakka ollut vallalla käytäntö, että mikäli asfalttimassan valmistukseen 
käytettiin  tilaajan  raaka-aineita,  ei  työssä  käytetyillä  laitoksilla  ollut 
sallittua tehdä samaan aikaan muille tilaajille kuuluneita töitä. Tammi 
on  kertomansa  tueksi  viitannut  Lemminkäisen  kirjallisina  todisteina 
esittämiin  kahteen  otteeseen  Tielaitoksen  tarjouspyyntöjen  liitteinä 
olleista  urakkaohjelmista.  Näistä  6.2.1995  päivätyn  urakkaohjelman 
kohdassa  12  on  todettu:  ”Mikäli  urakassa  käytetään  massan 
valmistukseen tilaajan raaka-aineita, ei työssä käytetyillä laitoksilla ole 
sallittua tehdä muille tilaajille kuuluvia töitä, ellei asiasta ole sovittu.” ja 
31.1.1997 päivätyn urakkaohjelman kohdassa 12 puolestaan: ”Urakassa 
ei  tilaajan  asemapaikalta  ole  sallittua  tehdä  tiepiirin  ulkopuolisille 
kuuluvia töitä muuten kuin tilaajan laskutuksen kautta.” 

Tielaitoksen päällystystyöt 1999 -nimiseen asiakirjaan liittyen Tammi 
on  kertonut,  että  kyseinen  asiakirja  oli  todennäköisesti  Tielaitos 
Tuotannon  laatima.  Tammen  mukaan  asiakirjassa  oli  informoitu 
urakoitsijoita  siitä,  mitkä  urakat  olivat  olleet  jo  ratkenneet  ja  mitä 
urakoita oli  ollut  tulossa. Tammi on asiakirjaan liittyen kertonut, että 
kaikki  siinä  mainitut  urakat,  joiden  kohdalle  asiakirjaan  on  merkitty 
urakoitsijan nimi ja tarjoushinta, olivat olleet jo ratkenneet 12.3.1999, 
eli ajankohtana, jolloin asiakirja oli lähetetty Lemminkäiseltä Tekralle. 
Asiakirjassa mainitun SK21/SK -urakan Tammi on kertonut liittyneen 
samassa  asiakirjassa  mainittuun  SK1/SK  -urakkaan,  jonka 
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Lemminkäinen  oli  voittanut.  Tammen  kertoman  mukaan  SK21/SK 
-urakasta  tarjoukset  oli  tullut  jättää  18.2.1999  mennessä  ja  myös 
kyseinen urakka oli ollut jo ratkennut 12.3.1999.

Edellä  mainittujen  29.5.2000  ja  16.10.2000  päivättyjen,  otsikolla 
”Kuumat  -2000”  varustettujen  P.O.  -taulukoiden  (Kilpailuviraston 
esityksen  liite  26)  osalta  Tammi  on  kertonut,  että  kyseiset  asiakirjat 
olivat hänen laatimiaan. Asiakirjoihin käsin kirjoitetut merkinnät eivät 
Tammen  mukaan  kuitenkaan  olleet  hänen  tekemiään.  Tammi  on 
kertonut, että asiakirjoissa oli ollut kysymys hänen pitämästään valtion 
asfaltointiurakointia  koskeneesta  sisäisestä  markkinaseurannasta. 
Tammi  on  kertonut,  että  asiakirjojen  vasemmassa  reunassa  olevassa 
taulukossa on mainittu ensin ensimmäisessä sarakkeessa urakan nimi, 
seuraavassa urakan tonnimäärä, kolmannessa urakan arvioitu tonnikate, 
neljännessä  kertolaskulla  saatu  urakan  arvioitu  myyntikate  sekä 
viimeisessä  urakoitsija,  joka  urakan  oli  saanut.  Tammen  mukaan 
mainittu  urakan  tonnimäärä  oli  perustunut  tarjouspyynnön  liitteenä 
olleeseen määräluetteloon, tilaajalta saatuun tietoon tai Lemminkäisen 
omaan arvioon. Urakan arvioidussa tonnikatteessa oli puolestaan ollut 
kysymys  Lemminkäisen  arviosta  siitä,  mitä  kysymyksessä  olevan 
kaltaisesta  urakasta  heidän  laskelmiensa  mukaan  oli  pitänyt  saada. 
Mainitussa  viimeisessä  sarakkeessa  käytettyjen  yritysten  nimiä 
osoittavien  lyhenteiden  osalta  Tammi  on  kertonut,  että  ”Sava”  oli 
tarkoittanut  Savatietä,  ”L”  Lemminkäistä,  ”ST”  Sata-Asfalttia,  ”IA” 
Interasfalttia, ”AN” Asfalttineliötä ja ”TRA” Tekraa. 

Kyseisten asiakirjojen oikeassa reunassa olevissa taulukoissa Tammen 
kertoman  mukaan  oli  puolestaan  laskettu  arvioidun  myyntikatteen 
jakautuminen eri urakoitsijoille. Tammen mukaan kyseisissä taulukoissa 
oli  urakoitsijoittain  vasemman  puoleisista  taulukoista  saatuja 
myyntikatteiden  määriä  verrattu  edellisen  vuoden 
markkinaosuusprosentin perusteella laskettuun määrään ja saatu erotus 
oli ollut markkinaosuuksissa tapahtunut muutos.  Tammi on kertonut, 
että  otsikolla  ”P.O”  varustetussa  sarakkeessa  oleva  luku  oli  saatu, 
laskemalla  Lemminkäisen  arvioimien  eri  yhtiöiden  edellisen  vuoden 
markkinaosuuksien  perusteella  yhtiöiden  osuus  kuluvan  vuoden 
katemääristä. Kyseistä määrää oli sen jälkeen verrattu toteutuneeseen ja 
saatu mainittu erotus.    

Mainittuun  29.5.2000  päivättyyn  asiakirjaan  liittyen  Tammi  on 
kertonut,  että  hän  oli  lähettänyt  sen  Seppo  Kemppaiselle.  Tammen 
kertoman  mukaan  lähettämisen  taustalla  olivat  olleet  hänen  ja 
Kemppaisen väliset, 25 vuotta kestäneet hyvät henkilösuhteet. Kyseinen 
lähettäminen oli Tammen mukaan liittynyt ajankohtaan, jolloin Asfaltti-
Tekra (1.11.2000 lukien Skanska Asfaltti) oli ostanut Sata-Asfaltin ja 
Savatien liiketoiminnat. Tammen kertoman mukaan hän ei ollut tiennyt, 
että  Kemppainen  oli  jaellut  asiakirjaa  edelleen.  Tammi  on  edelleen 
kertonut,  että  hän  oli  lähettänyt  Seppo  Kemppaiselle  myös  edellä 
mainitun 16.10.2000 päivätyn asiakirjan. 
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Tammi  on  kertonut,  että  hän  oli  laatinut  myös  edellä  mainitut, 
21.7.1999,  11.10.1999,  29.5.2000,  8.8.2000,  6.9.2000  ja  16.10.2000 
päivätyt  taulukot.  Sen  sijaan  asiakirjoihin  tehdyt  käsin  kirjoitetut 
merkinnät  eivät  Tammen mukaan olleet  hänen tekemiään.  Tammi on 
kertonut,  ettei  hän  ollut  lähettänyt  tai  antanut  asiakirjoja  muille 
henkilöille kuin Seppo Kemppaiselle. Tammi on kertonut, että hän oli 
lähettänyt asiakirjoja Kemppaiselle neljä tai viisi kertaa vuosina 1999 ja 
2000. Tammi on kiistänyt, että hän olisi lähettänyt tai antanut asiakirjoja 
Jarmo Sikaselle tai  Lemminkäisen toimitusjohtaja Juhani Sormaalalle 
tai silloiselle Päällystys- ja kiviainesryhmän johtaja Matti Kokolle.

Otsikolla  ”Kuumat päällystysurakat  2000” varustettuihin,  9.3.2000 ja 
29.3.2000  päivättyihin  pystytaulukoihin  liittyen  Tammi  on  kertonut, 
ettei  hän ollut  varma,  oliko hän laatinut  kyseiset  asiakirjat.  Tammen 
mukaan asiakirjoihin tehdyt käsin kirjoitetut merkinnät eivät ainakaan 
olleet  hänen  tekemiään.  Asiakirjojen  sisältöön  liittyen  Tammi  on 
todennut, etteivät ne olleet sisältäneet muuta kuin julkista tietoa. Tammi 
ei muistanut, että hän olisi lähettänyt kyseisiä asiakirjoja kenellekään.  

Timo Vainionpää

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Valtatien Timo Vainionpää on 
kertonut  olevan  mahdollista,  että  Juhani  Kallion  mainitsemasta 
Pirkanhovin TB -huoltoaseman urakasta olisi sinänsä ollut puhetta, sillä 
kyseinen urakka oli ollut yleisessä tiedossa jo kaksi vuotta ennen töiden 
aloittamista.  Vainionpää ei  kertomansa mukaan kuitenkaan muistanut 
Kallion mainitseman kaltaista keskustelua. Vainionpää on todennut, että 
Kallion kertomus kuulosti aivan käsittämättömältä, sillä Tielaitoksella 
ei ollut ollut mitään tekemistä kyseisen urakan kanssa. 

Edellä mainittuun 10.6.1996 päivättyyn Valtatien strategiaa koskevaan 
asiakirjaan (Kilpailuviraston esityksen liite 25) liittyen Vainionpää on 
kertonut, ettei hän muistanut nähneensä kyseistä asiakirjaa ennen käsillä 
olevaa oikeudenkäyntiä. Vainionpään mukaan hän ei ollut keskustellut 
asiakirjassa  käsitellyistä  asioista  Valtatien  toimitusjohtajana  tuolloin 
toimineen Antero Blombergin kanssa. 
 
Edellä  kerrottuun  Vainionpään  ja  Juhani  Kallion  väliseen 
puhelinkeskustelunauhoitukseen  (nauhoituksen  puhtaaksikirjoitettu 
teksti  Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  55)  liittyen  Vainionpää  on 
kertonut,  että  nauhoitukselta  ilmenevissä hinnoissa oli  ollut  kysymys 
hänen arvailuistansa koskien Lemminkäisen Hannu Haapamäen hintoja. 

Eero Korte

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Tielaitoksen  palveluksessa 
vuosina  1984–2003  toiminut  Eero  Korte  on  kertonut,  että  vuosina 
1994–1997 Tielaitos oli tehnyt kaikista Tielaitoksen päällystysurakoista 
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noin  25  prosenttia  itse  ja  kilpailuttanut  loput.  Kortteen  mukaan 
Tielaitoksen toimesta tehtyjen päällystystöiden hintataso oli kyseisenä 
ajanjaksona  ollut  samassa  linjassa  kilpailutettujen  asfaltointitöiden 
hintatason  kanssa.  Hintatason  kehityksessä  kyseisenä  ajanjaksona  ei 
Kortteen mukaan ollut havaittavissa mitään poikkeavaa, mille ei olisi 
ollut selvää selitystä. 

Korte  on  lisäksi  kertonut  Skanska  Asfaltin  pyynnöstä  tekemästään 
selvityksestä  koskien  nykyisen  Tiehallinnon  päällystysurakoiden 
hintojen  kehitystä  vuosina  1998–2003  Uudenmaan,  Keski-Suomen, 
Vaasan,  Oulun  ja  Lapin  tiepiireissä.  Kortteen  mukaan  hintakilpailu 
kyseisenä  ajanjaksona  on  ollut  toimivaa  kaikkien  niin  sanottujen 
kilpailutettujen urakoiden osalta.  

Markkinaoikeuden arviointi 

Kilpailuviraston näyttö markkinoiden jakamisesta ja tarjousyhteistyöstä 
valtion  asfaltointitöiden  osalta  koostuu  lähinnä  markkinaoikeudessa 
todistajina  kuultujen  Heikki  Alasen,  Jarmo  Sikasen,  Juhani  Kallion, 
Pentti Hännisen, Raimo Heikkilän, Tapio Töllin, Antti Piiraisen ja Harri 
Jalosen  kertomuksista,  Jarmo  Sikasen  muistiinpanoista  ja  hänen 
Kilpailuvirastolle  toimittamistaan  asiakirjoista,  edellä  selostetuista 
Valtatien  asiakirjoista,  kalenteri-  ja  muistiinpanomerkinnöistä, 
Tiehallinnon  vuonna  2001  järjestämään  tarjouskilpailuun  liittyvistä 
asiakirjoista,  kahdesta  laskusta  sekä  Juhani  Kallion  nauhoittamasta 
puhelinkeskustelusta. 
 
Heikki  Alanen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
sopineensa  Lemminkäisen  Matti  Kokon kanssa  talvella  1996 valtion 
teettämien asfaltointitöiden jakamisesta määrällisesti siten, että Asfaltti-
Tekra tekee tulevana kautena noin 60.000 tonnin urakan. Sopimuksen 
tekemisen  jälkeen  Alanen  on  kertonut  lisäksi  olleensa  alkuvuodesta 
1996  yhteydessä  valtion  asfaltointitöiden  laajuudesta  myös 
Lemminkäiseltä  Matti  Kokkoon  ja  Savatieltä  ainakin  Seppo  Ahoon. 
Alanen  on  edelleen  kertonut  sopineensa  sittemmin  saman  vuoden 
heinä-elokuussa Kokon ja Valtatien Antero Blombergin kanssa valtion 
teettämien asfaltointitöiden jakamisesta määrällisesti siten, että Asfaltti-
Tekra tekee sanotuista asfaltointitöistä 70.000 tonnia vuodessa. Alasen 
mukaan sopimukseen oli lisäksi niin sanottuna reunaehtona kuulunut se, 
ettei  paikallisia asfaltointitöitä saanut tehdä siellä,  missä Tielaitoksen 
töitä tehtiin. 
 
Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  palveluksessa  vuoden  2000  loppuun  saakka 
toiminut  Jarmo Sikanen on kertonut  kuulleensa Heikki  Alaselta,  että 
tämä  oli  sopinut  Asfaltti-Tekran  osuudesta  valtion  asfaltointitöiden 
osalta. Sikanen on kertonut, että Asfaltti-Tekran vuoden 1996 urakka oli 
varmaan  perustunut  jonkinlaiseen  erillissopimukseen,  sillä  lopullinen 
Asfaltti-Tekran liittyminen kartelliin oli tapahtunut vasta saman vuoden 
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kesällä.  Sikanen  on  edelleen  kertonut,  että  Asfaltti-Tekran  osuus  oli 
ollut aluksi tonnimääräpohjainen ja myöhemmin prosenttipohjainen.  

Matti  Kokko  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kiistänyt 
paikkansapitämättömänä Heikki Alasen kertomuksen siitä, että hän olisi 
tehnyt  Alasen  kanssa  ensin  talvella  1996  Alasen  mainitseman 
pistesopimuksen sekä sittemmin saman vuoden kesällä sopinut Alasen 
kanssa  lopullisesti  Asfaltti-Tekran  valtion  asfaltointitöitä  koskeneesta 
osuudesta. 
  
Heikki  Alasen  ja  Matti  Kokon  kertomukset  Asfaltti-Tekran  valtion 
asfaltointitöitä  koskeneen  osuuden  sopimisesta  ovat  edellä  todetulla 
tavalla  ristiriitaiset.  Kyseisten  todistajankertomusten  luotettavuuden 
arviointiin  liittyen  markkinaoikeus  katsoo,  ettei  asiassa  ole  esitetty 
sellaisia seikkoja, joiden perusteella Alasen kertomuksen luotettavuus 
olisi mainitulta osin asetettava kyseenalaiseksi. Tässä suhteessa asiaa ei 
anna  aihetta  arvioida  toisin  myöskään  se,  että  Alanen  on  vasta 
markkinaoikeudessa kertonut talvella 1996 tehdystä pistesopimuksesta. 
Sen sijaan mitä tulee Kokon kertomukseen Kilpailuviraston esityksessä 
kuvatusta  markkinoiden  jakamisesta  ja  tarjousyhteistyöstä 
markkinaoikeus  katsoo,  että  siihen  nähden,  että  markkinaoikeudessa 
todistajina kuullut useiden eri yhtiöiden sekä Tielaitoksen palveluksessa 
toimineet  henkilöt  (esimerkiksi  Jarmo  Sikanen,  Juhani  Kallio,  Pertti 
Kankare,  Raimo  Heikkilä  ja  Antti  Piirainen)  ovat  kertoneet  joko 
omakohtaisiin  kokemuksiinsa  tai  kuulemaansa  perustuen  asfalttialan 
toimijoiden  jakaneen markkinoita  tai  toimineen yhteisymmärryksessä 
tarjouskilpailuissa jätettävien tarjousten antamisessa, ei koko työuransa 
aina 2002 tapahtuneeseen eläkkeelle siirtymiseen saakka asfalttialalla, 
Lemminkäisen  palveluksessa  työskennelleen  Kokon  kertomusta  siitä, 
ettei hän ollut kuullut edes huhuja kartellista, ole pidettävä uskottavana. 
Sanottuun  nähden  Alasen  ja  Kokon  todistajankertomusten 
luotettavuutta  arvioidessaan  markkinaoikeus  on  pitänyt  Alasen 
kertomusta Kokon kertomusta luotettavampana. 

Lisäksi  edellä  mainittua  Heikki  Alasen  kertomusta  Asfaltti-Tekran 
valtion asfaltointitöitä  koskeneen osuuden sopimisesta  tukee  osaltaan 
myös edellä selostettu Jarmo Sikasen kertomus. 

Se,  etteivät  Asfaltti-Tekran  toteutuneet  tonnimäärät  ole  välttämättä 
täysin vastanneet Heikki Alasen ja Jarmo Sikasen mainitsemia, ei anna 
aihetta arvioida edellä esitettyä toisin.  

Lemminkäisen  kirjallisina  todisteina  esittämien  Tielaitoksen 
tarjouspyyntöihin  sisältyneiden  urakkaohjelmien  otteiden  osalta 
markkinaoikeus puolestaan toteaa, ettei kyseisissä urakkaohjelmissa ole 
niiden sanamuotojen valossa kielletty töiden tekemistä muille tilaajille, 
vaan  kyseiset  urakkaohjelmat  ovat  sanamuotojensa  mukaan  sallineet 
myös  muille  tilaajille  tehtävien  töiden  tekemisen  joko  erikseen  niin 
sopimalla tai Tielaitoksen laskutuksen kautta.  
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Edellä  mainitun  lisäksi  markkinaoikeus  katsoo,  että  osaltaan 
osoituksena  markkinoiden  jakamisesta  valtion  asfaltointitöiden  osalta 
voidaan  pitää  myös  Juhani  Kallion  kertomusta  siitä,  kuinka 
Lemminkäisen Hannu Haapaniemi ja Valtatien Timo Vainionpää ovat 
eräässä  Tampereella  pidetyssä  seurantapalaverissa  keskustelleet  siitä, 
oliko Pirkanhovin TB -huoltoaseman urakka kuulunut Tielaitoksen vai 
yksityisiin  jakoihin,  sekä  edellä  selostettua  Kallion  ja  Vainionpään 
välistä  puhelinkeskustelua  (nauhoituksen  puhtaaksikirjoitettu  tekstit 
Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  55),  johon  liittyen  Kallio  on 
markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut,  että  kyseinen 
keskustelu oli  koskenut Lemminkäisen ja Valtatien välillä vallinnutta 
erimielisyyttä  siitä,  kumpi  ottaa  keskustelussa  sivutun 
Puolustusvoimien urakan.

Sen sijaan markkinaoikeus katsoo, ettei Pentti Hännisen mainitsemista, 
Airport-hotellissa  24.2.1997  järjestetystä  tapaamisesta  sekä  kahdesta 
Lemminkäisen tiloissa järjestetystä tapaamisesta, kun Kilpailuvirasto ei 
ole  sanottuihin  tapaamisiin  liittyen  esittänyt  muuta  näyttöä  ja  kun 
otetaan toisaalta huomioon myös edellä selostetut Matti Kokon ja Pekka 
Tammen kertomukset, voida pelkästään Hännisen kyseisiin tapaamisiin 
liittyen kertoman perusteella tehdä enempiä päätelmiä Kilpailuviraston 
esityksessä markkinoiden jakamisesta esitetyn tueksi.

Heikki  Alanen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
lisäksi,  että  edellä  mainittuun  sopimiseen  Asfaltti-Tekran  valtion 
asfaltointitöiden  osuudesta  oli  liittynyt  myös  urakkajakojen 
toteutumisen  valvonta.  Käytännön  sopiminen  urakkatasolla  Asfaltti-
Tekrassa  oli  Alasen  mukaan  kuulunut  kuitenkin  Jarmo  Sikasen 
hoidettavaksi.

Jarmo  Sikanen  on  puolestaan  Tielaitoksen  töiden  seurantaan  liittyen 
kertonut, että jokainen urakoitsija oli pitänyt Tielaitoksen töistä kirjaa. 
Sikasen  mukaan aluksi  Asfaltti-Tekra  oli  ollut  kiinnostunut  vain  sen 
omasta,  sille  sovitusta  tonnimäärästä,  eikä muiden yritysten prosentit 
olleet  olleet  tuolloin  edes  esillä.  Sikanen  on  kertonut,  että  vasta 
myöhemmässä  vaiheessa  oli  ollut  nähtävissä  kunkin  yrityksen  osalta 
näille  sovitut  osuudet.  Sikasen  mukaan  viime  vaiheessa  hänelle  oli 
tullut Asfaltti-Tekran Hannu Sevalta, Savatien Seppo Kemppaiselta ja 
Lemminkäisen Pekka Tammelta listoja, joihin oli merkitty urakat sekä 
se,  miten  ne  olivat  menossa,  urakoiden  tonnimäärät  ja  työmaakate. 
Sikanen  on  kertonut,  että  urakkajakojen  toteutumisen  seurannan 
pääkirjanpitäjänä oli  toiminut  Lemminkäinen,  josta  hänelle  tiedot  oli 
tullut Pekka Tammelta. 

Mainitusta  seurannasta  Kilpailuvirasto  on  esittänyt  näyttönä  myös 
edellä Jarmo Sikasen Kilpailuvirastolle toimittamat asiakirjat -kohdassa 
selostetut asiakirjat. 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Pekka  Tammi  on  kiistänyt 
paikkansapitämättömänä  Jarmo  Sikasen  kertomuksen  siitä,  että  hän 
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olisi  toiminut  Jarmo  Sikasen  mainitsemana  pääkirjanpitäjänä.  Pekka 
Tammi  on  myös  kiistänyt,  että  edellä  mainituissa  Jarmo  Sikasen 
Kilpailuvirastolle  toimittamissa  asiakirjoissa  olisi  ollut  kysymys 
urakkajakojen toteutumisen seurannasta.

Jarmo  Sikasen  ja  Pekka  Tammen  kertomukset  urakkajakojen 
toteutumisen  seurannasta  valtion  asfaltointitöiden  osalta  ovat  edellä 
todetulla  tavalla  ristiriitaiset.  Kyseisten  todistajankertomusten 
luotettavuuden arviointiin liittyen markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa 
ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella Sikasen kertomuksen 
luotettavuus olisi mainitulta osin asetettava kyseenalaiseksi. Sen sijaan 
mitä  tulee  Tammen  kertomukseen  Kilpailuviraston  esityksessä 
kuvatusta  markkinoiden  jakamisesta  ja  tarjousyhteistyöstä 
markkinaoikeus  katsoo,  että  siihen  nähden,  että  markkinaoikeudessa 
todistajina kuullut useiden eri yhtiöiden sekä Tielaitoksen palveluksessa 
toimineet  henkilöt  (esimerkiksi  Heikki  Alanen,  Juhani  Kallio,  Pertti 
Kankare,  Raimo  Heikkilä  ja  Antti  Piirainen)  ovat  kertoneet  joko 
omakohtaisiin  kokemuksiinsa  tai  kuulemaansa  perustuen  asfalttialan 
toimijoiden  jakaneen markkinoita  tai  toimineen yhteisymmärryksessä 
tarjouskilpailuissa jätettävien tarjousten antamisessa, ei Lemminkäisen 
palveluksessa  vuodesta  1994  lukien  työskennelleen  Tammen 
kertomusta  siitä,  ettei  hän  ollut  kuullut  edes  huhuja  kartellista,  ole 
pidettävä  uskottavana.  Sanottuun  nähden  Sikasen  ja  Tammen 
todistajankertomusten luotettavuutta  arvioidessaan markkinaoikeus on 
pitänyt Sikasen kertomusta Tammen kertomusta luotettavampana.

Edellä  selostettujen  Jarmo  Sikasen  Kilpailuvirastolle  toimittamien 
21.7.1999, 11.10.1999, 29.5.2000, 8.8.2000, 6.9.2000 sekä 16.10.2000 
päivättyjen niin sanottujen P.O. -taulukkojen (29.5.2000 ja 16.10.2000 
päivätyt  taulukot  Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  26)  osalta 
markkinaoikeus  puolestaan  toteaa  ensinnäkin  seuraavan.  Taulukoista 
ilmenevät  urakoiden tonnimäärien ja  katetietojen  ohella  myös niiden 
muutokset  taulukosta  toiseen.  Lisäksi  taulukoissa  olevat  urakoiden 
tonnimäärätiedot  on  kirjattu  tonnien  tarkkuudella  ja  katetiedot  jopa 
pennien  tarkkuudella.  Markkinaoikeus  katsoo,  ettei  ole  pidettävä 
uskottavana,  että  taulukoista  ilmeneviä  kilpailevien  yritysten tekemiä 
tonnimääriä tai pennien tarkkuudella olevia urakoiden katetietoja taikka 
näiden  muutoksia  olisi  ollut  mahdollista  arvioida  kyseisellä 
tarkkuudella  ilman  kilpailevalta  yritykseltä  itseltään  saatua 
yksityiskohtaista tietoa asiasta.  

Edellä  mainitun  lisäksi  markkinaoikeus  toteaa  kyseisiin  taulukoihin 
liittyen,  ettei  11.10.1999  päivätyssä  taulukossa  olevan  niin  kutsutun 
P.O.  -taulukon  ensimmäisestä  sarakkeesta  laskettavissa  olevia  eri 
yhtiöiden  toteutuneita  markkinaosuusprosentteja  ole  käytetty  vuoden 
2000  vastaavien  taulukoiden  niin  kutsuttuja  ”pitäisi  olla”  -lukuja 
laskettaessa.  Sanottuun  nähden  markkinaoikeus  ei  pidä  uskottavana 
markkinaoikeudessa  todistajana  kuullun  Pekka  Tammen  kertomusta 
kyseisten taulukoiden sisällöstä.
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Edellä  mainittuun  nähden  markkinaoikeus  katsoo,  että 
markkinaoikeudessa todistajana kuullun Jarmo Sikasen kertomusta on 
pidettävä  uskottavana  myös  kyseisten  taulukoiden  sisällön  osalta. 
Ottaen  huomioon edellä  selostettu  21.7.1999,  11.10.1999,  29.5.2000, 
8.8.2000,  6.9.2000  sekä  16.10.2000  päivättyjen  niin  sanottujen  P.O. 
-taulukkojen  (29.5.2000  ja  16.10.2000  päivätyt  taulukot 
Kilpailuviraston esityksen liitteenä 26) sisällöstä sekä Sikasen kyseisiin 
asiakirjoihin liittyen todistajana lausumasta markkinaoikeus katsoo, että 
mainituissa taulukoissa on ollut kysymys valtion asfaltointitöiden osalta 
sovittujen urakoiden jaon toteutumisen seurannasta.

Ottaen huomioon edellä selostetun Asfaltti-Tekran 1.11.1999 päivätyn 
laskun  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  28)  sisällöstä  sekä  Jarmo 
Sikasen  laskuun  liittyen  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna 
lausumasta  markkinaoikeus  katsoo,  että  kyseinen  lasku  on  ollut 
aiheeton  ja  että  sen  tarkoituksena  on  ollut  hyvittää  Asfaltti-Tekralle 
edellä mainitusta 11.10.1999 päivätystä taulukosta ilmenevä katevajaus. 
Sen  sijaan  asiassa  esitetyn  näytön  huomioon  ottaen  markkinaoikeus 
katsoo  asiassa  jääneen  näyttämättä,  että  Interbetonin  10.12.1997 
päivätyssä  laskussa  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  29)  olisi  ollut 
kysymys vastaavanlaisesta aiheettomasta laskusta. 

Tarjousyhteistyön  osalta  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien  Skanska 
Asfaltti)  palveluksessa  vuoden 2000 loppuun saakka  toiminut  Jarmo 
Sikanen on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kertonut olleensa 
sopimassa  valtion  asfaltointiurakoiden  osalta  yksittäisistä  urakoista. 
Sikanen on kertonut ilmoittaneensa kilpailijoille Asfaltti-Tekran omia 
hintoja sekä saaneensa vastaavasti kilpailijoilta näiden hintoja. Sikanen 
on kertonut,  että hän oli  yleensä soittanut vain Lemminkäisen Pekka 
Tammelle  tiedustellakseen,  mikä  hintataso  oli  ja  kenelle  urakka  oli 
menossa.  Samalla  oli  sovittu  Asfaltti-Tekran  tarjoushinta,  jonka 
mukaisesti  Asfaltti-Tekra  oli  sitten  tehnyt  tarjouksensa.  Sikanen  on 
kuitenkin  kertonut  sopineensa  valtion  asfaltointiurakoiden  osalta 
hinnoista  myös  Valtatien  Erkki  Peltomäen,  Interbetonin  (31.12.1998 
lukien Interasfaltti) Alpo Mänttärin, Sata-Asfaltin Pauli Sistosen ja Leo 
Keinosen,  Savatien  Seppo  Kemppaisen  sekä  Asfalttineliön  Kalevi 
Hakkaraisen  kanssa.  Sikasen  mukaan  90-prosenttisesti  oli  kuitenkin 
riittänyt yhteydenotto Lemminkäisen Tammeen. 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Pekka  Tammi  on  kiistänyt 
paikkansapitämättömänä  Jarmo Sikasen  edellä  mainitun  kertomuksen 
tarjousyhteistyöhön liittyen.

Jarmo  Sikasen  ja  Pekka  Tammen  kertomukset  tarjousyhteistyöhön 
liittyen  ovat  edellä  todetulla  tavalla  ristiriitaiset.  Edellä  Sikasen  ja 
Tammen  todistajankertomusten  luotettavuuden  arviointiin  liittyen 
lausutuilla  perusteilla  markkinaoikeus  on  Sikasen  ja  Tammen 
todistajankertomusten  luotettavuutta  arvioidessaan  pitänyt  Sikasen 
kertomusta Tammen kertomusta luotettavampana. 
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Ottaen huomioon edellä selostetun Jarmo Sikasen laatimien, 24.2.1997 
päivättyjen  muistiinpanojen  sekä  LPA1-urakkaan  liittyvien 
päiväämättömien  muistiinpanojen  sisällöstä  sekä  Sikasen  kyseisiin 
muistiinpanoihin  liittyen  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna 
lausumasta markkinaoikeus katsoo, että kyseiset muistiinpanot osaltaan 
tukevat  edellä  mainittua  Sikasen  kertomusta  valtion  asfaltointitöihin 
liittyneestä tarjousyhteistyöstä.  

Osaltaan  osoituksena  edellä  mainitusta  Jarmo  Sikasen  kertomasta 
tarjousyhteistyöstä  voidaan  pitää  myös  Tapio  Töllin  kertomusta 
Lemminkäisen Matti Kokon joko vuonna 1999 tai 2000 johonkin Itä-
Suomen  urakkaan  liittyen  ennen  tarjousten  jättämiselle  asetetun 
määräajan  päättymistä  suorittamasta  tiedustelusta,  millä  hinnalla 
Tielaitos Tuotanto aikoi tarjota kyseistä yksittäistä urakkaa. 

Edellä  mainitun  lisäksi  markkinaoikeus  katsoo,  että  osaltaan 
osoituksena tarjousyhteistyöstä valtion asfaltointitöiden osalta voidaan 
pitää myös edellä selostettua Interbetonin Juhani  Kallion ja Valtatien 
Timo  Vainionpään  välisen  puhelinkeskustelun  (nauhoituksen 
puhtaaksikirjoitettu  tekstit  Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  55) 
sisällöstä  sekä  Kallion  sanottuun  liittyen  markkinaoikeudessa 
todistajana  kuultuna  lausumasta.  Sen  sijaan  markkinaoikeus  katsoo, 
ettei  pelkästään  Tiehallinnon  vuonna  2001  järjestämään 
tarjouskilpailuun  liittyvien  asiakirjojen  (Kilpailuviraston  esityksen 
liitteet  38  ja  39)  perusteella  ole  mahdollista  tehdä  päätelmiä 
Kilpailuviraston esityksessä esitetyn tueksi.

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
näytetyksi,  että  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti), 
Lemminkäinen, Savatie ja Valtatie ovat vuodesta 1996 alkaen sopineet 
valtion  teettämien  asfaltointitöiden  määrällisestä  jakamisesta.  Lisäksi 
sopimukseen  on  kuulunut,  ettei  paikallisia  asfaltointitöitä  ole  saanut 
tehdä siellä, missä Tielaitoksen töitä on tehty. Edelleen markkinaoikeus 
katsoo,  että  kyseinen  valtion  asfaltointitöiden  jakaminen on  jatkunut 
vuoden 2000 loppuun saakka.

Edellä mainitun lisäksi markkinaoikeus katsoo asiassa näytetyksi, että 
valtion asfaltointitöiden määrälliseen jakamiseen ovat vuosina 1999 ja 
2000 osallistuneet Asfaltti-Tekran (1.11.2000 lukien Skanska Asfaltti), 
Lemminkäisen,  Savatien  ja  Valtatien  lisäksi  myös  21.7.1999, 
11.10.1999, 29.5.2000, 8.8.2000, 6.9.2000 sekä 16.10.2000 päivätyissä 
niin  sanotuissa  P.O.  -taulukoissa  (29.5.2000  ja  16.10.2000  päivätyt 
taulukot  Kilpailuviraston  esityksen  liitteenä  26)  mainitut  muut  kuin 
edellä  luetellut  yhtiöt,  eli  Sata-Asfaltti,  Interasfaltti  ja  Asfalttineliö, 
Asfalttineliö  kuitenkin Kilpailuviraston esityksessä esitetty  aikarajaus 
huomioon ottaen 16.10.2000 saakka.  

Markkinaoikeus  katsoo  asiassa  edelleen  näytetyksi,  että  edellä 
mainittuun valtion asfaltointitöiden jakamiseen on kuulunut, että yhtiöt 
ovat seuranneet sovittujen jakojen toteutumista ja että niin kutsuttuna 
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koordinaattorina on toiminut Lemminkäisen Pekka Tammi. Kyseiseen 
seurantaan  on  lisäksi  näytetty  liittyneen  yhtenä  vuotena,  että  tehtyjä 
urakoita  on  jälkeenpäin  tasattu  sovittujen  osuuksien  mukaisiksi  niin 
sanotulla tekaistulla laskulla.

Markkinaoikeus  katsoo  lisäksi  asiassa  näytetyksi,  että  Asfaltti-Tekra 
(1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  ja  Lemminkäinen  ovat  vuodesta 
1996 alkaen vuoden 2000 loppuun saakka sopineet etukäteen keskenään 
valtion asfaltointitöiden tarjouskilpailuissa tarjottavista  hinnoista  sekä 
tarjonneet  sen  mukaisesti.  Edelleen  markkinaoikeus  katsoo, 
Kilpailuviraston esityksessä esitetyt aikarajaukset huomioon ottaen, että 
Asfaltti-Tekra  on  edellä  mainitun  lisäksi  jossain  määrin  etukäteen 
sopinut  myös  Valtatien,  Sata-Asfaltin,  Savatien,  Interbetonin 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  ja  Asfalttineliön  kanssa  sanottujen 
töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista  sekä  tarjonnut  sen 
mukaisesti,  Valtatien, Sata-Asfaltin ja Savatien kanssa vuodesta 1996 
alkaen vuoden 2000 loppuun saakka, Interbetonin kanssa vuoden 1997 
loppukesästä,  ei  kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  vuoden  2000  loppuun 
saakka  sekä  Asfalttineliön  kanssa  vuosina  1997–2000,  16.10.2000 
saakka.

Sen  sijaan  siltä  osin,  kuin  Heikki  Alasen,  Jarmo  Sikasen,  Juhani 
Kallion,  Raimo  Heikkilän,  Tapio  Töllin  ja  Antti  Piiraisen  on  edellä 
asiassa  esitetty  näyttö  -jaksossa  selostettu  muutoin  kertoneen valtion 
asfaltointitöihin  liittyen,  markkinaoikeus  toteaa,  että  kyseiset 
kertomukset  ovat  sanotuilta  osin  perustuneet  lähinnä  siihen,  mitä 
mainitut  henkilöt  ovat  niin  sanottuna  toisen  käden  tietona  kuulleet 
muiden henkilöiden  kertovan.  Tapio  Tölli  on  sinänsä  kertonut  myös 
Lemminkäisen  Pekka  Tammelta  saamistaan  ohjeista  sekä  jonkin 
Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevan  yhtiön  taholta  ennen 
tarjouskilpailun  päättymistä  tapahtuneesta  tarjoushintojen 
ilmoittamisesta.  Kyseiseltä  osin  markkinaoikeus  toteaa,  että  Töllin 
kertomus on jäänyt  siinä määrin yleiseksi  ja  yksilöimättömäksi,  ettei 
Töllin kertomuksen yksinään vuosien 1995, 2001 tai 2002 osalta voida 
katsoa riittävän näytöksi kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä. 

Kuten  edellä  on  selostettu,  Kilpailuvirasto  on  esittänyt  kirjallisina 
todisteina  myös  otteita  kalenteri-  ja  muistiinpanomerkinnöistä 
(Kilpailuviraston  esityksen  liitteet  46–51)  7.1.2002  ja  11.2.2002 
järjestettyihin tapaamisiin liittyen. Kun Kilpailuvirasto ei ole esittänyt 
asiassa  mitään  muuta  näyttöä  kyseisiin  tapaamisiin  liittyen, 
markkinaoikeus katsoo, ettei pelkästään kyseisten merkintöjen ja niiden 
osoittamien  tapaamisten  perusteella  ole  mahdollista  tehdä  päätelmiä 
Kilpailuviraston esityksessä esitetyn tueksi.

Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo jääneen asiassa näyttämättä, 
että  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat  yhtiöt  taikka 
Asfalttineliö,  Asfalttipiste,  Espoon  Asfaltti  tai  Sata-Asfaltti  olisivat 
sopineet  markkinoiden  jakamisesta  valtion  asfaltointitöiden  osalta 
taikka että kyseiset yhtiöt olisivat etukäteen sopineet sanottujen töiden 
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tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonneet sen mukaisesti 
tai soveltaneet yhteisymmärryksessä muutakaan järjestelyä mainittujen 
hintojen osalta edellä todettua laajemmin. 

Hintayhteistyö Asfalttiliiton puitteissa 
 

Asiassa esitetty näyttö 

Asfalttiliitossa laaditut asiakirjat  

Kilpailuvirasto on kirjallisena todisteena esittänyt Asfalttiliiton teknisen 
valiokunnan  kokouksen  16.4.1997  pöytäkirjan  (Kilpailuviraston 
esityksen  liite  40),  Asfalttiliiton  hallituksen  kokouksen  20.5.1997 
pöytäkirjan  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  41),  yhteenvedon 
ryhmätöiden tuloksista  Asfalttiliiton syysretkeltä Viroon 1.–3.10.1997 
(Kilpailuviraston  esityksen  liite  42)  sekä  muistion  17.11.1997 
Asfalttiliiton  pienten  jäsenyritysten  kesken  11.11.1997  pidetystä 
kokouksesta  ja  3.11.1997  päivätyn  kutsun  edellä  mainittuun 
kokoukseen (Kilpailuviraston esityksen liite 43).

Asfalttiliiton  teknisen  valiokunnan  kokouksen  16.4.1997  pöytäkirjan 
(Kilpailuviraston  esityksen  liite  40)  4  §:n  kohdalla  on  todettu: 
”Tekninen  valiokunta  kiinnitti  vakavaa  huomiota  siihen  tapaan  ja 
hinnoitteluperusteisiin,  joita  jossakin  tämänvuotisissa 
päällysteurakoissa  on  noudatettu.  Väitettiin  esiintyvän  aivan  selviä 
’dumppaus-tapauksia.’ Samalla tuotiin esille seikka, että pitäisikö Liiton 
puuttua asiaan tavalla tai toisella sekä viitattiin tietoon, jonka mukaan 
Norjassa  olisi  vastaavanlaisessa  tapauksessa  urakoitsijaa  sakotettu 
Liiton  taholta.  Päätettiin,  että  asia  otetaan  esille  seuraavassa  Liiton 
hallituksen kokouksessa.” 

Asfalttiliiton  hallituksen  kokouksen  20.5.1997  pöytäkirjan 
(Kilpailuviraston esityksen liite 41) 8 §:n kohdalla on kirjattu: ”Liiton 
teknisen valiokunnan kokousasia 1/97 4 §. Liiton tekninen valiokunta 
on kokouksessaan ottanut esille asian, joka koskee asfalttipäällysteiden 
polkumyyntiä eli ’dumppausta’ (liite). Asiasta käytiin pitkä keskustelu, 
jossa  hallitus  totesi  siltä  puuttuvan  työkalut  asian  pikaiseen 
korjaamiseen. Hallitus paheksui kuitenkin kyseistä menettelyä ja totesi 
sen  mm.  vähentävän  alan  uskottavuutta  rakennuttajien  piirissä. 
Aiheeseen palataan syysretken aikana.” 
 
Yhteenvedossa ryhmätöiden tuloksista Asfalttiliiton syysretkeltä Viroon 
1.–3.10.1997  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  42)  on  otsikon  ”Liiton 
toiminnan  kehittäminen”  alla  muun  ohella  kirjattu:  ”Jäsenyritysten 
töiden arvostus” ja sen alla  ”massan myynti  maarakentajille ja liiton 
ulkopuolisille tahoille kalliimmalla (250 mk/t)”. 

Muistiossa  17.11.1997  Asfalttiliiton  pienten  jäsenyritysten  kesken 
11.11.1997 pidetystä kokouksesta (Kilpailuviraston esityksen liitteenä 
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43)  on  muun  ohella  todettu:  ”Lisäksi  kokouksessa  ehdotettiin 
pelisääntöjen  tarkistamista  siten,  että  Liiton  ulkopuolisille 
urakoitsijoille  ei  tulisi  myydä  massaa  samalla  hinnalla  kuin  Liiton 
jäsenyrityksille.  Tämä  mahdollistaa  Liiton  jäsenten  paremman 
kilpailukyvyn.  Osanottajat  olivat  huolissaan  myös  ns.  isojen 
asfalttifirmojen  hinnoitteluperiaatteista,  minkä  seurauksena  hintataso 
alenee.” 

Heikki Jämsä

Heikki  Jämsä  on  toiminut  Asfalttiliiton  toimitusjohtajana  syyskuusta 
1997 lukien. Koko Jämsän toimitusjohtaja-ajan Asfalttiliitolla on ollut 
palkattua henkilökuntaa hänen lisäkseen ainoastaan toimistosihteeri. 

Jämsä on markkinaoikeudessa asian selvittämiseksi kuultuna kertonut, 
että Asfalttiliiton sääntömääräinen päätöksenteko tapahtuu yhdistyksen 
kevät-  ja  syyskokouksissa.  Yhdistyksen hallitus toteuttaa yhdistyksen 
kokouksen päätöksiä sekä käyttää päätöksentekovaltaa muissa asioissa. 
Sen  sijaan  Asfalttiliiton  valiokunnat  eivät  käytä  päätöksentekovaltaa 
Asfalttiliitossa.  

Asfalttiliiton  teknisen  valiokunnan  kokouksen  16.4.1997  pöytäkirjan 
(Kilpailuviraston esityksen liite 40) osalta Jämsä on kertonut, ettei hän 
tuolloin vielä ollut  Asfalttiliiton palveluksessa,  eikä siten osallistunut 
kyseiseen kokoukseen. 

Myös  Asfalttiliiton  hallituksen  kokouksen  20.5.1997  pöytäkirjan 
(Kilpailuviraston esityksen liite 41) osalta Jämsä on todennut, ettei hän 
tuolloin vielä ollut  Asfalttiliiton palveluksessa,  eikä siten osallistunut 
kyseiseen  kokoukseen.  Pöytäkirjan  8  §:n  kohdalla  kirjatun 
asfalttimassan  dumppauksen  eli  polkumyynnin  osalta  Jämsä  on 
kuitenkin kertonut, ettei asiasta ole puhuttu eikä sitä ole käsitelty sinä 
aikana, kun hän on toiminut Asfalttiliiton toimitusjohtajana. 

Asfalttiliiton  syysretkeltä  laaditun  ryhmätöiden  tuloksia  koskevan 
yhteenvedon  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  42)  osalta  Jämsä  on 
kertonut,  että  yhden  työryhmän  otsikkona  oli  ollut  liiton  toiminnan 
kehittäminen.  Jämsän  mukaan  ryhmätöiden  purkutilaisuudessa  joku 
henkilö  oli  tiedustellut,  mitä  jäsenyritysten  töiden  arvostuksella 
käytännössä  tarkoitettiin,  mihin  joku  toinen  oli  vastannut  Jämsän 
kirjaaman asfalttimassan myyntiasian. Vastaus ei Jämsän mukaan ollut 
johtanut  minkäänlaiseen  keskusteluun  kyseisessä  purkutilaisuudessa 
eikä myöskään sen jälkeen minkäänlaisiin jatkotoimiin Asfalttiliitossa. 

Jämsä  on  kertonut,  että  Asfalttiliiton  pienten  jäsenyritysten  kesken 
11.11.1997 pidetyn kokouksen järjestämisen aiheena oli ollut kysymys 
pienten jäsenyritysten edustajien lukumäärän nostamisesta Asfalttiliiton 
hallituksessa. Jämsän kertoman mukaan kokouksessa joku osanottajista 
oli  esittänyt  pelisääntöjen  tarkistamista  koskevan  kannanoton,  jonka 
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Jämsä  oli  kirjannut  kokouksesta  laatimaansa  muistioon 
(Kilpailuviraston esityksen liite 43). Jämsän mukaan kannanotto ei ollut 
johtanut  minkäänlaisiin  Asfalttiliiton  toimenpiteisiin,  eikä  asiaa  ollut 
edes käsitelty Asfalttiliiton hallituksessa. 

Olli Kokkonen

Markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultu  NCC  Roads  Oy:n 
toimitusjohtaja Olli Kokkonen on kertonut olleensa läsnä Asfalttiliiton 
hallituksen  kokouksessa  20.5.1997.  Kokkonen  oli  tuolloin  toiminut 
Interbetonin toimitusjohtajana. 

Kyseisen kokouksen pöytäkirjan 8 §:ään liittyen Kokkonen ei osannut 
kertoa asiasta enempää kuin mitä pöytäkirjaan oli merkitty. Kokkonen 
on häntä  markkinaoikeudessa asian selvittämiseksi  kuultuna todennut 
yrityksen  valitsevan  aina  linjansa  kilpailijoiden  kannasta  huolimatta. 
Kokkosen mukaan Interbetoni  (31.12.1998 lukien Interasfaltti)  olikin 
tehnyt aina omat päätöksensä. 
 
Kokkonen on lisäksi kertonut, että hänen muistamansa mukaan asiaan 
oli  ollut  tarkoitus  palata  Asfalttiliiton  samana  vuonna  järjestetyllä 
syysretkellä  Viroon.  Kokkosen  mukaan  hän  itse  ei  kuitenkaan  ollut 
kuulunut siihen työryhmään, jossa asiaa oli pitänyt käsitellä.  

Matti Kokko

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Lemminkäisen  Päällystys-  ja 
kiviainesryhmän  johtajana  toiminut  Matti  Kokko  on  kertonut 
aloittaneensa  Asfalttiliiton  hallituksen  puheenjohtajana  maaliskuussa 
1997. 
 
Kokko on kertonut olleensa läsnä Asfalttiliiton hallituksen kokouksessa 
20.5.1997. Kyseisen kokouksen pöytäkirjan 8 §:ään liittyen Kokko on 
kertonut,  että  kyseiseltä  osin oikeampi pöytäkirjamerkintä  olisi  ollut, 
ettei  sanottu  asia  kuulunut  yhdistyksen  hallituksen  käsiteltäviin 
aiheisiin. Kokon mukaan käyty keskustelu oli koskenut asfalttimassan 
myyntiin  liittyneitä  laatuongelmia.  Osa  hallituksen  jäsenistä  oli 
nimittäin ollut  huolissaan siitä, että asfalttimassaa oli  myyty tahoille, 
jotka  eivät  osanneet  käsitellä  sitä.  Huolen  taustalla  oli  ollut  se,  että 
asiantuntemattoman  tahon  levittäessä  asfalttimassaa  saattoi  syntyä 
ongelmia, jotka saatettiin panna massan valmistajan syyksi, vaikka syy 
oli asfalttimassan käsittelyssä. 

Timo Vainionpää 

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Valtatien Timo Vainionpää on 
kertonut olleensa läsnä Asfalttiliiton teknisen valiokunnan kokouksessa 
16.4.1997. Vainionpää on kertonut,  että joku oli  kokouksessa ottanut 
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dumppaamisen esille ja väittänyt sen olevan kiellettyä. Vainionpää ei 
muistanut, kuka kyseinen henkilö oli ollut,  eikä myöskään sitä, oliko 
hän itse käyttänyt puheenvuoroja asiassa.  

Vainionpää  ei  kertomansa  mukaan muistanut,  miten  edellä  mainittua 
asiaa oli käsitelty kyseistä teknisen valiokunnan kokousta seuranneena 
syksynä järjestetyllä Asfalttiliiton syysretkellä Viroon.  

Markkinaoikeuden arviointi 

Asfalttiliiton  teknisen  valiokunnan  kokouksesta  16.4.1997  ja 
Asfalttiliiton  hallituksen  kokouksesta  20.5.1997  laadittujen 
pöytäkirjojen  (Kilpailuviraston  esityksen  liitteet  40  ja  41)  sekä 
markkinaoikeudessa  kuultujen  Olli  Kokkosen,  Matti  Kokon  ja  Timo 
Vainionpään  kertomusten  perusteella  on  todettavissa,  että  kyseisissä 
kokouksissa  on  sinänsä  jollain  tasolla  keskusteltu  asfalttialalla 
esiintyneistä  asfalttimassan  myyntiin  liittyneistä  niin  sanotuista 
dumppaus-tapauksista  tai  että  kyseinen  asia  on  ainakin  ollut  jossain 
muodossa esillä. Kyseisten keskustelujen tarkempi sisältö on kuitenkin 
jäänyt asiassa selvittämättä.  

Lokakuun  alussa  1997  tehdyn  Asfalttiliiton  syysretken  ryhmätöiden 
tuloksista laaditun yhteenvedon (Kilpailuviraston esityksen liite 42) ja 
11.11.1997  järjestetyn  Asfalttiliiton  pienten  jäsenyritysten  kesken 
pidetystä  kokouksesta  laaditun  muistion  (Kilpailuviraston  esityksen 
liitteenä  43)  sekä  markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuullun 
Heikki Jämsän kertomuksen perusteella on puolestaan todettavissa, että 
kyseisissä  tilaisuuksissa  on  tehty  konkreettiset  ehdotukset 
asfalttimassan  myyntihinnasta  tietyille  tahoille.  Jämsän  mukaan 
molemmissa  viimeksi  mainituissa  tapauksissa  kysymys  oli  kuitenkin 
ollut yksittäisen osanottajan esittämästä kannanotosta, joista kumpikaan 
ei  ollut  johtanut  minkäänlaisiin  Asfalttiliiton  toimenpiteisiin  tai  edes 
minkäänlaiseen keskusteluun mainituissa tilaisuuksissa.    

Edellä  lausutun huomioon ottaen markkinaoikeus  katsoo,  ettei  edellä 
mainittuja  asiakirjoja  (Kilpailuviraston  esityksen  liitteet  40–43) 
yksinään  voida  pitää  osoituksena  Asfalttiliitossa  tapahtuneesta 
kilpailunrajoituslaissa  kielletystä  asfalttimassan  hintaa  tai 
hinnoitteluperusteita koskeneesta keskustelusta. Asiassa on siten jäänyt 
näyttämättä, että Kilpailuviraston esityksen kohteena olevat tahot taikka 
Asfalttineliö,  Asfalttipiste,  Espoon  Asfaltti  tai  Sata-Asfaltti  olisivat 
syyllistyneet  Kilpailuviraston  esityksessä  tarkoitettuun, 
kilpailunrajoituslaissa kiellettyyn keskusteluun asfalttimassan hinnasta 
tai hinnoitteluperusteista Asfalttiliitossa.
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Muista Kilpailuviraston esityksessä mainituista kilpailunrajoituksista

Asiassa esitetty näyttö 

Heikki Alanen

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  entinen  Tekra-yhtiöt  Oy:n 
osaomistaja  ja  Asfaltti-Tekran  toimitusjohtaja  Heikki  Alanen  on 
kertonut, että hänen kokemustensa perusteella Asfaltti-Tekra oli yritetty 
savustaa  kokonaan pois  markkinoilta.  Alasen  mukaan Asfaltti-Tekraa 
oli painostettu ja sitä oli yritetty estää tekemästä laitehankintoja, minkä 
lisäksi Asfaltti-Tekra oli kokenut monenlaista haitantekoa. 
 
Asfaltti-Tekran  kokema  ”uhittelu”  kartelliin  liittymiseksi  oli  Alasen 
kertoman  mukaan  jakautunut  puolestaan  kahteen  vaiheeseen. 
Ensimmäisessä  vaiheessa  kyseinen  uhittelu  oli  liittynyt  Kuopion 
talousalueen  kunta-  ja  yksityisiin  töihin  ja  siitä  oli  vastannut 
yksinomaan Lemminkäisen  Matti  Kokko.  Alasen  mukaan  Kokko  oli 
pyrkinyt rajoittamaan Asfaltti-Tekran asfalttitoimintaa kaikella tavalla. 
Jälkimmäisessä vaiheessa painostaminen oli taas liittynyt Tielaitoksen 
ja Ilmailulaitoksen töihin. Alasen mukaan tuolloin häneen olivat olleet 
yhteydessä  Lemminkäisen  Matti  Kokko,  Valtatien  Antero  Blomberg 
sekä Savatien Seppo Aho. 

Viimeksi  mainittuun  liittyen  Alanen  on  kertonut  ensinnäkin  Savo-
Karjalan  tiepiirin  urakasta  talvella  1994.  Alasen  mukaan  kyseinen 
urakka oli ollut tulossa Asfaltti-Tekralle. Urakkaa varten Asfaltti-Tekra 
oli  kuitenkin  tarvinnut  toisen  asfalttiaseman,  joka  Asfaltti-Tekralla 
olikin Alasen kertoman mukaan ollut tähtäimessä. Kyseisessä vaiheessa 
Lemminkäisen Matti  Kokko ja  Savatien  Seppo Aho olivat  kuitenkin 
soittaneet  Alaselle  ja  ilmoittaneet  tälle,  ettei  Asfaltti-Tekra  saanut 
hankkia  lisää  kalustoa  ja  että  Asfaltti-Tekran  tuli  luovuttaa  urakka 
Savatielle.  Alasen  kertoman  mukaan  Asfaltti-Tekra  oli  luopunutkin 
asfalttiaseman  hankinnasta  ja  antanut  kyseisen  urakan  aliurakkana 
Savatien tehtäväksi.

Edellä  mainitun  lisäksi  Alanen  on  kertonut  saman  vuoden  syksyllä 
Asfaltti-Tekran  kokemasta  painostuksesta.  Alanen  oli  kertomansa 
mukaan  ollut  yhdessä  Jarmo  Sikasen  hankkimassa  käytettyä 
asfalttiasemaa  Saksasta  Dresdenin  lähellä,  jossa  oli  ollut  myytävänä 
Savatien tytäryhtiön Kalottikone Oy:n valmistama asfalttiasema. Alasen 
mukaan hän oli  sopinut suullisesti  kaupoista paikanpäällä. Palattuaan 
Suomeen  Alanen  oli  kuitenkin  saanut  käyttämältään  suomalaiselta 
välittäjältä  ilmoituksen,  että  asfalttiaseman  olikin  ostanut  Savatien 
Seppo Aho.
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Kysyttäessä  Asfaltti-Tekran  liittymisestä  kartelliin  Alanen  on 
kommentoinut asiaa toteamalla, että liittyminen oli sikäli vapaaehtoista, 
että eihän ketään voida sanottuun pakottaa. Alasen mukaan liittyminen 
oli  kuitenkin  tuntunut  toiminnan  kannalta  tavallaan 
välttämättömyydeltä.

Asfalttimassan  myynnin  osalta  Alanen  on  kertonut,  ettei  hänellä 
itsellään  ollut  omakohtaisia  kokemuksia  asfalttimassan  myynnistä 
kieltäytymisistä. Alasen mukaan myöskään hän itse ei ollut kieltäytynyt 
myymästä  asfalttimassaa  Kuopion  talousalueella,  tosin  massan 
ostajiakaan ei ollut ollut. Alasen kertoman mukaan Lemminkäisen Matti 
Kokko  oli  kuitenkin  painottanut  Tielaitoksen  töistä  sopimisen 
reunaehtoihin  kuuluneen  sen,  ettei  asfalttimassaa  saanut  myydä 
ulkopuolisille siellä missä Tielaitoksen töitä tehtiin. 

Alasen  mukaan  Asfaltti-Tekra  ei  myöskään  ollut  ollut  mukana 
vaikeuttamassa  muiden  yritysten  alalle  tuloa,  pakottamassa  pieniä 
yrityksiä  pois  markkinoilta  tai  pyrkimässä  vaikuttamaan 
laitevalmistajiin.  

Alanen  on  kuitenkin  kertonut  kuullensa  Suomen  Laatuasfaltti  Oy:n, 
jossa yhtenä osakkaana Alasen mukaan on hänen poikansa, kokemasta 
painostuksesta  Uudenmaan  tiepiirin  U2-urakkaan  liittyen.  Alasen 
mukaan  muut  urakoitsijat  olivat  yrittäneet  kirjelmöinnillään 
Uudenmaan  tiepiirille  estää  sen,  että  Suomen  Laatuasfaltti  Oy  olisi 
saanut kyseisen urakan itselleen.  

Jarmo Sikanen 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  palveluksessa  toiminut  Jarmo  Sikanen  on 
Heikki  Alasen  mainitsemaan,  vuoden  1994  Savo-Karjalan  tiepiirin 
urakkaan  liittyen  kertonut,  että  Asfaltti-Tekralla  oli  tuolloin  ollut 
tiedossa  määrätty  asfalttiasema,  mutta  että  jostain  syystä  kyseinen 
asema oli jäänyt hankkimatta, ja kyseisen urakan tekeminen oli siirretty 
sellaisenaan  Savatielle.  Sikanen  ei  kertomansa  mukaan  muistanut, 
minkä vuoksi Savatie oli saanut kyseisen urakan.

Sikasen  mukaan  hän  oli  sittemmin  käynyt  yhdessä  Heikki  Alasen 
kanssa entisen Itä-Saksan puolella katsomassa käytettyä asfalttiasemaa. 
Sikasen mukaan Alanen oli ”lyönyt kättä” välittäjän ja myyjän kanssa. 
Suomeen palattuaan Asfaltti-Tekra oli  kuitenkin saanut käyttämältään 
suomalaiselta  välittäjältä  ilmoituksen,  ettei  asfalttiasema  ollutkaan 
myytävänä.  Sikanen ei  kertomansa mukaan muistanut,  mikä oli  ollut 
syynä sanottuun.
 
Sikanen  on  kertonut,  että  Suomen  Laatuasfaltti  Oy  oli  toimintansa 
käynnistämisen  yhteydessä  vuonna  2001  kokenut  muiden  yritysten 
taholta pyrkimyksiä estää yhtiön markkinoille tuloa sekä pyrkimyksiä 
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vaikeuttaa  sen  toimintaa.  Sikasen  kertoman  mukaan  Suomen 
Laatuasfaltti  Oy  oli  kokenut  vaikeuksia  kaluston  hankkimisessa. 
Sikanen  on  myös  kertonut  kuulleensa  laitevalmistajilta,  että 
Lemminkäinen  oli  uhkaillut  ostojen  lopettamisella,  mikäli  nämä 
toimittaisivat laitteita Suomen Laatuasfaltti Oy:lle. 

Asfalttimassan  myyntiin  liittyen  Sikanen  on  kertonut,  ettei  uusille 
yrittäjille  ollut  saanut  myydä  massaa,  sillä  niitä  ei  ollut  haluttu 
markkinoille.  Sikasen  mukaan  Kuopion  talousalueella  ainoastaan 
Viarex  Oy  oli  tiedustellut  asfalttimassaa  häneltä,  kun  se  oli  ollut 
perustamassa  kiinteää  asfalttiasemaa  Helsinkiin.  Sikanen  oli 
kertomansa mukaan selviytynyt tilanteesta sillä, että hän oli ilmoittanut, 
ettei asfalttimassan myynti onnistunut pitkän välimatkan vuoksi.

Juhani Kallio

Juhani Kallio on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kertonut, että 
hänen  työskennelleessään  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:n  palveluksessa 
hänellä  oli  ollut  vaikeuksia  sijoituspaikan  hankkimisessa  Suupohjan 
kuntien  alueelle  tarkoitettua  koneasemayksikköä  varten.  Kallio  on 
epäillyt  vaikeuksien  johtuneen  Lemminkäisen  vaikutuksesta 
Tielaitoksen edustajiin. 

Kallio on edelleen kertonut,  että Tie- ja  Pihapäällyste Oy:n voitettua 
Suupohjan alueen kuntien tarjouskilpailun vuonna 1995 Lemminkäinen, 
joka  aiempina  vuosina  oli  voittanut  vastaavan  tarjouskilpailun,  oli 
kyseenalaistanut Tie- ja Pihapäällyste Oy:n ammattitaidon ja resurssit, 
mistä syystä Kallio oli kutsuttu Kauhajoen kunnan kuultavaksi. 

Lisäksi  Kallio  on  kertonut  ymmärtäneensä,  että  Lemminkäisen  Kari 
Sipilä  olisi  muutaman  kerran  ollut  yhteydessä  yhteen  Tie-  ja 
Pihapäällyste Oy:n omistajaan painostaakseen tätä liittymään mukaan 
kartelliin.  

Pentti Hänninen

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Savatien  ja  Kalottikone  Oy:n 
toimitusjohtajana toiminut Pentti Hänninen on kertonut Lemminkäisen, 
Valtatien, Interbetonin ja Sata-Asfaltin ehdottaneen, että Savatien olisi 
tullut  tarjota  eräs  urakka  niin  halvalla,  ettei  Viarex  Oy  saisi  sitä. 
Hännisen  mukaan  kyseinen  ehdotus  oli  tullut  Savatien  Seppo 
Kemppaiselta. Hänninen ei muistanut, mikä urakka oli kyseessä, eikä 
sitä, tekikö Viarex Oy tarjousta kyseistä urakasta. Hännisen muistaman 
mukaan  ehdotus  oli  tullut  vuonna  1997,  1998  tai  1999.  Hännisen 
käsityksen mukaan myös muut yritykset olivat menetelleet vastaavalla 
tavalla.  Hännisen  mielikuvan  mukaan  sanotun  taustalla  oli  ollut 
yritysten pyrkimys estää Viarex Oy:n markkinoille tulo. 
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Asfalttimassan  myyntiin  liittyen  Hänninen  on  kertonut,  ettei  hänellä 
ollut minkäänlaista tietoa siitä, että jollekin yritykselle ei olisi saanut 
myydä asfalttimassaa.
Hännisellä ei  kertomansa mukaan ollut  myöskään mitään tietoa siitä, 
että  jotkin  yhtiöt  olisivat  pyrkineet  saamaan  aikaan  kiellon  myydä 
uusille yrittäjille asfalttiasemia tai koneita. Hännisen mukaan kyseisellä 
kiellolla ei olisi ollut edes teoriassa mitään vaikutusta, sillä koneita oli 
saanut  tilattua  Keski-Euroopasta  jopa  halvemmalla  kuin  Suomesta. 
Kaluston  saaminen  ei  siten  olisi  ollut  mikään  ongelma  uudelle 
markkinoille pyrkivälle yrittäjälle. 

Pertti Kankare

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:n 
ja Liedon Asfalttitehtaat Oy:n osakas Pertti Kankare on kertonut, että 
hän oli  vuosina 1997–1998 tehnyt noin pari  tuhatta tonnia vuodessa. 
Kankareen mukaan hän oli  tiedustellut  Valtatien Antero Blombergilta 
mahdollisuutta  ostaa  massaa  10.000  tonnia  vuodessa,  mihin 
tiedusteluun Blomberg oli vastannut, ettei hän voinut sellaista sopia, ja 
jatkaen,  että  vaikka  hän  olisi  sopinut  sellaisesta,  niin  Lemminkäisen 
Seppo Määttänen olisi sanonut hänelle, ettei sanottu käynyt. 

Kankareen mukaan vuonna 1999 puolestaan hänen tehtyään tarjouksen 
ja  voitettuaan  Pöytyän  kunnan  tarjouskilpailun  hän  oli  yrittänyt 
tiedustella  asfalttimassan  hankkimista  Lemminkäiseltä,  Valtatieltä  ja 
Super  Asfaltilta,  mutta  nämä  olivat  kieltäytyneet  myymästä 
asfalttimassaa.  Kankare on kertonut,  että kieltäytymisten seurauksena 
hän oli joutunut luopumaan kyseisestä urakasta. 

Kankare on kertonut, että Liedon Asfalttitehtaat Oy oli keväällä 1999 
hankkinut  turkulaisen  välittäjän  kautta  asfalttiaseman  Etelä-Saksasta. 
Kankareen  mukaan  kyseisen  asfalttiaseman  viimeiset  osat  olivat 
saapuneet kuitenkin vasta saman vuoden syksyllä. 

Kankareen  mukaan  hänen  kilpailijoidensa  saatua  tiedon  kyseisen 
asfalttiaseman  hankinnasta  Kankare  oli,  edellytyksenä  asfalttimassan 
saamiseksi  edelleen,  joutunut  sitoutumaan  siihen,  ettei  hän  ryhtynyt 
koekäyttämään asemaa. Kankare on todennut, että hänen hankkimansa 
asfalttiaseman käynnistäminen oli kielletty myös Kankareen tekemissä 
asfalttimassan myyntisopimuksissa Lemminkäisen ja Valtatien kanssa. 
Kankareen kertoman mukaan hän oli kuitenkin vuonna 2000 ryhtynyt 
salaa  hiljalleen  kasaamaan  asfalttiasemaa.  Kankare  on  kertonut,  että 
varsinaisesti  asfalttiasemaa  oli  ryhdytty  käyttämään  kuitenkin  vasta 
vuonna 2002. 

Kankare on kertonut,  että asfalttiaseman hankkimisen jälkeen häneen 
olivat olleet yhteydessä Lemminkäisen Seppo Määttänen sekä Valtatien 
Antero  Blomberg.  Kankare  on  lisäksi  kertonut  kuulleensa,  että 
Määttänen ja Blomberg olivat olleet yhteydessä Kankareen käyttämään 
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välittäjään ja ilmoittaneet tälle lopettavansa koneiden ostamisen, koska 
tämä oli syyllistynyt ”ohivetoon”.  

Pertti Kankareen Kilpailuvirastolle toimittamat asiakirjat 

Kilpailuvirasto on kirjallisena todisteena esittänyt kopiot vuosilta 1998, 
1999  ja  2000  tehdyistä  asfalttimassan  myyntisopimuksista  toisaalta 
Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:n  ja  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n  sekä 
toisaalta Lemminkäisen ja Valtatien kesken. 

Vuoden 1998 asfalttimassan myyntisopimukset  

Kilpailuvirasto  on  esittänyt  5.6.1998  päivätyt  keskenään  identtiset 
asfalttimassan  myyntisopimukset  toisaalta  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare 
Oy:n ja Lemminkäisen kesken (Kilpailuviraston esityksen liite 15) sekä 
toisaalta  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:n  ja  Valtatien  kesken 
(Kilpailuviraston esityksen liitteet 16 ja 22).  

Sopimusten  mukaan  Lemminkäinen  ja  Valtatie  ovat  sitoutuneet 
myymään Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:lle asfalttimassaa vuosina 1998 
ja 1999 arvonlisäverottomaan hintaan 200 markkaa/tonni. Sopimuksissa 
on  lisäksi  todettu,  että  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy  ei  hanki  omaa 
asfalttiasemaa sopimuskauden aikana ja että Laatu-Asfaltti P. Kankare 
Oy  tekee  pääsääntöisesti  alle  500  neliömetrin  kohteita.  Lisäksi 
sopimuksiin on sisältynyt ehto, jonka mukaan Lemminkäinen ja Valtatie 
ovat  sitoutuneet  myymään  muille  alalle  tuleville  yrityksille 
asfalttimassaa vähintään 50 markkaa korkeammalla tonnihinnalla, mikä 
sopimusten  mukaan  on  vastannut  asfalttimassan  normaalia 
myyntihintaa. 

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:n 
ja Liedon Asfalttitehtaat Oy:n osakas Pertti Kankare on kertonut, että 
molemmat edellä mainitut massanmyyntisopimukset oli laadittu ja tehty 
samassa tilaisuudessa Valtatien konttorilla, jossa paikalla olivat olleet 
Valtatien  Antero  Blomberg  ja  Lemminkäisen  Seppo  Määttänen. 
Kankareen kertoman mukaan sopimuksiin sisältyneet 500 neliömetrin 
kohteita  sekä  asfalttiaseman  hankkimisesta  pidättäytymistä  koskevat 
ehdot  oli  otettu  niihin  Valtatien  ja  Lemminkäisen  edustajien 
ehdotuksesta, jotta Kankare ei olisi päässyt laajentamaan toimintaansa. 
Kankareen mukaan 500 neliömetriä suurempien kohteiden tekeminen ei 
olisi ollut hänelle mikään ongelma, mikäli vain asfalttimassaa olisi ollut 
saatavilla. 

Vuoden 1999 asfalttimassan myyntisopimukset 

Kilpailuvirasto  on  esittänyt  28.4.1999  päivätyn  asfalttimassan 
myyntisopimuksen  Valtatien  sekä  Timo  Ylitalon  ja  Pertti  Kankareen 
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kesken ajalle  1.5.1999–31.12.1999 (Kilpailuviraston  esityksen  liitteet 
17 ja 23).  

Sopimuksen mukaan Valtatie on sitoutunut myymään Timo Ylitalolle ja 
Pertti  Kankareelle  asfalttimassaa  150  markan  arvonlisäverottomaan 
tonnihintaan. Sopimuksessa on lisäksi todettu, että Ylitalo ja Kankare 
lupaavat  olla  käynnistämättä  ja  pystyttämättä  omaa  asfalttiasemaa 
sopimuskauden aikana sekä että Ylitalo ja Kankare pyrkivät tekemään 
pääasiallisesti pienempiä päällystystöitä (alle 1000 neliömetriä).

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:n 
ja Liedon Asfalttitehtaat Oy:n osakas Pertti Kankare on kertonut, että 
hän ja Timo Ylitalo olivat vuonna 1999 tehneet Valtatien kanssa omissa 
nimissään uuden massanmyyntisopimuksen, jossa urakoiden rajana oli 
ollut  1.000  neliömetriä.  Kankareen  kertoman  mukaan  sopimukseen 
sisältynyt  asfalttiasemaa  koskeva  ehto  oli  otettu  siihen  Valtatien  ja 
Lemminkäisen  vaatimuksesta.  Kankare  on  perustellut  sanottua 
toteamalla Valtatien ja Lemminkäisen olleen aina keskenään ”jutuissa” 
ja Lemminkäisen omanneen painostusvaltaa Valtatiehen nähden. 
 

Vuoden 2000 asfalttimassan myyntisopimukset 

Kilpailuvirasto  on  esittänyt  17.1.2000  päivätyn  asfalttimassan 
myyntisopimuksen  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n  ja  Lemminkäisen 
kesken  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  20)  sekä  26.1.2000  päivätyn 
asfalttimassan  myyntisopimuksen  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n  ja 
Valtatien  kesken  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  18).  Lisäksi 
Kilpailuvirasto on esittänyt  26.1.2000 päivätyn,  allekirjoittamattoman 
liitteen  Lemminkäisen,  Valtatien  ja  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n 
asfalttimassan myyntisopimuksiin (Kilpailuviraston esityksen liite 19).  

Kyseiset  asfalttimassan  myyntisopimukset  (Kilpailuviraston  esityksen 
liitteet  18  ja  20)  ovat  olleet  asfalttimassan  myyntiehtojen  osalta 
samansisältöiset. Liedon Asfalttitehtaat Oy:n ja Lemminkäisen välinen 
sopimus  on  koskenut  aikaa  1.6.–15.9.2000  ja  Liedon  Asfalttitehtaat 
Oy:n  ja  Valtatien  välinen  sopimus  puolestaan  aikaa  1.5.–31.5.  sekä 
16.9.–30.11.2002.  Pentti  Kankare  ja  Timo  Ylitalo  ovat  Liedon 
Asfalttitehtaat Oy:n nimissä allekirjoittaneet molemmat sopimukset. 

Edellä  mainitussa  26.1.2000  päivätyssä  liitteessä  (Kilpailuviraston 
esityksen liite 19) on ollut seuraava teksti:

”ASFALTTIMASSAN  MYYNTISOPIMUS  TURUN 
TALOUSALUEELLA

Lemminkäinen  Oyj,  Valtatie  Oy  ja  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy  ovat 
sopineet asfalttimyyntisopimuksen yhteydessä seuraavista asioista.
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1.     Valtatie toimittaa asfalttimassan Liedon Asfalttitehtaalle 1.5.-30.5. 
ja 16.9-30.11.2000.

Lemminkäinen  toimittaa  asfalttimassan  1.6.-15.9.2000  välisen 
ajan.

2. Päivittäinen  asfalttimassamäärä  on  enintään  noin  150 tonnia.  Jos 
päivittäinen  massamäärä  on  selvästi  suurempi,  pitää  asiasta 
keskustella jo työtä hankittaessa.

Liedon Asfalttitehtaat Oy ostaa vuonna 2000 Lemminkäiseltä ja 
Valtatieltä yhteensä noin 15.000 tonnia.

3. Liedon Asfalttitehtaat Oy ei voi tarjota seuraavia töitä ilman Valtatie 
Oy:n, Lemminkäinen Oyj:n ja Interasfaltti  Oy:n edustajien välistä 
lupaa:

• TURKU KAUPUNKI
• TURKU SATAMA
• RAISIO KAUPUNKI
• KAARINA KAUPUNKI
• NAANTALI KAUPUNKI
• PARAINEN KAUPUNKI+YMPÄRISTÖ+SAARISTO
• PAIMIO KAUPUNKI
• MIETOINEN KUNTA
• MYNÄMÄKI KUNTA
• MASKU KUNTA
• NOUSIAINEN KUNTA
• TAIVASSALO KUNTA
• KUSTAVI KUNTA
• RYMÄTTYLÄ KUNTA
• MERIMASKU KUNTA
• VEHMAA KUNTA
• RUSKO KUNTA
• PIIKKIÖ KUNTA
• LIETO KUNTA
• LEMU KUNTA

RAKENNUSLIIKKEET

• NCC
• HARTELA
• SKANSKA
• A.PALMBERG
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RAISION TEHTAAT

KAIVUULIIKE

• KUMMALA
• RIITAMO-JALONEN
• POWERMAN
• HÄRKÄMÄEN MAANRAKENNUS

Lisäksi  yli  1000  m2 kohteita  tarjottaessa  edellytetään  sopijapuolten 
olevan yhteydessä toisiin osapuoliin.

Tämän  sopimuksen  allekirjoittaneita  velvoitetaan  noudattamaan 
sopimusta yhteisen edun nimissä.”

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:n 
ja Liedon Asfalttitehtaat Oy:n osakas Pertti Kankare on kertonut, että 
edellä  mainituista  asfalttimassan  myyntisopimuksista  sekä  26.1.2000 
päivätystä liitteestä oli keskusteltu Valtatien tiloissa. Kankareen mukaan 
paikalla  olivat  olleet  Lemminkäisen  Seppo Määttänen  sekä  Valtatien 
Hannu Oittinen ja joku toinen Valtatien henkilö. Kankare on kertonut, 
että  mainittu  26.1.2000 päivätty  liite  oli  jäänyt  allekirjoittamatta  sen 
vuoksi,  ettei  Kankare  ollut  suostunut  allekirjoittamaan  kyseistä 
asiakirjaa.

Raimo Heikkilä 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Raimo  Heikkilä  on  kertonut 
perustaneensa  Viarex  Oy:n  yhdessä  Tapani  Härmän  kanssa 
vuodenvaihteessa 1994/1995.

Heikkilä  on  kertonut,  että  Viarex  Oy:n  toiminnan  aloittamisen 
yhteydessä Viarex Oy:llä oli ollut vaikeuksia jyrsimen hankkimisessa. 
Heikkilä  on  kertonut,  että  Viarex  Oy  oli  ostanut  Saksasta  jyrsimen, 
jonka  piti  tulla  Suomeen  toiselta  urakoitsijalta  Englannista 
tehdaskunnostuksen  kautta.  Kun  jyrsintä  ei  ollut  alkanut  kuulua 
sovitulla toimitusviikolla, Heikkilä oli tiedustellut asiaa, mihin hän oli 
saanut vastauksen, että jokin italialainen kone oli mennyt Viarex Oy:n 
hankkiman jyrsimen edelle.  

Koska  Viarex  Oy  oli  tarvinnut  jyrsimen  voittamaansa  Tielaitoksen 
urakkaa  U5  varten,  Heikkilä  oli  yrittänyt  ensin  tiedustella  jyrsintä 
vuokralle  Savatieltä.  Savatien  edustaja  oli  kuitenkin  kieltäytynyt 
vuokraamasta  Heikkilän  mukaan  aivan  perättömään  tekosyyhyn 
vedoten.  Tämän  jälkeen  Heikkilä  oli  tiedustellut  jyrsintä 
leasingvuokralle  Lemminkäisen  Antti  Kalliomaalta,  mutta  tämä  oli 
Heikkilän mukaan tarjonnut jyrsintä vuokralle hintaan, joka oli ylittänyt 
sen, mitä tilaaja oli suorittamassa Viarex Oy:lle koko urakasta. 
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Edellä mainitun seurauksena Viarex Oy oli Heikkilän mukaan joutunut 
luopumaan kyseisestä urakasta,  koska ei  ollut  saanut jyrsintä ajoissa. 
Heikkilä on kertonut, että kun hän oli ilmoittanut asiasta Tielaitoksen 
Tapio Töllille, tämä oli todennut, että ainahan näistä asioista on sovittu.

Heikkilä on kertonut, että uusien yrittäjien markkinoille tuloa oli estetty 
myös  niin  sanotusti  mustamaalaamalla  näitä.  Heikkilän  mukaan 
esimerkiksi  eräs  Lemminkäisen  palveluksessa  toiminut  työntekijä  oli 
kertonut  Heikkilälle,  että  heitä  Lemminkäisellä  opetettiin 
mustamaalaamaan  niitä,  jotka  eivät  kuuluneet  ”leiriin”.  Heikkilä  on 
myös  kertonut  ymmärtäneensä,  että  esimerkiksi  Lemminkäisen  Antti 
Kalliomaa oli ollut yhteydessä Helsingin kaupungin Olli J. Dolkiin ja 
todennut tälle, ettei Viarex Oy:llä ollut kalustoa eikä ammattitaitoa.

Heikkilä kertoman mukaan Lemminkäisen Antti Kalliomaa oli ottanut 
yhteyttä myös häneen ja tiedustellut, miten kauan Heikkilä oli aikonut 
olla alalla. 

Asfalttimassan myynnin osalta Heikkilä on kertonut, että Viarex Oy oli 
vuosina  1996  ja  1997  ostanut  tarvitsemansa  asfalttimassan  lähinnä 
Interbetonilta  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti).  Heikkilä  on  kertonut, 
että loppuvuodesta 1997 hän oli soittanut Interbetonin Olli Kokkoselle 
ja  tiedustellut  tältä  jatkosopimusta.  Heikkilän  mukaan  hän  ei  ollut 
kuitenkaan saanut Kokkoselta vastausta tiedusteluunsa. Lemminkäinen, 
Valtatie ja Sata-Asfaltti olivat Heikkilän kertoman mukaan puolestaan 
kieltäytyneet myymästä massaa Viarex Oy:lle. 

Heikkilä on kertonut, että Viarex Oy oli sittemmin saanut Interbetonilta 
9.4.1998  päivätyn  asfalttimassan  myyntiä  koskevan  tarjouksen. 
Kyseisessä  tarjouksessa  Interbetoni  oli  Heikkilän  mukaan  kuitenkin 
nostanut  massan  hinnan  kolminkertaiseksi  edellisen  vuoden 
sopimukseen verrattuna. 

Heikkilä  on  esittänyt  käsityksenään,  etteivät  kyseiset  yhtiöt  olleet 
päätyneet  edellä  mainittuihin  ratkaisuihinsa  itsenäisesti.  Heikkilän 
mukaan  heinäkuussa  1997  Tanskassa  tehty  sopimus  oli  velvoittanut 
lopettamaan  aggressiivisen  kilpailun  Suomessa  ja  Interasfaltin 
luopumaan laajoista alueista, joita se oli hankkinut muun muassa Etelä-
Pohjanmaalta.

Heikkilä  on  kertonut,  että  Viarex  Oy  oli  edellä  mainittujen  massan 
hankkimisessa  esiintyneiden  vaikeuksien  vuoksi  hankkinut  keväällä 
1998  oman  asfalttiaseman.  Kyseinen  asema  oli  ollut  ensin  sijoitettu 
Keminmaalle,  josta  se  myöhemmin  samana  vuonna  oli  siirretty 
Tuusulaan.  Heikkilän  mukaan  Viarex  Oy  oli  kokenut  vaikeuksia  ja 
mustamaalausta  myös  aseman  Tuusulaan  sijoittamisen  yhteydessä. 
Heikkilän käsityksen mukaan myös kyseisen menettelyn takana oli ollut 
Lemminkäisen Antti Kalliomaa. 

176



Tapani Härmä

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Viarex  Oy:n  palveluksessa 
oleva Tapani Härmä on kertonut, että Viarex Oy oli kokenut ongelmia 
asfalttimassan  ostossa.  Härmän  mukaan  Viarex  Oy  oli  ostanut 
asfalttimassaa Interbetonilta vuosina 1996 ja 1997. Kun Viarex Oy oli 
tiedustellut  asfalttimassaa  Interbetonilta  vuonna  1998,  Interbetoni  oli 
sinänsä tehnyt Viarex Oy:lle tarjouksen, mutta tarjonnut asfalttimassaa 
aikaisempaan  verrattuna  kolminkertaiseen  hintaan.  Tämän  johdosta 
Viarex Oy oli päätynyt perustamaan oman asfalttiaseman, jolla se alkoi 
tuottaa itse tarvitsemansa asfalttimassan. 

Tapio Tölli

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Tielaitoksen  palveluksessa 
aikaisemmin  toiminut  Tapio  Tölli  on  uusien  yritysten  markkinoille 
tulemiseen liittyen todennut, ettei se ole ollut mitenkään helppoa. Tölli 
ei kuitenkaan pystynyt sanomaan, että jonkin yrityksen alalle tuloa olisi 
pyritty vaikeuttamaan. 

Tölli on kertonut tavanneensa Raimo Heikkilän muistamansa mukaan 
yhden  kerran,  minkä  lisäksi  hän  oli  varmaan  keskustellut  Heikkilän 
kanssa myös puhelimitse. Tölli ei muistanut, että hän olisi keskustellut 
Heikkilän  kanssa  vuoden  1995  U5-urakan  yhteydessä.  Heikkilän 
kertomukseen liittyen Tölli on todennut, että erilaisia huhuja urakoista 
sopimisesta oli sinänsä ollut liikkeellä jo aikaisemminkin. Sen enempää 
tietoa asiasta Töllillä ei kertomansa mukaan kuitenkaan ollut.  

Tölli  on kiistänyt,  että hän olisi  saanut keneltäkään ohjeita siitä,  että 
Suomen Laatuasfaltti Oy:n toimintaa olisi tullut vaikeuttaa. 

Antti Piirainen 

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Tielaitoksen  palveluksessa 
aikaisemmin toiminut Antti Piirainen on kertonut kuulleensa erinäköisiä 
huhuja  markkinoille  tulon  vaikeudesta  ja  alalle  pyrkivien  uusien 
yrittäjien markkinoille tulon vaikeuttamisesta. Piiraisen mukaan kukaan 
ei kuitenkaan ollut tullut kertomaan asiasta suoraan hänelle. 
 
Piirainen on kiistänyt, että hän olisi saanut keneltäkään ohjeita siitä, että 
Suomen Laatuasfaltti Oy:n toimintaa olisi tullut vaikeuttaa. 

Olli J. Dolk
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Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Helsingin  kaupungin 
päällystystöihin  liittyneiden  tarjouspyyntöjen  laadinnasta  vuosina 
1986–2003  vastannut  Olli  J.  Dolk  on  kertonut  Lemminkäisen  Antti 
Kalliomaan olleen häneen yhteydessä tarkoituksenaan vaikuttaa siten, 
että  Tielaitos,  Interasfaltti  ja  Viarex  Oy  olisi  suljettu  pois  Helsingin 
kaupungin urakoista. 

Dolkin mukaan Viarex Oy:öön liittyneet  kyseiset  yhteydenotot  olivat 
tapahtuneet vuonna 1996 tai 1997 ja ne olivat koskeneet sitä, olivatko 
Viarex Oy:n asfalttiauton lavat olleet edellytetyn mukaiset sekä olivatko 
yhtiön  verojäämätodistukset  ja  eläkevakuutusmaksuasiat  olleet 
kunnossa.

Olli Kokkonen

Markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultu  Interbetonin 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  toimitusjohtajana  toiminut  Olli 
Kokkonen  on  kiistänyt  sopineensa  vuosina  1997–2002  kilpailijoiden 
kanssa siitä, mille yhtiöille tai millä hinnoilla tai ehdoilla asfalttimassaa 
myydään.

Kokkonen on  kertonut,  että  syynä  siihen,  minkä  vuoksi  Interbetonin 
Viarex Oy:lle keväällä 1998 esittämän asfalttimassan myyntitarjouksen 
hinnat olivat olleet  aikaisempia vuosia korkeammat, oli  ollut  se,  että 
Interbetoni oli saanut tiedon, jonka mukaan Viarex Oy oli hankkimassa 
omaa  asfalttiasemaa.  Tämän  vuoksi  Interbetonissa  oli  Kokkosen 
mukaan  päätetty,  ettei  sillä  ollut  mitään  syytä  myydä  asfalttimassaa 
Viarex  Oy:lle,  kun  tämä  ei  kuitenkaan  olisi  tullut  ostamaan  massaa 
tarjouksessa  mainittuja  määriä.  Kokkosen  kertoman  mukaan  hinnat 
Interbetonin  tarjouksessa  olivat  olleet  täysin  Interbetonin  itsensä 
päättämiä.

Timo Mäki

Markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultu  Super  Asfaltin 
toimitusjohtaja  Timo  Mäki  on  kiistänyt,  että  hän  olisi  koskaan 
painostanut  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:tä  tai  mitään  muitakaan 
asfalttialan yrityksiä.

Mäki on myös kiistänyt, että hän olisi koskaan asettanut asfalttimassan 
myynnin ehdoksi sitä, missä kyseisen massan ostaja saa toimia ja missä 
ei.

Mäki  ei  kertomansa  mukaan  muistanut,  että  Pertti  Kankare  olisi 
tiedustellut  häneltä  asfalttimassaa  Pöytyän  kunnan  tarjouskilpailun 
yhteydessä.  
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Matti Kokko

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Lemminkäisen  Päällystys-  ja 
kiviainesryhmän  johtajana  toiminut  Matti  Kokko  on  kiistänyt 
paikkansapitämättömänä  Heikki  Alasen  kertomuksen  liittyen  vuoden 
1994  Savo-Karjalan  tiepiirin  urakkaan.  Kokko  on  kiistänyt  Alasen 
väitteen,  että  hän  olisi  millään  tavoin  painostanut  Alasta.  Kokon 
mukaan oli aivan mahdoton ajatus, että hän olisi voinut käskeä Alasta 
antamaan urakan jollekin toiselle.

Kokko  on  myös  kiistänyt,  että  hän  Lemminkäisen  Päällystys-  ja 
kiviainesryhmän  edustajana  vuosina  1994–2002  olisi  sopinut 
kilpailijoiden kanssa siitä, että asfalttimassaa ei myydä tietylle yhtiölle 
taikka että sitä myydään vain tietyin, yhteisesti sovituin hinnoin. 

Kari Sipilä

Markkinaoikeudessa todistajana kuultu Lemminkäisen muun ohella niin 
sanotun vanhan Vaasan läänin alueen aluejohtajana toiminut Kari Sipilä 
on kiistänyt, että hän olisi Lemminkäisen Päällystysyksikön edustajana 
millään  tavoin  pyrkinyt  vaikeuttamaan  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:n 
tulemista  markkinoille  Suupohjan  kuntien  alueella  Pohjanmaalla 
vuonna 1995.

Antti Kalliomaa

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Lemminkäisen  Uudenmaan 
alueen  aluejohtajana  toiminut  Antti  Kalliomaa on  kiistänyt,  että  hän 
olisi  soittanut  Raimo  Heikkilälle  puhelimitse  vuonna  1995  taikka 
koskaan  muulloinkaan  esittänyt  Heikkilälle  uhkauksia  suullisesti  tai 
muulla  tavoin.  Kalliomaa  on  myös  kiistänyt,  että  hän  olisi  soittanut 
Helsingin kaupungin Olli J. Dolkille puheluita, joiden pääsisältö olisi 
koskenut jonkun muun yrityksen kuin Lemminkäisen asioita.   
 
Kalliomaa  on  myös  kiistänyt  sopineensa  kilpailijoiden  kanssa  siitä, 
mille  yhtiöille  taikka  millä  hinnoilla  tai  ehdoilla  asfalttimassaa 
myydään. 
 
Kalliomaan mukaan Lemminkäisellä ei ole ollut mitään velvollisuutta 
myydä  asfalttimassaa  Viarex  Oy:lle.  Kalliomaa  on  kertonut,  että 
Lemminkäinen on ennen asfalttimassan myyntiä koskevan sopimuksen 
tekemistä  edellyttänyt  kaikilta  yrityksiltä  samat  selvitykset,  joiden 
pohjalta kysymystä massanmyyntisopimuksen tekemisestä on harkittu. 
Kalliomaa  on  kiistänyt,  että  Lemminkäinen  olisi  sopinut  joidenkin 
kilpailijoidensa kanssa siitä, että Viarex Oy:lle ei myydä asfalttimassaa. 
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Seppo Määttänen

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Lemminkäisen  aluejohtajana 
toiminut Seppo Määttänen on kiistänyt sopineensa kilpailijoiden kanssa 
siitä,  mille  yhtiöille  taikka  millä  hinnoilla  tai  ehdoilla  asfalttimassaa 
myydään. 

Määttänen  on  kertonut  allekirjoittaneensa  Lemminkäisen  puolesta 
Lemminkäisen  ja  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:n  välisen,  5.6.1998 
päivätyn asfalttimassan myyntisopimuksen (Kilpailuviraston esityksen 
liite 15). 

Määttänen  on  kertonut,  että  kyseisen  sopimuksen 
allekirjoitustilaisuudessa  olivat  olleet  paikalla  hän  ja  Pertti  Kankare. 
Määttäsen mukaan sopimus oli tehty Kankareen aloitteesta. 

Mainittuun  sopimukseen  sisältyneellä  500  neliömetrin  urakoita 
koskevalla  toteamuksella  ei  Määttäsen  mukaan  ollut  kielletty  Laatu-
Asfaltti P. Kankare Oy:tä tekemästä myös isompia kohteita. Kyseinen 
sopimuslauseke  oli  Määttäsen  mukaan  sisällytetty  sopimukseen 
ainoastaan ohjeellisena,  sillä sanottu neliömäärä oli  ollut  laadullisesti 
sellainen raja, jota suurempia urakoita Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy ei 
ollut pystynyt tekemään.

Sopimukseen  sisältynyt  ehto  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:n 
pidättäytymisestä  olemaan  hankkimatta  omaa  asfalttiasemaa  oli 
Määttäsen kertoman mukaan puolestaan johtunut Lemminkäisen koko 
Suomen osalta noudattamasta periaatteesta, jonka mukaan se ei myynyt 
asfalttimassaa niille, joilla oli oma asfalttiasema. 

Määttänen on kertonut allekirjoittaneensa Lemminkäisen puolesta myös 
Lemminkäisen  ja  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n  välisen,  17.1.2000 
päivätyn asfalttimassan myyntisopimuksen (Kilpailuviraston esityksen 
liite 20). Määttäsen mukaan sopimus oli allekirjoitettu Lemminkäisen 
toimistolla ja allekirjoitustilaisuudessa olivat olleet paikalla Määttäsen 
itsensä  lisäksi  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n  Pertti  Kankare  ja  Timo 
Ylitalo. 

Sopimukseen  sisältynyt  lauseke,  jonka  mukaan  ostajan  tuli  toimittaa 
päivittäiset tilaukset edellispäivänä kello 12.00 mennessä ja ilmoittaa ne 
kohteet, joihin asfalttimassaa tultiin levittämään, oli Määttäsen mukaan 
johtunut Lemminkäisen laatujärjestelmän toimivuuden varmistamisesta. 

Määttänen  on  kertonut,  että  hän  oli  nähnyt  aiemmin  myös  edellä 
selostetun, 26.1.2000 päivätyn liitteen (Kilpailuviraston esityksen liite 
19). Määttänen on kiistänyt, että hän olisi kuitenkaan laatinut kyseistä 
asiakirjaa.  Määttäsen kertoman mukaan kyseinen liite  oli  tullut  esiin 
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vuoden  2000  asfalttimassan  myyntisopimuksen  neuvottelujen 
alkuvaiheessa. Määttänen on kertonut, että nähtyään asiakirjan hän oli 
ottanut  yhteyttä  Lemminkäisen  lakimieheen,  joka  oli  kieltänyt 
asiakirjan  käyttämisen,  minkä  jälkeen  asia  oli  jäänyt  siihen,  eikä 
asiakirjaa ollut koskaan allekirjoitettu. Määttänen ei muistanut, kenen 
aloitteesta  ja  missä  tarkoituksessa  asiakirja  oli  otettu  esille,  eikä 
myöskään sitä, oliko hän keskustellut kyseisestä asiakirjasta Valtatien 
kanssa. 

Määttäsen mukaan hän ei  ollut  keskustellut  asfalttimassan myynnistä 
Pertti  Kankareen kanssa vuoden 1999 Pöytyän kunnan urakan tultua 
ratkaistuksi.  Määttänen  on  kiistänyt,  että  hän  olisi  keskustellut 
asfalttimassan  myynnistä  Kankareelle  myöskään  Valtatien  edustajien 
kanssa. 

Markkinaoikeuden arviointi

Uusien yrittäjien alalle tulon estäminen ja hankaloittaminen

Kilpailuviraston  asiassa  esittämä  näyttö  uusien  yrittäjien  alalle  tulon 
estämisestä  ja  hankaloittamisesta  muodostuu  lähinnä 
markkinaoikeudessa  todistajina  kuultujen  Heikki  Alasen,  Jarmo 
Sikasen,  Juhani  Kallion,  Pentti  Hännisen,  Raimo  Heikkilän,  Tapio 
Töllin, Antti Piiraisen sekä Olli J. Dolkin kertomuksista. 

Kyseisistä  todistajankertomuksista  Tapio  Töllin  ja  Antti  Piiraisen 
kertomusten  osalta  markkinaoikeus  toteaa,  että  mainituissa 
kertomuksissa  on  puheena  olevalta  osin  ollut  kysymys  korkeintaan 
Töllin  ja  Piiraisen  yleisistä,  mihinkään  tiettyihin  yrityksiin 
liittymättömistä  toteamuksista  sen perusteella,  mitä  Tölli  ja  Piirainen 
ovat kertoneet kuulleensa niin sanottuna toisen käden tietona. 

Edellä  mainituista  muista  todistajankertomuksista  puolestaan  Juhani 
Kallion  kertomus  on  liittynyt  hänen  kokemuksiinsa  Tie-  ja 
Pihapäällyste  Oy:n  palveluksessa  ollessaan,  Pentti  Hännisen,  Raimo 
Heikkilän  ja  Olli  J.  Dolkin  kertomukset  Viarex  Oy:öön sekä  Heikki 
Alasen ja Jarmo Sikasen kertomukset Suomen Laatuasfaltti Oy:öön.

Juhani Kallion kertomuksen osalta markkinaoikeus ensinnäkin toteaa, 
että  Kallion  kertomus  uuden  aseman  sijoituspaikan  hankkimiseen 
liittyvistä  vaikeuksista  on  jäänyt  siinä  määrin  yleiseksi,  ettei  sen 
perusteella Kilpailuviraston esityksen kohteena olevien yhtiöiden voida 
katsoa estäneen tai hankaloittaneen uusien yrittäjien alalle tuloa. Mitä 
puolestaan  tulee  Kallion  kertomukseen  liittyen  hänen  kutsumiseensa 
vuoden  1995  Suupohjan  alueen  kuntien  tarjouskilpailun  yhteydessä 
Kauhajoen kunnan kuultavaksi yrityksen ammattitaitoon ja resursseihin 
liittyvistä  seikoista,  markkinaoikeus  puolestaan  toteaa,  että  julkisista 
hankinnoista  järjestetyissä  tarjouskilpailuissa  on  mahdollista,  että 
hankintayksikkö  eri  tavoin  pyrkii  varmistumaan  tarjoajan 
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kelpoisuudesta suoriutua hankinnan toteuttamisesta. Lisäksi kyseisissä 
tarjouskilpailuissa  on  mahdollista,  että  myös  muut  tarjoajat  pyrkivät 
selvittämään  hankintapäätöksen  oikeellisuutta  tiedustellen 
hankintayksiköstä  muun  ohella  voittaneen  tarjoajan  kelpoisuutta 
suoriutua hankinnan suorittamisesta. 
 
Pentti  Hännisen  Viarex  Oy:öön  liittyvän  kertomuksen  osalta 
markkinaoikeus  toteaa,  että  Hännisen  kertomus on  perustunut  osaksi 
siihen,  mitä  Hänninen on niin sanottuna toisen käden tietona kuullut 
kerrottavan,  sekä  osaksi  Hännisen  omiin  käsityksiin  asian  tiimoilta. 
Raimo  Heikkilän  kertomuksen  osalta  markkinaoikeus  puolestaan 
katsoo,  että  Heikkilän  kertomus  jyrsimen  hankkimiseen  ja 
asfalttiaseman sijoittamiseen liittyneistä vaikeuksista sekä Viarex Oy:n 
mustamaalaamisesta on jäänyt siinä määrin yleiseksi,  ettei  myöskään 
sen perusteella  Kilpailuviraston esityksen kohteena olevien yhtiöiden 
voida katsoa estäneen tai hankaloittaneen uusien yrittäjien alalle tuloa. 
Lisäksi  markkinaoikeus  toteaa,  että  Heikkilän  kertomus  on  viimeksi 
mainitulta osin perustunut myös osaksi  siihen,  mitä  Heikkilä on niin 
sanottuna  toisen  käden tietona  kuullut  muiden kertovan,  sekä  osaksi 
Heikkilän omiin käsityksiin.

Viarex  Oy:n  kaluston  sekä  yhtiön  verojäämätodistusten  ja 
eläkevakuutusmaksuasioiden asianmukaisuutta koskevien tiedustelujen 
osalta  markkinaoikeus  puolestaan  toteaa,  että  julkisista  hankinnoista 
järjestetyissä  tarjouskilpailuissa  on  mahdollista,  että  muut  tarjoajat 
pyrkivät  selvittämään  hankintapäätöksen  oikeellisuutta  tiedustellen 
hankintayksiköstä  muun  ohella  voittaneen  tarjoajan  kaluston  ja 
verojäämä- ynnä muiden todistusten asianmukaisuutta. 

Heikki Alasen todistajankertomuksen osalta markkinaoikeus toteaa, että 
Alasen  kertomus  on  puheena  olevalta  osin  perustunut  yksinomaan 
siihen,  mitä  Alanen  on  niin  sanottuna  toisen  käden  tietona  kuullut 
muiden  henkilöiden  kertovan.  Jarmo  Sikasen  kertomuksen  Suomen 
Laatuasfaltti  Oy:n  kokemista  toiminnan  käynnistämiseen  liittyneistä 
vaikeuksista  on puolestaan katsottava jääneen siinä määrin yleiseksi, 
ettei myöskään sen perusteella, kun otetaan toisaalta huomioon myös 
edellä  selostetut  Tapio  Töllin  ja  Antti  Piiraisen  kertomukset, 
Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevien  yhtiöiden  voida  katsoa 
estäneen tai hankaloittaneen uusien yrittäjien alalle tuloa.

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
jääneen  näyttämättä,  että  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat 
yritykset  taikka  Asfalttineliö,  Asfalttipiste,  Espoon  Asfaltti  tai  Sata-
Asfaltti olisivat estäneet tai hankaloittaneet uusien yrittäjien alalle tuloa. 

Painostaminen kartelliin liittymiseksi

Kilpailuviraston  asiassa  esittämä  näyttö  painostamisesta  kartelliin 
liittymiseksi  muodostuu  lähinnä  markkinaoikeudessa  todistajina 
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kuultujen  Heikki  Alasen,  Jarmo  Sikasen  ja  Juhani  Kallion 
kertomuksista. 

Heikki Alasen todistajankertomuksen osalta markkinaoikeus toteaa, että 
Alasen kertomus Asfaltti-Tekran painostamisesta kartelliin liittymiseksi 
on  jäänyt  lähes  täysin  yksilöimättömäksi.  Hieman 
yksityiskohtaisemmin  Alanen  on  sanottuun  liittyen  kertonut  lähinnä 
ainoastaan talveen 1994 ajoittuneesta Savo-Karjalan tiepiiriin urakasta 
ja siihen liittyneestä asfalttiaseman hankintayrityksestä sekä sittemmin 
saman vuoden syksyyn ajoittuneesta asfalttiaseman hankintayrityksestä. 
Markkinaoikeus  kuitenkin  katsoo,  että  kyseisiltäkin  osin  Alasen 
kertomus  mainittuihin  tapahtumiin  liittyen  on  jäänyt  siinä  määrin 
yleiseksi,  ettei  sen  perusteella  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena 
olevien yhtiöiden voida katsoa syyllistyneen painostamiseen kartelliin 
liittymiseksi.  Myöskään  Jarmo  Sikanen  ei  ole  osannut  kertoa  sen 
yksityiskohtaisemmin mainittuihin tapahtumiin liittyen.

Edellä  mainittuun  liittyen  on  lisäksi  huomattava,  että 
markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Kalottikone  Oy:n 
toimitusjohtajana toiminut Pentti Hänninen on kertonut, ettei kaluston 
saanti  ollut  ollut  mikään  ongelma  uudelle  asfalttimarkkinoille 
pyrkivälle  yrittäjälle,  sillä  Keski-Euroopasta  koneita  oli  ollut 
tilattavissa, jopa halvemmalla kuin Suomesta.   

Juhani Kallion todistajankertomus on puheena olevalta osin perustunut 
puolestaan  yksinomaan  siihen,  että  hän  oli  kertomansa  mukaan 
ymmärtänyt  yhden  Tie-  ja  Pihapäällyste  Oy:n  omistajista  joutuneen 
muutaman kerran painostuksen kohteeksi kartelliin liittymiseksi. 

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
jääneen  näyttämättä,  että  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat 
yritykset  taikka  Asfalttineliö,  Asfalttipiste,  Espoon  Asfaltti  tai  Sata-
Asfaltti olisivat painostaneet kartellin ulkopuolisia yrityksiä liittymään 
kartelliin.
 

Asfalttimassan myynnistä

Kilpailuviraston  asiassa  esittämä  näyttö  asfalttimassaan  myyntiin 
liittyneistä  rajoituksista  muodostuu  lähinnä  markkinaoikeudessa 
todistajina kuultujen Heikki  Alasen,  Jarmo Sikasen,  Pentti  Hännisen, 
Pertti  Kankareen,  Raimo Heikkilän  ja  Tapani  Härmän  kertomuksista 
sekä Pertti Kankareen Kilpailuvirastolle toimittamista asiakirjoista. 

Edellä  mainituista  todistajista  Pentti  Hänninen  on  asfalttimassan 
myyntiin liittyen kertonut, ettei hänellä ole ollut minkäänlaista tietoa, 
että jollekin yritykselle ei olisi saanut myydä asfalttimassaa. 

Raimo Heikkilä ja Tapani Härmä ovat puolestaan kertoneet Viarex Oy:n 
pyrkimyksistä  hankkia  asfalttimassaa  loppuvuodesta  1997  ja 
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alkuvuodesta  1998,  mihin  liittyen  Heikkilä  on  esittänyt,  että 
Lemminkäinen, Valtatie, Sata-Asfaltti ja Interbetoni olisivat toimineet 
yhteistoiminnassa  kieltäytyessään  myymästä  asfalttimassaa  Viarex 
Oy:lle  tai  korottaessaan  Viarex  Oy:lle  tarjottavan  massan  hintaa. 
Viimeksi  mainitulta  osin  markkinaoikeus  kuitenkin  toteaa,  että 
Heikkilän  kertomus  mainittujen  yhtiöiden  yhteistoiminnasta  on 
perustunut pelkästään hänen omiin käsityksiinsä.

Edellä mainittuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei Pentti Hännisen, 
Raimo Heikkilän tai Tapani Härmän todistajankertomusten perusteella 
voida  tehdä  päätelmiä  siitä,  että  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena 
olevat yhtiöt taikka Asfalttineliö, Asfalttipiste, Espoon Asfaltti tai Sata-
Asfaltti  olisivat  sopineet  edellä  Hännisen,  Heikkilän  ja  Härmän 
mainitsemista toimenpiteistä. 

Sen  sijaan  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Heikki  Alanen  on 
kertonut,  kuinka  Tielaitoksen  töistä  sopimisen  yhteydessä 
Lemminkäisen Matti  Kokko oli  painottanut  reunaehtona Tielaitoksen 
töistä  sopimiseen  kuuluneen,  ettei  asfalttimassaa  ollut  saanut  myydä 
ulkopuolisille siellä missä Tielaitoksen töitä tehtiin. 

Heikki  Alasen lisäksi  myös Jarmo Sikanen on  kertonut,  ettei  uusille 
yrittäjille ollut saanut myydä asfalttimassaa. Asfalttimassan myynnistä 
kieltäytymiseen liittyen Sikanen on kertonut Viarex Oy:n tiedustelleen 
häneltä  asfalttimassaa  niihin  aikoihin,  kun  Viarex  Oy  oli  ollut 
perustamassa  kiinteää  asfalttiasemaa  Helsinkiin,  mistä  tilanteesta 
Sikanen  oli  kertomansa  mukaan  selviytynyt  sillä,  että  hän  oli 
ilmoittanut,  ettei  asfalttimassan  myynti  onnistunut  pitkän  välimatkan 
vuoksi. 

Edellä  mainitun  perusteella  markkinaoikeus  katsoo,  että  edellä 
todettuun valtion asfaltointitöiden jakamiseen on kuulunut myös kielto 
myydä asfalttimassaa kartelliin kuulumattomille yrityksille. Sanottuun 
jakamiseen  liittyneellä  kiellolla  valtion  asfaltointitöiden  jakamiseen 
osallistuneiden  yhtiöiden  on  katsottava  yhteisesti  sopineen 
kieltäytymisestä  myydä  asfalttimassaa  kartelliin  kuulumattomille 
yrityksille.

Pertti  Kankare  on  kertonut,  että  hän  oli  asfalttimassan  saamiseksi 
joutunut Lemminkäisen ja Valtatien kanssa tekemissään asfalttimassan 
myyntisopimuksissa  sitoutumaan  siihen,  ettei  hän  ryhtynyt 
käynnistämään  hankkimaansa  asfalttiasemaa.  Lisäksi  Kankare  on 
kertonut,  että  asfalttimassan  myyntisopimuksissa  oli  rajoitettu 
Kankareen tekemiä kohteita.

Markkinaoikeus  toteaa,  että  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:n  ja 
Lemminkäisen kesken (Kilpailuviraston esityksen liite 15) sekä Laatu-
Asfaltti P. Kankare Oy:n ja Valtatien kesken (Kilpailuviraston esityksen 
liitteet  16  ja  22)  tehdyt  asfalttimassan  myyntisopimukset  on 
allekirjoitettu  samana  päivänä,  5.6.1998.  Sopimukset  ovat  olleet 
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sanamuodoiltaan  ja  ehdoiltaan  identtiset.  Sanottuun  nähden 
markkinaoikeus  pitää  uskottavana  Pertti  Kankareen  kertomusta  siitä, 
että  kyseiset  sopimukset  on  laadittu  ja  allekirjoitettu  samassa 
tilaisuudessa ja että sanottujen sopimusehtojen ottaminen sopimuksiin 
on  perustunut  Lemminkäisen  ja  Valtatien  väliseen  yhteistoimintaan. 
Lemminkäinen ja Valtatie ovat näin ollen asettaneet Laatu-Asfaltti  P. 
Kankare Oy:lle myytävän asfalttimassan hinnan ja muut toimitusehdot 
yhteisymmärryksessä  keskenään.  Sopimusten  sanamuotojen  valossa 
sopimuksissa  olleiden  kohteiden  suuruutta  ja  asfalttiaseman 
hankkimista  koskevien  mainintojen  ei  sinänsä  ole  katsottava  olleen 
Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:tä sitovasti rajoittavia tai estäviä. Ottaen 
huomioon  kuitenkin  Pertti  Kankareen  kertomus  ja  sopimusten  teko-
olosuhteet  markkinaoikeus  katsoo,  että  kyseisillä  sopimuskohdilla  on 
tosiasiallisesti katsottava olleen sanotunlainen vaikutus.

Myös  17.1.2000  päivätty  asfalttimassan  myyntisopimus  Liedon 
Asfalttitehtaat  Oy:n  ja  Lemminkäisen  kesken  (Kilpailuviraston 
esityksen  liite  20)  sekä  26.1.2000  päivätty  asfalttimassan 
myyntisopimus  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n  ja  Valtatien  kesken  ovat 
olleet  asfalttimassan myyntiehtojen osalta samansisältöiset.  Sanottuun 
nähden  ja,  kun  otetaan  huomioon  edellä  selostettu  Pertti  Kankareen 
kertomus,  markkinaoikeus  katsoo  näytetyksi,  että  Lemminkäinen  ja 
Valtatie  ovat  keskustelleet  keskenään  myös  kyseisistä  asfalttimassan 
myyntisopimuksista  ja  26.1.2000  päivätystä,  allekirjoittamattomasta 
liitteestä  Lemminkäisen,  Valtatien  ja  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:n 
asfalttimassan myyntisopimuksiin (Kilpailuviraston esityksen liite 19). 
Ottaen huomioon edellä selostetun mainitun sopimusliitteen sisällöstä 
sekä Kankareen siihen liittyen markkinaoikeudessa todistajana kuultuna 
lausumasta markkinaoikeus katsoo, että sopimusliite tukee Kankareen 
kertomusta Lemminkäisen ja Valtatien harjoittamasta pienten yritysten 
toiminnan  rajoittamisesta  näiden  urakoitavissa  olleiden  kohteiden 
osalta. Tässä suhteessa asian arviointiin ei vaikuta se, että sopimusliite 
on esitetyn näytön valossa jäänyt allekirjoittamatta. 

Sen  sijaan  ottaen  huomioon,  että  28.4.1999  päivätyn  asfalttimassan 
myyntisopimuksen ehtojen perustumisesta  Lemminkäisen ja Valtatien 
yhteistoimintaan ei  ole  esitetty  muuta  näyttöä kuin Pertti  Kankareen 
esittämä  käsitys  asiasta,  markkinaoikeus  katsoo  jääneen  näyttämättä, 
että kyseisen sopimuksen ehdot olisivat olleet laaditut Lemminkäisen ja 
Valtatien yhteistoiminnan tuloksena. Tässä suhteessa myöskään se, että 
Lemminkäinen ja Valtatie ovat edellä todetulla tavalla vuosina 1998 ja 
2000 toimineet yhteistoiminnassa, ei ole riittävä peruste arvioida asiaa 
toisin. 

Edellä  mainitun  lisäksi  Pertti  Kankare  on  vielä  kertonut 
pyrkimyksestään hankkia asfalttimassaa vuonna 1999 Pöytyän kunnan 
tarjouskilpailun  ratkeamisen  jälkeen,  mihin  liittyen  Kankare  on 
esittänyt, että yhtiöt olisivat toimineet yhteistoiminnassa kieltäytyessään 
myymästä asfalttimassaa hänelle. Kyseisestä asfalttimassan myynnistä 
kieltäytymisen perustumisesta yhtiöiden yhteistoimintaan ei asiassa ole 
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kuitenkaan  esitetty  muuta  näyttöä  kuin  mainittu  Kankareen  käsitys. 
Markkinaoikeus  katsoo  asiassa  jääneen  siten  näyttämättä,  että 
Lemminkäinen,  Valtatie  ja  Super  Asfaltti  olisivat  yhteistoiminnassa 
kieltäytyneet myymästä asfalttimassaa Kankareelle.

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
näytetyksi,  että  edellä  todettuun  valtion  asfaltointitöiden  jakamiseen 
osallistuneet  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti), 
Asfalttineliö,  Interasfaltti,  Lemminkäinen,  Sata-Asfaltti,  Savatie  ja 
Valtatie ovat sopineet yhteisesti kieltäytymisestä myydä asfalttimassaa 
kartelliin  kuulumattomille  yrityksille,  Asfaltti-Tekra,  Lemminkäinen, 
Savatie ja Valtatie vuodesta 1996 alkaen vuoden 2000 loppuun saakka 
sekä Asfalttineliö,  Interasfaltti  ja Sata-Asfaltti  vuosina 1999 ja  2000, 
Asfalttineliö kuitenkin vain 16.10.2000 saakka. 

Edelleen markkinaoikeus katsoo asiassa näytetyksi, että Lemminkäinen 
ja  Valtatie  ovat  vuosina  1998  ja  2000  käyttämissään  asfalttimassan 
myyntisopimuksissa  Turun  seudulla  asettaneet  yhteistoiminnassa 
keskenään  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare  Oy:lle  ja  Liedon  Asfalttitehtaat 
Oy:lle  näiden  urakoitavissa  olleiden  kohteiden  suuruutta  ja 
asfalttiaseman hankkimista koskeneita rajoituksia. 

Sen  sijaan  markkinaoikeus  katsoo  asiassa  jääneen  näyttämättä,  että 
Kilpailuviraston esityksen kohteena olevat yhtiöt  taikka Asfalttineliö, 
Asfalttipiste,  Espoon  Asfaltti  tai  Sata-Asfaltti  olisivat  muilta  osin 
sopineet  yhteistoiminnassa  keskenään  asfalttimassan  myynti-  tai 
toimitusehdoista.

Välilliset boikotit 

Kilpailuviraston asiassa esittämä näyttö laitteiden myyjiä uhkailemalla 
tapahtuneesta  välillisten  boikottien  käyttämisestä  muodostuu  lähinnä 
markkinaoikeudessa  todistajina  kuultujen  Jarmo  Sikasen  ja  Pertti 
Kankareen kertomuksista. 

Kyseisten todistajankertomusten osalta markkinaoikeus toteaa, että sekä 
Jarmo Sikasen että Pertti Kankareen kertomukset ovat mainitulta osin 
perustuneet pelkästään siihen, mitä he ovat niin sanottuna toisen käden 
tietona kuulleet muiden henkilöiden kertovan.

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
jääneen  näyttämättä,  että  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat 
yritykset  taikka  Asfalttineliö,  Asfalttipiste,  Espoon  Asfaltti  tai  Sata-
Asfaltti  olisivat  uhkailemalla  laitteiden  myyjiä  käyttäneet  välillisiä 
boikotteja. 
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Liikesalaisuuksiksi luokiteltavien tietojen vaihtaminen

Asiassa esitetty näyttö

Tietojen luovuttaminen Asfalttiliitosta

Asfalttiliitosta toimitetut asiakirjat  

Kilpailuvirasto on kirjallisena todisteena esittänyt Lemminkäisen Matti 
Kokon työhuoneesta löytyneitä Interbetonin, Valtatien, Oy Kruunu-Ös 
Ab:n  ja  Lemminkäisen  Asfalttiliittoon  toimittamia  päällystemassojen 
vuositilastoilmoituksia  sekä  koosteita  kaikkien  jäsenyritysten 
toimittamista vuositilastoilmoituksista  (Kilpailuviraston esityksen liite 
44).  Kyseisistä  yrityskohtaisista  vuositilastoilmoituksista  on  ilmennyt 
kunkin yhtiön osalta sen tekemät massamäärät tonneina massalajeittain 
ja työn teettäjän (valtio, kunnat, yksityiset) mukaan eriteltyinä, myydyn 
asfalttimassan  tonnimäärä  sekä  tehtyjen  jyrsintä-  ja  pintaustöiden 
määrät  neliömetreinä.  Asiakirjoissa  olevien  merkintöjen  mukaan 
Interbetonin vuositilastoilmoitukset vuosilta 1989–1992 ja 1994–1995 
on lähetetty Asfalttiliitosta telekopiona 13.5.1996 sekä Interbetonin ja 
Valtatien vuositilastoilmoitukset vuosilta 1995–1996 ja Oy Kruunu-Ös 
Ab:n vuositilastoilmoitus vuodelta 1995 telekopiona 11.6.1997.  

Heikki Jämsä

Markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultu  Asfalttiliiton 
toimitusjohtaja  Heikki  Jämsä  on  kertonut,  että  hän  on  aloittanut 
Asfalttiliiton  toimitusjohtajana  syyskuussa  1997  ja  ettei  hän  tiedä 
mitään  edellä  kerrottujen  Asfalttiliitosta  toimitettujen 
vuositilastoilmoitusten lähettämisestä.

Jämsä  on  kertonut,  että  hänen  toimitusjohtajakaudellaan  yksittäisen 
yhtiön  vuositilastoilmoituksesta  ilmeneviä  tietoja  on  käsitelty 
luottamuksellisina  Asfalttiliiton  sisällä,  eikä  kyseisiä  tietoja  ole 
toimitettu eteenpäin muille jäsenyrityksille. Jämsän mukaan yksittäisen 
yhtiön  liikesalaisuuksiksi  katsottavia  tietoja  ei  ole  toimitettu  edes 
Asfalttiliiton hallituksen puheenjohtajalle.

Jämsän  mukaan  Asfalttiliiton  sääntöjen  mukaan  yhdistyksen 
jäsenmaksu  voi  määräytyä  yrityksen  liikevaihdon  tai  palkkasumman 
perusteella  taikka  näiden  yhdistelmästä.  Jäsenmaksun määräytymisen 
peruste päätetään aina vuosittain. Käytännössä Asfalttiliiton jäsenmaksu 
on  Jämsän  mukaan  viime  vuosina  määräytynyt  palkkasumman 
perusteella. 
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Matti Kokko

Markkinaoikeudessa  todistajana  kuultu  Lemminkäisen  Päällystys-  ja 
kiviainesryhmän  johtajana  toiminut  Matti  Kokko  on  kertonut 
aloittaneensa  Asfalttiliiton  hallituksen  puheenjohtajana  maaliskuussa 
1997. 

Kokko  on  kertonut,  että  aloitettuaan  Asfalttiliiton  hallituksen 
puheenjohtajana hän oli ollut huolissaan yhdistyksen taloudesta ja sen 
kasvavista  tappiosta.  Kokko  oli  kertomansa  mukaan kuullut,  etteivät 
kaikki  Asfalttiliiton  jäsenyritykset  olisi  ilmoittaneet  jäsenmaksujen 
perustana  olleita  palkkasummia  kovin  huolellisesti,  ja  ajatellut 
mainitusta syystä selvittää pistokokein asiaa. Tämän vuoksi Kokko oli 
Asfalttiliiton  hallituksen  puheenjohtajana  pyytänyt  joidenkin 
jäsenyritysten  tuotantotietoja.  Kokon  mukaan  tuotantotietojen 
perusteella  oli  nimittäin  mahdollista  tehdä  päätelmiä  yritysten 
palkkasummista.  Laskelman  tekeminen  oli  kuitenkin  muodostunut 
tarpeettomaksi, koska Asfalttiliiton talous oli kohentunut selkeästi. 

Kokko on kiistänyt, että Lemminkäinen olisi vuosien 1994–2002 aikana 
säännönmukaisesti  vastaanottanut  Asfalttiliitosta  joitakin  kilpailijoita 
koskevia tietoja.

Tietojenvaihto Valtatien ja Interasfaltin välillä

Valtatien 26.10.2000 päivätty asiakirja Valtatie Oy – Budget Year 2001  

Kilpailuvirasto on kirjallisena todisteena esittänyt 26.10.2000 päivätyn 
asiakirjan Valtatie Oy – Budget Year 2001 (Kilpailuviraston esityksen 
liite 45).  Kyseinen asiakirja on löydetty Kilpailuviraston tarkastuksella 
Interasfaltin toimitusjohtajan Olli Kokkosen huoneesta.

Kyseisessä  asiakirjassa  on  muun  ohella  arvioitu  Valtatien  seuraavan 
vuoden raaka-aine-  ja  kuljetuskustannusten  sekä  palkkojen  kehitystä, 
minkä lisäksi asiakirjassa on lueteltu sekä kuntien ja yksityisten töihin 
että  valtion  asfaltointitöihin  liittyneitä  Valtatien  seuraavan  vuoden 
tavoitteita.   

Olli Ruotsalainen

Markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultu  Valtatien  nykyinen 
toimitusjohtaja  Olli  Ruotsalainen  on  kertonut  edellä  mainittuun 
Valtatien tilinpäätösvuotta 2001 koskevaan asiakirjaan (Kilpailuviraston 
esityksen liite  45) liittyen,  ettei  kyseinen asiakirja  ollut  ollut  hänelle 
tuttu  ennen  käsillä  olevaa  oikeudenkäyntiä.  Ruotsalaisen  mukaan 
hänellä  itsellään  ei  ollut  tietoa  siitä,  miten  asiakirja  oli  joutunut 
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Interasfaltin Olli Kokkosen haltuun. Asiakirjan sisällöstä Ruotsalainen 
on todennut, että se hänen mukaansa oli  sisältänyt liikesalaisuuksiksi 
luonnehdittavia tietoja. 

 
Olli Kokkonen

Markkinaoikeudessa  asian  selvittämiseksi  kuultu  NCC  Roads  Oy:n 
nykyinen toimitusjohtaja Olli Kokkonen on kertonut saaneensa edellä 
mainitun  Valtatien  tilinpäätösvuotta  2001  koskevan  asiakirjan 
(Kilpailuviraston  esityksen  liite  45)  toimiessaan  Interasfaltin 
toimitusjohtajana. Kokkonen on kertonut, että hän oli saanut asiakirjan 
syksyllä  vuonna  2000  silloiselta  esimieheltään,  joka  kyseisenä 
ajankohtana  oli  ollut  myös  Valtatien  hallituksessa.  Kokkonen  ei 
kertomansa  mukaan  ollut  nimenomaisesti  pyytänyt  esimieheltään 
kyseistä  asiakirjaa,  vaan ainoastaan Valtatietä  koskevia yleisiä  tietoja 
asioista  ja  luvuista.  Kokkosen  mukaan  hän  oli  pyytänyt  tietoja 
suunnitteilla olleen Interasfaltin ja Valtatien fuusion vuoksi. Asiakirjan 
sisällöstä Kokkonen on todennut, että hänen käsityksensä mukaan se oli 
sisältänyt aika vähän, jos lainkaan, liikesalaisuuksiksi luonnehdittavia 
tietoja. Kokkosen mukaan joitakin häntä kiinnostavia tietoja asiakirja 
oli sisältänyt. 

Tarjoushintatietojen  vaihtaminen  tarjousten  jättämiselle  asetetun 
määräajan päättymisen jälkeen 

Haastattelumuistiot 

Kilpailuvirasto  on  kirjallisena  todisteena  esittänyt  erään 
asianajotoimiston  Lemminkäisellä  suorittaman  kilpailuoikeudellisen 
tarkastuksen  yhteydessä  laaditut,  21.2.2002  päivätyn  Lemminkäisen 
toimistoinsinöörin  sekä  28.2.2002  päivätyn  Lemminkäisen 
laskentapäällikkö Pekka Tammen haastattelumuistiot. 

Kyseisiin  haastattelumuistioihin  kirjatuista  vastauksista  ilmenee,  että 
kilpailijat  ovat  keskustelleet  tarjoushinnoista  ja  vaihtaneet 
tarjoushintatietojaan  hyvin  lyhyenkin  ajan  kuluttua  tarjousten 
jättämiselle asetetun määräajan päättymisestä. 

Markkinaoikeuden arviointi 

Tietojen luovuttaminen Asfalttiliitosta

Kysymyksessä  olevalta  osin  Kilpailuviraston  esitys  on  rajattu 
koskemaan  Asfalttiliitosta  ajalla  huhtikuu  1997–marraskuu  1997 
tapahtunutta  tietojen  luovuttamista.  Tämän  vuoksi  markkinaoikeus 
katsoo,  ettei  asiassa  ole  aihetta  lausua  13.5.1996  Asfalttiliitosta 
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telekopiona lähetettyjen Interbetonin vuosien 1989–1992 ja 1994–1995 
vuositilastoilmoitusten osalta.  
Interbetonin  ja  Valtatien  vuosia  1995  ja  1996  koskevat 
vuositilastoilmoitukset sekä Oy Kruunu-Ös Ab:n vuotta 1995 koskeva 
vuositilastoilmoitus  on  löydetty  Lemminkäisen  Matti  Kokon 
työhuoneesta  (Kilpailuviraston  esityksen  liite  44).  Kyseisissä 
vuositilastoilmoituksissa olevien merkintöjen mukaan sanotut asiakirjat 
on lähetetty telekopiona Asfalttiliitosta 11.6.1997.  

Edellä  mainitun  sekä  Matti  Kokon  edellä  selostetun  kertomuksen 
perusteella  markkinaoikeus  katsoo,  että  kyseiset  Interbetonin  ja 
Valtatien vuosia 1995 ja 1996 koskevat vuositilastoilmoitukset sekä Oy 
Kruunu-Ös Ab:n vuotta 1995 koskeva vuositilastoilmoitus on lähetetty 
Asfalttiliitosta  11.6.1997  telekopiona  Lemminkäisen  Matti  Kokolle 
viimeksi mainitun pyynnöstä. 

Kyseiset  vuositilastoilmoitukset  ovat  sisältäneet  muun  ohella  tiedot 
Lemminkäisen kilpailijoiden Interbetonin, Valtatien ja Oy Kruunu-Ös 
Ab:n massamääristä tonneina massalajeittain ja työn teettäjän (valtio, 
kunnat,  yksityiset)  mukaan  eriteltyinä,  myydyn  asfalttimassan 
tonnimäärästä  sekä  tehtyjen  jyrsintä-  ja  pintaustöiden  määristä 
neliömetreinä,  Interbetonin  ja  Valtatien  osalta  sekä 
lähettämisajankohtaan nähden edelliseltä että sitä edeltäneeltä vuodelta 
ja Oy Kruunu-Ös Ab:n osalta lähettämisajankohtaan nähden edellistä 
vuotta edeltäneeltä vuodelta. 

Ottaen  huomioon  kyseisten  tietojen  yksityiskohtaisuuden  ja  niiden 
tuoreuden  lähettämisajankohtana  markkinaoikeus  katsoo,  että  edellä 
mainitut  Interbetonin  ja  Valtatien  vuosia  1995  ja  1996  koskevat 
vuositilastoilmoitukset sekä Oy Kruunu-Ös Ab:n vuotta 1995 koskeva 
vuositilastoilmoitus  ovat  sisältäneet  kyseisten  yritysten 
luottamuksellisia tietoja.   

Lemminkäisen Matti Kokko on edellä mainitut vuositilastoilmoitukset 
vastaanottaessaan  toiminut  sinänsä  Asfalttiliiton  hallituksen 
puheenjohtajana.  Markkinaoikeus  katsoo,  ettei  mainittujen 
vuositilastoilmoitusten  käsittämissä,  Asfalttiliiton  yksittäisiä 
jäsenyrityksiä koskevissa liikesalaisuuksiksi katsottavissa tiedoissa ole 
kuitenkaan  ollut  kysymys  sellaisista  itse  Asfalttiliittoon  tai  sen 
toimintaan  liittyneistä  tiedoista,  mikä  olisi  oikeuttanut  Kokon 
Asfalttiliiton puheenjohtajana saamaan tiedon kyseisistä asiakirjoista. 

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
näytetyksi, että Asfalttiliitto ja Lemminkäinen vuonna 1997 kesäkuussa 
osallistuneet  kilpailijoita  koskeneen  luottamuksellisen  tiedon 
vaihtamiseen keskenään.
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Tietojenvaihto Valtatien ja Interasfaltin välillä

Interasfaltin  Olli  Kokkosen  huoneesta  on  Kilpailuviraston 
tarkastuksella  löydetty  Valtatien  asiakirja  Valtatie  Oy –  Budget  Year 
2001 (Kilpailuviraston esityksen liite 45).

Edellä  mainitun  sekä  Olli  Kokkosen  edellä  selostetun  kertomuksen 
perusteella markkinaoikeus katsoo, että asiakirja on toimitettu vuoden 
2000  syksyllä  Valtatieltä  Interasfaltille  Interasfaltin  Kokkosen 
pyynnöstä.

Kyseisessä  asiakirjassa  on  muun  ohella  arvioitu  Valtatien  seuraavan 
vuoden raaka-aine-  ja  kuljetuskustannusten  sekä  palkkojen  kehitystä. 
Asian selvittämiseksi kuultu Valtatien toimitusjohtaja Olli Ruotsalainen 
on  todennut  asiakirjan  sisällön  osalta,  että  se  hänen  mukaansa  on 
sisältänyt Valtatien liikesalaisuuksiksi luonnehdittavia tietoja. Sanottuun 
nähden  markkinaoikeus  katsoo,  että  kyseinen  asiakirja  on  sisältänyt 
Valtatien  liikesalaisuuksiksi  katsottavia  tietoja,  joita  Interasfaltin  on 
ollut mahdollista käyttää hyväkseen omassa kilpailukäyttäytymisessään 
markkinoilla. 

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  asiassa 
näytetyksi,  että  Interasfaltti  ja  Valtatie  ovat  vuoden  2000  syksyllä 
osallistuneet  kilpailijaa  koskeneen  luottamuksellisen  tiedon 
vaihtamiseen keskenään.

Tarjoushintatietojen  vaihtaminen  tarjousten  jättämiselle  asetetun 
määräajan päättymisen jälkeen

Edellä  kerrotut  haastattelumuistiot  sisältävät  yleisluontoisia  lausumia, 
joiden  mukaan  kilpailijayritysten  edustajat  ovat  keskustelleet 
tarjoushinnoista ja vaihtaneet tarjoushintatietojaan hyvin lyhyenkin ajan 
kuluttua tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymisestä. 

Julkista  hankintaa  koskevassa  tarjouskilpailussa  annettujen  tarjousten 
hinnat  tulevat  tarjouskilpailuun  osallistuneiden  tietoon  viimeistään 
tarjousten  vertailun  jälkeen  tehtävän  hankintapäätöksen  yhteydessä. 
Tarjousten  jättämiselle  asetetun  määräajan  päätyttyä  tapahtuvalla 
hintatiedon  vaihtamisella  ei  voida  enää  vaikuttaa  kyseisessä 
tarjouskilpailussa  annettavan  tarjouksen  hintaan.  Tällaisella 
tietojenvaihdolla  ei  ole  katsottava  olevan  sanotunlaista  merkitystä 
myöskään muissa tarjouskilpailuissa annettaviin tarjoushintoihin, koska 
tarjouskilpailut  poikkeavat  toisistaan  monien  eri  tekijöiden,  kuten 
esimerkiksi  hankinnan  kohteen,  suhteen.  Tiedonvaihtaminen  yhdessä 
tarjouskilpailussa  annetuista  hinnoista  ei  siten  poista  kilpailullista 
elementtiä samoihin aikoihin vireillä olevasta toisesta tarjouskilpailusta. 
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Edellä  esitetyn  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo,  ettei 
mainituissa  haastattelumuistioissa  ilmaistujen  lausumien  perusteella 
voida katsoa, että Kilpailuviraston esityksen kohteena olevien yritysten 
taikka Asfalttineliön, Asfalttipisteen, Espoon Asfaltin tai Sata-Asfaltin 
edustajat  olisivat  vaihtaneet  liikesalaisuuksiksi  luonnehdittavia 
hintatietoja keskenään. 

Taloudellinen näyttö   

Asiassa esitetystä taloudellisesta näytöstä 

Kilpailuvirasto on todennut sen asiassa esittämän näytön muodostuvan 
todistajan  lausumista,  asiakirjanäytöstä,  nauhoitetuista 
puhelinkeskusteluista  sekä  Kilpailuviraston  tekemästä  taloudellisesta 
analyysistä. Taloudellisen analyysin Kilpailuvirasto on todennut olevan 
luonteeltaan  sen  asiassa  esittämää  kartellin  olemassaoloa  koskevaa, 
lähtökohtaisesti  juridista  näyttöä,  kuten  asiakirjoja  ja  todistajien 
kertomuksia, tukevaa näyttöä. 

Kilpailuvirasto  on  yritysten  liiketoimintojen  kannattavuuden 
tarkastelussa  käyttänyt  liikevoittoprosenttia  eli  liikevoittojen  osuutta 
liikevaihdosta  sekä  sijoitetun  pääoman  tuottavuutta.  Kilpailuviraston 
suorittaman  tarkastelun  mukaan  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena 
olevien  yritysten  liiketoiminnan  kannattavuus  on  parantunut 
merkittävästi  vuosien  1997  ja  1998  välillä  muilla  paitsi  Savatiellä, 
jonka  kohdalla  vuosi  1997  on  ollut  kannattavin.  Samaan  aikaan 
yritysten asfalttitonneina laskettu tuotanto on joko pudonnut tai noussut 
suhteessa selvästi vähemmän kuin niiden kannattavuus.  

Kilpailuvirasto on todennut,  että vuosina 1998–2002 Kilpailuviraston 
esityksen kohteina olevien yritysten tulokset ovat olleet joko hyviä tai 
erinomaisia.  Yritykset  ovat  selittäneet  kannattavuutensa  parantumista 
muun  ohella  urakoiden  monimuotoisuuden  lisääntymisellä,  mihin 
viittaavat  myös  Tiehallinnolta  saadut  tiedot  sen  tilaamien  urakoiden 
sisällön muutoksista. Toisaalta Kilpailuviraston mukaan Lemminkäisen 
toiminnassa ja taloudessa tapahtuneiden kannattavuuden paranemisen ja 
tuotantomäärien  pienenemisen  voidaan  sen  markkinaosuuden  ja 
valtakunnallisen  toiminnan  perusteella  olettaa  kertovan  myös  alan 
yleisestä  kehityksestä.  Tiehallinnon  uudelleenpäällystysurakoiden 
hintojen  nousu  kertoo  Kilpailuviraston  mukaan  näiden  urakoiden 
katetasojen  selvästä  noususta  vuodesta  1998  lähtien.  Sanottujen 
urakoiden  vuotuiset  kilometrimäärät  ovat  laskeneet  voimakkaasti 
vuosina 1998 ja 2000, joina vuosina myös suurimmat yksikköhintojen 
nousut ovat tapahtuneet. Kilpailuvirasto on katsonut, että markkinoilla, 
joilla toimii useita kilpailevia tarjoajia, kokonaiskysynnän laskun pitäisi 
aiheuttaa  hintojen  laskupaineita.  Tiehallinnolta  saatujen  tietojen 
perusteella  näin  ei  ole  päällystysmarkkinoilla  käynyt,  mikä  viittaa 
Kilpailuviraston mukaan siihen, että urakoita tarjoavien yritysten välillä 
ei ole ollut todellista kilpailua. 
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Kilpailuviraston  mukaan  tarkasteltaessa  markkinoita  kokonaisuutena 
voidaan  todeta,  että  vuosina  1996  ja  1997  vallinneet  erimielisyydet 
yritysten kesken näkyvät selvästi  taloudellisessa aineistossa.  Luvuista 
on  nähtävissä  myös  sovinnon  syntyminen.  Mikään  taloudellisessa 
aineistossa  ei  Kilpailuviraston  mukaan  ole  viitannut  intensiiviseen 
kilpailuun  yritysten  välillä  vuosina  1998–2002.  Mainittujen  kiistojen 
loputtua  yritysten  markkinaosuudet  ovat  säilyneet  lähes  samoina 
vuodesta  toiseen.  Balance  Consulting  Oy:n  tietokantaan  sisältyviä 
yhtiöitä koskevat arviot yhtiöiden tuloksesta ja kannattavuudesta ovat 
pysyneet  joko erinomaisina taikka  hyvinä.  Tästä  ainoan poikkeuksen 
tekee Rudus Asfaltti vuosina 2001 ja 2002. Yhtiöiden kannattavuus on 
vuodesta  1998  lähtien  ollut  sijoitetun  pääoman  tuotolla  mitattuna 
keskimäärin erittäin korkealla tasolla,  etenkin kun otetaan huomioon, 
että kysymyksessä on massatuotetoimiala, jolla yritysten konkurssiriski 
on ainakin vuoden 2002 tietojen perusteella alhaisempi kuin taloudessa 
keskimäärin. 

Kilpailuvirasto  on  viitannut  todistajien  kertomuksiin,  joiden  mukaan 
vuosien  1996–1997  heikentyneet  tulokset  olivat  olleet  seurausta 
yritysten  välisestä  hintakilpailusta,  joka  oli  loppunut  edellä  mainitun 
sovinnon syntymisen seurauksena. Kilpailuvirasto on muuhun näyttöön 
suhteutettuna  pitänyt  tätä  uskottavampana  selityksenä  selvälle 
muutokselle  yhtiöiden  keskimääräisessä  kannattavuudessa  kuin 
yritysten selitystä, jonka mukaan Interbetonin omistajanvaihdos ja sen 
uusi  strategia  olisivat  johtaneet  tähän  tulokseen.  Kilpailuvirasto  on 
kuitenkin todennut, ettei millään taloudellisella testimenetelmällä saada 
varmoja  vastauksia  kysymykseen,  onko  Kilpailuviraston  esityksessä 
kuvattu kartelli ollut olemassa. 

Kilpailuvirasto  on  katsonut  asfalttialan  yritysten  taloudellisen  tilan 
kehitystä kuvaavan analyysin osoittavan, että alalla on vallinnut tarjous- 
ja markkinoidenjakokartelli. 

Kilpailuviraston esityksen kohteena olevat yhtiöt ovat katsoneet, ettei 
Kilpailuviraston  taloudellinen  analyysi  tue  väitetä  asfalttialalla 
vallinneesta  laajasta  ja  pitkäaikaisesta  kartellista.  Kilpailuviraston 
esityksen  kohteena  olevien  yhtiöiden  mukaan  Kilpailuviraston 
taloudellinen  analyysi  on  olennaisesti  virheellinen  ja  puutteellinen. 
Muut  tekijät  kuin  kartelli  selittävät  urakoiden  jakautumista, 
asfalttimassan  hintakehitystä  sekä  yritysten  liikevaihtojen  ja 
kannattavuuden  kehitystä.  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat 
yhtiöt  ovat  hankkineet  LTT-Tutkimus  Oy:ltä  taloudellisen  analyysin, 
jonka mukaan mikään tutkimuksen osista tai tuloksista ei anna viitteitä 
siihen,  että  asfalttimarkkinoilla  olisi  toiminut  Kilpailuviraston 
esityksessä kuvattu valtakunnallinen kartelli. 

Kilpailuviraston esityksen kohteena olevat yhtiöt ovat korostaneet, että 
taloudellisen  näytön  arvioinnissa  on  otettava  huomioon  asfalttialan 
erityispiirteet,  kuten  kiinteiden  asfalttiasemien  sijainti  ja  niiden 
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aiheuttama toiminnan paikallisuus, kuljetuskustannukset ja -olosuhteet, 
raaka-aineiden  (muun  muassa  bitumin)  hintavaikutukset  sekä 
Tiehallinnon  teettämien  urakoiden  sisällön  muuttuminen.  Sijoitetun 
pääoman  tuottoprosentti  ei  itsessään  kerro  mitään  alan 
kilpailutilanteesta  eikä  siitä  voida  tehdä  päätelmiä  Kilpailuviraston 
esityksessä kuvatun kartellin olemassaolosta.  

Kilpailuviraston esityksen kohteena olevien yhtiöiden mukaan vuosina 
1996 ja 1997 asfalttialalla on käyty epäterveen aggressiivista kilpailua. 
Vertailu vuosien 1997 ja 1998 välillä tai vuosien 1998–2002 kehityksen 
vertailu  yksinomaan  vuoteen  1997  ovat  antaneet  väärän  kuvan 
päällystysalan  yleisestä  kannattavuuskehityksestä.  Hintasota  on 
päättynyt  keväällä  1997  tapahtuneen  Interbetonin  omistajanvaihdon 
seurauksena.  Vuoden  1997  tuloksiin  omistajanvaihdos  ei  ehtinyt 
vaikuttaa, koska vuoden 1997 urakkasopimukset oli tuolloin jo tehty. 
Syksyllä  1997  käydyissä  urakkakilpailuissa  Interbetonin  muuttunut 
käyttäytyminen oli ollut jo nähtävissä, ja vuoden 1998 urakkatarjouksia 
tehtäessä  katetasoa  oli  pystytty  nostamaan  vuoden  1997  tasosta. 
Tuotannon määrän väheneminen on puolestaan johtunut valtion töiden 
määrän vähenemisestä.  

Lisäksi  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat  yhtiöt  ovat 
huomauttaneet,  että  Tieliikelaitos  on  vastannut  suurimmasta  osasta 
Tiehallinnon  teettämistä  töistä.  Kyseisillä  markkinoilla  ei  siten  ole 
toiminut  useita  tasavertaisia,  kilpailevia  tarjoajia.  Tieliikelaitos  on 
määräävästä  asemastaan  johtuen  käytännössä  määrittänyt  hintatason 
Tiehallinnon  teettämissä  urakoissa.  Yksityiset  urakoitsijat  eivät  ole 
voineet  vaikuttaa  hintatasoon.  Kilpailuviraston  päätelmät  todellisen 
kilpailun  puuttumisesta  eivät  siten  ole  merkki  Kilpailuviraston 
esityksessä kuvatusta kartellista.

Markkinaoikeuden arviointi

Kilpailunrajoituslain rikkomisen osoittamiseksi asiassa esitettävä näyttö 
voi sinänsä koostua suoran näytön ohella myös epäsuorasta näytöstä. 
Asiassa  esitettävä  epäsuora  näyttö  voi  muun  ohella  muodostua 
taloudellisesta näytöstä.  

Kartelleja  koskevissa  kilpailunrajoitusasioissa  suoraa  näyttöä 
kilpailunrajoituslain  rikkomisesta  ei  aina  ole  esitettävissä  ainakaan 
kaikilta  osin.  Tällöin  on  arvioitava,  voidaanko  väitetyn 
kilpailunrikkomuksen  katsoa  tulleen  näytetyksi  asiassa  esitetyn 
epäsuoran  näytön  perusteella.  Arvioinnissa  on  otettava  huomioon, 
minkälaista epäsuoraa näyttöä asiassa on esitetty, kuinka paljon ja miten 
kunkin niistä voidaan katsoa tukevan toisiaan.

Kilpailuvirasto  on  katsonut  tässä  asiassa  tekemänsä  taloudellisen 
analyysin  olevan  lähtökohtaisesti  kartellin  olemassaolosta  esitettyjä 
asiakirjoja ja todistajien kertomuksia tukevaa näyttöä.
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Kilpailuviraston taloudellinen analyysi on epäsuoraa näyttöä, jonka ei 
yksinään  voida  katsoa  osoittavan  väitettyjä  kilpailunrajoituslain 
rikkomuksia.  Näin  ollen  siltä  osin  kuin  markkinaoikeus  on  edellä 
katsonut Kilpailuviraston esityksessään väittämän kilpailunrajoituslain 
rikkomisen jääneen näyttämättä, ei sitä voida katsoa näytetyn myöskään 
pelkästään sanotulla analyysillä. 

Sanottu  taloudellinen  analyysi  on  perustunut  asfalttialan  toimijoiden 
liiketoimintojen  arviointiin  yleisellä  tasolla  eikä  alan  taloudellisten 
toimijoiden  tosiasiallisiin  toimiin  markkinoilla.  Tämänkaltaisella 
taloudellisella  analyysillä  voidaan  katsoa  olevan  näyttöarvoa 
yksittäisessä kilpailunrikkomustapauksessa vain siinä tapauksessa, että 
sen  yhdessä  asiassa  esitetyn  muun  näytön  kanssa  voidaan 
yksiselitteisesti katsoa osoittavan kilpailunrikkomuksen, eikä esitetystä 
aineistosta  kokonaisuutena  arvioiden  tehdylle  johtopäätökselle  ole 
olemassa mitään muuta vaihtoehtoista selitystä.

Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat  yhtiöt  ovat  kiinnittäneet 
huomiota  useisiin  Kilpailuviraston  taloudellisen  analyysin  pohjana 
oleviin tietoihin sisältyviin epävarmuustekijöihin ja olettamiin. Lisäksi 
ne  ovat  esittäneet  kyseisen  analyysin  perustana  olevan  aineiston 
tulkinnalle vaihtoehtoisia selityksiä, joita on pidettävä uskottavina.

Edellä  olevan  perusteella  ja  kun  otetaan  erityisesti  huomioon 
Kilpailuviraston  taloudellisen  analyysin  perustana  olevissa  tiedoissa 
olevat  moninaiset  epävarmuustekijät  ja  olettamat  sekä  se,  että 
Tiehallinnon  uudelleenpäällystysurakoiden  ei  voida  katsoa  kuvaavan 
koko  päällystysalan  hintakehitystä,  markkinaoikeus  katsoo,  ettei 
sanotulla analyysillä ole katsottava olevan näyttöarvoa muiltakaan osin 
tässä asiassa. 

Yhteenveto näytöstä   

Asfalttiliitto ry 

Asfalttiliitto  on  edellä  esitetyn  perusteella  vuonna  1997  kesäkuussa 
osallistunut  kilpailijoita  koskeneen  luottamuksellisen  tiedon 
vaihtamiseen Lemminkäisen kanssa.  

Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy

Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  on  edellä  esitetyn 
perusteella:

-  vuoden  1997  loppukesästä,  ei  kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  saman 
vuoden  loppuun  saakka  sopinut  Lemminkäisen  kanssa  Pohjanmaan 
alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  jakamisesta 
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sekä  etukäteen  sopinut  Lemminkäisen  kanssa  sanottujen  töiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista ja tarjonnut sen mukaisesti,
-  vuoden  1998  maaliskuusta  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka 
sopinut Lemminkäisen ja Valtatien kanssa Pirkanmaan alueen kuntien 
ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden määrällisestä jakamisesta sekä 
etukäteen sopinut Lemminkäisen ja Valtatien kanssa sanottujen töiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista ja tarjonnut sen mukaisesti,

- vuosina 2000 ja 2001, 8.8.2001 saakka, sopinut Lemminkäisen, Super 
Asfaltin, Valtatien sekä erään kolmannen yhtiön kanssa, Super Asfaltin 
kanssa 7.7.2001 saakka, Turun seudun kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden  alueellisesta  ja  määrällisestä  jakamisesta  sekä 
etukäteen sopinut mainitun erään kolmannen yhtiön kanssa sanottujen 
töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista  ja  tarjonnut  sen 
mukaisesti.  Lisäksi  Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  on 
vuosina 1998 ja 1999, jossain määrin etukäteen sopinut mainitun erään 
kolmannen  yhtiön  kanssa  Turun  seudun  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien  asfaltointitöiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista 
sekä tarjonnut sen mukaisesti,

-  vuosina  1999  ja  2000  sopinut  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien 
Skanska  Asfaltti),  Asfalttineliön,  Lemminkäisen,  Sata-Asfaltin, 
Savatien ja Valtatien kanssa, Asfalttineliön kanssa 16.10.2000 saakka, 
valtion asfaltointitöiden määrällisestä  jakamisesta.  Lisäksi  Interbetoni 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  on  vuoden  1997  loppukesästä,  ei 
kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  vuoden  2000  loppuun  saakka  jossain 
määrin  etukäteen  sopinut  Asfaltti-Tekran  kanssa  mainittujen  töiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti, 

-  vuosina  1999  ja  2000  sopinut  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien 
Skanska  Asfaltti),  Asfalttineliön,  Lemminkäisen,  Sata-Asfaltin, 
Savatien ja Valtatien kanssa, Asfalttineliön kanssa 16.10.2000 saakka, 
valtion  asfaltointitöiden  jakamiseen  liittyen  siitä,  ettei  asfalttimassaa 
myydä kartelliin kuulumattomille yrityksille, sekä
 
-  vuoden  2000  syksyllä  osallistunut  kilpailijaa  koskeneen 
luottamuksellisen tiedon vaihtamiseen Valtatien kanssa. 

Lemminkäinen Oyj

Lemminkäinen on edellä esitetyn perusteella:

-  vuodesta  1994 lukien,  ei  kuitenkaan ennen 2.5.1994,  vuoden 2000 
loppuun  saakka  sopinut  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien  Skanska 
Asfaltti) kanssa Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden  määrällisestä  ja  alueellisesta  jakamisesta  sekä 
etukäteen  sopinut  Asfaltti-Tekran  kanssa  sanottujen  töiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista ja tarjonnut sen mukaisesti, 
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-  vuoden  1997  loppukesästä,  ei  kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  saman 
vuoden loppuun saakka sopinut Interbetonin kanssa Pohjanmaan alueen 
kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  jakamisesta  sekä 
etukäteen  sopinut  Interbetonin  kanssa  sanottujen  töiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista ja tarjonnut sen mukaisesti, 

-  vuoden  1998  maaliskuusta  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka 
sopinut Interbetonin (31.12.1998 lukien Interasfaltti) ja Valtatien kanssa 
Pirkanmaan alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden 
määrällisestä  jakamisesta  sekä  etukäteen  sopinut  Interbetonin  ja 
Valtatien  kanssa  sanottujen  töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista 
hinnoista ja tarjonnut sen mukaisesti, 

- vuosina 2000 ja 2001, 8.8.2001 saakka, sopinut Interasfaltin, Super 
Asfaltin, Valtatien sekä erään kolmannen yhtiön kanssa, Super Asfaltin 
kanssa 7.7.2001 saakka, Turun seudun kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden  alueellisesta  ja  määrällisestä  jakamisesta  sekä 
etukäteen sopinut mainitun erään kolmannen yhtiön kanssa sanottujen 
töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista  ja  tarjonnut  sen 
mukaisesti.  Lisäksi  Lemminkäinen on vuosina 1998 ja  1999, jossain 
määrin  etukäteen  sopinut  mainitun  erään  kolmannen  yhtiön  kanssa 
Turun  seudun  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti,
 
- vuosina 1996–2000 sopinut Asfaltti-Tekran (1.11.2000 lukien Skanska 
Asfaltti),  Savatien  ja  Valtatien  kanssa  valtion  asfaltointitöiden 
määrällisestä  jakamisesta  sekä  vuosina  1999  ja  2000  myös 
Asfalttineliön,  Interasfaltin  ja  Sata-Asfaltin  kanssa,  Asfalttineliön 
kanssa 16.10.2000 saakka, sanottujen töiden määrällisestä jakamisesta. 
Lisäksi Lemminkäinen on vuodesta 1996 alkaen vuoden 2000 loppuun 
saakka  etukäteen  sopinut  Asfaltti-Tekran  kanssa  mainittujen  töiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista ja tarjonnut sen mukaisesti, 

- vuodesta 1996 alkaen vuoden 2000 loppuun saakka sopinut Asfaltti-
Tekran (1.11.2000 lukien Skanska Asfaltti), Savatien ja Valtatien kanssa 
sekä vuosina 1999 ja 2000 lisäksi myös Asfalttineliön, Interasfaltin ja 
Sata-Asfaltin kanssa, Asfalttineliön kanssa 16.10.2000 saakka, valtion 
asfaltointitöiden  jakamiseen  liittyen  siitä,  ettei  asfalttimassaa  myydä 
kartelliin kuulumattomille yrityksille,

-  vuosina  1998  ja  2000 asettanut  yhteistoiminnassa  Valtatien  kanssa 
asfalttimassan myyntisopimuksissa Laatu-Asfaltti P. Kankare Oy:lle ja 
Liedon Asfalttitehtaat  Oy:lle  näiden  urakoitavissa  olleiden  kohteiden 
suuruutta  ja  asfalttiaseman  hankkimista  koskeneita  rajoituksia  Turun 
seudulla, sekä

-  vuonna  1997  kesäkuussa  osallistunut  kilpailijoita  koskeneen 
luottamuksellisen tiedon vaihtamiseen Asfalttiliiton kanssa. 
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Rudus Asfaltti Oy

Asfalttineliö, jonka osakekannan Rudus Asfaltti on kesäkuussa vuonna 
2000 hankkinut, on edellä esitetyn perusteella:
 
-  vuosina  1997–2000,  16.10.2000  saakka,  jossain  määrin  etukäteen 
sopinut  Asfaltti-Tekran  kanssa  Kuopion  talousalueen  kuntien  ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista 
hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti, 

-  vuosina  1999 ja  2000,  16.10.2000 saakka,  sopinut  Asfaltti-Tekran, 
Interasfaltin, Lemminkäisen, Sata-Asfaltin, Savatien ja Valtatien kanssa 
valtion asfaltointitöiden määrällisestä jakamisesta. Lisäksi Asfalttineliö 
on vuosina 1997–2000,  16.10.2000 saakka,  jossain määrin etukäteen 
sopinut  Asfaltti-Tekran  kanssa  mainittujen  töiden  tarjouskilpailuissa 
tarjottavista hinnoista ja tarjonnut sen mukaisesti, sekä

-  vuosina  1999  ja  2000,  16.10.2000 saakka,  sopinut  Asfaltti-Tekran, 
Interasfaltin, Lemminkäisen, Sata-Asfaltin, Savatien ja Valtatien kanssa 
valtion  asfaltointitöiden  jakamiseen  liittyen  siitä,  ettei  asfalttimassaa 
myydä kartelliin kuulumattomille yrityksille.
 

SA-Capital Oy

Savatie on edellä esitetyn perusteella:

-  vuosina  1996–2000,  15.2.2000  saakka,  sopinut  Asfaltti-Tekran, 
Lemminkäisen ja Valtatien kanssa valtion asfaltointitöiden määrällisestä 
jakamisesta  sekä  vuosina  1999  ja  2000,  15.2.2000  saakka,  myös 
Asfalttineliön,  Interasfaltin  ja  Sata-Asfaltin  kanssa  sanottujen  töiden 
määrällisestä  jakamisesta.  Lisäksi  Savatie  on  vuodesta  1996  alkaen 
15.2.2000  saakka  jossain  määrin  etukäteen  sopinut  Asfaltti-Tekran 
kanssa mainittujen töiden tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä 
tarjonnut sen mukaisesti, sekä

-  vuosina  1996–2000,  15.2.2000  saakka,  sopinut  Asfaltti-Tekran, 
Lemminkäisen  ja  Valtatien  kanssa  sekä  vuosina  1999  ja  2000, 
15.2.2000  saakka,  lisäksi  myös  Asfalttineliön,  Interasfaltin  ja  Sata-
Asfaltin kanssa valtion asfaltointitöiden jakamiseen liittyen siitä, ettei 
asfalttimassaa myydä kartelliin kuulumattomille yrityksille.
 

Skanska Asfaltti Oy

Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  on  edellä  esitetyn 
perusteella:
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-  vuodesta  1994 lukien,  ei  kuitenkaan ennen 2.5.1994,  vuoden 2000 
loppuun saakka  sopinut  Lemminkäisen  kanssa  Kuopion  talousalueen 
kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  määrällisestä  ja 
alueellisesta jakamisesta sekä etukäteen sopinut Lemminkäisen kanssa 
sanottujen töiden tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista ja tarjonnut 
sen  mukaisesti.  Lisäksi  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska 
Asfaltti)  on  jossain  määrin  etukäteen  sopinut  myös  Sata-Asfaltin, 
Valtatien ja Asfalttineliön kanssa mainittujen töiden tarjouskilpailuissa 
tarjottavista  hinnoista  sekä  tarjonnut  sen  mukaisesti,  Sata-Asfaltin 
kanssa  vuodesta  1994 lukien,  ei  kuitenkaan ennen 2.5.1994,  vuoden 
2000  loppuun  saakka,  Valtatien  kanssa  vuosina  1995–2000  sekä 
Asfalttineliön kanssa vuosina 1997–2000, 16.10.2000 saakka,    

-  vuosina  1996–2000  sopinut  Lemminkäisen,  Savatien  ja  Valtatien 
kanssa valtion asfaltointitöiden määrällisestä jakamisesta sekä vuosina 
1999 ja 2000 myös Asfalttineliön, Interasfaltin ja Sata-Asfaltin kanssa, 
Asfalttineliön  kanssa  16.10.2000  saakka,  sanottujen  töiden 
määrällisestä  jakamisesta.  Lisäksi  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien 
Skanska  Asfaltti)  on  vuodesta  1996  alkaen  vuoden  2000  loppuun 
saakka  etukäteen  sopinut  Lemminkäisen  kanssa  mainittujen  töiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti. 
Edelleen Asfaltti-Tekra on vielä jossain määrin etukäteen sopinut myös 
Asfalttineliön,  Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti),  Sata-
Asfaltin,  Savatien  ja  Valtatien  kanssa  valtion  asfaltointitöiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti, 
Sata-Asfaltin,  Savatien  ja  Valtatien  kanssa  vuodesta  1996  alkaen 
vuoden  2000  loppuun  saakka,  Interbetonin  kanssa  vuoden  1997 
loppukesästä,  ei  kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  vuoden  2000  loppuun 
saakka  sekä  Asfalttineliön  kanssa  vuosina  1997–2000,  16.10.2000 
saakka, sekä

-  vuodesta  1996  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka  sopinut 
Lemminkäisen, Savatien ja Valtatien kanssa sekä vuosina 1999 ja 2000 
lisäksi  myös  Asfalttineliön,  Interasfaltin  ja  Sata-Asfaltin  kanssa, 
Asfalttineliön  kanssa  16.10.2000  saakka,  valtion  asfaltointitöiden 
jakamiseen  liittyen  siitä,  ettei  asfalttimassaa  myydä  kartelliin 
kuulumattomille yrityksille.
 

Sata-Asfaltti,  jonka  osakekannan  Asfaltti-Tekra  on  maaliskuussa 
vuonna 2000 hankkinut, on puolestaan edellä esitetyn perusteella:

-  vuodesta  1994 lukien,  ei  kuitenkaan ennen 2.5.1994,  vuoden 2000 
loppuun  saakka  jossain  määrin  sopinut  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  kanssa  Kuopion  talousalueen  kuntien  ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista 
hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti, 

-  vuosina  1999  ja  2000  sopinut  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien 
Skanska Asfaltti), Asfalttineliön, Interasfaltin, Lemminkäisen, Savatien 
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ja  Valtatien  kanssa,  Asfalttineliön  kanssa  16.10.2000 saakka,  valtion 
asfaltointitöiden  määrällisestä  jakamisesta.  Lisäksi  Sata-Asfaltti  on 
vuodesta  1996  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka  jossain  määrin 
etukäteen  sopinut  Asfaltti-Tekran  kanssa  mainittujen  töiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti, 
sekä

-  vuosina  1999  ja  2000  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien  Skanska 
Asfaltti),  Asfalttineliön,  Interasfaltin,  Lemminkäisen,  Savatien  ja 
Valtatien  kanssa,  Asfalttineliön  kanssa  16.10.2000  saakka,  valtion 
asfaltointitöiden  jakamiseen  liittyen  siitä,  ettei  asfalttimassaa  myydä 
kartelliin kuulumattomille yrityksille.
 

Savatien asfaltointi- ja tienpäällystysliiketoiminta, jonka Asfaltti-Tekra 
on helmikuussa vuonna 2000 hankkinut, on edellä esitetyn perusteella: 

- vuonna 2000, 16.2.2000 alkaen aina saman vuoden loppuun saakka, 
sopinut  Asfalttineliön,  Interasfaltin,  Lemminkäisen,  Sata-Asfaltin  ja 
Valtatien  kanssa,  Asfalttineliön  kanssa  16.10.2000  saakka,  valtion 
asfaltointitöiden määrällisestä jakamisesta, sekä

-vuonna 2000, 16.2.2000 alkaen aina saman vuoden loppuun saakka, 
sopinut  Asfalttineliön,  Interasfaltin,  Lemminkäisen,  Sata-Asfaltin  ja 
Valtatien  kanssa,  Asfalttineliön  kanssa  16.10.2000  saakka,  valtion 
asfaltointitöiden  jakamiseen  liittyen  lisäksi  siitä,  ettei  asfalttimassaa 
myydä kartelliin kuulumattomille yrityksille.
   

Super Asfaltti Oy

Super Asfaltti on edellä esitetyn perusteella:

-  vuosina  2000  ja  2001,  7.7.2001  saakka,  sopinut  Interasfaltin, 
Lemminkäisen,  Valtatien  sekä  erään  kolmannen yhtiön kanssa  Turun 
seudun kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden alueellisesta ja 
määrällisestä  jakamisesta  sekä  etukäteen  sopinut  mainitun  erään 
kolmannen  yhtiön  kanssa  sanottujen  töiden  tarjouskilpailuissa 
tarjottavista hinnoista ja tarjonnut sen mukaisesti. Lisäksi Super Asfaltti 
on vuosina 1998 ja 1999, ei kuitenkaan ennen 16.4.1998, jossain määrin 
etukäteen  sopinut  mainitun  erään  kolmannen  yhtiön  kanssa  Turun 
seudun  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti. 
Super  Asfaltti  on  vielä  vuosina  1998  ja  2000  sopinut  molempina 
vuosina  kerran  Valtatien  kanssa  sanottujen  töiden  tarjouskilpailuissa 
tarjottavista hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti.
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Valtatie Oy

Valtatie on edellä esitetyn perusteella: 

- vuosina 1995–2000 jossain määrin sopinut Asfaltti-Tekran (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  kanssa  Kuopion  talousalueen  kuntien  ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista 
hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti,  

-  vuoden  1998  maaliskuusta  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka 
sopinut Interbetonin (31.12.1998 lukien Interasfaltti) ja Lemminkäisen 
kanssa  Pirkanmaan  alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien 
asfaltointitöiden määrällisestä jakamisesta sekä sopinut Interbetonin ja 
Lemminkäisen kanssa sanottujen töiden tarjouskilpailuissa tarjottavista 
hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti,

-  vuosina  2000  ja  2001,  8.8.2001  saakka,  sopinut  Interasfaltin, 
Lemminkäisen, Super Asfaltin, Valtatien sekä erään kolmannen yhtiön 
kanssa, Super Asfaltin kanssa 7.7.2001 saakka, Turun seudun kuntien ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  alueellisesta  ja  määrällisestä 
jakamisesta sekä etukäteen sopinut mainitun erään kolmannen yhtiön 
kanssa  sanottujen  töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista  ja 
tarjonnut  sen  mukaisesti.  Lisäksi  Valtatie  on  vuosina  1998  ja  1999, 
jossain  määrin  etukäteen  sopinut  mainitun  erään  kolmannen  yhtiön 
kanssa Turun seudun kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti. 
Valtatie  on  vielä  vuosina  1998  ja  2000  sopinut  molempina  vuosina 
kerran  Super  Asfaltin  kanssa  sanottujen  töiden  tarjouskilpailuissa 
tarjottavista hinnoista sekä tarjonnut sen mukaisesti,

- vuosina 1996–2000 sopinut Asfaltti-Tekran (1.11.2000 lukien Skanska 
Asfaltti),  Lemminkäisen  ja  Savatien  kanssa  valtion  asfaltointitöiden 
määrällisestä  jakamisesta  sekä  vuosina  1999  ja  2000  myös 
Asfalttineliön,  Interasfaltin  ja  Sata-Asfaltin  kanssa,  Asfalttineliön 
kanssa 16.10.2000 saakka, sanottujen töiden määrällisestä jakamisesta. 
Lisäksi Valtatie on vuodesta 1996 alkaen vuoden 2000 loppuun saakka 
jossain  määrin  etukäteen  sopinut  Asfaltti-Tekran  kanssa  mainittujen 
töiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista  hinnoista  sekä  tarjonnut  sen 
mukaisesti, 

- vuodesta 1996 alkaen vuoden 2000 loppuun saakka sopinut Asfaltti-
Tekran (1.11.2000 lukien Skanska Asfaltti), Lemminkäisen ja Savatien 
kanssa  sekä  vuosina  1999  ja  2000  lisäksi  myös  Asfalttineliön, 
Interasfaltin ja Sata-Asfaltin kanssa, Asfalttineliön kanssa 16.10.2000 
saakka,  valtion  asfaltointitöiden  jakamiseen  liittyen  siitä,  ettei 
asfalttimassaa myydä kartelliin kuulumattomille yrityksille,
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-  vuosina  1998  ja  2000  asettanut  yhteistoiminnassa  Lemminkäisen 
kanssa  asfalttimassan  myyntisopimuksissa  Laatu-Asfaltti  P.  Kankare 
Oy:lle  ja  Liedon  Asfalttitehtaat  Oy:lle  näiden  urakoitavissa  olleiden 
kohteiden  suuruutta  ja  asfalttiaseman  hankkimista  koskeneita 
rajoituksia Turun seudulla, sekä

-  vuoden  2000  syksyllä  osallistunut  kilpailijaa  koskeneen 
luottamuksellisen tiedon vaihtamiseen Interasfaltin kanssa. 

Johtopäätös asiassa esitetystä näytöstä

Kilpailuviraston  asiassa  esittämä  näyttö  osoittaa,  että  asfalttialalla 
toimineet  yritykset  ovat  edellä  kerrotuin  tavoin  jakaneet 
asfaltointimarkkinoita  Suomessa.  Markkinoiden  jakaminen  on 
suoritettu  erikseen  yhtäältä  kuntien  ja  yksityisten  teettämien 
asfaltointitöiden  sekä  toisaalta  valtion  asfaltointitöiden  osalta. 
Jakaminen  on  perustunut  joko  tonnimääriin,  markkinaosuuksiin  tai 
asiakkaisiin.  

Kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta asiassa esitetty 
näyttö osoittaa, että asfalttialan yritykset ovat jakaneet markkinoita:
-  Kuopion talousalueella  vuodesta  1994 lukien,  ei  kuitenkaan ennen 
2.5.1994, vuoden 2000 loppuun saakka, 
- Pohjanmaan alueella vuoden 1997 loppukesästä, ei kuitenkaan ennen 
7.7.1997, saman vuoden loppuun saakka, 
- Pirkanmaan alueella vuoden 1998 maaliskuusta alkaen vuoden 2000 
loppuun saakka, sekä 
- Turun seudulla vuosina 2000 ja 2001, 8.8.2001 saakka. 

Kuopion  talousalueella  edellä  mainittuun  markkinoiden  jakoon  ovat 
osallistuneet  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  ja 
Lemminkäinen,  Pohjanmaan  alueella  Interbetoni  ja  Lemminkäinen, 
Pirkanmaan  alueella  Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti), 
Lemminkäinen  ja  Valtatie  sekä  Turun  seudulla  Interasfaltti, 
Lemminkäinen, Super Asfaltti (7.7.2001 saakka) ja Valtatie. 

Valtion asfaltointitöiden osalta markkinoiden jakaminen on puolestaan 
kestänyt vuodesta 1996 alkaen vuoden 2000 loppuun saakka. Kyseiseen 
markkinoiden  jakamiseen  ovat  osallistuneet  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000 
lukien Skanska Asfaltti), Lemminkäinen, Savatie ja Valtatie sekä lisäksi 
vuosina 1999 ja 2000 Asfalttineliö (16.10.2000 saakka), Interasfaltti ja 
Sata-Asfaltti. 

Kilpailuviraston  asiassa  esittämä  näyttö  osoittaa  lisäksi,  että 
asfalttialalla  toimineet  yritykset  ovat  edellä  kerrotuin  tavoin, 
osallistuessaan asfaltointitöistä järjestettyihin tarjouskilpailuihin, ennen 
tarjousten  jättämiselle  asetetun  määräajan  päättymistä  vaihtaneet 
tarjoushintatietoja  keskenään  taikka  antaneet  toisilleen  tai 
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vastaanottaneet  toisiltaan  tarjottavaksi  tarkoitetun  hintatiedon  sekä 
tarjonneet sen mukaisesti.  

Kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta asiassa esitetty 
näyttö  osoittaa,  että  asfalttialan  yritykset  ovat  osallistuneet 
tarjousyhteistyöhön: 
-  Kuopion  talousalueella  vuodesta  1994 lukien,  ei  kuitenkaan ennen 
2.5.1994, vuoden 2000 loppuun saakka, 
- Pohjanmaan alueella vuoden 1997 loppukesästä, ei kuitenkaan ennen 
7.7.1997, saman vuoden loppuun saakka, 
- Pirkanmaan alueella vuoden 1998 maaliskuusta alkaen vuoden 2000 
loppuun saakka, sekä 
- Turun seudulla vuosina 2000 ja 2001, 8.8.2001 saakka, sekä lisäksi 
jossain määrin myös vuosina 1998 ja 1999. 

Edellä mainittuun tarjousyhteistyöhön ovat osallistuneet:
-  Kuopion  talousalueella  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska 
Asfaltti) ja Lemminkäinen vuodesta 1994 alkaen, ei kuitenkaan ennen 
2.5.1994,  vuoden  2000  loppuun  saakka,  sekä  lisäksi  jossain  määrin 
myös Sata-Asfaltti vuodesta 1994 alkaen, ei kuitenkaan ennen 2.5.1994, 
vuoden  2000  loppuun  saakka,  Valtatie  vuosina  1995–2000  ja 
Asfalttineliö vuosina 1997–2000, 16.10.2000 saakka,  
- Pohjanmaan alueella Interbetoni ja Lemminkäinen,  
-  Pirkanmaan  alueella  Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti), 
Lemminkäinen ja Valtatie, sekä  
-  Turun  seudulla  Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti), 
Lemminkäinen, Super Asfaltti (7.7.2001 saakka) ja Valtatie.   

Valtion asfaltointitöiden osalta tarjousyhteistyö on puolestaan kestänyt 
vuodesta  1996  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka. 
Tarjousyhteistyöhön ovat osallistuneet Asfaltti-Tekra (1.11.2000 lukien 
Skanska Asfaltti)  ja  Lemminkäinen sekä lisäksi  jossain määrin myös 
Sata-Asfaltti,  Savatie  ja  Valtatie  vuodesta  1996 alkaen  vuoden  2000 
loppuun  saakka,  Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  vuoden 
1997 loppukesästä, ei kuitenkaan ennen 7.7.1997, vuoden 2000 loppuun 
saakka sekä Asfalttineliö vuosina 1997–2000, 16.10.2000 saakka.
 
Kilpailuviraston markkinoiden jaosta ja tarjouskilpailuissa sovelletuista 
järjestelyistä  tai  yhteistoiminnasta  esittämä  näyttö  on  kuntien  ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  osalta  kattanut  Kuopion 
talousalueen, Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueet sekä Turun seudun. Sen 
sijaan  markkinaoikeus  on  katsonut  jääneen  näyttämättä,  että  muiden 
alueiden  osalta  olisi  tapahtunut  sanottua  sopimista  tai  järjestelyjä. 
Kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta markkinoiden 
jaon ja tarjousyhteistyön ei siten ole näytetty olleen valtakunnallista.  

Sen sijaan valtion asfaltointityöt ovat kattaneet maantieteellisesti koko 
Suomen  alueen.  Markkinoiden  jako  ja  tarjouskilpailuissa  sovelletut 
järjestelyt  tai  yhteistoiminta  ovat  siten  kyseisten  töiden  osalta  olleet 
valtakunnallisia. 
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Esitetty näyttö osoittaa, että sovittujen jakojen toteutumista on seurattu 
kilpailijoiden välisissä tapaamisissa. Kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden  osalta  yritykset  ovat  kokoontuneet 
seurantapalavereihin Pirkanmaan alueella vuosina 1998–2000 ja Turun 
seudulla  vuonna  2001.  Valtion  asfaltointitöiden  osalta  puolestaan 
Lemminkäinen  on  vuosina  1996–2000  huolehtinut  seurannasta 
pitämällä  kirjaa  urakoiden  toteutumisesta.  Lisäksi  valtion 
asfaltointitöiden  osalta  kyseiseen  seurantaan  on  näytetty  liittyneen 
yhtenä vuotena, että tehtyjä urakoita on jälkeenpäin tasattu sovittujen 
osuuksien mukaisiksi niin sanotulla tekaistulla laskulla.

Esitetty  näyttö  osoittaa,  että  edellä  mainittuihin  menettelyihin  ovat 
osallistuneet  yritysten  johtotason  henkilöt  tai  muut  henkilöt,  joiden 
vastuulle  asfaltointitöiden  tarjoustoiminta  yrityksessä  on  kuulunut. 
Lemminkäiseltä  sanottuihin  menettelyihin  ovat  osallistuneet  yhtiön 
Päällystys-  ja  kiviainesryhmän  johtajana  toiminut  Matti  Kokko  sekä 
hänen  alaisistaan  Pekka  Tammi,  Risto  Kröger,  Arto  Savela,  Hannu 
Haapamäki, Pekka Maijala, Seppo Määttänen, Timo Tuokko ja Erkki 
Mäkelä.  Valtatieltä  kyseisiin  menettelyihin  ovat  osallistuneet  yhtiön 
toimitusjohtajana  toiminut  Antero  Blomberg  sekä  hänen  alaisistaan 
Timo Vainionpää, Erkki Peltomäki, Hannu Oittinen ja Veikko Huotari, 
Savatieltä  yhtiön hallituksen  puheenjohtajana  toiminut  Seppo Aho ja 
yhtiön asfalttiyksikön johtajana toiminut Seppo Kemppainen, Asfaltti-
Tekrasta  (1.11.2000 lukien  Skanska  Asfaltti)  yhtiön  toimitusjohtajina 
toimineet Heikki Alanen ja Hannu Seva sekä heidän alaisistaan Jarmo 
Sikanen,  Interbetonilta  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  yhtiön 
toimitusjohtajana toiminut Olli Kokkonen sekä hänen alaisistaan Juhani 
Kallio,  Alpo  Mänttäri  ja  Pekka  Vuorinen,  Asfalttineliöstä  yhtiön 
toimitusjohtajana toiminut Kalevi Hakkarainen,  Sata-Asfaltista yhtiön 
toimitusjohtajana toiminut Leo Keinonen sekä hänen alaisistaan Martti 
Luomala  ja  Pauli  Sistonen  sekä  Super  Asfaltista  yhtiön 
toimitusjohtajana toiminut Timo Mäki.

Lemminkäisellä  on  ollut  edellä  kuvatuissa  menettelyissä  keskeinen 
asema. Esitetyn näytön perusteella Lemminkäinen on ollut  osallisena 
kaikissa  markkinoiden  jakamista  ja  tarjousyhteistyötä  koskeneissa 
järjestelyissä. 
 
Edellä  esitetyn  lisäksi  asiassa  esitetty  näyttö  osoittaa,  että  valtion 
asfaltointitöitä  koskeneeseen  sopimiseen  on  lisäksi  liittynyt  kielto 
myydä  asfalttimassaa  kartelliin  kuulumattomille  yrityksille  ja  että 
asfalttimassan  myynnin  yhteydessä  Turun  seudulla  on 
yhteistoiminnassa  asetettu  rajoituksia  pienten  yritysten  urakoitavissa 
olleiden kohteiden suuruudelle ja asfalttiaseman hankkimiselle. 

Esitetty näyttö osoittaa myös,  että Interasfaltin ja Valtatien välillä on 
tapahtunut luottamukselliseksi luokiteltavan tiedon vaihtamista. Lisäksi 
myös  Asfalttiliiton  ja  Lemminkäisen  välillä  on  tapahtunut 
luottamukselliseksi luokiteltavan tiedon vaihtamista. 
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Sen sijaan asiassa on jäänyt näyttämättä, että Kilpailuviraston esityksen 
kohteena  olevat  tahot  olisivat  osallistuneet  hintayhteistyöhön 
Asfalttiliitossa, estäneet tai hankaloittaneet uusien yrittäjien tuloa alalle, 
painostaneet kartellin ulkopuolisia yrittäjiä liittymään kartelliin taikka 
käyttäneet  välillistä  boikottia  uhkailemalla  laitteiden  myyjiä 
liikesuhteiden  katkaisemisella,  mikäli  nämä myyvät  laitteita  puheena 
oleviin järjestelyihin kuulumattomille tai uusille yrittäjille.

Oikeudellinen arviointi 

Kysymyksessä  oleva  Kilpailuviraston  esitys  koskee  ajanjaksoa 
2.5.1994–11.2.2002.  Tämän  vuoksi  edellä  näytön  arviointi  -jaksossa 
todettua  menettelyä  on  oikeudellisesti  arvioitava  kilpailunrajoituslain 
5 ja 6 §:n säännösten valossa sellaisina kuin kyseiset säännökset olivat 
voimassa  lailla  480/1992  säädetyssä  muodossaan.  Näin  ollen  myös 
jäljempänä  olevilla  viittauksilla  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:ään 
tarkoitetaan siten nimenomaan sanottuja kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n 
säännöksiä.   

Sovellettavista kilpailunrajoituslain säännöksistä

Kilpailunrajoituslain 5 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei 
saa soveltaa sopimusta  tai  yhteisymmärryksessä  toisen kanssa muuta 
järjestelyä, jonka mukaan tavaran myymistä, ostamista tai palveluksen 
suorittamista koskevassa tarjouskilpailussa
1) jonkun on luovuttava tarjouksen tekemisestä;
2) jonkun on annettava korkeampi tai alempi tarjous kuin toisen; tai
3) tarjoushinta,  ennakko  tai  luottoehto  muutoin  perustuu  tarjoajien 

yhteistoimintaan sellaisessa tarjouskilpailussa.

Kilpailunrajoituslain  säätämiseen  johtaneessa  hallituksen  esityksessä 
laiksi kilpailunrajoituksista (HE 162/1991 vp) on edellä mainittua lain 5 
§:n 1 momentin säännöstä koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa 
todettu,  että  kyseisellä,  niin  sanotulla  tarjouskartellikiellolla  pyritään 
suojaamaan  ensinnäkin  tarjouksen  pyytäjän  luottamusta  siihen,  että 
tarjous edustaa sen antajan kilpailumahdollisuuksia ja toisaalta kysyntä- 
ja  tarjontaolosuhteisiin  perustuvan  hintamekanismin  toimivuutta 
tarjouskilpailussa (HE 162/1991 vp s. 9).

Kilpailunrajoituslain  5  §:n  1  momentin  säännös  on  sanamuodoltaan 
identtinen sitä edeltäneen kilpailunrajoituksista annetun lain (709/1988) 
5  §:n  1  momentin säännöksen kanssa,  mikä  seikka  on  todettu  myös 
edellä  mainitussa  kilpailunrajoituslain  säätämiseen  johtaneessa 
hallituksen esityksessä laiksi kilpailunrajoituksista (HE 162/1991 vp s. 
9).  Kilpailunrajoituksista  annetun  lain  (709/1988)  säätämiseen 
johtaneessa  hallituksen  esityksessä  laiksi  kilpailunrajoituksista  (HE 
148/1987  vp)  on  mainittua  tarjouskartellikieltoa  koskevaan 
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säännökseen  liittyen  todettu,  että  kielto  koskisi  vain  sopimuksen  tai 
siihen  rinnastettavan  järjestelyn  soveltamista,  mutta  ei  pelkkää 
yhteistoimintaan  velvoittavan  sopimuksen  tekemistä.  Säännöksessä 
mainitut  yhteistoimintamuodot  olisivat  kiellettyjä  siitä  riippumatta, 
perustuuko yhteistoiminta etukäteiseen sopimukseen vai ei. Säännöksen 
mukaan  kiellettyä  on  paitsi  nimenomaisen  sopimuksen  soveltaminen 
myös  muun  sellaisen  järjestelyn  soveltaminen,  joka  perustuu 
kilpailijoiden yhteisymmärrykseen (HE 148/1987 vp s. 20). 
 
Edellä  mainittu  kilpailunrajoituslain  5  §:n  1  momentti  koskee 
elinkeinonharjoittajien  yhteistyötä  nimenomaan  tarjouskilpailussa. 
Säännöksen  on  siten  katsottava  olevan  erityissäännöksen  asemassa 
suhteessa  kilpailunrajoituslain  6  §:ään  nähden,  jonka  1  kohdassa 
kielletään  samalla  tuotanto-  tai  jakeluportaalla  toimivien 
elinkeinonharjoittajien  tai  näiden  yhteenliittymien  välinen 
hintayhteistyö.  Näin  ollen  tarjouskilpailussa  esiintyvään yhteistyöhön 
tulee  sovellettavaksi  edellä  mainittu  kilpailunrajoituslain  5  §:n 
1 momentin säännös.

Kilpailunrajoituslain  6  §:n  mukaan  puolestaan  samalla  tuotanto-  tai 
jakeluportaalla toimivat elinkeinonharjoittajat tai näiden yhteenliittymät 
eivät  saa  sopimuksella,  päätöksellä  tai  niihin  rinnastettavalla 
menettelyllä
1) määrätä tai suosittaa elinkeinotoiminnassa perittäviä tai maksettavia 

hintoja tai vastikkeita; tai
2) rajoittaa tuotantoa,  jakaa markkinoita tai  hankintalähteitä,  elleivät 

ne  ole  välttämättömiä  järjestelyille,  jotka  tehostavat  tuotantoa  tai 
jakelua taikka edistävät teknistä tai taloudellista kehitystä ja hyöty 
pääosaltaan tulee asiakkaille tai kuluttajille.

Kilpailunrajoituslain  säätämiseen  johtaneessa  hallituksen  esityksessä 
laiksi kilpailunrajoituksista (HE 162/1991 vp) on edellä mainittua lain 
6 §:n säännöstä koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että 
säännös  koskee  sekä  yritysten  nimenomaisia  sopimuksia  tai  tähän 
rinnastettavaa  yritysten  yhteisymmärrystä  kuin  myös  yritysten 
yhteiselinten  ja  yhteenliittymien  päätöksiä  tai  vastaavia  järjestelyjä, 
joilla  rajoitetaan  ja  ohjataan  horisontaalisessa  tasossa  yritysten 
kilpailukeinojen  käyttöä.  Siten  yrittäjien  yhteistoiminta  voi  perustua 
nimenomaiseen tai hiljaiseen sopimukseen (HE 162/1991 vp s. 10). 

Kilpailunrajoituslain  6  §:n  2  kohdan  säännöstä  koskevissa 
yksityiskohtaisissa  perusteluissa  on  edellä  mainitussa  hallituksen 
esityksessä (HE 162/1991 vp) puolestaan todettu, että pelkkä tuotannon 
rajoittaminen sekä markkinoiden tai hankintalähteiden jakaminen olisi 
aina kiellettyä. Markkinoiden jakoa koskevat järjestelyt voivat koskea 
markkinaosuuksia,  markkina-alueita  tai  asiakkaita,  joille  hyödykettä 
myydään.  Järjestelyjä  on  pidettävä  haitallisina,  koska  markkinoiden 
jakaminen  antaa  yrityksille  suojatun  toiminta-alueen,  jossa  niillä  on 
mahdollisuus  harjoittaa  kuluttajien  kannalta  epäedullista  hinnoittelua. 
Kilpailun  puuttuminen  ei  yllytä  yritystä  tehostamaan  toimintaansa. 
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Lisäksi  kuluttajien  valintamahdollisuudet  ja  tilaisuudet  hinta-  ja 
laatuvertailujen tekemiseen vaikeutuvat. Markkinaosuuksien määrittely 
ja  jakaminen  johtavat  myös  tuotannon  rajoituksiin  ainakin 
ylikapasiteettitilanteissa,  minkä  seurauksena  on  elinkeinoelämän 
tehokkuuden väheneminen. Kyseessä olevan kohdan mukaan tuotannon 
rajoittaminen,  markkinoiden  tai  hankintalähteiden  jakaminen  olisi 
sallittua  silloin,  kun  ne  ovat  välttämättömiä  järjestelyille,  jotka 
tehostavat tuotantoa tai jakelua taikka edistävät teknistä tai taloudellista 
kehitystä  ja  hyöty  pääosaltaan  tulee  asiakkaille  tai  kuluttajille. 
Tällaisissa  järjestelyissä  yritys  joutuisi  siihen  sisältyvän 
kilpailunrajoituksen sallittavuutta harkitessaan selvittämään järjestelyn 
hyödyt  ja  olemaan  varautunut  osoittamaan  ne  tarvittaessa 
kilpailuviranomaisille.  Rajoitukset  eivät  luonnollisesti  saisi  olla 
kokonaisuuteen  nähden  liiallisia.  Kiellettyjä  olisivat  aina  järjestelyt, 
joihin sisältyy osana hintayhteistyötä (HE 162/1991 vp s. 10–12). 

Kilpailunrajoituslain  6  §:n  soveltaminen  ei  edellytä  varsinaista 
sopimista,  vaan  kiellettyä  on  myös  toiminnan  yhdenmukaistaminen. 
Tällä tarkoitetaan menettelytapoja, joilla yritykset ilman nimenomaista 
sopimusta  keskinäisin  kontaktein  tarkoituksellisesti  vaikuttavat 
toistensa  tulevaan  kilpailukäyttäytymiseen  poistamalla 
yhteisymmärryksessä yhdenmukaisen käyttäytymisen esteitä. Kiellettyä 
on  luovuttaa  kilpailijoiden  haltuun  sellaista  nykyistä  tai  tulevaa 
hinnoittelua tai hintojen laskemisperusteita koskevaa aineistoa, jollaista 
kilpailijat  voivat  osaltaan  käyttää  kilpailukäyttäytymisen 
yhdenmukaistamiseen.  Hintatiedon  ohella  kiellettyä  on  luovuttaa 
kilpailijoille  muuta  sellaista  luottamuksellista  tietoa,  esimerkiksi 
asiakassuhteita, toimintatavoitteita, tuotantomääriä tai sopimustilannetta 
koskevaa  tietoa,  jollaista  yritykset  eivät  normaalisti  luovuttaisi 
kilpailijoilleen  ja  jonka  perusteella  yhtiöiden  on  mahdollista 
koordinoida kilpailukäyttäytymistään markkinoilla. 

Kielletyn  tietojenvaihdon  tunnusmerkistön  täyttyminen  ei  edellytä 
näyttöä  siitä,  että  yritykset  olisivat  tosiasiallisesti  toimineet 
yhdenmukaisesti  tietojenvaihdon  seurauksena.  Riittävää  on  se,  että 
vaihdettuja  tietoja  on  mahdollista  käyttää  hyväksi 
kilpailukäyttäytymisessä. Tieto on luottamuksellista silloin, kun sitä ei 
ole  saatavissa  yleisistä  lähteistä  ja  kun  tehokkaaseen  kilpailuun 
pyrkivällä  on  intressi  olla  luovuttamatta  sitä  muille 
elinkeinonharjoittajille.

Merkitykselliset hyödyke- ja maantieteelliset markkinat 

Merkityksellisten  hyödyke-  ja  maantieteellisten  markkinoiden 
täsmällinen  määrittely  on  tarpeen  sellaisissa  kilpailunrajoitusasioissa, 
joissa yritysten markkinaosuuden selvittäminen kysymyksessä olevilla 
markkinoilla on välttämätöntä. 
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Kilpailuviraston  esitys  koskee  markkinoiden  jakoa  ja  tarjouskartellia 
asfalttialalla.  Kilpailunrajoituslain  6  §:n  2  kohdassa  tarkoitetussa 
markkinoiden  jakamisessa  on  kysymys  samalla  tuotanto-  tai 
jakeluportaalla  toimivien  elinkeinonharjoittajien  eli  kilpailevien 
yritysten välisestä kielletystä horisontaalisesta yhteistyöstä. Olennaista 
asian arvioinnille eivät näin ollen ole yritysten tarkat markkinaosuudet, 
vaan  se,  toimivatko  yritykset  samoilla  markkinoilla  eli  ovatko  ne 
toistensa kilpailijoita. Tällöin ei edellytetä, että yritykset tosiasiallisesti 
toimisivat samoilla markkinoilla, vaan riittävää on, että yrityksillä on 
siihen  tosiasiallinen  mahdollisuus.  Riittävää  on,  että  yritykset  ovat 
toistensa  mahdollisia  kilpailijoita.  Kilpailunrajoituslain  5  §:n 
1 momentissa tarkoitettu niin sanottu tarjouskartellikielto on puolestaan 
kielletty elinkeinotoiminnassa. 

Kaikki  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat  yritykset  toimivat 
asfalttialalla ja harjoittavat asfaltointiliiketoimintaa Suomessa. Alalla jo 
toimivina  yrityksinä  niiden  on  katsottava  olevan  ainakin  toistensa 
mahdollisia kilpailijoita Suomessa myös niillä alueilla, joilla ne eivät 
ole  toistaiseksi  toimineet.  Yritykset  ovat  ryhtyneet  edellä  todettuihin 
menettelyihin elinkeinotoiminnassaan. 

Edellä  lausutun  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo,  ettei 
merkityksellisiä  hyödyke-  ja  maantieteellisiä  markkinoita  ole  tarpeen 
määritellä Kilpailuviraston esityksessä suoritettua tarkemmin. 

Kilpailunrajoituslain säännösten rikkominen 

Kilpailunrajoituslain 6 §:ssä on muun ohella kielletty samalla tuotanto- 
tai  jakeluportaalla  toimivien  elinkeinonharjoittajien  tai  näiden 
yhteenliittymien  sopimuksella,  päätöksellä  tai  niihin  rinnastettavalla 
menettelyllä tapahtuva markkinoiden jakaminen. 

Kysymyksessä  olevan  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat 
yritykset  ovat  samalla  tuotanto-  tai  jakeluportaalla  toimivia 
elinkeinonharjoittajia.  Edellä markkinaoikeuden näytetyksi katsomalla 
menettelyllä  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  sekä 
valtion  asfaltointitöiden  jakamisesta  asianomaiset  yritykset  ovat 
rikkoneet  mainittua  kilpailunrajoituslain  6  §:n  kieltoa  markkinoiden 
jakamisesta jäljempänä ilmenevän mukaisesti. 

Kilpailunrajoituslain 5 §:n 1 momentissa on puolestaan säädetty niin 
sanotusta tarjouskartellikiellosta, jonka mukaan elinkeinotoiminnassa ei 
saa soveltaa sopimusta  tai  yhteisymmärryksessä  toisen kanssa muuta 
järjestelyä, jonka mukaan tavaran myymistä, ostamista tai palveluksen 
suorittamista koskevassa tarjouskilpailussa jonkun on joko luovuttava 
tarjouksen tekemisestä tai annettava korkeampi tai alempi tarjous kuin 
toisen  taikka  jossa  tarjoushinta,  ennakko  tai  luottoehto  muutoin 
perustuu tarjoajien yhteistoimintaan sellaisessa tarjouskilpailussa.
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Kysymyksessä  olevan  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat 
yritykset  ovat  elinkeinonharjoittajia.  Edellä  markkinaoikeuden 
näytetyksi katsomalla menettelyllä asianomaiset yritykset ovat kuntien 
ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden sekä valtion asfaltointitöiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavien hintojen osalta soveltaneet sopimusta tai 
yhteisymmärryksessä  toisen  kanssa  muuta  järjestelyä,  jonka  mukaan 
joidenkin  on  tarjouskilpailuissa  ollut  annettava korkeampi tai  alempi 
hinta kuin toisten taikka tarjoushinta muutoin on perustunut kyseisten 
yritysten  yhteistoimintaan.  Kyseiset  yritykset  ovat  siten 
elinkeinotoiminnassaan  rikkoneet  kilpailunrajoituslain  5  §:n 
1 momentissa säädettyä niin sanottua tarjouskartellikieltoa jäljempänä 
ilmenevän mukaisesti. 

Asfalttiliitto ry 

Asfalttiliitto  on  kilpailunrajoituslain  6  §:ssä  tarkoitettu 
elinkeinonharjoittajien  yhteenliittymä.  Asfalttiliitto  on  luovuttaessaan 
edellä  kerrotulla  tavalla  vuonna  1997  kesäkuussa  kilpailijoita 
koskeneita  luottamuksellisia  tietoja  rikkonut  kilpailunrajoituslain 
6 §:ään sisältyvää kieltoa luottamuksellisen tiedon vaihtamisesta.  
  

Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy

Interbetoni (31.12.1998 lukien Interasfaltti) on edellä kerrotuin tavoin 
menetellessään rikkonut kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdassa säädettyä 
kieltoa markkinoiden jakamisesta: 

-  vuoden  1997  loppukesästä,  ei  kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  saman 
vuoden  loppuun  saakka  Pohjanmaan  alueen  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien asfaltointitöiden osalta,  

-  vuoden  1998  maaliskuusta  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka 
Pirkanmaan alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden 
osalta, 

-  vuosina  2000  ja  2001,  8.8.2001  saakka,  Turun  seudun  kuntien  ja 
yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta, sekä

- vuosina 1999 ja 2000 valtion asfaltointitöiden osalta. 

Edellä mainitun lisäksi Interbetoni (31.12.1998 lukien Interasfaltti) on 
edellä  kerrotuin  tavoin  menetellessään  rikkonut  kilpailunrajoituslain 
5 §:n 1 momentissa säädettyä niin sanottua tarjouskartellikieltoa:  

-  vuoden  1997  loppukesästä,  ei  kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  saman 
vuoden  loppuun  saakka  Pohjanmaan  alueen  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien asfaltointitöiden osalta,  
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-  vuoden  1998  maaliskuusta  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka 
Pirkanmaan alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden 
osalta, 
-  vuosina  2000  ja  2001,  8.8.2001  saakka,  Turun  seudun  kuntien  ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  osalta,  sekä  lisäksi  jossain 
määrin myös vuosina 1998 ja 1999 sanottujen töiden osalta, sekä
 
-  vuoden  1997  loppukesästä,  ei  kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  vuoden 
2000 loppuun saakka jossain määrin valtion asfaltointitöiden osalta.

Lisäksi  Interasfaltti  on  vuosina  1999  ja  2000  rikkonut 
kilpailunrajoituslain  6  §:ää  myös  sopimalla  valtion  asfaltointitöiden 
jakamiseen  liittyen  siitä,  ettei  asfalttimassaa  myydä  kartelliin 
kuulumattomille yrityksille.

Interasfaltti  on  vielä  osallistuessaan  edellä  kerrotulla  tavalla  vuonna 
2000  syksyllä  kilpailijaa  koskeneen  luottamuksellisten  tietojen 
vaihtamiseen  rikkonut  kilpailunrajoituslain  6  §:ään  sisältyvää  kieltoa 
luottamuksellisen tiedon vaihtamisesta.  
 
 
Lemminkäinen Oyj

Lemminkäinen  on  edellä  kerrotuin  tavoin  menetellessään  rikkonut 
kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdassa säädettyä kieltoa markkinoiden 
jakamisesta: 
 
-  vuodesta  1994 lukien,  ei  kuitenkaan ennen 2.5.1994,  vuoden 2000 
loppuun saakka Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden osalta,   

-  vuoden  1997  loppukesästä,  ei  kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  saman 
vuoden  loppuun  saakka  Pohjanmaan  alueen  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien asfaltointitöiden osalta,  

-  vuoden  1998  maaliskuusta  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka 
Pirkanmaan alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden 
osalta, 

-  vuosina  2000  ja  2001,  8.8.2001  saakka,  Turun  seudun  kuntien  ja 
yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta, sekä

-  vuodesta  1996  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka  valtion 
asfaltointitöiden osalta. 
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Edellä  mainitun  lisäksi  Lemminkäinen  on  edellä  kerrotuin  tavoin 
menetellessään  rikkonut  kilpailunrajoituslain  5  §:n  1  momentissa 
säädettyä niin sanottua tarjouskartellikieltoa:  

-  vuodesta  1994 lukien,  ei  kuitenkaan ennen 2.5.1994,  vuoden 2000 
loppuun saakka Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden osalta,   
 
-  vuoden  1997  loppukesästä,  ei  kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  saman 
vuoden  loppuun  saakka  Pohjanmaan  alueen  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien asfaltointitöiden osalta,  
 
-  vuoden  1998  maaliskuusta  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka 
Pirkanmaan alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden 
osalta, 
 
-  vuosina  2000  ja  2001,  8.8.2001  saakka,  Turun  seudun  kuntien  ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  osalta,  sekä  lisäksi  jossain 
määrin myös vuosina 1998 ja 1999 sanottujen töiden osalta, sekä
 
-  vuodesta  1996  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka  valtion 
asfaltointitöiden osalta.

Lisäksi Lemminkäinen on rikkonut kilpailunrajoituslain 6 §:ää myös:
  
- vuodesta 1996 alkaen vuoden 2000 loppuun saakka sopimalla valtion 
asfaltointitöiden  jakamiseen  liittyen  siitä,  ettei  asfalttimassaa  myydä 
kartelliin kuulumattomille yrityksille, sekä 
 
-  vuosina  1998  ja  2000  asettamalla  yhteistoiminnassa  kilpailijansa 
kanssa asfalttimassan myyntisopimuksissa Turun seudulla urakoitavissa 
olleiden kohteiden suuruutta ja asfalttiaseman hankkimista koskeneita 
rajoituksia.
 

Lemminkäinen on vielä osallistuessaan edellä kerrotulla tavalla vuonna 
1997  kesäkuussa  kilpailijoita  koskeneiden  luottamuksellisten  tietojen 
vaihtamiseen  rikkonut  kilpailunrajoituslain  6  §:ään  sisältyvää  kieltoa 
luottamuksellisen tiedon vaihtamisesta.

Rudus Asfaltti Oy

Asfalttineliö, jonka osakekannan Rudus Asfaltti on kesäkuussa vuonna 
2000  hankkinut,  on  edellä  kerrotuin  tavoin  menetellessään  rikkonut 
kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdassa säädettyä kieltoa markkinoiden 
jakamisesta  vuosina  1999  ja  2000,  16.10.2000  saakka,  valtion 
asfaltointitöiden osalta. 
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Edellä  mainitun  lisäksi  Asfalttineliö  on  edellä  kerrotuin  tavoin 
menetellessään  rikkonut  kilpailunrajoituslain  5  §:n  1  momentissa 
säädettyä niin sanottua tarjouskartellikieltoa:  
 
 -  vuosina  1997–2000,  16.10.2000  saakka,  jossain  määrin  Kuopion 
talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta, 
sekä  
 
-  vuosina  1997–2000,  16.10.2000  saakka,  jossain  määrin  valtion 
asfaltointitöiden osalta.

Lisäksi  Asfalttineliö  on  vuosina  1999  ja  2000,  16.10.2000  saakka, 
rikkonut  kilpailunrajoituslain  6  §:ää  myös  sopimalla  valtion 
asfaltointitöiden  jakamiseen  liittyen  siitä,  ettei  asfalttimassaa  myydä 
kartelliin kuulumattomille yrityksille.
 

SA-Capital Oy

Savatie  on  edellä  kerrotuin  tavoin  menetellessään  rikkonut 
kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdassa säädettyä kieltoa markkinoiden 
jakamisesta  vuosina  1996–2000,  15.2.2000  saakka,  valtion 
asfaltointitöiden osalta. 

Edellä  mainitun  lisäksi  Savatie  on  edellä  kerrotuin  tavoin 
menetellessään  rikkonut  kilpailunrajoituslain  5  §:n  1  momentissa 
säädettyä  niin  sanottua  tarjouskartellikieltoa  vuosina  1996–2000, 
15.2.2000 saakka, jossain määrin valtion asfaltointitöiden osalta. 
 
Lisäksi Savatie on vielä rikkonut kilpailunrajoituslain 6 §:ää vuosina 
1996–2000,  15.2.2000  saakka,  sopimalla  valtion  asfaltointitöiden 
jakamiseen  liittyen  siitä,  ettei  asfalttimassaa  myydä  kartelliin 
kuulumattomille yrityksille.
 

Skanska Asfaltti Oy

Asfaltti-Tekra (1.11.2000 lukien Skanska Asfaltti) on edellä kerrotuin 
tavoin menetellessään rikkonut kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdassa 
säädettyä kieltoa markkinoiden jakamisesta: 
 
-  vuodesta  1994 lukien,  ei  kuitenkaan ennen 2.5.1994,  vuoden 2000 
loppuun saakka Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden osalta, sekä  

-  vuodesta  1996  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka  valtion 
asfaltointitöiden osalta. 
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Edellä  mainitun  lisäksi  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska 
Asfaltti)  on  edellä  kerrotuin  tavoin  menetellessään  rikkonut 
kilpailunrajoituslain  5  §:n  1  momentissa  säädettyä  niin  sanottua 
tarjouskartellikieltoa:  
-  vuodesta  1994 lukien,  ei  kuitenkaan ennen 2.5.1994,  vuoden 2000 
loppuun saakka Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden osalta, sekä  
 
-  vuodesta  1996  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka  valtion 
asfaltointitöiden osalta.
 

Lisäksi  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  on  vielä 
rikkonut kilpailunrajoituslain 6 §:ää vuodesta 1996 alkaen vuoden 2000 
loppuun saakka sopimalla valtion asfaltointitöiden jakamiseen liittyen 
siitä, ettei asfalttimassaa myydä kartelliin kuulumattomille yrityksille.
 

Sata-Asfaltti,  jonka  osakekannan  Asfaltti-Tekra  on  maaliskuussa 
vuonna  2000  hankkinut,  on  puolestaan  edellä  kerrotuin  tavoin 
menetellessään rikkonut kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdassa säädettyä 
kieltoa  markkinoiden  jakamisesta  vuosina  1999  ja  2000  valtion 
asfaltointitöiden osalta. 

Edellä  mainitun  lisäksi  Sata-Asfaltti  on  edellä  kerrotuin  tavoin 
menetellessään  rikkonut  kilpailunrajoituslain  5  §:n  1  momentissa 
säädettyä niin sanottua tarjouskartellikieltoa:  

-  vuodesta  1994 lukien,  ei  kuitenkaan ennen 2.5.1994,  vuoden 2000 
loppuun  saakka  jossain  määrin  Kuopion  talousalueen  kuntien  ja 
yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta, sekä  
 
-  vuodesta 1996 alkaen vuoden 2000 loppuun saakka jossain määrin 
valtion asfaltointitöiden osalta.
 

Savatien asfaltointi- ja tienpäällystysliiketoiminta, jonka Asfaltti-Tekra 
on  helmikuussa  vuonna  2000  hankkinut,  on  edellä  kerrotuin  tavoin 
menetellessään rikkonut kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdassa säädettyä 
kieltoa markkinoiden jakamisesta vuonna 2000, 16.2.2000 alkaen aina 
saman vuoden loppuun saakka, valtion asfaltointitöiden osalta. 

Lisäksi Savatien asfaltointi-  ja tienpäällystysliiketoiminta on rikkonut 
kilpailunrajoituslain 6 §:ää vuonna 2000, 16.2.2000 alkaen aina saman 
vuoden loppuun saakka, sopimalla valtion asfaltointitöiden jakamiseen 
liittyen  siitä,  ettei  asfalttimassaa  myydä  kartelliin  kuulumattomille 
yrityksille.
 

Super Asfaltti Oy
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Super  Asfaltti  on  edellä  kerrotuin  tavoin  menetellessään  rikkonut 
kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdassa säädettyä kieltoa markkinoiden 
jakamisesta  vuosina  2000  ja  2001,  7.7.2001  saakka,  Turun  seudun 
kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta. 

Edellä  mainitun  lisäksi  Super  Asfaltti  on  edellä  kerrotuin  tavoin 
menetellessään  rikkonut  kilpailunrajoituslain  5  §:n  1  momentissa 
säädettyä  niin  sanottua  tarjouskartellikieltoa  vuosina  2000  ja  2001, 
7.7.2001  saakka,  Turun  seudun  kuntien  ja  yksityisten  teettämien 
asfaltointitöiden osalta, sekä lisäksi jossain määrin myös vuosina 1998 
ja 1999, ei kuitenkaan ennen 16.4.1998, sanottujen töiden osalta.
 

Valtatie Oy

Valtatie  on  edellä  kerrotuin  tavoin  menetellessään  rikkonut 
kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdassa säädettyä kieltoa markkinoiden 
jakamisesta: 
 
-  vuoden  1998  maaliskuusta  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka 
Pirkanmaan alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden 
osalta, 

-  vuosina  2000  ja  2001,  8.8.2001  saakka,  Turun  seudun  kuntien  ja 
yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta, sekä

-  vuodesta  1996  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka  valtion 
asfaltointitöiden osalta. 

 
Edellä  mainitun  lisäksi  Valtatie  on  edellä  kerrotuin  tavoin 
menetellessään  rikkonut  kilpailunrajoituslain  5  §:n  1  momentissa 
säädettyä niin sanottua tarjouskartellikieltoa:  

- vuosina 1995–2000 jossain määrin Kuopion talousalueen kuntien ja 
yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta, 
 
-  vuoden  1998  maaliskuusta  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka 
Pirkanmaan alueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden 
osalta, 
 
-  vuosina  2000  ja  2001,  8.8.2001  saakka,  Turun  seudun  kuntien  ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  osalta,  sekä  lisäksi  jossain 
määrin myös vuosina 1998 ja 1999 sanottujen töiden osalta, sekä
 
-  vuodesta 1996 alkaen vuoden 2000 loppuun saakka jossain määrin 
valtion asfaltointitöiden osalta.

Lisäksi Valtatie on rikkonut kilpailunrajoituslain 6 §:ää myös:
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- vuodesta 1996 alkaen vuoden 2000 loppuun saakka  sopimalla valtion 
asfaltointitöiden  jakamiseen  liittyen  siitä,  ettei  asfalttimassaa  myydä 
kartelliin kuulumattomille yrityksille, sekä 
 
-  vuosina  1998  ja  2000  asettamalla  yhteistoiminnassa  kilpailijansa 
kanssa asfalttimassan myyntisopimuksissa Turun seudulla urakoitavissa 
olleiden kohteiden suuruutta ja asfalttiaseman hankkimista koskeneita 
rajoituksia.

Valtatie on vielä osallistuessaan edellä kerrotulla tavalla vuonna 2000 
syksyllä kilpailijaa koskeneen luottamuksellisten tietojen vaihtamiseen 
rikkonut  kilpailunrajoituslain  6  §:ään  sisältyvää  kieltoa 
luottamuksellisen tiedon vaihtamisesta.

Rikkomuksen luonne 

Yritysten  välinen  monitahoinen  kartelli  voi  käsittää  sekä  sopimuksia 
että  yhdenmukaisia  menettelytapoja,  se  voi  vaihdella  ajoittain  ja  sen 
mekanismeja  voidaan  sopeuttaa  tarpeen  mukaan.  Myös  kartelliin 
osallistujien  sitoutumisen  aste  voi  vaihdella  ja  järjestelyssä  saattaa 
ilmetä  sisäisiä  ristiriitoja,  kilpailutilanteita  tai  petkuttamista. 
Rikkomukseen  voi  eri  ajanjaksoina  tai  eri  alueilla  osallistua  eri 
yrityksiä. Tällaisista tekijöistä riippumatta kauan kestänyt monitahoinen 
kartelli,  jolla  on yhteinen ja  jatkuva  tavoite,  voidaan katsoa  yhdeksi 
jatkuvaksi kilpailunrikkomukseksi koko sen olemassaoloajan. 

Asfalttialalla on tyypillistä, että teetettävistä asfaltointitöistä järjestetään 
tarjouskilpailu.  Tähän velvoittaa  valtion  ja  kuntien  teettämien  töiden 
osalta  myös  julkisista  hankinnoista  annettu  laki.  Osallistumalla 
tarjouskartelliin  yritykset  ovat  osaltaan  edesauttaneet  ja  varmistaneet 
markkinoiden  jaon  toteutumista  sovitun  mukaisesti.  Toisaalta 
markkinoiden  jakoa  on  toimeenpantu  myös  tarjouskartellin  avulla. 
Puheena  olevat  kilpailunrikkomukset  koostuvat  sinänsä  yritysten 
runsaslukuisista  erillisistä  sopimuksista,  yhdenmukaistetuista 
menettelyistä tai niiden soveltamisesta. Ne ovat kuitenkin kaikki olleet 
osa  suurempaa  markkinoiden  jakamisesta  ja  tarjouskartellista 
muodostuvaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena ja pyrkimyksenä on ollut 
poistaa kilpailu asfalttimarkkinoilta. Tarjouskartelliin osallistuminen ja 
markkinoiden jako ovat siten kiinteästi nivoutuneet toisiinsa.

Markkinat  on  jaettu  ja  tarjousyhteistyötä  harjoitettu  kaikkien 
tilaajaryhmien (valtio, kunnat ja yksityiset) teettämissä asfaltointitöissä. 
Yritysten  johtohenkilöt  ovat  osallistuneet  menettelyihin  useimmiten 
sekä  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  että  valtion 
asfaltointitöiden osalta. Lisäksi Pirkanmaan alueelta on vuosilta 1999–
2000  ja  Turun  seudulta  vuodelta  2001  osoitettu  tapauksia,  joissa 
yritysten välisiin kokouksiin on osallistunut yhtiön johtotason henkilö, 
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vaikka  sanottujen  alueiden  kuntien  ja  yksityisten  teettämät 
asfaltointityöt eivät ole kuuluneet tämän vastuualueeseen. Lähes kaikki 
asfalttialan toimijat ovat olleet osallisina markkinoiden jaossa ja siihen 
liittyneessä  tarjouskartellissa.  Kyseisiä  kilpailunrikkomuksia  on 
toimeenpantu useita vuosia.

Edellä  näytetyiksi  katsotut  yhtäältä  kuntien  ja  yksityisten  teettämiä 
asfaltointitöitä  sekä  toisaalta  valtion  asfaltointitöitä  koskeneet 
markkinoiden jaot ja tarjouskartellit  ovat edellä  todetusti  nivoutuneet 
kiinteästi  yhteen ja niiden yhteisenä ja jatkuvana tavoitteena on ollut 
kilpailun poistaminen sanotuilta markkinoilta. Markkinaoikeus katsoo 
edellä  olevan  perusteella,  että  kysymyksessä  olevat  yritysten  väliset 
markkinoiden jaot ja tarjouskartellit  ovat käsillä olevassa tapauksessa 
muodostaneet  yhden  jatkuvan  kilpailunrikkomuksen  eikä  niitä  ole 
tarkasteltava yksittäisinä, toisiinsa liittymättöminä rikkomuksina. 

Useiden  toisiinsa  nivoutuvien  yksittäisten  kilpailunrikkomusten 
katsomisesta  yhdeksi  jatkuvaksi  kilpailunrikkomukseksi  seuraa  muun 
ohella se, että siihen osallistuneiden yritysten voidaan katsoa vastaavan 
tietyllä alueella koko rikkomuksesta, vaikka ne eivät olisi osallistuneet 
jokaiseen  yksittäiseen  rikkomukseen.  Samoin  se  vaikuttaa  siihen 
ajankohtaan, jolloin kilpailunrajoitus katsotaan lakanneeksi. 

Kaikki  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevat  yritykset  ovat 
osallistuneet  markkinoiden  jakoon  ja  tarjouskartelliin.  Sen  sijaan 
Kilpailuviraston esityksen kohteena olevista tahoista Asfalttiliitto ei ole 
ollut  osallisena  markkinoiden  jaossa  eikä  tarjousyhteistyössä. 
Asfalttiliitto  on  rikkonut  kilpailunrajoituslain  6  §:ää  osallistumalla 
kiellettyyn  tietojen  vaihtamiseen  luovuttamalla  Lemminkäiselle  sen 
kilpailijoiden  luottamuksellisina  pidettäviä  tietoja.  Markkinaoikeus 
katsoo tämän vuoksi,  että Asfalttiliiton kohdalla kysymys ei ole ollut 
yhdestä  jatkuvasta  markkinoiden  jaon  ja  tarjouskartellin  käsittävästä 
kilpailunrikkomuksesta,  vaan  yksittäisestä  pelkästään  tietojenvaihdon 
käsittävästä vuonna 1997 toteutetusta kilpailunrikkomuksesta.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artikla   

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan soveltuminen

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaan 
yhteismarkkinoille soveltumattomia ja kiellettyjä ovat sellaiset yritysten 
väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten 
yhdenmukaistetut  menettelytavat,  jotka  ovat  omiaan  vaikuttamaan 
jäsenvaltioiden  väliseen  kauppaan  ja  joiden  tarkoituksena  on  estää, 
rajoittaa tai vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla tai joista seuraa, että 
kilpailu estyy, rajoittuu tai vääristyy yhteismarkkinoilla. 

Edellä  mainitun  säännöksen  soveltamisen  edellytyksenä  on,  että 
kysymyksessä  oleva  kilpailunrajoitus  on  omiaan  vaikuttamaan 
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jäsenvaltioiden  väliseen  kauppaan.  Euroopan  yhteisöjen 
tuomioistuimen vakiintuneen tulkinnan mukaan käsitteellä ”on omiaan 
vaikuttamaan  jäsenvaltioiden  väliseen  kauppaan”  tarkoitetaan,  että 
menettelytavan  on  objektiivisten  oikeudellisten  ja  tosiasiallisten 
seikkojen  perusteella  annettava  riittävästi  aihetta  epäillä,  että  sillä 
saattaa  olla  tosiasiallisesti  tai  mahdollisesti  suoria  tai  välillisiä 
vaikutuksia jäsenvaltioiden välisen kaupan rakenteeseen.  

Euroopan  yhteisöjen  tuomioistuimen  oikeuskäytännön  mukaan 
sopimuksen  tai  menettelytavan  on  oltava  omiaan  vaikuttamaan 
tuntuvasti  jäsenvaltioiden  väliseen  kauppaan.  Sanotussa 
oikeuskäytännössä  on  kuitenkin  toisaalta  todettu,  ettei  Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa edellytetä, että 
kyseisessä  säännöksessä  tarkoitetut  sopimukset  tai  muut  järjestelyt 
olisivat todellisuudessa vaikuttaneet tuntuvasti jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan,  vaan  sanotussa  säännöksessä  edellytetään  ainoastaan,  että 
kyseiset sopimukset tai muut järjestelyt ovat luonteeltaan sellaisia, että 
niillä voi olla tällainen vaikutus. Vaikutuksen tuntuvuuden arvioinnissa 
on  otettava  huomioon  kulloisenkin  tapauksen  olosuhteet  ja  etenkin 
sopimuksen luonne,  sen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luonne 
sekä asianomaisten yritysten markkina-asema. 

Myös  vain  yhden  jäsenvaltion  alueelle  rajoittuva  kilpailunrajoitus 
saattaa  olla  omiaan  vaikuttamaan  jäsenvaltioiden  väliseen  kauppaan. 
Horisontaaliset  kartellit,  jotka  ulottuvat  yhden  jäsenvaltion  koko 
alueelle,  ovat  yleensä  omiaan  vaikuttamaan  jäsenvaltioiden  väliseen 
kauppaan. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on 
todettu, että yritysten välinen järjestely, joka ulottuu yhden jäsenvaltion 
koko alueelle, on jo luonteeltaan sellainen, että se lujittaa kansallista 
markkinoiden  eristämistä  ja  haittaa  näin  Euroopan  yhteisön 
perustamissopimuksessa tavoiteltua taloudellista vuorovaikutusta. 

Käsillä  olevassa  asiassa  on  kysymys  asfaltointitöiden  markkinoiden 
jakamisesta  ja  tarjouskartellista  Suomessa.  Valtion  töiden  osalta 
kilpailunrajoitus on kattanut koko Suomen eli yhden Euroopan unionin 
jäsenvaltion  alueen.  Kilpailunrajoitukseen  ovat  osallistuneet  lähes 
kaikki  merkittävät  asfaltointiliiketoimintaa  Suomessa  harjoittavat 
yhtiöt. 

Edellä  mainitun  lisäksi  on  huomattava,  että  ainakin  osalla  Suomen 
asfaltointimarkkinoilla  toimivista  ja  myös  kysymyksessä  olevaan 
kilpailunrajoitukseen  osallistuneista  asfaltointiliiketoimintaa 
harjoittavista  yhtiöistä  on  erilaisia  kansainvälisiä  toiminnallisia  ja 
omistuksellisia yhteyksiä. Esimerkiksi Asfaltti-Tekra (1.11.2000 lukien 
Skanska  Asfaltti)  on  kuulunut  kansainväliseen  Skanska-konserniin  ja 
Interasfaltti  puolestaan  kansainväliseen  NCC-konserniin,  joilla 
molemmilla  on  asfaltointitoimintaa  myös  muissa  Euroopan  unionin 
jäsenmaissa. Lisäksi Lemminkäinen on harjoittanut asfaltointitoimintaa 
ainakin Tanskassa.  
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Vaikka  itse  asfaltointityöt  ovatkin  luonteeltaan  sellaisia,  ettei  niitä 
juurikaan  voi  tehdä  eikä  asfalttimassaa  myöskään  toimittaa  muista 
jäsenvaltioista  käsin,  niin  edellä  esitetty  huomioon  ottaen 
markkinaoikeus  katsoo,  että  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena 
olevien  tahojen  edellä  kuvatussa  menettelyssä  on  ollut  kysymys 
sellaisesta menettelystä, joka Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
81 artiklan  1  kohdassa  tarkoitetulla  tavalla  on  ollut  omiaan 
vaikuttamaan  jäsenvaltioiden  väliseen  kauppaan.  Näin  ollen  asiassa 
tulee  arvioitavaksi  myös  kyseisen  menettelyn  mahdollinen  Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisuus. 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan rikkominen 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan mukaan 
yhteismarkkinoille soveltumattomia ja kiellettyjä ovat sellaiset yritysten 
väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien päätökset sekä yritysten 
yhdenmukaistetut  menettelytavat,  jotka  ovat  omiaan  vaikuttamaan 
jäsenvaltioiden  väliseen  kauppaan  ja  joiden  tarkoituksena  on  estää, 
rajoittaa tai vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla tai joista seuraa, että 
kilpailu  estyy,  rajoittuu tai  vääristyy yhteismarkkinoilla,  ja  erityisesti 
sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat: 
a) joilla  suoraan  tai  välillisesti  vahvistetaan  osto-  tai  myyntihintoja 

taikka muita kauppaehtoja;
b) joilla  rajoitetaan  tai  valvotaan  tuotantoa,  markkinoita,  teknistä 

kehitystä taikka investointeja;
c) joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä;
d) joiden  mukaan  eri  kauppakumppaneiden  samankaltaisiin 

suorituksiin  sovelletaan  erilaisia  ehtoja  kauppakumppaneita 
epäedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla,

e) joiden mukaan sopimuksen syntymisen edellytykseksi asetetaan se, 
että  sopimuspuoli  hyväksyy lisäsuoritukset,  joilla  niiden luonteen 
vuoksi  tai  kauppatavan  mukaan  ei  ole  yhteyttä  sopimuksen 
kohteeseen. 

 
Perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa on siten kielletty kaikki 
sellaiset  yritysten  väliset  sopimukset,  yritysten  yhteenliittymien 
päätökset  sekä  yritysten  yhdenmukaistetut  menettelytavat,  joiden 
tarkoituksena  on  estää,  rajoittaa  tai  vääristää  kilpailua 
yhteismarkkinoilla  tai  joista  seuraa,  että  kilpailu  estyy,  rajoittuu  tai 
vääristyy  yhteismarkkinoilla.  Tämän  lisäksi  perustamissopimuksen 
81 artiklassa  on  nimenomaisesti  kielletty  muun  ohella  sellaiset 
sopimukset,  päätökset  ja  menettelytavat,  joilla  suoraan  tai  välillisesti 
vahvistetaan osto- tai  myyntihintoja taikka muita kauppaehtoja, joilla 
rajoitetaan  tai  valvotaan  tuotantoa,  markkinoita  taikka  investointeja 
sekä joilla jaetaan markkinoita. 

Edellä  esitetyn  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo,  että 
Asfalttiliitto,  Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti), 
Lemminkäinen, Asfalttineliö, Savatie, Asfaltti-Tekra (1.11.2000 lukien 
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Skanska  Asfaltti),  Sata-Asfaltti,  Savatien  asfaltointi-  ja 
tienpäällystysliiketoiminta,  Super  Asfaltti  sekä  Valtatie  ovat  edellä 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  vastaiseksi  katsotulla  menettelyllään 
samalla  menetelleet  myös  Euroopan  yhteisön  perustamissopimuksen 
81 artiklan vastaisesti.    

Seuraamusmaksua koskeva arviointi 

Asfalttiliiton,  Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti), 
Lemminkäisen,  Asfalttineliön,  Savatien,  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti),  Sata-Asfaltin,  Savatien  asfaltointi-  ja 
tienpäällystysliiketoiminnan,  Super  Asfaltin  sekä  Valtatien  on  edellä 
todettu  rikkoneen  kilpailunrajoituslakia  ajalla  2.5.1994–8.8.2001. 
Kysymykseen  kyseisen  menettelyn  perusteella  mahdollisesti 
määrättävästä  seuraamusmaksusta  tulee  siten  soveltaa 
kilpailunrajoituslain säännöksiä sellaisina kuin kilpailunrajoituslain 8 ja 
22  §  olivat  voimassa  ennen  1.5.2004  voimaan  tullutta 
kilpailunrajoituslain muutosta.      

Seuraamusmaksun määräämiseen liittyvistä kilpailunrajoituslain säännöksistä 

Kilpailunrajoituslain  8  §:n  1  momentin  (480/1992)  mukaan 
elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka rikkoo lain 4–
7  §:n  säännöksiä,  määrätään  seuraamusmaksu,  jollei  menettelyä  ole 
pidettävä  vähäisenä  tai  seuraamusmaksun  määräämistä  kilpailun 
turvaamisen kannalta muutoin pidetä perusteettomana. 

Kilpailunrajoituslain  säätämiseen  johtaneessa  hallituksen  esityksessä 
laiksi  kilpailunrajoituksista  on  edellä  mainittua  säännöstä  koskevissa 
yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että vähäisenä voitaisiin pitää 
esimerkiksi  alueellisesti  tai  ajallisesti  rajoittunutta  toimintaa  tai 
toimintaa, jonka taloudelliset vaikutukset ovat vähäisiä (HE 162/1991 
vp s. 12).  

Kilpailunrajoituslain  8  §:n  2  momentissa  (480/1992)  puolestaan 
säädetään,  että  seuraamusmaksua  määrättäessä on otettava  huomioon 
kilpailunrajoituksen  laatu  ja  laajuus  sekä  sen  kestoaika.  Maksun 
suuruus  on  viidestä  tuhannesta  markasta  (840,94  euroa)  neljään 
miljoonaan  markkaan  (672.751,70  euroa).  Jos  kilpailunrajoitus  ja 
olosuhteet  huomioon  ottaen  on  perusteltua,  mainittu  määrä  saadaan 
ylittää.  Maksu  saa  kuitenkin  olla  enintään  10  prosenttia  kunkin 
kilpailunrajoitukseen  osallistuvan  elinkeinonharjoittajan  tai  näiden 
yhteenliittymän edellisen vuoden liikevaihdosta. 

Edellä  mainitussa  kilpailunrajoituslain  säätämiseen  johtaneessa 
hallituksen esityksessä laiksi  kilpailunrajoituksista  (HE 162/1991 vp) 
on  kyseistä  säännöstä  koskevissa  yksityiskohtaisissa  perusteluissa 
todettu,  että  säännöksessä  tarkoitettu  syy  normaaliasteikon  ylittävän 
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maksun  määräämiseen  voisi  olla  esimerkiksi  ilmeinen 
kilpailunrajoituksen  laaja-alaisuus  tai  jatkuva  toistaminen  taikka 
erityinen  vahingollisuus  muulle  elinkeinotoiminnalle. 
Seuraamusmaksun  määrän  tulisi  myös  ylittää  kilpailunrajoituksella 
mahdollisesti saavutettu hyöty (HE 162/1991 vp s. 12).  
 
Kilpailunrajoituslain 22 §:n (1529/2001) mukaan seuraamusmaksua ei 
saa  määrätä  lain  4–7  §:n  säännösten  rikkomisesta,  ellei  esitystä 
markkinaoikeudelle  ole  tehty  viidessä  vuodessa  siitä,  kun 
kilpailunrajoituksen voimassaolo on lakannut tai kun Kilpailuvirasto on 
saanut tiedon kilpailunrajoituksesta.

Kilpailuviraston esityksen kohdistaminen Interasfaltti Oy:öön / NCC Roads Oy:öön

Kysymyksessä  oleva  Kilpailuviraston  esitys  on  toimitettu 
markkinaoikeuteen  31.3.2004.  Kyseisen  Kilpailuviraston  esityksen 
etusivulla  Kilpailuvirasto  on  luetellut  esityksen  kohteena  olevina 
tahoina  Asfalttiliiton,  Interasfaltin  /  NCC  Roadsin,  Lemminkäisen, 
Rudus  Asfaltin,  SA-Capitalin,  Skanska  Asfaltin,  Super  Asfaltin  sekä 
Valtatien. 

Kilpailuvirasto  on  muun  ohella  toimittanut  markkinaoikeudelle 
esityksestään  version,  jossa  on  ollut  merkintä  ”Interasfaltin/NCC 
Roads:n  versio”.  Kyseisen  version  jaksossa  12  ”Esitys 
markkinaoikeudelle” on muun ohella todettu Kilpailuviraston esittävän 
markkinaoikeudelle,  että  markkinaoikeus  toteaisi  ”Interasfaltti  Oy:n 
syyllistyneen  ainakin  ajalla  7.7.1997–11.2.2002  kilpailunrajoituslain 
5 §:n  ja  6  §:n  vastaiseen  toimintaan  ja  määräisi  sille  4.600.000 
suuruisen  seuraamusmaksun”.  Mainitulta  osin  sanottu  versio  on 
poikennut  Kilpailuviraston  markkinaoikeudelle  toimittamista 
Lemminkäisen,  Rudus  Asfaltin,  Skanska  Asfaltin,  Super  Asfaltin  ja 
Valtatien  vastaavista  versioista,  Kilpailuviraston  esityksen  kaikki 
liikesalaisuudet sisältäneestä versiosta (niin sanottu salainen versio) ja 
Kilpailuviraston  esityksen  versiosta,  josta  kaikkien  yhtiöiden 
liikesalaisuudet  on  poistettu  (niin  sanottu  julkinen  versio).  Kaikissa 
viimeksi  mainituissa  versioissa  on  edellä  lausutun  sijaan  todettu 
Kilpailuviraston  esittävän  markkinaoikeudelle,  että  markkinaoikeus 
toteaisi  ”Interasfaltti  Oy:n  syyllistyneen  ainakin  ajalla  7.7.1997–
11.2.2002 kilpailunrajoituslain 5 §:n ja 6 §:n vastaiseen toimintaan ja 
määräisi NCC Roads Oy:lle 4.600.000 suuruisen seuraamusmaksun”. 

Koska asiaa käsiteltäessä on ilmennyt tulkinnanvaraisuutta sen osalta, 
onko Kilpailuvirasto esittänyt seuraamusmaksua Interasfaltille vai NCC 
Roadsille,  markkinaoikeus  on  varannut  Kilpailuvirastolle  tilaisuuden 
lausua sanotun kysymyksen osalta. Tämän johdosta Kilpailuvirasto on 
ilmoittanut  markkinaoikeudelle,  että  edellä  mainitussa  Interasfaltin  / 
NCC Roadsin versiossa on ollut kirjoitusvirhe ja että Kilpailuvirasto on 
tarkoittanut esittää seuraamusmaksun määräämistä NCC Roadsille.
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Interasfaltti  /  NCC  Roads  ovat  Kilpailuviraston  edellä  mainitun 
ilmoituksen  johdosta  lausuneet,  että  markkinaoikeus  ei  voi  määrätä 
seuraamusmaksua NCC Roadsille, koska Interasfaltille / NCC Roadsille 
toimitetussa  Kilpailuviraston  esityksen  versiossa  seuraamusmaksun 
määräämistä ei  ole esitetty NCC Roadsille. Yhtiöiden mukaan niiden 
puolustus  asiassa olisi  varmaankin ainakin  osaksi  ollut  erilainen,  jos 
vaatimukset  olisi  alun perin asianmukaisella  tavalla kohdistettu NCC 
Roadsiin.  Interasfaltti  /  NCC  Roads  ovat  lisäksi  esittäneet,  että 
seuraamusmaksua  NCC  Roadsille  ei  voida  määrätä  myöskään  siitä 
syystä, että sanottua koskevaa esitystä markkinaoikeudelle ei ole tehty 
kilpailunrajoituslain  22  §:ssä  (1529/2001)  säädetyssä  viiden  vuoden 
määräajassa.

Kilpailuviraston esitys on sinänsä ollut alun perin tulkinnanvarainen sen 
suhteen, onko Kilpailuvirasto esittänyt seuraamusmaksua Interasfaltille 
vai  NCC  Roadsille.  Kilpailuvirasto  on  kuitenkin  sittemmin  asiaa 
markkinaoikeudessa  selvitettäessä  poistanut  kyseisen 
tulkinnanvaraisuuden  ja  todennut  nimenomaisesti,  että 
seuraamusmaksua  on  tarkoitettu  esittää  NCC  Roadsille.  Ottaen 
huomioon,  että  kaikki  Interasfaltin  /  NCC Roadsin  puolesta  annetut 
kirjalliset  lausumat,  joissa  muun  ohella  on  nimenomaisesti  käsitelty 
kysymystä, mille yhtiölle seuraamusmaksun määräämistä esitetään, on 
asian  käsittelyn  alusta  saakka  annettu  sekä  Interasfaltin  että  NCC 
Roadsin  puolesta,  markkinaoikeus  katsoo,  ettei  edellä  mainitun 
tulkinnanvaraisuuden voida katsoa myöskään vaikuttaneen Interasfaltin 
/ NCC Roadsin vastaamiseen asiassa. 

Edellä  lausuttu  huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo,  että 
Interasfaltin / NCC Roadsin osalta kysymyksessä oleva Kilpailuviraston 
esitys  seuraamusmaksun  määräämisestä  on  tullut  asianmukaisella 
tavalla kohdistetuksi NCC Roadsiin.      

Mitä  tulee  Interasfaltin  /  NCC  Roadsin  asiassa  esittämään  väärää 
vastaajaa koskevaan oikeudenkäyntiväitteeseen, markkinaoikeus toteaa, 
että sanotulta osin asiassa on kysymys siitä, voidaanko NCC Roadsille 
määrätä kilpailunrajoituslaissa tarkoitettu seuraamusmaksu Interbetonin 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
vastaisesta  menettelystä.  Asiassa  on  siten  kysymys 
aineellisoikeudellisesta  kysymyksestä,  eikä  asian  tutkimisen 
edellytyksiin liittyvästä prosessuaalisesta kysymyksestä. Tämän vuoksi 
markkinaoikeus  on  käsitellyt  asiaa  erikseen  jäljempänä 
seuraantokysymykset-kohdan yhteydessä.

Seuraantokysymykset 

Kysymyksenasettelu

Edellä  esitetty  huomioon  ottaen  Kilpailuviraston  esitys 
seuraamusmaksun  määräämisestä  on  katsottava  kohdistetun 
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Asfalttiliittoon, Lemminkäiseen, NCC Roadsiin, Rudus Asfalttiin, SA-
Capitaliin, Skanska Asfalttiin, Super Asfalttiin sekä Valtatiehen. 

NCC  Roadsin  osalta  Kilpailuviraston  esitys  seuraamusmaksun 
määräämisestä on perustettu siihen, että Interbetoni (31.12.1998 lukien 
Interasfaltti) on rikkonut kilpailunrajoituslain säännöksiä,  sekä Rudus 
Asfaltti Oy:n osalta puolestaan siihen, että Asfalttineliö, Asfalttipiste ja 
Espoon  Asfaltti  ovat  rikkoneet  kilpailunrajoituslain  säännöksiä. 
Skanska  Asfaltin  (31.10.2000  saakka  Asfaltti-Tekra)  osalta 
Kilpailuviraston  esitys  on  perustettu  muun  ohella  siihen,  että  Sata-
Asfaltti on rikkonut kilpailunrajoituslain säännöksiä.

NCC  Roads,  Rudus  Asfaltti  ja  Skanska  Asfaltti  ovat  vastustaneet 
Kilpailuviraston esitystä seuraamusmaksun määräämisestä.

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Interbetoni (31.12.1998 lukien 
Interasfaltti),  Asfalttineliö  ja  Sata-Asfaltti  ovat  rikkoneet 
kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n säännöksiä. Sen sijaan markkinaoikeus 
on katsonut  asiassa jääneen näyttämättä,  että  Asfalttipiste  tai  Espoon 
Asfaltti olisi rikkonut kilpailunrajoituslain säännöksiä.

Edellä esitetty huomioon ottaen asiassa tulee siten ensin ratkaistavaksi 
kysymys siitä, voidaanko NCC Roadsille määrätä kilpailunrajoituslaissa 
tarkoitettu  seuraamusmaksu  Interbetonin  (31.12.1998  lukien 
Interasfaltti)  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  vastaisesta  menettelystä, 
Rudus  Asfaltille  määrätä  seuraamusmaksu  Asfalttineliön 
kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n vastaisesta menettelystä sekä Skanska 
Asfaltille määrätä seuraamusmaksu Sata-Asfaltin kilpailunrajoituslain 5 
ja 6 §:n vastaisesta menettelystä.  

Prekluusio

Interasfaltti / NCC Roads ja Skanska Asfaltti ovat tahoillaan esittäneet, 
että  Kilpailuviraston  esittämä  seuraamusmaksuvaatimus  on  ollut  niin 
sanottu  tuntematon  velka,  joka  Kilpailuviraston  olisi  tullut  valvoa 
Interasfaltin  ja  Sata-Asfaltin  selvitystilamenettelyissä  velkojille 
annetuissa  julkisissa  haasteissa  ilmoitettuina  määräpäivinä.  Kun 
Kilpailuvirasto ei ole menetellyt näin, sen seuraamusmaksuvaatimukset 
ovat prekludoituneet.  Kilpailuviraston on yhtä lailla kuin esimerkiksi 
veroviranomaisenkin  valvottava  mahdolliset  saatavansa  sanottuna 
määräpäivänä. Kilpailuvirasto on puolestaan esittänyt, että kysymys on 
ollut  niin  sanotusta  tunnetusta  velasta,  jota  ei  ole  tarvinnut  valvoa, 
koska  Interasfaltti  ja  Sata-Asfaltti  ovat  tahoillaan  tienneet 
kilpailunrajoituslain  vastaisen  toimintansa  laissa  säädetyistä 
seuraamuksista ainakin niiden enimmäismäärien osalta. 

Skanska  Asfaltti  on  lisäksi  esittänyt,  että  seuraamusmaksun 
määrääminen  ei  tule  kysymykseen  myöskään  oikeushenkilön 
rangaistusvastuuta koskevien periaatteiden valossa. Kun oikeushenkilöä 
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ei  enää  ole  olemassa,  myöskään  rikosoikeudelliseen  rangaistukseen 
rinnastettavia  hallinto-oikeudellisia  seuraamusmaksuja  ei  enää  voida 
määrätä.

Interasfaltti  on  asetettu  vapaaehtoiseen  selvitystilaan  osakeyhtiölain 
(734/1978)  13  luvun  säännösten  mukaisesti  1.2.2003  alkaen. 
Interasfaltti on purkautunut 31.12.2003 ja purkautuminen on merkitty 
kaupparekisteriin 28.1.2004. 

Sata-Asfaltti  on  asetettu  vastaavaan  selvitystilaan  13.12.2000.  Myös 
Sata-Asfaltti  on sittemmin purkautunut ja purkautuminen on merkitty 
kaupparekisteriin. 

Seuraamusmaksu  on  elinkeinonharjoittajan  kilpailunrajoituslain 
vastaisesta  menettelystä  määrättävä  hallinnollinen  seuraamus,  jonka 
markkinaoikeus  määrää  Kilpailuviraston  esityksestä.  Sen  ei  voida 
katsoa edes perusteeltaan olevan olemassa ennen kuin markkinaoikeus 
on päätöksellään määrännyt sen maksettavaksi. Näin ollen tätä ennen ei 
myöskään  voida  katsoa  olevan  olemassa  mitään 
seuraamusmaksusaatavaa,  joka  olisi  mahdollista  valvoa  yhtiön 
selvitystilamenettelyssä haetun julkisen haasteen johdosta.  

Kilpailuvirasto  on  tehnyt  markkinaoikeudelle  puheena  olevan 
esityksensä  seuraamusmaksun  määräämisestä  31.3.2004. 
Kysymyksessä olevien yhtiöiden selvitystilamenettelyjen aikana ei siten 
ole vielä ollut olemassa mitään seuraamusmaksuun perustuvaa saatavaa, 
joka olisi ollut valvottavissa. 

Kilpailunrajoituslain mukaisessa seuraamusmaksussa ei ole katsottava 
olevan  kysymys  rikosoikeudellisesta  seuraamuksesta.  Näin  ollen 
oikeushenkilön  rangaistusvastuuta  koskevien  säännösten  ei  ole 
katsottava olevan sovellettavissa siihen. 

Edellä olevan perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei Kilpailuvirasto 
ole menettänyt oikeuttaan esittää markkinaoikeudelle seuraamusmaksun 
määräämistä puheena olevilta osin tai ettei markkinaoikeus voisi tehdyn 
esityksen  perusteella  määrätä  seuraamusmaksua  sen  vuoksi,  että 
Kilpailuvirasto ei ole valvonut seuraamusmaksua koskevaa mahdollista 
saatavaa  yhtäältä  Interasfaltin  ja  toisaalta  Sata-Asfaltin 
selvitystilamenettelyissä  velkojille  annetuissa  julkisissa  haasteissa 
ilmoitettuina määräpäivinä.

Elinkeinonharjoittajan käsite 

Interasfaltti  /  NCC  Roads,  Rudus  Asfaltti  ja  Skanska  Asfaltti  ovat 
vastustaneet seuraamusmaksun määräämistä. 

Mainitut  yhtiöt  ovat  esittäneet  perusteinaan  muun  ohella  seuraavan. 
Kilpailunrikkomuksesta  vastaa  siihen  osallistunut  oikeushenkilö. 
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Osakeyhtiölain  (734/1978)  1  luvun  1  §:n  2  momentin  mukaisesti 
osakeyhtiön  osakkaat  eivät  ole  vastuussa  osakeyhtiön  velvoitteista. 
Osakeyhtiölaki  (734/1978)  tai  muu  sääntely  ei  tunne  vastuun 
samastamista  edes konsernissa.  Suomessa ei  ole  lainsäännöstä,  jonka 
perusteella  yhtiö  voitaisiin  saattaa  vastuuseen  toisen  oikeushenkilön 
kilpailunrikkomuksista.  Luovutuksensaaja  ei  ole  vastuussa 
liiketoimintakaupalla  luovutetun  liiketoiminnan luovutusta  edeltävistä 
kilpailuoikeudellisista  rikkomuksista.  Liiketoiminnan  luovutus  yhtiön 
selvitystilamenettelyssä ennakkojako-osuutena toiselle oikeushenkilölle 
on  juridisesti  liiketoimintakauppaan  rinnastettava  saanto,  jossa 
hankitaan  tietyt  varallisuuserät  muiden  vastuiden,  mukaan  lukien 
kilpailuoikeudellinen  vastuu,  jäädessä  luovuttavalle  yhtiölle.  Esillä 
olevassa asiassa ei voida käyttää tulkintaohjeena Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. 

Asiassa  on  kysymys  siitä,  voidaanko,  ja  millä  edellytyksillä, 
kilpailunrajoituslain  nojalla  elinkeinonharjoittajalle  määrättävä 
seuraamusmaksu  määrätä  muulle  kuin  siihen  tosiasiallisesti 
osallistuneelle  oikeushenkilölle.  Kysymys  on  yhtäältä  siitä,  vastaako 
emoyhtiö  tytäryhtiönsä  kilpailunrikkomuksesta  ja  toisaalta  tilanteista, 
joissa kilpailunrikkomukseen osallistunutta oikeushenkilöä ei enää ole 
olemassa tai se ei enää harjoita liiketoimintaa. 

Kilpailunrajoituslain  8  §:n  1  momentin  (480/1992)  mukaan 
seuraamusmaksu  määrätään  elinkeinonharjoittajalle  tai  näiden 
yhteenliittymälle,  joka  rikkoo  lain  4–7  §:n  säännöksiä. 
Kilpailunrajoituslain  3  §:n  1  momentin  (480/1992)  mukaan 
elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai yksityistä 
tai  julkista oikeushenkilöä,  joka ammattimaisesti  pitää kaupan, ostaa, 
myy tai muutoin vastiketta vastaan hankkii tai luovuttaa tavaroita tai 
palveluksia. 

Kilpailunrajoituslain  säätämiseen  johtaneessa  hallituksen  esityksessä 
laiksi kilpailunrajoituksista (HE 162/1991 vp) on edellä mainittua lain 
3 §:n  1  momentin  säännöstä  koskevissa  yksityiskohtaisissa 
perusteluissa  lausuttu,  että  elinkeinonharjoittajan käsite  on tarkoitettu 
laajaksi.  Elinkeinonharjoittajina  pidettäisiin  luonnollista  henkilöä  tai 
yksityistä  tai  julkista  oikeushenkilöä,  joka  harjoittaa  ammattimaista 
yleensä taloudelliseen tulokseen tähtäävää toimintaa  (HE 162/1991 vp 
s. 9). 

Kilpailunrajoituslain  3  §:n  1  momentin  säännös  on  sanamuodoltaan 
identtinen sitä edeltäneen kilpailunrajoituksista annetun lain (709/1988) 
3  §:n  1  momentin säännöksen kanssa,  mikä  seikka  on  todettu  myös 
edellä  mainitussa  kilpailunrajoituslain  säätämiseen  johtaneessa 
hallituksen esityksessä laiksi kilpailunrajoituksista (HE 162/1991 vp s. 
9).  Kilpailunrajoituksista  annetun  lain  (709/1988)  säätämiseen 
johtaneessa  hallituksen  esityksessä  laiksi  kilpailunrajoituksista  (HE 
148/1987 vp) on kyseisen lain 3 §:n 1 momentin säännöstä koskevissa 
yksityiskohtaisissa  perusteluissa  elinkeinonharjoittajan  käsitteestä 
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esimerkiksi julkisyhteisöjen osalta todettu, että lakia voitaisiin soveltaa 
myös  niiden  eräisiin  toimintoihin,  kuten  kaupunkien  sähkölaitoksiin. 
Elinkeinonharjoittajien  yhteenliittymien  osalta  kyseisessä  hallituksen 
esityksessä  on  muun  ohella  mainittu,  että  myös  oikeuskelpoisuutta 
vailla  oleva  yhteenliittymä  voi  kuulua  määritelmän  soveltamisalaan. 
Lisäksi  siinä  on  lausuttu,  että  koska  kilpailunrajoitusoikeudessa  on 
oikeudellisen  arvioinnin  perustuttava  järjestelyjen  taloudelliseen 
sisältöön eikä oikeudelliseen muotoon, voidaan elinkeinonharjoittajien 
yhteenliittymänä  pitää  myös  vakiintunutta  yhteistä  toimintalinjaa 
noudattavaa elinkeinonharjoittajien ryhmää, jos niiden voidaan osoittaa 
toimivan  yhteisessä  tarkoituksessa  ja  yhdessä  vahvistetuin 
menettelymuodoin (HE 148/1987 vp. s. 16–17).

Kilpailunrajoituslain ja edellä mainittujen hallituksen esitysten mukaan 
laissa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan käsitteen keskeisenä sisältönä 
on taloudellisen toiminnan harjoittaminen. Elinkeinonharjoittajan käsite 
on sanottujen hallituksen esitysten mukaan tarkoitettu laajaksi.  Niistä 
ilmenee  myös  se  periaate,  että  kilpailuoikeudessa  oikeudellinen 
arviointi  perustuu  järjestelyjen  taloudelliseen  sisältöön  eikä 
oikeudelliseen muotoon. Elinkeinonharjoittajan käsitettä ei ole laissa tai 
sen  esitöissä  täsmennetty  esimerkiksi  kaksi  tai  useamman 
oikeushenkilön  käsittävään  konsernitilanteeseen  tai  oikeushenkilön 
lakkaamiseen liittyen. 

Edelleen  kilpailunrajoituslain  säätämiseen  johtaneessa  hallituksen 
esityksessä  laiksi  kilpailunrajoituksista  (HE  162/1991  vp)  on  lain 
uudistamistarpeen  osalta  todettu  muun  ohella,  ettei 
rangaistusseuraamusta  ole  kilpailunrajoitusasioissa  pidettävä 
tehokkaana  ja  tarkoituksenmukaisena  seuraamuksena.  Lakiin 
sisältyvien  kieltojen  rikkomukset  voidaan  mainitun  hallituksen 
esityksen mukaan joustavimmin käsitellä hallinnollisessa järjestyksessä 
sellaisissa  viranomaisissa,  jotka  ovat  erikoistuneet  kilpailuasioiden 
käsittelyyn. Kilpailunrajoituksiin liittyvän taloudellisen tosiseikaston ja 
elinkeinoelämässä  vallitsevien  lainalaisuuksien  arviointi  on  ilman 
erityisasiantuntemusta  vaikeaa.  Toisaalta  kiellettyä 
kilpailunrajoitustekoa  arvioitaessa  on  enemmän  painoa  kiinnitettävä 
teon elinkeinoelämälle tuottamaan vahinkoon kuin sen subjektiiviseen 
moitittavuuteen.  Hallituksen  esityksessä  on  myös  todettu,  että 
käytännössä tuomioistuimissa käsitellyt harvat kilpailunrajoitusrikokset 
ovat johtaneet  vain lieviin sakkorangaistuksiin,  joilla ei  voida katsoa 
olevan paljoakaan yleisestävää vaikutusta (HE 162/1991 vp s. 5–6). 

Lähtökohtana  kilpailunrajoituslain  8  §:n  1  momenttia  (480/1992) 
sovellettaessa  on  pidettävä  seuraamusmaksun  määräämistä  lain 
säännöksiä  rikkoneelle  oikeushenkilölle,  mikäli  tämä  on 
seuraamusmaksua  määrättäessä  olemassa.  Kilpailunrajoituslaissa 
tarkoitettua  elinkeinonharjoittajan  käsitettä  ei  kuitenkaan  ole  sidottu 
elinkeinonharjoittajan  oikeudelliseen  muotoon.  Myöskään  lain  8  §:n 
1 momentin  (480/1992)  sanamuodon  mukaan  seuraamusmaksun 
määräämistä  ei  ole  rajoitettu  siihen  oikeushenkilöön,  joka 
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tosiasiallisesti  on  rikkonut  lainkohdassa  mainittuja  säännöksiä. 
Seuraamusmaksua  määrättäessä  on  otettava  huomioon 
kilpailunrajoituslain  1  §:ssä  ilmaistu  lain  yleinen  tavoite,  joka  on 
terveen  ja  toimivan  kilpailun  turvaaminen  vahingollisilta 
kilpailunrajoituksilta.  Kilpailunrikkomuksista  määrättävän 
seuraamusmaksun  tehokas  soveltaminen  edellyttää,  etteivät  niihin 
osallistuneet  voi  esimerkiksi  yhtiöoikeudellisin  järjestelyin  vapautua 
vastuusta. 

Kilpailunrajoituslain  säännöksistä  ei  siten  johdu,  että 
kilpailunrajoituslain  säännöksiä  tosiasiallisesti  rikkoneen 
oikeushenkilön  lakattua  oikeudellisesti  olemasta  seuraamusmaksua  ei 
poikkeuksellisesti  tiettyjen  edellytysten  vallitessa  voitaisi  määrätä 
muulle oikeushenkilölle, jolle ensiksi mainitun taloudellinen toiminta, 
johon kilpailunrikkomus liittyy, on siirtynyt ja joka on jatkanut sitä. 

Kilpailunrajoituslaissa  tarkoitetun,  taloudellista  toimintaa  harjoittavan 
elinkeinonharjoittajan  käsitteen  voidaan  edellä  mainitun  perusteella 
katsoa  konsernisuhteessa  kattavan  sanottua  toimintaa  harjoittavan 
tytäryhtiön  ohella  myös  sen  emoyhtiön,  ainakin  mikäli  kysymys  on 
emoyhtiön  tytäryhtiön muodossa  harjoittamasta  toiminnasta,  jossa ne 
muodostavat  taloudellisen  yksikön,  jossa  tytäryhtiö  ei  ole  itsenäinen 
taloudellinen toimija vaan tosiasiallisesti emoyhtiönsä määräysvallassa.

Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy

Asiassa  esitetyn  näytön  perusteella  Interasfaltti  (31.12.1998  asti 
Interbetoni)  on  rikkonut  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  säännöksiä 
ajalla 7.7.1997–8.8.2001. Sanotun yhtiön emoyhtiönä on tuona aikana 
ollut Oy Läntinen Teollisuuskatu 15 -niminen yhtiö, jonka osakekannan 
NCC  Finland  Oy  on  hankkinut  30.10.2000.  Interasfaltti  on 
kilpailunrikkomuksen  päättymisen  jälkeen  30.9.2002  fuusioitu 
mainittuun,  Oy  Läntinen  Teollisuuskatu  15  -nimiseen  emoyhtiöönsä, 
jonka nimeksi on samalla muutettu Interasfaltti.  NCC Finland Oy on 
1.1.2003 jakautunut kolmeksi yhtiöksi, joista yksi on ollut NCC Roads, 
joka mainitusta päivästä alkaen on omistanut Interasfaltin (entinen Oy 
Läntinen  Teollisuuskatu  15)  osakekannan.  Interasfaltti  (entinen  Oy 
Läntinen  Teollisuuskatu  15)  on  asetettu  vapaaehtoiseen  selvitystilaan 
1.2.2003  alkaen,  se  on  purkautunut  31.12.2003  ja  purkautuminen 
merkitty  kaupparekisteriin  28.1.2004.  Interasfaltin  (entinen  Oy 
Läntinen  Teollisuuskatu  15)  liiketoiminnot  on  siirretty  ennakkojako-
osuuden luovutuksena NCC Roadsille 31.1.2003. Interasfaltin (entinen 
Oy  Läntinen  Teollisuuskatu  15)  selvitystilaa  on  jatkettu  11.12.2006, 
mikä on merkitty kaupparekisteriin 19.1.2007. 

Asiassa  esitetyn  selvityksen  mukaan  asfalttiliiketoiminnan  käsittävää 
taloudellista  toimintaa  on  harjoitettu  edellä  mainituista 
yhtiöjärjestelyistä  huolimatta  katkeamatta.  Interbetonin  nimissä 
harjoitettua  liiketoimintaa  on  31.12.1998  tehdyn  yhtiön 
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nimenmuutoksen  myötä  jatkettu  Interasfaltin  nimissä  sekä  edelleen 
samalla  nimellä  myös  sen  edellä  mainitun,  30.9.2002  tapahtuneen 
sulautumisen  jälkeen  aina  31.1.2003  saakka,  minkä  jälkeen  kyseistä 
liiketoimintaa on 1.2.2003 alkaen harjoitettu NCC Roadsin nimissä.  

Interasfaltin  (entinen  Interbetoni)  fuusioituessa  emoyhtiöönsä  myös 
kaikki sen vastuut ovat siirtyneet vastaanottaneelle yhtiölle (entinen Oy 
Läntinen  Teollisuuskatu  15),  jonka  toiminimi  on  samalla  muutettu 
Interasfaltiksi. Interasfaltin (entinen Oy Läntinen Teollisuuskatu 15) ja 
NCC  Roadsin  välillä  on  myös  ollut  rakenteellinen  yhteys  viimeksi 
mainitun  synnyttyä  Interasfaltin  (entinen  Oy Läntinen  Teollisuuskatu 
15) emoyhtiön NCC Finland Oy:n jakautuessa. 

Lisäksi on otettava huomioon, että liiketoimintakaupoille on ominaista, 
että  ostaja  hankkii  kaupassa  tietyt  varallisuuserät  niihin  liittyvine 
vastuineen,  markkinoilla  toiminut  oikeushenkilö  jää  muutoin  myyjän 
haltuun  ja  muut  vastuut,  kuten  kilpailuoikeudellinen  vastuu,  jäävät 
pääsääntöisesti  myyjän  kannettaviksi.  Tällöin  kilpailuoikeudellinen 
vastuu  ennen  kauppaa  tapahtuneesta  rikkomuksesta  on  myyjällä  ja, 
mikäli rikkomusta jatketaan, kaupan jälkeiseltä ajalta ostajalla. 

Interasfaltin  (entinen  Oy  Läntinen  Teollisuuskatu  15) 
selvitystilamenettelyssä  tarkoituksena  on  ollut  purkaa  sanottu  yhtiö. 
Varsinaisista  liiketoimintakaupoista  poiketen  ei  markkinoille  yhtiön 
tultua  puretuksi  ole  jäänyt  myyjän  haltuun  toimivaa  muut  vastuut 
kantavaa  oikeushenkilöä.  Interasfaltin  (entinen  Oy  Läntinen 
Teollisuuskatu 15)  asfalttiliiketoimintojen jatkamisessa  NCC Roadsin 
nimissä  käytetty  yhtiöoikeudellinen  järjestely  on  perustunut  NCC 
Roadsin  omaan  päätökseen.  Järjestelyihin  on  ryhdytty  lyhyen  ajan 
kuluttua  Kilpailuviraston  tässä  asiassa  kilpailunrajoituslain  nojalla 
tekemien  tarkastusten  jälkeen.  Yhtiöt  voisivat  näin  ollen  tällaisella 
yhtiöoikeudellisella  järjestelyllä  vapautua  kilpailunrajoituslain 
rikkomisesta  säädetyistä  seuraamuksista  ja  samanaikaisesti  kuitenkin 
jatkaa  kyseessä  olevaa  taloudellista  toimintaa.  Kilpailuoikeudellista 
vastuuta arvioitaessa on laissa säädetyn seuraamusvastuun välttämisen 
ehkäisemiseksi  sen vuoksi  tehtävä ero niiden liiketoimintakauppojen, 
joissa  myyjän  haltuun  jää  toimiva  oikeushenkilö,  ja  niiden 
liiketoiminnan  luovutusten,  joissa  liiketoiminnan  luovuttaja  lakkaa 
olemasta oikeushenkilönä, välillä.  

Kun otetaan huomioon kysymyksessä olevan taloudellisen toiminnan 
siirtäminen  ja  sen  jatkaminen  yhtiöoikeudellisista  järjestelyistä 
huolimatta  sekä  lisäksi  järjestelyihin  osallistuneiden  yhtiöiden 
rakenteellinen  yhteys  ja  erityisesti  se,  että  kilpailunrikkomukseen 
osallistunut  oikeudellinen  henkilö  on  lakannut  olemasta  toisen 
konserniyhtiön yksinomaisessa päätösvallassa olleella yhtiöjärjestelyjä 
koskevalla valinnalla, sekä vielä yhtiöjärjestelyjen ajoittuminen lyhyen 
ajan  sisään  Kilpailuviraston  tekemistä  kilpailuoikeudellisista 
tarkastuksista,  kilpailunrajoituslain  8  §:n  1  momentissa  (480/1992) 
tarkoitettuna  elinkeinonharjoittajana  on  tässä  tapauksessa  pidettävä 
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NCC  Roadsia,  joka  harjoittaa  sitä  taloudellista  toimintaa,  johon 
kilpailunrikkomus liittyy. NCC Roads harjoittaa edelleen kysymyksessä 
olevaa liiketoimintaa.  Näin ollen asian arviointiin  ei  vaikuta  se,  että 
Interasfaltin  (entinen  Oy  Läntinen  Teollisuuskatu  15) 
selvitystilamenettelyä on 11.12.2006 jatkettu. 

Skanska Asfaltti Oy 

Asiassa  esitetyn  näytön  perusteella  Sata-Asfaltti  on  rikkonut 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  säännöksiä  vuodesta  1994  lukien,  ei 
kuitenkaan  ennen  2.5.1994,  vuoden  2000  loppuun  saakka.  Asfaltti-
Tekra on 22.3.2000 ostanut Sata-Asfaltin osakekannan. Asfaltti-Tekran 
toiminimi  on  1.11.2000  alkaen  muutettu  Skanska  Asfaltiksi.  Sata-
Asfaltti  on  sittemmin  asetettu  vapaaehtoiseen  selvitystilaan  ja  sen 
liiketoiminnot  on  siirretty  Skanska  Asfaltille  ennakkojako-osuuden 
luovutuksena 13.12.2000. Sata-Asfaltti on sittemmin purkautunut ja sen 
purkautuminen on merkitty kaupparekisteriin.  

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Sata-Asfaltti ja Asfaltti-Tekra ovat 
kumpikin  harjoittaneet  asfalttiliiketoimintaa  eikä  niiden  välillä  ole 
ennen  22.3.2000  tehtyä  osakekauppaa  ollut  rakenteellisia  yhteyksiä. 
Osakekaupan  jälkeen  Sata-Asfaltti  on  vuonna  2000  jatkanut  sanotun 
liiketoimintansa  harjoittamista  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien 
Skanska Asfaltti) tytäryhtiönä 13.12.2000 asti, jolloin sen liiketoiminta 
on  selvitystilamenettelyssä  siirretty  ennakkojako-osuutena  Skanska 
Asfaltille ja josta lähtien Skanska Asfaltti on harjoittanut muun ohella 
Sata-Asfaltin asfalttiliiketoiminnan käsittävää taloudellista toimintaa. 

Sata-Asfaltti  on  edellä  mainitun  osakekaupan  jälkeen  harjoittanut 
liiketoimintaansa  aluksi  lyhyehkön  ajan  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti)  tytäryhtiönä.  Sata-Asfaltin 
asfalttiliiketoiminnan  käsittävä  taloudellinen  toiminta  on  13.12.2000 
Sata-Asfaltin selvitystilamenettelyssä luovutettu ennakkojako-osuutena 
Skanska  Asfaltille,  joka  on  jatkanut  sanotun  taloudellisen  toiminnan 
harjoittamista, ja Sata-Asfaltti on sittemmin purettu.

Asian arvioinnissa on otettava huomioon, että liiketoimintakaupoille on 
ominaista,  että  ostaja  hankkii  kaupassa  tietyt  varallisuuserät  niihin 
liittyvine vastuineen, markkinoilla toiminut oikeushenkilö jää muutoin 
myyjän  haltuun  ja  muut  vastuut,  kuten  kilpailuoikeudellinen  vastuu, 
jäävät  pääsääntöisesti  myyjän  kannettaviksi.  Tällöin 
kilpailuoikeudellinen  vastuu  ennen  kauppaa  tapahtuneesta 
rikkomuksesta  on  myyjällä  ja,  mikäli  rikkomusta  jatketaan,  kaupan 
jälkeiseltä ajalta ostajalla. 

Sata-Asfaltin  selvitystilamenettelyssä  tarkoituksena  on  ollut  purkaa 
sanottu  yhtiö.  Varsinaisista  liiketoimintakaupoista  poiketen  ei 
markkinoille Sata-Asfaltin tultua puretuksi ole jäänyt myyjän haltuun 
toimivaa  muut  vastuut  kantavaa  oikeushenkilöä.  Sata-Asfaltin 
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asfalttiliiketoimintojen jatkamisessa Skanska Asfaltin nimissä käytetty 
yhtiöoikeudellinen  järjestely  on  perustunut  Skanska  Asfaltin  omaan 
päätökseen.  Skanska  Asfaltti  on  itse  ollut  osallisena  kysymyksessä 
olevassa kilpailunrajoituslain vastaisessa toiminnassa ja  sillä  on siinä 
ollut yhteyksiä myös Sata-Asfaltiin. Yhtiöt voisivat näin ollen tällaisella 
yhtiöoikeudellisella  järjestelyllä  vapautua  kilpailunrajoituslain 
rikkomisesta  säädetyistä  seuraamuksista  ja  samanaikaisesti  kuitenkin 
jatkaa  kysymyksessä  olevaa  taloudellista  toimintaa. 
Kilpailuoikeudellista  vastuuta  arvioitaessa  on  laissa  säädetyn 
seuraamusvastuun välttämisen  ehkäisemiseksi  sen  vuoksi  tehtävä  ero 
niiden  liiketoimintakauppojen,  joissa  myyjän  haltuun  jää  toimiva 
oikeushenkilö,  ja  niiden  liiketoiminnan  luovutusten,  joissa 
liiketoiminnan luovuttaja lakkaa olemasta oikeushenkilönä, välillä. 
 
Kun otetaan huomioon kysymyksessä olevan taloudellisen toiminnan 
siirtäminen  ja  sen  jatkaminen  yhtiöoikeudellisista  järjestelyistä 
huolimatta  sekä  lisäksi  järjestelyihin  osallistuneiden  yhtiöiden 
rakenteellinen  yhteys  ja  erityisesti  se,  että  kilpailunrikkomukseen 
osallistunut  oikeudellinen  henkilö  on  lakannut  olemasta  toisen 
konserniyhtiön yksinomaisessa päätösvallassa olleella yhtiöjärjestelyjä 
koskevalla  valinnalla,  sekä  vielä  Skanska  Asfaltin  tietoisuus  Sata-
Asfaltin  osallisuudesta  kyseiseen  kilpailunrajoitukseen, 
kilpailunrajoituslain  8 §:n  1  momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna 
elinkeinonharjoittajana  on  tässä  tapauksessa  pidettävä  Skanska 
Asfalttia,  joka  harjoittaa  sitä  taloudellista  toimintaa,  johon 
kilpailunrikkomus liittyy. 

Rudus Asfaltti Oy

Asiassa  esitetyn  näytön  perusteella  Asfalttineliö  on  rikkonut 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  säännöksiä  vuodesta  1997  alkaen 
16.10.2000  asti.  Rudus  Asfaltti  on  20.6.2000  ostanut  Asfalttineliön 
osakekannan. Toiminimi Rudus Asfaltti  on merkitty kaupparekisteriin 
17.10.2000.  Asfalttineliö  on  sittemmin  vuonna  2001  purettu  ja  sen 
liiketoiminta on siirretty Rudus Asfaltille. 

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Rudus Asfaltti ei ole harjoittanut 
asfalttiliiketoimintaa ennen kuin sen vuonna 2000 hankkimien yritysten 
asfalttiliiketoiminnat  siirrettiin  sille  vuonna  2001.  Lohja  Rudus 
-konsernin  ja  Asfalttineliön  välillä  ei  ennen  20.6.2000  tehtyä 
osakekauppaa ole ollut  rakenteellisia yhteyksiä. Osakekaupan jälkeen 
Asfalttineliö  on  vuonna  2000  jatkanut  sanotun  liiketoimintansa 
harjoittamista Lohja Rudus -konserniin kuuluvana yhtiönä siihen asti, 
kun  sen  liiketoiminta  on  selvitystilamenettelyssä  siirretty  Rudus 
Asfaltille,  mistä  lähtien  Rudus  Asfaltti  on  harjoittanut  muun  ohella 
Asfalttineliön  asfalttiliiketoiminnan  käsittävää  taloudellista  toimintaa, 
ja Asfalttineliö on purettu. 
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Asian arvioinnissa on otettava huomioon, että liiketoimintakaupoille on 
ominaista,  että  ostaja  hankkii  kaupassa  tietyt  varallisuuserät  niihin 
liittyvine vastuineen, markkinoilla toiminut oikeushenkilö jää muutoin 
myyjän  haltuun  ja  muut  vastuut,  kuten  kilpailuoikeudellinen  vastuu, 
jäävät  pääsääntöisesti  myyjän  kannettaviksi.  Tällöin 
kilpailuoikeudellinen  vastuu  ennen  kauppaa  tapahtuneesta 
rikkomuksesta  on  myyjällä  ja,  mikäli  rikkomusta  jatketaan,  kaupan 
jälkeiseltä ajalta ostajalla. 

Asfalttineliön  selvitystilamenettelyssä  tarkoituksena  on  ollut  purkaa 
sanottu  yhtiö.  Varsinaisista  liiketoimintakaupoista  poiketen  ei 
markkinoille Asfalttineliön tultua puretuksi ole jäänyt myyjän haltuun 
toimivaa  muut  vastuut  kantavaa  oikeushenkilöä.  Asfalttineliön 
asfalttiliiketoimintojen  jatkamisessa  Rudus  Asfaltin  nimissä  käytetty 
yhtiöoikeudellinen  järjestely  on  perustunut  Rudus  Asfaltin  omaan 
päätökseen.  Yhtiöt  voisivat  näin  ollen  tällaisella  yhtiöoikeudellisella 
järjestelyllä  vapautua  kilpailunrajoituslain  rikkomisesta  säädetyistä 
seuraamuksista  ja  samanaikaisesti  kuitenkin  jatkaa  kysymyksessä 
olevaa  taloudellista  toimintaa.  Kilpailuoikeudellista  vastuuta 
arvioitaessa  on  laissa  säädetyn  seuraamusvastuun  välttämisen 
ehkäisemiseksi  sen vuoksi  tehtävä ero niiden liiketoimintakauppojen, 
joissa  myyjän  haltuun  jää  toimiva  oikeushenkilö,  ja  niiden 
liiketoiminnan  luovutusten,  joissa  liiketoiminnan  luovuttaja  lakkaa 
olemasta oikeushenkilönä, välillä. 

Kun otetaan huomioon kysymyksessä olevan taloudellisen toiminnan 
siirtäminen  ja  sen  jatkaminen  yhtiöoikeudellisista  järjestelyistä 
huolimatta  sekä  lisäksi  järjestelyihin  osallistuneiden  yhtiöiden 
rakenteellinen  yhteys  ja  erityisesti  se,  että  kilpailunrikkomukseen 
osallistunut  oikeudellinen  henkilö  on  lakannut  olemasta  toisen 
konserniyhtiön yksinomaisessa päätösvallassa olleella yhtiöjärjestelyjä 
koskevalla  valinnalla,  kilpailunrajoituslain  8  §:n  1  momentissa 
(480/1992)  tarkoitettuna  elinkeinonharjoittajana  on  tässä  tapauksessa 
pidettävä  Rudus Asfalttia,  joka  harjoittaa  sitä  taloudellista  toimintaa, 
johon kilpailunrikkomus liittyy. 

Seuraamusmaksun määrääminen 

Kilpailuviraston  esitys  kilpailunrajoituslain  8  §:ssä  (480/1992) 
tarkoitetun seuraamusmaksun määräämisestä on edellä todetuin tavoin 
katsottava kohdistetun Asfalttiliittoon, Lemminkäiseen, NCC Roadsiin, 
Rudus  Asfalttiin,  SA-Capitaliin,  Skanska  Asfalttiin,  Super  Asfalttiin 
sekä Valtatiehen.
 
Kysymyksessä  olevien  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevien 
yritysten välisten markkinoiden jakojen ja tarjouskartellien on käsillä 
olevassa  tapauksessa  katsottava  muodostaneen  yhden  jatkuvan 
kilpailunrikkomuksen eikä niitä ole tarkasteltava yksittäisinä, toisiinsa 
liittymättöminä rikkomuksina. 
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Sanottuun nähden kilpailunrajoituslain 22 §:ssä (1529/2001)  säädetty 
viiden  vuoden  määräaika  Kilpailuviraston  esityksen  tekemiselle  on 
mainitulta  osin  laskettava  kyseisen  yhdeksi  jatkuneeksi 
kilpailunrajoitukseksi  katsottavan  menettelyn  päättymisajankohdasta 
lukien  eikä  kyseisen  rajoituksen  muodostaneiden  yksittäisten 
kilpailunrikkomusten  lakkaamisesta.  Ottaen  huomioon,  että 
markkinaoikeus  on  edellä  katsonut  mainitun  yritysten  välisten 
markkinoiden  jakojen  ja  tarjouskartellien  muodostaman 
kilpailunrajoituksen jatkuneen 8.8.2001 saakka ja että Kilpailuviraston 
esitys  markkinaoikeudelle  on  tehty  31.3.2004,  Kilpailuviraston 
esityksen  on  Kilpailuviraston  esityksen  kohteena  olevien  yritysten 
osalta  katsottava  tehdyn  kilpailunrajoituslain  22  §:ssä  (1529/2001) 
säädetyssä määräajassa. 

Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti),  Lemminkäinen, 
Asfalttineliö,  Savatie,  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska 
Asfaltti),  Sata-Asfaltti,  Super Asfaltti  ja Valtatie ovat edellä todetulla 
tavalla rikkoneet kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n säännöksiä. Kyseiset 
kilpailunrikkomukset  ovat  kokonaisuutena  kestäneet  yli  seitsemän 
vuotta.  Vaikka  yksittäisten  yritysten  osalta  niiden  rikkomuksiin 
osallistumisen kesto on vaihdellut, sanottu kesto on jokaisen yrityksen 
kohdalla  ollut  vähintään  kolme  vuotta.  Rikkomukset  ovat  lisäksi 
alueellisesti  kattaneet  valtion  teettämien  asfaltointitöiden  osalta  koko 
Suomen alueen sekä kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden 
osalta useita alueita Suomesta. 

Kysymyksessä oleviin  kilpailunrikkomuksiin  osallistuneiden yritysten 
menettelyä ei  ottaen huomioon edellä mainittu menettelyjen ajallinen 
kesto ja niiden alueellinen ulottuvuus ole siten pidettävä vähäisenä eikä 
seuraamusmaksun  määräämistä  kilpailun  turvaamisen  kannalta  ole 
muutoinkaan pidettävä perusteettomana. 

Kilpailunrikkomukseen  osallistuneen  tahon  toimintaa  on 
seuraamusmaksua  määrättäessä  arvioitava  kysymyksessä  olevan 
menettelyn  toteuttamisen  ajankohtana  tiedossa  olleiden  seikkojen  ja 
tuolloin noudatettavina olleiden säännösten ja määräysten valossa. Sekä 
markkinoiden  jakaminen  että  tarjouskartelli  ovat  molemmat  olleet 
kysymyksessä  olevana  ajankohtana  selkeästi  kilpailunrajoituslaissa 
kiellettyjä  kilpailunrajoituksia.  Puheena  olevia  menettelyjä  ei  siten 
voida puolustaa tietämättömyydellä lain säännöksistä. 

Markkinoidenjako-  ja  tarjouskartellit  ovat  paljaita  ja  karkeita 
kilpailunrajoituksia  ja  siten  luonteeltaan  kaikkein  vakavimpia 
kilpailunrikkomuksia.  Ne  ovat  jo  lähtökohtaisesti  erittäin  haitallisia 
järjestelyjä,  jotka  antavat  niihin  osallisille  yrityksille  mahdollisuuden 
harjoittaa asiakkaiden kannalta epäedullista hinnoittelua ja siten nostaa 
tuotteesta  tai  palvelusta  maksettavaa  hintaa.  Kysymyksessä  olevassa 
tapauksessa  kaikki  merkittävimmät  asfalttialan  toimijat  ovat 
osallistuneet edellä todettuihin kilpailunrajoituksiin, jotka ovat kattaneet 
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osittain  koko  Suomen  alueen  ja  osittain  laajoja  alueita  siitä.  Ottaen 
huomioon, että valtio ja kunnat ovat teetettyjen asfaltointitöiden osalta 
suurin  tilaajaryhmä,  kilpailunrajoitukset  ovat  suurimmalta  osaltaan 
kohdistuneet  julkisin  varoin  rahoitettuihin  urakoihin. 
Kilpailunrikkomukset  ovat  siten  olleet  laaja-alaisia,  minkä  lisäksi  ne 
ovat edellä todetulla tavalla kestäneet useita vuosia. 

Kilpailuvirasto  on  arvioinut  kartellin  vahingollisten  vaikutusten 
suuruudeksi noin 30 miljoonaa euroa. Kyseinen Kilpailuviraston arvio 
on  perustunut  olettamukseen,  että  asfalttiyhtiöt  ovat  kartellin  avulla 
pitäneet  tekemiensä  urakoiden  hintatasoa  keskimäärin  kymmenen 
prosenttia korkeammalla tasolla kilpailutilanteeseen verrattuna. Asiassa 
on  esitetty  poikkeavia  näkemyksiä  markkinoidenjako-  ja 
tarjouskartellien vaikutuksesta hintatasoon. Olennaista asiassa kuitenkin 
on  se,  että  markkinat  jakamalla  ja  toimimalla  yhteistoiminnassa 
tarjouskilpailuissa yritykset ovat voineet välttää keskinäisen kilpailun, 
millä lähtökohtaisesti on ollut hintatasoa korottava vaikutus. 

Seuraamusmaksun  määräämistä  koskevassa  oikeuskäytännössä 
menettelyn  keston  ja  laajuuden  sekä  sen  moitittavuuden  ja 
vahingollisuuden  ohella  huomiota  on  kiinnitetty  myös 
kilpailunrajoitukseen syyllistyneiden yritysten liikevaihtoon.  

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä 
olevat  kilpailunrajoitukset  ja  olosuhteet  huomioon  ottaen  asiassa  on 
perusteltua  lähtökohtaisesti  ylittää  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  säädetty  seuraamusmaksun  niin  sanottu 
normaaliasteikko. 

Kilpailunrajoituslain  8  §:n  2  momentin  (480/1992)  mukaan 
normaaliasteikon  ylittävä  seuraamusmaksu  saa  olla  enintään  10 
prosenttia  kunkin  kilpailunrajoitukseen  osallistuvan 
elinkeinonharjoittajan  tai  näiden  yhteenliittymän  edellisen  vuoden 
liikevaihdosta. Kyseisessä lainkohdassa tarkoitetuksi liikevaihdoksi on 
oikeuskäytännössä  katsottu  konsernin  kokonaisliikevaihto,  kun 
seuraamusmaksu  on  esitetty  määrättäväksi  konsernin  emoyhtiölle. 
Markkinaoikeus  katsoo,  että  tapauksissa,  joissa  seuraamusmaksua  on 
esitetty  määrättäväksi  vain  tytäryhtiölle,  kyseisessä  lainkohdassa 
tarkoitettuna  liikevaihtona  on  pidettävä  sanotun  tytäryhtiön 
kokonaisliikevaihtoa.  Säännöksessä  tarkoitettuna  edellisen  vuoden 
liikevaihtona  puolestaan  on  pidettävä  seuraamusmaksun määräämistä 
edeltävää viimeistä vahvistettua liikevaihtoa. 

Markkinaoikeus  on  seuraamusmaksun  määrää  harkitessaan  ottanut 
kunkin  elinkeinonharjoittajan  osalta  huomioon  sen  kotimaan 
asfalttiliiketoiminnan  liikevaihdon  yhtiön  viimeisenä 
kilpailurikkomukseen osallistumisen vuotena.    

Edellä  mainittujen  seikkojen  lisäksi  markkinaoikeus  on 
seuraamusmaksun määrää kunkin Kilpailuviraston esityksen kohteena 
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olevan tahon osalta harkitessaan ottanut lisäksi  huomioon jäljempänä 
asianomaisen tahon kohdalla erikseen mainitut seikat. 

Asfalttiliitto ry 

Asfalttiliitto  on  edellä  todetuin  tavoin  rikkonut  kilpailunrajoituslain 
6 §:ää  osallistumalla  kiellettyyn  tietojenvaihtoon  vuoden  1997 
kesäkuussa.  Sanotulta  osin  Asfalttiliiton  kohdalla  on  kuitenkin 
katsottava  olleen  kysymys  yksittäisestä,  pelkästään  tietojenvaihdon 
käsittäneestä kilpailunrikkomuksesta eikä osasta markkinoiden jaon ja 
tarjouskartellin käsittävää kilpailunrikkomusta.
 
Kilpailuviraston esitys  markkinaoikeudelle  on tehty 31.3.2004 eli  yli 
viisi  vuotta  siitä,  kun  kilpailunrajoituksen  voimassaolo  Asfalttiliiton 
osalta on lakannut. Asfalttiliitolle ei näin ollen, kun otetaan huomioon 
edellä selostettu kilpailunrajoituslain 22 §:n (1529/2001) säännös, saa 
määrätä  seuraamusmaksua.  Kilpailuviraston  esitys  seuraamusmaksun 
määräämisestä Asfalttiliitolle on siten hylättävä.

NCC Roads Oy 

Kuten edellä on todettu, Kilpailuviraston on katsottava esittäneen, että 
Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  on  syyllistynyt 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  vastaiseen  toimintaan  ja  että  NCC 
Roadsille määrätään kilpailunrajoituslaissa tarkoitettu seuraamusmaksu.
 
NCC Roads Oy:n kokonaisliikevaihto vuonna 2006 on ollut noin 54,3 
miljoonaa  euroa.  Interasfaltin  kotimaan  asfalttiliiketoiminnan 
liikevaihto vuonna 2001 on ollut noin 23,4 miljoonaa euroa.

Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  osallistuminen 
kilpailunrajoitukseen on ollut  aktiivista,  kestänyt noin neljä vuotta ja 
ollut alueellisesti laajaa.

Edellä  Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  osalta  todetut 
kilpailunrajoitukset  sekä  olosuhteet  huomioon ottaen  markkinaoikeus 
katsoo olevan perusteltua määrätä NCC Roadsille kilpailunrajoituslain 
8  §:n  2  momentin  (480/1992)  mukainen  normaaliasteikon  ylittävä 
seuraamusmaksu. 

Edellä lausuttu sekä muutoin aiemmin tässä jaksossa seuraamusmaksun 
määräämisestä  yleisesti  esitetty  huomioon  ottaen  markkinaoikeus 
harkitsee  NCC  Roadsille  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
1.400.000 euroa. 
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Lemminkäinen Oyj 

Lemminkäisen kokonaisliikevaihto vuonna 2006 on ollut noin 1.795,9 
miljoonaa  euroa.  Lemminkäisen  kotimaan  asfalttiliiketoiminnan 
liikevaihto vuonna 2001 on ollut noin 147,9 miljoonaa euroa.
 
Lemminkäinen on johtava päällystealan urakoitsija Suomessa. Sanotun 
asemansa  johdosta  Lemminkäisellä  on  ollut  todellinen  mahdollisuus 
vaikuttaa asfalttialan markkinaolosuhteisiin Suomessa. 

Lemminkäisen toiminta on ollut erittäin moitittavaa. Lemminkäinen on 
ollut  keskeinen  toimija  kartellissa  ja  valtion  töiden  osalta  myös 
huolehtinut  sen  seurannasta,  että  urakat  ovat  toteutuneet  sovitun 
mukaisina.  Lemminkäisen  osalta  kilpailunrajoitukseen  osallistuminen 
on ollut kestoltaan yli seitsemän vuotta sekä alueellisesti laajaa.  

Edellä Lemminkäisen osalta todetut kilpailunrajoitukset sekä olosuhteet 
huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  olevan  perusteltua  määrätä 
Lemminkäiselle  kilpailunrajoituslain  8  §:n  2  momentin  (480/1992) 
mukainen normaaliasteikon ylittävä seuraamusmaksu. 

Edellä lausuttu sekä muutoin aiemmin tässä jaksossa seuraamusmaksun 
määräämisestä  yleisesti  esitetty  huomioon  ottaen  markkinaoikeus 
harkitsee  Lemminkäiselle  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
14.000.000 euroa. 
 

Rudus Asfaltti Oy 

Kilpailuvirasto on esittänyt, että  Rudus Asfaltin hankkimien yritysten 
(Asfalttineliö, Asfalttipiste ja Espoon Asfaltti) katsotaan syyllistyneen 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  vastaiseen  toimintaan  ja  että  Rudus 
Asfaltille määrätään kilpailunrajoituslaissa tarkoitettu seuraamusmaksu.
 
Markkinaoikeus  on  katsonut  asiassa  jääneen  näyttämättä,  että 
Asfalttipiste tai Espoon Asfaltti olisivat rikkoneet kilpailunrajoituslain 
säännöksiä.  Kilpailuviraston  esitys  seuraamusmaksun  määräämisestä 
Rudus Asfaltille on siten mainitulta osin hylättävä. 

Asfalttineliön kotimaan asfalttiliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2000 
on ollut noin 3,6 miljoonaa euroa.
 
Asfalttineliön  ei  ole  näytetty  toimineen  kartellissa  aktiivisesti. 
Asfalttineliön  kilpailunrajoitukseen  osallistuminen  on  kestänyt  lähes 
neljä vuotta,  mutta se on ollut  alueellisesti  rajoittunutta.  Toisaalta on 
otettava  huomioon,  että  Asfalttineliön  on  näytetty  kerran  maksaneen 
niin sanottua urakoiden tasausta sen tehtyä sovittua enemmän urakoita. 
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Asfalttineliön  liikevaihdon  suhteellinen  pienuus,  sen  asema 
markkinoilla  ja  kilpailunrajoituksen  alueellinen  rajoittuneisuus 
huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei ole perusteltua määrätä 
Rudus Asfaltille normaaliasteikon ylittävää seuraamusmaksua.

Edellä lausuttu sekä muutoin aiemmin tässä jaksossa seuraamusmaksun 
määräämisestä  yleisesti  esitetty  huomioon  ottaen  markkinaoikeus 
harkitsee  Rudus  Asfaltille  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
20.000 euroa. 

SA-Capital Oy

SA-Capitalin  (entinen  Savatie)  kotimaan asfalttitoiminnan liikevaihto 
tilikautena 1999–2000 on ollut noin 14 miljoonaa euroa.

Savatie  on  osallistunut  kilpailunrajoitukseen  valtion  teettämien 
asfaltointitöiden  osalta  noin  neljän  vuoden  ajan.  Savatien 
päätoimialueena on ollut Pohjois-Suomi.  

Edellä mainittu Savatien liikevaihdon suhteellinen pienuus, sen asema 
markkinoilla  ja  kilpailunrajoituksen  alueellinen  rajoittuneisuus 
huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei ole perusteltua määrätä 
SA-Capitalille normaaliasteikon ylittävää seuraamusmaksua. 

Edellä lausuttu sekä muutoin aiemmin tässä jaksossa seuraamusmaksun 
määräämisestä  yleisesti  esitetty  huomioon  ottaen  markkinaoikeus 
harkitsee  SA-Capitalille  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
75.000 euroa. 

Skanska Asfaltti Oy 

Kilpailuvirasto on esittänyt,  että Skanska Asfaltin ja  Kilpailuviraston 
esityksessä lueteltujen Skanska Asfaltin hankkimien yritysten katsotaan 
syyllistyneen kilpailunrajoituslain  5 ja 6 §:n  vastaiseen toimintaan ja 
että  Skanska  Asfaltille  määrätään  kilpailunrajoituslaissa  tarkoitettu 
seuraamusmaksu.

Skanska Asfaltin kokonaisliikevaihto vuonna 2006 on ollut noin 45,6 
miljoonaa euroa.
 
Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  kotimaan 
asfalttiliiketoiminnan  liikevaihto  vuonna  2000  on  ollut  noin  18,5 
miljoonaa euroa. 

Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  osallistuminen 
kilpailunrajoitukseen  on  ollut  aktiivista  ja  se  on  kestänyt  yli  kuusi 
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vuotta.  Toisaalta  kyseinen  osallistuminen  on  ollut  alueellisesti 
rajoittunutta. 

Sata-Asfaltin,  jonka  osakekannan  Asfaltti-Tekra  on  maaliskuussa 
vuonna 2000 hankkinut, ei ole näytetty toimineen kartellissa aktiivisesti 
ja sen osallistuminen on ollut alueellisesti rajoittunutta. Toisaalta Sata-
Asfaltin osallistuminen on kestänyt yli kuusi vuotta.

Sata-Asfaltin kotimaan asfalttiliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2000 
on ollut noin 8,5 miljoonaa euroa. 
 
Savatien asfaltointi-  ja tienpäällystystoiminta,  jonka Asfaltti-Tekra on 
helmikuussa  vuonna  2000  hankkinut,  on  osallistunut 
kilpailunrajoitukseen valtion teettämien asfaltointitöiden osalta noin 10 
kuukauden ajan.

Edellä  todetut  kilpailunrajoitukset  sekä  olosuhteet  huomioon  ottaen 
markkinaoikeus katsoo olevan perusteltua määrätä  Skanska Asfaltille 
kilpailunrajoituslain  8  §:n  2  momentin  (480/1992)  mukainen 
normaaliasteikon ylittävä seuraamusmaksu. 

Edellä lausuttu sekä muutoin aiemmin tässä jaksossa seuraamusmaksun 
määräämisestä  yleisesti  esitetty  huomioon  ottaen  markkinaoikeus 
harkitsee  Skanska  Asfaltille  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
1.400.000 euroa.  

Super Asfaltti Oy

Super  Asfaltin  kotimaan  asfalttiliiketoiminnan liikevaihto  tilikaudella 
2000–2001 on ollut noin 2,0 miljoonaa euroa. 

Super Asfaltin osallistuminen kilpailunrajoitukseen on ollut aktiivista ja 
se on kestänyt noin kolme vuotta. Super Asfaltin menettely on kuitenkin 
rajoittunut Turun seutuun ja se on koskenut vain kuntien ja yksityisten 
teettämiä asfaltointitöitä. 

Super  Asfaltin  liikevaihdon  suhteellinen  pienuus,  yhtiön  asema 
markkinoilla  ja  kilpailunrajoituksen  alueellinen  rajoittuneisuus 
huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei ole perusteltua määrätä 
Super Asfaltille normaaliasteikon ylittävää seuraamusmaksua.

Edellä lausuttu sekä muutoin aiemmin tässä jaksossa seuraamusmaksun 
määräämisestä  yleisesti  esitetty  huomioon  ottaen  markkinaoikeus 
harkitsee  Super  Asfaltille  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
20.000 euroa.
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Valtatie Oy 

Valtatien kokonaisliikevaihto vuonna 2006 on ollut noin 48,1 miljoonaa 
euroa.  Valtatien  kotimaan  asfalttiliiketoiminnan  liikevaihto  vuonna 
2001 on ollut noin 37,7 miljoonaa euroa.

Valtatie  on  ollut  toiseksi  suurin  asfalttialan  yritys  Suomessa,  joskin 
huomattavasti markkinajohtaja Lemminkäistä pienempi. Valtatiellä on 
asemansa johdosta ollut todellinen mahdollisuus vaikuttaa asfalttialan 
markkinaolosuhteisiin Suomessa.
 
Valtatien  osallistuminen  kilpailunrajoitukseen  on  ollut  aktiivista, 
kestänyt lähes seitsemän vuotta ja ollut alueellisesti laajaa.
 
Edellä  Valtatien  osalta  todetut  kilpailunrajoitukset  sekä  olosuhteet 
huomioon  ottaen  markkinaoikeus  katsoo  olevan  perusteltua  määrätä 
Valtatielle kilpailunrajoituslain 8 §:n 2 momentin (480/1992) mukainen 
normaaliasteikon ylittävä seuraamusmaksu. 

Edellä lausuttu sekä muutoin aiemmin tässä jaksossa seuraamusmaksun 
määräämisestä  yleisesti  esitetty  huomioon  ottaen  markkinaoikeus 
harkitsee  Valtatielle  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
2.500.000 euroa. 

Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain  74  §:n  1  momentin  mukaan  asianosainen  on 
velvollinen  korvaamaan  toisen  asianosaisen  oikeudenkäyntikulut 
kokonaan tai osaksi,  jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon 
ottaen  on  kohtuutonta,  että  tämä  joutuu  pitämään 
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen 
korvausvelvollisuutta  on  pykälän  2  momentin  mukaan  otettava 
erityisesti  huomioon,  onko  oikeudenkäynti  aiheutunut  viranomaisen 
virheestä.  

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen Kilpailuvirasto yhtäältä sekä 
Interasfaltti  /  NCC  Roads,  Lemminkäinen,  SA-Capital,  Skanska 
Asfaltti,  Super  Asfaltti  ja  Valtatie  toisaalta  saavat  pitää 
oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan. 

Asia on tullut vireille markkinaoikeudessa Kilpailuviraston esityksellä 
seuraamusmaksun  määräämiseksi  epäillystä  kilpailunrajoituslain 
rikkomisesta.  Oikeudenkäynti  ei  ole  siten  aiheutunut 
hallintolainkäyttölain  74  §:n  2  momentissa  tarkoitetulla  tavalla 
viranomaisen  virheestä.  Näin  ollen  myös  Asfalttiliitto  saa  pitää 
oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan. 
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MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Markkinaoikeus määrää:  

- Lemminkäinen Oyj:n maksamaan valtiolle kilpailunrajoituslain 8 §:n 
2 momentissa (480/1992) tarkoitettuna seuraamusmaksuna 14.000.000 
euroa, 

-  NCC  Roads  Oy:n  maksamaan  valtiolle  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna  seuraamusmaksuna  1.400.000 
euroa, 

- Rudus Asfaltti  Oy:n maksamaan valtiolle kilpailunrajoituslain 8 §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna  seuraamusmaksuna  20.000 
euroa,

-  SA-Capital  Oy:n  maksamaan  valtiolle  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna  seuraamusmaksuna  75.000 
euroa,

- Skanska Asfaltti Oy:n maksamaan valtiolle kilpailunrajoituslain 8 §:n 
2  momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna  seuraamusmaksuna  1.400.000 
euroa,

-  Super Asfaltti  Oy:n maksamaan valtiolle kilpailunrajoituslain 8 §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna  seuraamusmaksuna  20.000 
euroa, sekä 

-  Valtatie  Oy:n  maksamaan  valtiolle  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna  seuraamusmaksuna  2.500.000 
euroa.

Markkinaoikeus  hylkää  Kilpailuviraston  esityksen  seuraamusmaksun 
määräämisestä Asfalttiliitto ry:lle sekä asiassa esitetyt muut vaatimukset 
ja oikeudenkäyntikuluvaatimukset.

MUUTOKSENHAKU

Tähän  päätökseen  saa  hakea  muutosta  valittamalla  korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen.  Kilpailunrajoituksista  annetun  lain  21  §:n 
2 momentin  (1529/2001)  nojalla  markkinaoikeuden  päätöstä  on 
valituksesta  huolimatta  noudatettava,  jollei  korkein  hallinto-oikeus 
toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Puheenjohtaja Olli Mäkinen
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Asian  ovat  ratkaisseet  markkinaoikeuden  lainoppineet  jäsenet  Olli 
Mäkinen, Maarit Lindroos (eri mieltä) ja Jussi  Karttunen (eri mieltä) 
sekä asiantuntijajäsenet Antti Aine, Juha Kurkinen ja Minna Mattila. 

Asiassa on äänestetty. 

ERI MIELTÄ OLEVIEN JÄSENTEN LAUSUNNOT

Markkinaoikeustuomari Karttunen:

Käsittelyratkaisujen osalta olen samaa mieltä kuin enemmistö.

Pääasiaratkaisun  perustelujen  osalta  olen  muutoin  markkinaoikeuden 
ratkaisusta  ilmenevällä  kannalla  paitsi  seuraavilta  osin  näytön 
arviointiin,  oikeudelliseen  arviointiin  ja  seuraamusmaksua  koskevaan 
arviointiin liittyvien perustelujaksojen osalta. 

Näytön arviointi

Näytön  arviointia  koskevan  perustelujakson  osalta  olen 
markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  kannalla  lukuun  ottamatta 
markkinaoikeuden näytön arviointia  Kuopion talousalueen kuntien ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  sekä  valtion  asfaltointitöiden 
osalta  jäljempänä  mainituilta  osin  sekä  edelleen  lukuun  ottamatta 
markkinaoikeuden  suorittamaa  yhteenvetoa  näytöstä  jäljempänä 
mainituilta osin.

Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämät asfaltointityöt

Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden 
osalta  olen  näytön  arvioinnin  osalta  muutoin  markkinaoikeuden 
ratkaisusta  ilmenevällä  kannalla  paitsi  mitä  tulee  kysymykseen  siitä, 
milloin  Heikki  Alasen  Asfaltti-Tekran  edustajana  ja  Matti  Kokon 
Lemminkäisen  edustajana  on  katsottava  näytetyn  sopineen  Kuopion 
talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden 
jakamisesta. 

Heikki  Alanen  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
sopineensa  Asfaltti-Tekran  edustajana  Lemminkäisen  Matti  Kokon 
kanssa Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien töiden 
jakamisesta markkinaoikeuden ratkaisusta ilmenevällä tavalla. Alanen 
on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuuluna  kertonut,  että  hänen  ja 
Kokon  välinen  tapaaminen,  jossa  mainitusta  töiden  jakamisesta  oli 
sovittu,  olisi  ollut  Lemminkäisen pääkonttorilla Helsingissä 2.5.1994. 
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Alanen on kuitenkin pitänyt mahdollisena, että kyseinen tapaaminen on 
ollut jonakin toisena ajankohtana, mutta että tapaaminen on kuitenkin 
ollut vuonna 1994. 

Matti  Kokko  on  markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut 
olleensa  2.5.1994  kolmessa  eri  kokouksessa  eikä  siten  tavannut 
kyseisenä  päivänä  Heikki  Alasta,  kuten  ei  muutoinkaan  kertaakaan 
kevättalvella  taikka  kevään,  kesän  mittaan  vuonna  1994.  Kokko  on 
kertonut,  etteivät  hän  ja  Heikki  Alanen olleet  voineet  tavata  vuonna 
1994  myöskään  Asfalttiliiton  hallituksen  kokousten  yhteydessä,  sillä 
Alanen oli tullut Asfalttiliiton hallitukseen vasta vuonna 1995.

Markkinaoikeuden  enemmistön  tavoin  katson  markkinaoikeuden 
ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että Heikki Alasen ja Matti Kokon 
todistajankertomusten luotettavuutta arvioitaessa Alasen kertomusta on 
sinänsä pidettävä Kokon kertomusta luotettavampana. Vaikka en siten 
katsokaan  olevan  aihetta  kyseenalaistaa  Heikki  Alasen 
todistajankertomuksen  luotettavuutta  sinänsä,  niin  ottaen  huomioon 
yhtäältä  sen,  että  Alanen  itsekin  on  häntä  markkinaoikeudessa 
todistajana kuultuna pitänyt mahdollisena, että hänen ja Kokon välinen, 
Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden 
jakamista koskenut tapaaminen on ollut joskus muulloin kuin 2.5.1994, 
sekä toisaalta sen, että Alanen on häntä alun perin Kilpailuvirastossa 
asian  selvittämisen  yhteydessä kuultuna  sekä myös kahdelle  lehdelle 
vuonna  2002  antamissaan  haastatteluissa  kertonut  Asfaltti-Tekran  ja 
Lemminkäisen  yhteistyön  alkamisesta  vuonna  1995,  katson  asiassa 
jääneen  näyttämättä,  että  Asfaltti-Tekra  ja  Lemminkäinen  olisivat 
sopineet  Kuopion  talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien 
asfaltointitöiden jakamisesta ennen vuotta 1995. 

Ottaen  huomioon,  että  sekä  Heikki  Alanen  että  Jarmo Sikanen  ovat 
markkinaoikeudessa  todistajina  kuultuina  kertoneet  tarjousyhteistyön 
alkamisesta  sen  jälkeen,  kun  Alanen  ja  Lemminkäisen  Matti  Kokko 
olivat sopineet Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien 
asfaltointitöiden  jakamisesta,  katson  lisäksi  asiassa  jääneen  edellä 
mainittua vastaavasti näyttämättä, että Kuopion talousalueen kuntien ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  tarjoushinnoista  olisi  sovittu 
sekä  tarjottu  sen  mukaisesti  taikka  sovellettu  yhteisymmärryksessä 
muutakaan järjestelyä mainittujen hintojen osalta ennen vuotta 1995. 

Edellä  mainituilla  sekä  muutoin  markkinaoikeuden  ratkaisusta 
ilmenevillä  perusteilla  katson  asiassa  näytetyksi,  että  Asfaltti-Tekra 
(1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  ja  Lemminkäinen  ovat  vuodesta 
1995  alkaen  sopineet  Kuopion  talousalueen  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien asfaltointitöiden jakamisesta  keskenään määrällisesti  siten, 
että  Asfaltti-Tekran  osuus  sanotuista  töistä  on  ollut  1/3  ja 
Lemminkäisen 2/3,  sekä  alueellisesti  siten,  että  Lemminkäinen tekee 
Kuopion kaupungin työt ja Asfaltti-Tekra niin sanottujen reunakuntien 
kuten  Suonenjoen,  Rautalammen,  Vesannon  ja  Karttulan  työt. 
Markkinaoikeuden  enemmistön  tavoin  katson,  että  kyseinen  Asfaltti-
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Tekran ja Lemminkäisen Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten 
teettämiä  töitä  koskenut  sopimus  markkinoiden  jaosta  on  jatkunut 
vuoden 2000 loppuun saakka. 

Lisäksi katson asiassa näytetyksi, että Asfaltti-Tekra (1.11.2000 lukien 
Skanska Asfaltti) ja Lemminkäinen ovat vuodesta 1995 alkaen vuoden 
2000  loppuun  saakka  etukäteen  sopineet  keskenään  Kuopion 
talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden 
tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä tarjonneet sen mukaisesti. 
Edelleen  katson,  Kilpailuviraston  esityksessä  esitetyt  aikarajaukset 
huomioon ottaen, että Asfaltti-Tekra on edellä mainitun lisäksi jossain 
määrin etukäteen sopinut myös Sata-Asfaltin, Valtatien ja Asfalttineliön 
kanssa sanottujen töiden tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä 
tarjonnut  sen  mukaisesti,  Sata-Asfaltin  ja  Valtatien  kanssa  vuosina 
1995–2000 sekä Asfalttineliön kanssa vuosina 1997–2000, 16.10.2000 
saakka. 

Muilta osin olen näytön arvioinnista Kuopion talousalueen kuntien ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  osalta  samaa  mieltä  kuin 
enemmistö.

Valtion asfaltointityöt 

Valtion asfaltointitöiden osalta olen näytön arvioinnin osalta muutoin 
markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  kannalla  paitsi  mitä  tulee 
kysymykseen  siitä,  missä  laajuudessa  valtion  asfaltointitöiden 
jakamisesta on katsottava näytetyn sovitun vuosina 1996–1998.  

Markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  tavalla  Heikki  Alanen  on 
markkinaoikeudessa  todistajana  kuultuna  kertonut  sopineensa 
Lemminkäisen  Matti  Kokon  kanssa  ensin  talvella  1996  valtion 
asfaltointitöiden  jakamisesta  määrällisesti  siten,  että  Asfaltti-Tekra 
tekee  tulevana  kautena  noin  60.000  tonnin  urakan  sekä  sittemmin 
saman vuoden heinä-elokuussa Kokon ja Valtatien Antero Blombergin 
kanssa  valtion  asfaltointitöiden  jakamisesta  määrällisesti  siten,  että 
Asfaltti-Tekra tekee sanotuista asfaltointitöistä 70.000 tonnia vuodessa. 
Lisäksi Alanen on kertonut olleensa edellä mainitun, talvella 1996 Matti 
Kokon  kanssa  tekemänsä  sopimuksen  jälkeen  alkuvuodesta  1996 
yhteydessä valtion asfaltointitöiden laajuudesta myös Savatieltä ainakin 
Seppo Ahoon. 

Markkinaoikeuden  enemmistön  tavoin  katson  markkinaoikeuden 
ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että Heikki Alasen ja Matti Kokon 
todistajankertomusten luotettavuutta arvioitaessa Alasen kertomusta on 
sinänsä  pidettävä  Kokon  kertomusta  luotettavampana.  Edellä 
mainittuun Alasen kertomukseen liittyen on kuitenkin huomattava, että 
Alanen on kertonut vain sopimisesta Asfaltti-Tekran osuudesta valtion 
asfaltointitöistä.  Sen  sijaan  siitä,  missä  määrin  vuosina  1996–1998 
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valtion asfaltointitöistä jakamisesta on muutoin ollut sovittu, asiassa ei 
ole esitetty enempää näyttöä. 

Heikki Alanen, joka on ollut Asfaltti-Tekran palveluksessa vuoden 1997 
loppuun saakka, on markkinaoikeudessa todistajana kuultuna kertonut 
nimenomaisesti, ettei hänellä ollut tietoa siitä, mitä muiden osalta on 
ollut sovittu. Vastaavasti myös Jarmo Sikanen on markkinaoikeudessa 
todistajana kuultuna kertonut, ettei hänellä ollut tietoa muiden yritysten 
osuuksista.  Päin  vastoin  Sikanen  on  kertonut,  että  Asfaltti-Tekra  oli 
aluksi ollut kiinnostunut vain sen omasta sille sovitusta tonnimäärästä, 
eivätkä muiden yritysten prosentit olleet tuolloin olleet edes esillä, vaan 
sanotut osuudet olivat olleet nähtävissä vasta myöhemmin. 

Markkinaoikeuden  ratkaisussa  mainituista  Lemminkäisen  Hannu 
Haapaniemen  ja  Valtatien  Timo  Vainionpään  keskustelusta  eräässä 
Tampereella  pidetyssä  seurantapalaverissa  sekä  Juhani  Kallion  ja 
Vainionpään välisestä puhelinkeskustelusta on puolestaan huomattava, 
että molemmissa tapahtumissa on ollut kysymys keskusteluista ilman, 
että itse kyseisistä tapahtumista kertoneen Juhani Kallionkaan mukaan 
niissä  varsinaisesti  olisi  sovittu  markkinoiden  jaosta.  Lisäksi  ensiksi 
mainitun keskustelun osalta on huomattava, että sanotulta osin asiassa 
on jäänyt täsmentymättä, onko kyseinen keskustelu käyty vuonna 1998, 
1999 vai 2000. 

Sitä, että Lemminkäinen, Savatie ja Valtatie olisivat osallistuneet vain 
edellä  mainitun  Asfaltti-Tekralle  tulevan  osuuden  sopimiseen,  ilman, 
että  sanottuun  olisi  liittynyt  tai  sitä  olisi  edeltänyt  valtion 
asfaltointitöiden  jakamista  myös  sanottua  laajemmin  kyseisten 
yhtiöiden kesken, voidaan pitää jossain määrin todellisuudelle vieraana 
ajatuksena. Kilpailuvirasto ei vuosien 1996–1998 osalta ole kuitenkaan 
esittänyt  asiassa  mitään  näyttöä  valtion  asfaltointitöiden  jakamisesta 
viimeksi  mainituilta  osin.  Tämän  vuoksi  katson  vuosien  1996–1998 
osalta asiassa näytetyksi, että Asfaltti-Tekra, Lemminkäinen, Savatie ja 
Valtatie ovat sopineet valtion asfaltointitöiden jakamisesta vain Asfaltti-
Tekralle  sovitun  osuuden  osalta.  Sen  sijaan  katson  asiassa  jääneen 
näyttämättä, että asfaltointitöiden jakamisesta olisi ollut sovittu vuosina 
1996–1998 sanottua laajemmin.   

Ottaen erityisesti huomioon asiassa esitetyt niin sanotut P.O. -taulukot 
sekä  kyseisten  taulukoiden  osalta  markkinaoikeuden  ratkaisussa 
selostetun katson sen sijaan markkinaoikeuden ratkaisusta ilmenevällä 
tavalla, että vuosina 1999 ja 2000 markkinoiden jakaminen on koskenut 
kaikkia valtion asfaltointitöitä ja että siihen ovat osallistuneet Asfaltti-
Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti),  Asfalttineliö,  Interasfaltti, 
Lemminkäinen, Sata-Asfaltti, Savatie ja Valtatie, Asfalttineliö kuitenkin 
vain 16.10.2000 saakka. 

Edellä  mainituilla  sekä  muutoin  markkinaoikeuden  ratkaisusta 
ilmenevillä  perusteilla  katson  asiassa  näytetyksi,  että  Asfaltti-Tekra, 
Lemminkäinen,  Savatie  ja  Valtatie  ovat  vuosina  1996–1998 sopineet 
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valtion  asfaltointitöiden  määrällisestä  jakamisesta  Asfaltti-Tekralle 
tulevan osuuden osalta.  Tämän lisäksi  vuosina  1999 ja  2000 valtion 
asfaltointitöiden määrällisestä jakamisesta ovat sopineet Asfaltti-Tekra 
(1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti),  Asfalttineliö,  Interasfaltti, 
Lemminkäinen, Sata-Asfaltti, Savatie ja Valtatie, Asfalttineliö kuitenkin 
Kilpailuviraston  esityksessä  esitetty  aikarajaus  huomioon  ottaen 
16.10.2000 saakka.  

Edelleen  markkinaoikeuden  ratkaisussa  todetun  sovittujen  jakojen 
toteutumisen  seurannan  osalta  katson  kyseisen  seurannan  asiassa 
näytetyksi ainoastaan edellä mainittujen P.O. -taulukoiden tarkoittamilta 
kahdelta vuodelta.

Muilta  osin  olen  näytön  arvioinnista  valtion  asfaltointitöiden  osalta 
samaa mieltä kuin enemmistö.

Yhteenveto näytöstä

Näytön  arviointiin  liittyvän  yhteenvedon  osalta  olen  muutoin 
markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  kannalla  paitsi  ensinnäkin 
mitä  tulee  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  ja 
Lemminkäisen  osalta  Kuopion  talousalueen  kuntien  ja  yksityisten 
teettämien  asfaltointitöiden  markkinoiden  jakamiseen  ja 
tarjousyhteistyöhön  sekä  Sata-Asfaltin  osalta  sanottuja  töitä 
koskeneeseen  tarjousyhteistyöhön.  Edellä  Kuopion  talousalueen 
kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta lausutun sekä 
muutoin  markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevän  perusteella  katson 
sanotulta  osin,  markkinaoikeuden  ratkaisussa  kyseiseltä  osin  todetun 
sijaan:  

-  Lemminkäisen vuodesta  1995 alkaen vuoden 2000 loppuun saakka 
sopineen  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  kanssa 
Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden 
määrällisestä  ja  alueellisesta  jakamisesta  sekä  etukäteen  sopineen 
Asfaltti-Tekran kanssa sanottujen töiden tarjouskilpailuissa tarjottavista 
hinnoista ja tarjonneen sen mukaisesti, 

-  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  vuodesta  1995 
alkaen vuoden 2000 loppuun saakka sopineen  Lemminkäisen  kanssa 
Kuopion talousalueen kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden 
määrällisestä  ja  alueellisesta  jakamisesta  sekä  etukäteen  sopineen 
Lemminkäisen kanssa sanottujen töiden tarjouskilpailuissa tarjottavista 
hinnoista ja tarjonneen sen mukaisesti. Lisäksi Asfaltti-Tekra on jossain 
määrin etukäteen sopinut myös Sata-Asfaltin, Valtatien ja Asfalttineliön 
kanssa mainittujen töiden tarjouskilpailuissa tarjottavista hinnoista sekä 
tarjonnut  sen  mukaisesti,  Sata-Asfaltin  ja  Valtatien  kanssa  vuosina 
1995–2000 sekä Asfalttineliön kanssa vuosina 1997–2000, 16.10.2000 
saakka, sekä    
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-  Sata-Asfaltin,  jonka  osakekannan  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien 
Skanska  Asfaltti)  on  maaliskuussa  vuonna 2000 hankkinut,  vuodesta 
1995  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka  jossain  määrin  etukäteen 
sopineen  Asfaltti-Tekran  kanssa  Kuopion  talousalueen  kuntien  ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  tarjouskilpailuissa  tarjottavista 
hinnoista sekä tarjonneen sen mukaisesti.

Valtion  asfaltointitöiden  osalta  olen  muutoin  markkinaoikeuden 
ratkaisusta  ilmenevällä  kannalla  paitsi  mitä  tulee  Asfaltti-Tekran, 
Lemminkäisen,  Savatien  ja  Valtatien  osalta  sanottujen  töiden 
markkinoiden  jakamiseen.  Edellä  valtion  asfaltointitöiden  osalta 
lausutun  sekä  muutoin  markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevän 
perusteella  katson  sanotulta  osin,  markkinaoikeuden  ratkaisussa 
kyseiseltä osin todetun sijaan:  

-  Lemminkäisen  vuosina  1996–1998  sopineen  Asfaltti-Tekran 
(1.11.2000 lukien Skanska Asfaltti), Savatien ja Valtatien kanssa valtion 
asfaltointitöiden  määrällisestä  jakamisesta  Asfaltti-Tekralle  tulevan 
osuuden  osalta.  Tämän  lisäksi  Lemminkäinen  on  markkinaoikeuden 
enemmistön  toteamin  tavoin  vuosina  1999  ja  2000  sopinut  Asfaltti-
Tekran, Asfalttineliön, Interasfaltin, Sata-Asfaltin, Savatien ja Valtatien 
kanssa,  Asfalttineliön  kanssa  16.10.2000  saakka,  valtion 
asfaltointitöiden määrällisestä jakamisesta, 

-  Savatien  vuosina  1996–1998  sopineen  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti),  Lemminkäisen  ja  Valtatien  kanssa  valtion 
asfaltointitöiden  määrällisestä  jakamisesta  Asfaltti-Tekralle  tulevan 
osuuden  osalta.  Tämän  lisäksi  Savatie  on  markkinaoikeuden 
enemmistön toteamin tavoin vuosina 1999 ja 2000, 15.2.2000 saakka, 
sopinut  Asfaltti-Tekran,  Asfalttineliön,  Interasfaltin,  Lemminkäisen, 
Sata-Asfaltin ja Valtatien kanssa valtion asfaltointitöiden määrällisestä 
jakamisesta,  
 
- Asfaltti-Tekran (1.11.2000 lukien Skanska Asfaltti) sopineen vuosina 
1996–1998  Lemminkäisen,  Savatien  ja  Valtatien  kanssa  valtion 
asfaltointitöiden  määrällisestä  jakamisesta  Asfaltti-Tekralle  tulevan 
osuuden  osalta.  Tämän  lisäksi  Asfaltti-Tekra  on  markkinaoikeuden 
enemmistön  toteamin  tavoin  vuosina  1999  ja  2000  sopinut 
Asfalttineliön,  Interasfaltin,  Lemminkäisen,  Sata-Asfaltin,  Savatien ja 
Valtatien  kanssa,  Asfalttineliön  kanssa  16.10.2000  saakka,  valtion 
asfaltointitöiden määrällisestä jakamisesta,
 
-  Savatien  asfaltointi-  ja  tienpäällystysliiketoiminta,  jonka  Asfaltti-
Tekra on helmikuussa vuonna 2000 hankkinut,  on markkinaoikeuden 
enemmistön toteamin tavoin vuonna 2000, 16.2.2000 alkaen aina saman 
vuoden  loppuun  saakka,  sopinut  Asfalttineliön,  Interasfaltin, 
Lemminkäisen, Sata-Asfaltin ja Valtatien kanssa, Asfalttineliön kanssa 
16.10.2000 saakka, valtion asfaltointitöiden määrällisestä jakamisesta, 
sekä 
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-  Valtatien  vuosina  1996–1998  sopineen  Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 
lukien  Skanska  Asfaltti),  Lemminkäisen  ja  Savatien  kanssa  valtion 
asfaltointitöiden  määrällisestä  jakamisesta  Asfaltti-Tekralle  tulevan 
osuuden  osalta.  Tämän  lisäksi  Valtatie  on  markkinaoikeuden 
enemmistön  toteamin  tavoin  vuosina  1999  ja  2000  sopinut  Asfaltti-
Tekran,  Asfalttineliön,  Interasfaltin,  Lemminkäisen,  Sata-Asfaltin  ja 
Savatien  kanssa,  Asfalttineliön  kanssa  16.10.2000  saakka,  valtion 
asfaltointitöiden määrällisestä jakamisesta. 

Vastaavasti  yhteenveto  näytöstä  -perustelualajaksoon  sisältyvän 
johtopäätös  asiassa  esitetystä  näytöstä  -osion  osalta  olen  muutoin 
markkinaoikeuden ratkaisusta ilmenevällä kannalla paitsi, että Kuopion 
talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  osalta 
katson  asfalttialan  yritysten  jakaneen  markkinoita  sekä  osallistuneen 
tarjousyhteistyöhön  vuodesta  1995  alkaen  vuoden  2000  loppuun 
saakka.  Sanottua vastaavasti  katson Asfaltti-Tekran (1.11.2000 lukien 
Skanska  ja  Asfaltti)  ja  Lemminkäisen  osallistuneen  markkinoiden 
jakoon kyseisten töiden osalta vasta vuodesta 1995 alkaen vuoden 2000 
loppuun  saakka.  Edelleen  katson,  että  tarjousyhteistyöhön  Kuopion 
talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  osalta 
ovat osallistuneet Asfaltti-Tekra ja Lemminkäinen vasta vuodesta 1995 
alkaen vuoden 2000 loppuun saakka sekä lisäksi jossain määrin myös 
Sata-Asfaltti samoin vasta vuodesta 1995 alkaen vuoden 2000 loppuun 
saakka  sekä  Valtatie  ja  Asfalttineliö  markkinaoikeuden  enemmistön 
toteamin  tavoin  Valtatie  vuosina  1995–2000  ja  Asfalttineliö  vuosina 
1997–2000, 16.10.2000 saakka.

Valtion  asfaltointitöiden  osalta  katson  puolestaan  markkinoiden 
jakamisen  vuosina  1996–1998 koskeneen ainoastaan  Asfaltti-Tekralle 
tullutta  osuutta,  mihin  markkinoiden  jakamiseen  ovat  osallistuneet 
Asfaltti-Tekra, Lemminkäinen, Savatie ja Valtatie. Edelleen katson, että 
sovittujen jakojen toteutumisen seuranta valtion asfaltointitöiden osalta 
on koskenut ainoastaan vuosia 1999 ja 2000. 

Muilta  osin  olen  näytön  arviointiin  liittyvän  yhteenvedon  osalta 
markkinaoikeuden ratkaisusta ilmenevällä kannalla. 

Oikeudellinen arviointi

Oikeudellista  arviointia  koskevan  perustelujakson  osalta  olen 
markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  kannalla  lukuun  ottamatta 
jäljempänä mainituilta osin kilpailunrajoituslain säännösten rikkomista 
sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklaa koskevissa 
perustelualajaksoissa esitettyä.
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Kilpailunrajoituslain säännösten rikkominen  

Kilpailunrajoituslain  säännösten  rikkomisesta  lausutun  osalta  olen 
muutoin  markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  kannalla  paitsi 
jäljempänä  mainituilta  osin  Lemminkäisen,  SA-Capitalin,  Skanska 
Asfaltin ja Valtatien osalta.

Lemminkäisen  katson  rikkoneen  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
säännöksiä muutoin markkinaoikeuden ratkaisusta ilmenevällä tavalla, 
mutta  Kuopion  talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien 
asfaltointitöiden osalta katson sekä kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan 
markkinoiden  jakamista  koskevan kiellon  rikkomisen  että  lain  5  §:n 
1 momentin  niin  sanotun  tarjouskartellikiellon  rikkomisen  kestäneen 
vasta  vuodesta  1995  alkaen  vuoden  2000  loppuun  saakka.  Lisäksi 
valtion  asfaltointitöiden  osalta  katson  kilpailunrajoituslain  6  §:n 
2 kohdan  markkinoiden  jakamista  koskevan  kiellon  rikkomisen 
rajoittuneen  vuosina  1996–1998  vain  kyseisten  töiden  määrälliseen 
jakamiseen Asfaltti-Tekralle tulleen osuuden osalta. 
 
Savatien katson rikkoneen kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n säännöksiä 
muutoin  markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  tavalla,  mutta 
valtion  asfaltointitöiden  osalta  katson  kilpailunrajoituslain  6  §:n 
2 kohdan  markkinoiden  jakamista  koskevan  kiellon  rikkomisen 
rajoittuneen  vuosina  1996–1998  vain  kyseisten  töiden  määrälliseen 
jakamiseen Asfaltti-Tekralle tulleen osuuden osalta. 

Asfaltti-Tekran  (1.11.2000 lukien  Skanska  Asfaltti)  katson  rikkoneen 
kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n säännöksiä muutoin markkinaoikeuden 
ratkaisusta ilmenevällä tavalla, mutta Kuopion talousalueen kuntien ja 
yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  osalta  katson  sekä 
kilpailunrajoituslain 6 §:n 2 kohdan markkinoiden jakamista koskevan 
kiellon  rikkomisen  että  lain  5  §:n  1  momentin  niin  sanotun 
tarjouskartellikiellon rikkomisen kestäneen vasta vuodesta 1995 alkaen 
vuoden 2000 loppuun saakka.  Lisäksi  valtion  asfaltointitöiden  osalta 
katson  kilpailunrajoituslain  6  §:n  2  kohdan  markkinoiden  jakamista 
koskevan  kiellon  rikkomisen  rajoittuneen  vuosina  1996–1998  vain 
kyseisten  töiden  määrälliseen  jakamiseen  Asfaltti-Tekralle  tulleen 
osuuden osalta. 
 
Sata-Asfaltin,  jonka  osakekannan  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien 
Skanska  Asfaltti)  on  maaliskuussa  vuonna  2000  hankkinut,  katson 
rikkoneen  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  säännöksiä  muutoin 
markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  tavalla,  mutta  Kuopion 
talousalueen  kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  osalta 
katson  kilpailunrajoituslain  5  §:n  1  momentin  niin  sanotun 
tarjouskartellikiellon rikkomisen kestäneen vasta vuodesta 1995 alkaen 
vuoden 2000 loppuun saakka. 

Savatien  asfaltointi-  ja  tienpäällystysliiketoiminnan,  jonka  Asfaltti-
Tekra  on  helmikuussa  vuonna  2000  hankkinut,  katson  rikkoneen 
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kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n säännöksiä markkinaoikeuden ratkaisusta 
ilmenevällä tavalla. 

Valtatien katson rikkoneen kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n säännöksiä 
muutoin  markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  tavalla,  mutta 
valtion  asfaltointitöiden  osalta  katson  kilpailunrajoituslain  6  §:n 
2 kohdan  markkinoiden  jakamista  koskevan  kiellon  rikkomisen 
rajoittuneen  vuosina  1996–1998  vain  kyseisten  töiden  määrälliseen 
jakamiseen Asfaltti-Tekralle tulleen osuuden osalta. 

Muilta  osin  kilpailunrajoituslain  säännösten  rikkomisen  osalta  olen 
markkinaoikeuden ratkaisusta ilmenevällä kannalla. 
 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artikla 

Euroopan  yhteisön  perustamissopimuksen  81  artiklaa  koskevan 
perustelujakson osalta  olen markkinaoikeuden ratkaisusta  ilmenevällä 
kannalla  muutoin,  mutta  katson  markkinaoikeuden  ratkaisussa 
lueteltujen  tahojen  menetelleen  perustamissopimuksen  81  artiklan 
vastaisesti  ainoastaan  niiltä  osin  kuin  olen  edellä  katsonut  niiden 
menetelleen kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n vastaisesti. 

Seuraamusmaksua koskeva arviointi

Seuraamusmaksua  koskeva  arviointi  -perustelujakson  osalta  olen 
markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  kannalla  lukuun  ottamatta 
jäljempänä  mainituilta  osin  seuraantokysymykset  sekä 
seuraamusmaksun määrääminen -perustelualajaksoissa esitettyä.

Seuraantokysymykset 

Perustelualajaksoon  sisältyvän  kysymyksenasettelu-osion  osalta  olen 
samaa  mieltä  kuin  enemmistö.  Sen  sijaan  muilta  osin  lausun 
markkinaoikeuden  ratkaisun  kysymyksessä  olevassa 
perustelualajaksossa todetun sijaan seuraavan. 

Kuten  markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenee,  NCC  Roadsin  osalta 
Kilpailuviraston esitys seuraamusmaksun määräämisestä on perustettu 
siihen,  että  Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  on  rikkonut 
kilpailunrajoituslain  säännöksiä,  Rudus  Asfaltin  osalta  muun  ohella 
siihen,  että  Asfalttineliö  on  rikkonut  kilpailunrajoituslain  säännöksiä, 
sekä Skanska Asfaltin (31.10.2000 saakka Asfaltti-Tekra) osalta muun 
ohella  siihen,  että  Sata-Asfaltti  on  rikkonut  kilpailunrajoituslain 
säännöksiä.

Mainituilta osin asiassa tulee siten ensin ratkaistavaksi kysymys siitä, 
voidaanko  NCC  Roadsille  määrätä  kilpailunrajoituslaissa  tarkoitettu 
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seuraamusmaksu  Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti) 
kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n vastaisesta menettelystä, Rudus Asfaltille 
määrätä seuraamusmaksu Asfalttineliön kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n 
vastaisesta  menettelystä  sekä  Skanska  Asfaltille  määrätä 
seuraamusmaksu  Sata-Asfaltin  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
vastaisesta menettelystä.  

Kuten  markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenee,  kysymykseen 
kilpailunrajoituslain  vastaiseksi  todetun  menettelyn  perusteella 
mahdollisesti  määrättävästä  seuraamusmaksusta  tulee käsillä  olevassa 
asiassa  soveltaa  kilpailunrajoituslain  säännöksiä  sellaisina  kuin  ne 
olivat ennen 1.5.2004 voimaan tullutta kilpailunrajoituslain muutosta. 
Sanottu merkitsee siten,  että seuraamusmaksun määräämiseen tulevat 
käsillä  olevassa  asiassa  sovellettaviksi  30.4.2004  saakka  voimassa 
olleet kilpailunrajoituslain 8 §:n 1 ja 2 momentti (480/1992). 

Kilpailunrajoituslain  8  §:n  1  momentin  (480/1992)  mukaan 
elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymälle, joka rikkoo lain 4–
7  säännöksiä,  määrätään  seuraamusmaksu,  jollei  menettelyä  ole 
pidettävä  vähäisenä  tai  seuraamusmaksun  määräämistä  kilpailun 
turvaamisen kannalta muutoin pidetä perusteettomana. 

Siitä,  mitä  elinkeinonharjoittajalla  kilpailunrajoituslaissa  tarkoitetaan, 
on  säädetty  kilpailunrajoituslain  3  §:n  1  momentissa.  Kyseisen 
säännöksen  mukaan  elinkeinonharjoittajalla  kilpailunrajoituslaissa 
tarkoitetaan  luonnollista  henkilöä  tai  yksityistä  tai  julkista 
oikeushenkilöä,  joka  ammattimaisesti  pitää  kaupan,  ostaa,  myy  tai 
muutoin  vastiketta  vastaan  hankkii  tai  luovuttaa  tavaroita  tai 
palveluksia. 

Kilpailunrajoituslain 8 §:n 1 momentissa (480/1992) on siten lähdetty 
siitä, että seuraamusmaksu tulee määrätä sille kilpailunrajoituslain 3 §:n 
1  momentissa  tarkoitetulle  elinkeinonharjoittajalle  tai  näiden 
yhteenliittymälle,  joka  on  rikkonut  kilpailunrajoituslain  säännöksiä. 
Kilpailunrajoituslain  seuraamusmaksun  määräämistä  varsinaisesti 
sääntelevissä lain 8 §:n 1 ja 2 momentin (480/1992) säännöksissä ei sen 
sijaan  ole  lainkaan  säädetty  siitä,  onko,  ja  jos  on,  niin  millä 
edellytyksillä,  seuraamusmaksu  mahdollista  määrätä  myös  jollekin 
muulle kuin kilpailunrajoituslain säännöksiä lain 8 §:n 1 momentissa 
(480/1992) tarkoitetulla tavalla  rikkoneelle  kilpailunrajoituslain 3 §:n 
1 momentissa  tarkoitetulle  elinkeinonharjoittajalle  tai  näiden 
yhteenliittymälle.

Edellä  lausutun  valossa  katson,  että  ainakin  niissä  tilanteissa,  joissa 
kilpailunrajoituslain  säännöksiä  lain  8  §:n  1  momentissa  (480/1992) 
tarkoitetulla  tavalla  on  rikkonut  joko  luonnollinen  henkilö  tai 
oikeushenkilö,  joka  ammattimaisesti  pitää  kaupan,  ostaa,  myy  tai 
muutoin  vastiketta  vastaan  hankkii  tai  luovuttaa  tavaroita  tai 
palveluksia,  ja  jota  näin ollen on pidettävä lain  3  §:n 1 momentissa 
tarkoitettuna  elinkeinonharjoittajana,  kilpailunrajoituslaissa  on 
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säännelty  ainoastaan  seuraamusmaksun  määräämisestä  kyseiselle 
taholle,  ja  että  kysymys  siitä,  onko  seuraamusmaksu  mahdollisesti 
määrättävissä jollekin muulle taholle, on jätetty kilpailunrajoituslaissa 
kokonaan sääntelemättä. Kyseisten tilanteiden osalta en myöskään näe, 
että  kysymykseen  siitä,  onko,  ja  jos  on,  niin  millä  edellytyksillä, 
seuraamusmaksu  mahdollista  määrätä  jollekin  muulle  kuin  sanotulle 
kilpailunrajoituslain  säännöksiä  lain  8  §:n  1  momentissa  (480/1992) 
tarkoitetulla  tavalla  rikkoneelle,  kilpailunrajoituslaissa  tarkoitetulle 
elinkeinonharjoittajaksi  katsottavalle  joko  luonnolliselle  henkilölle 
oikeushenkilölle,  olisi  mahdollista  hakea  johtoa  kilpailunrajoituslain 
3 §:n 1 momentin elinkeinonharjoittajan käsitteestä. 

Edellä mainitut kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n vastaisesti menetelleet 
Interbetoni  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti),  Asfalttineliö  ja  Sata-
Asfaltti ovat olleet osakeyhtiöitä ja siten oikeushenkilöitä. Interbetoni, 
Asfalttineliö  ja  Sata-Asfaltti  ovat  kiistatta  olleet  myös 
kilpailunrajoituslain  3  §:n  1  momentissa  tarkoitettuja 
elinkeinonharjoittajia.  Näin  ollen  lähtökohtana  edellä  mainittujen 
kilpailunrajoituslain säännösten valossa on pidettävä seuraamusmaksun 
määräämistä kyseisille kilpailunrajoituslakia rikkoneille tahoille, eli siis 
Interbetonille,  Asfalttineliölle  ja  vastaavasti  Sata-Asfaltille. 
Kilpailuvirasto ei käsillä olevassa tapauksessa ole kuitenkaan esittänyt 
seuraamusmaksua mainituille tahoille. 

Siihen  kysymykseen,  onko,  ja  jos  on,  niin  millä  edellytyksillä, 
Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti),  Asfalttineliön  ja  Sata-
Asfaltin  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  vastaisesta  menettelystä 
seuraamusmaksu  määrättävissä  NCC  Roadsille,  Rudus  Asfaltille  ja 
vastaavasti  Skanska  Asfaltille,  joille  Kilpailuvirasto  käsillä  olevassa 
asiassa on esittänyt seuraamusmaksun määräämistä, ei sen sijaan edellä 
todetun  mukaisesti  ole  haettavissa  johtoa  kilpailunrajoituslain 
säännöksistä.

Euroopan  yhteisön  kilpailuoikeudessa  on  kilpailuoikeudellisten 
rikkomusten vastuuseen liittyen omaksuttu niin sanottujen oikeudellisen 
ja taloudellisen seuraannon periaatteet. Ottaen kuitenkin huomioon, että 
ennen  1.5.2004  voimassa  olleiden  säännösten  mukaan 
markkinaoikeuden toimivalta seuraamusmaksun määräämisen osalta on 
ollut  rajoitettu  ainoastaan  seuraamusmaksun  määräämiseen 
kilpailunrajoituslain  nojalla  ja  ainoastaan  kilpailunrajoituslaissa 
säädettyjen kilpailunrajoituslain rikkomistapausten osalta,  katson,  että 
arvioitaessa  kysymystä  Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti), 
Asfalttineliön ja Sata-Asfaltin kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n vastaisen 
menettelyn  perusteella  tapahtuvasta  seuraamusmaksun  määräämisestä 
NCC  Roadsille,  Rudus  Asfaltille  ja  vastaavasti  Skanska  Asfaltille 
merkitystä  ei  voida  kiinnittää  myöskään  Euroopan  yhteisön 
kilpailuoikeudessa  seuraamusten  määräämisen  osalta  omaksuttuihin 
sääntöihin ja periaatteisiin.  
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Edellä lausutun huomioon ottaen katsonkin,  että kysymys siitä, onko 
Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti),  Asfalttineliön  ja  Sata-
Asfaltin kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n vastaisen menettelyn perusteella 
kilpailunrajoituslaissa tarkoitettu seuraamusmaksu määrättävissä NCC 
Roadsille,  Rudus  Asfaltille  ja  vastaavasti  Skanska  Asfaltille,  jää 
riippumaan siitä, voidaanko viimeksi mainittujen tahojen katsoa olevan 
vastuussa  ensiksi  mainittujen  tahojen  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
vastaisesta  menettelystä  voimassa  olevien  yleisten  sääntöjen  ja 
periaatteiden valossa arvioituna. 

Niin sanotusta vastuun samastuksesta  

Osakeyhtiölain  (734/1978)  1  luvun  1  §:n  2  momentin  mukaan 
osakeyhtiön  osakkaat  eivät  ole  henkilökohtaisesti  vastuussa  yhtiön 
velvoitteista.  Osakkaan  vastuu  rajoittuu  siten  hänen  yhtiöön 
sijoittamaansa  pääomapanokseen.  Kyseistä  säännöstä  voidaan  pitää 
ilmaisuna osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien erillisyydestä, mitä on 
pidetty yhtenä osakeyhtiöoikeuden perusperiaatteena Suomessa. 

Edellä mainitun osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 1 §:n 2 momentissa 
ilmaistun  periaatteen  on  katsottu  sinänsä  koskevan  myös 
konsernisuhteessa  olevia  emo-  ja  tytärosakeyhtiötä.  Vaikka  emoyhtiö 
omistaisi  tytäryhtiön  koko  osakekannan,  emoyhtiö  ei  mainitun 
säännöksen mukaan ole vastuussa tytäryhtiönsä velvoitteista. 

Edellä  lausutusta  huolimatta  on  kuitenkin  katsottu,  että  ilman 
nimenomaisen  lain  säännöksen  tukeakin  osakeyhtiön  ja  sen 
osakkeenomistajan tai -omistajien samastaminen vastuun osalta saattaa 
yksittäistapauksessa  olla  mahdollista.  Osakeyhtiölakitoimikunnan 
mietinnössä  on  todettu,  että  oikeuskäytännössä  ja  -kirjallisuudessa 
osakeyhtiön  ja  sen  osakkaan  vastuun  samastamista  on  pidetty 
mahdollisena  ilman nimenomaista  lain  säännöstäkin.  Tuomioistuinten 
ratkaisut  ovat  perustuneet  tapauskohtaiseen  harkintaan,  jolloin 
huomiota on kiinnitetty muun ohella yhtiön ja sen osakkaan todellisiin 
olosuhteisiin sekä muun lainsäädännön normeihin,  joiden on katsottu 
olevan tärkeämpiä kyseisessä yksittäistapauksessa kuin osakeyhtiölain 
(734/1978)  mukainen  yhtiön  ja  sen  osakkaiden  erillisyyden  periaate 
(Osakeyhtiölakitoimikunnan  mietintö,  Komiteanmietintö  1992:32, 
s. 355  ja  373).  Mainitun  toimikunnan  mietinnön  mukaan  vastuun 
erillisyyttä  koskevaa lähtökohtaa on kuitenkin pidettävä pääsääntönä, 
josta  on  mahdollista  poiketa  vain  erityisin  painavin  perustein 
(Komiteanmietintö 1992:32, s. 355).   

NCC Roadsin vastuu Interbetonin menettelystä

Asiassa  esitetyn  näytön  perusteella  Interbetoni  (31.12.1998  lukien 
Interasfaltti)  on  rikkonut  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  säännöksiä 
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vuoden  1997  loppukesästä,  ei  kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  lukien 
8.8.2001 saakka.

Asiassa esitetyn mukaan NCC Finland Oy on 30.10.2000 hankkinut Oy 
Läntinen Teollisuuskatu 15 -nimisen yhtiön osakekannan, joka viimeksi 
mainittu  yhtiö  on  puolestaan  omistanut  Interasfaltin  (entinen 
Interbetoni)  osakekannan.  Interasfaltti  on  sittemmin  30.9.2002 
sulautunut  emoyhtiöönsä,  jonka  toiminimi  on  samalla  muutettu  Oy 
Läntinen Teollisuuskatu 15:stä Interasfaltiksi. Interasfaltin (entinen Oy 
Läntinen Teollisuuskatu 15)  emoyhtiö NCC Finland Oy on 1.1.2003 
jakautunut kolmeksi yhtiöksi, joista yksi on ollut NCC Roads, joka on 
viimeksi mainitusta päivästä lukien omistanut Interasfaltin (entinen Oy 
Läntinen  Teollisuuskatu  15)  osakekannan.  Interasfaltin  (entinen  Oy 
Läntinen  Teollisuuskatu  15)  liiketoiminnot  on  31.1.2003  siirretty 
ennakkojako-osuuden  luovutuksena  NCC  Roadsille  ja  Interasfaltti 
(entinen Oy Läntinen Teollisuuskatu 15)  on 1.2.2003 alkaen asetettu 
vapaaehtoiseen  selvitystilaan.  Interasfaltti  (entinen  Oy  Läntinen 
Teollisuuskatu 15) on sittemmin purkautunut ja sen purkautuminen on 
merkitty  kaupparekisteriin,  minkä  jälkeen  yhtiön  selvitystilaa  on 
11.12.2006 jatkettu, mikä on merkitty kaupparekisteriin 19.1.2007.    

Kuten edellä on todettu, Interasfaltti (entinen Interbetoni) on 30.9.2002 
sulautunut  emoyhtiöönsä  Oy  Läntinen  Teollisuuskatu  15:een.  Ottaen 
huomioon,  että  asiassa  esitetyn  mukaan mainitulta  osin  kysymys  on 
ollut osakeyhtiölain (734/1978) mukaisesta sulautumisesta, sulautuneen 
yhtiön, Interasfaltin (entinen Interbetoni), velkojen ja vastuiden, kuten 
mahdollisen  vastuun kilpailunrajoituslain vastaisesta  menettelystä,  on 
sulautumisen myötä katsottava siirtyneen sen vastaanottaneelle yhtiölle 
eli  Oy  Läntinen  Teollisuuskatu  15:lle,  jonka  toiminimi  on  kyseisen 
sulautumisen yhteydessä muutettu Interasfaltiksi.  
 
Viimeksi mainitun yhtiön on, kuten edellä on todettu, 30.10.2000 lukien 
omistanut NCC Finland Oy. Tältä osin on todettava, ettei NCC Finland 
Oy:n ole esitetty omanneen minkäänlaista määräysvaltaa Interasfaltin 
(entinen  Interbetoni)  toimintaan  ennen  30.10.2000  tapahtunutta  Oy 
Läntinen Teollisuuskatu 15:n osakekannan hankkimista. Asiassa ei ole 
myöskään esitetty, että kyseisen osakekannan hankkimisen ja 8.8.2001 
välisenä ajanjaksona NCC Finland Oy olisi jollakin tavalla vaikuttanut 
Interasfaltin (entinen Interbetoni) toimintaan tai sen päätöksentekoon. 
Sanottuun  nähden  asiassa  ei  siten  voida  katsoa,  että  Interbetonin 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
vastaisessa menettelyssä olisi miltään osin ollut kysymys toiminnasta, 
jota todellisuudessa olisi harjoitettu NCC Finland Oy:n lukuun. 

Asiassa ei ole myöskään näytetty, että NCC Finland Oy olisi itse ollut 
mukana  kartellin  toiminnassa  tai  edes  tietoinen  Interbetonin 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
vastaisesta menettelystä. Viimeksi mainittuun liittyen on todettava, ettei 
NCC Finland Oy:n  voida  katsoa  tulleen  tietoiseksi  edellä  mainitusta 
Interbetonin  (31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  menettelystä  pelkästään 
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sen perusteella, että Kilpailuvirasto on sittemmin maaliskuussa vuonna 
2002 suorittanut niin sanotun yllätystarkastuksen Interasfaltin (entinen 
Interbetoni) tiloissa. 

Edelleen asiassa on katsottava jääneen näyttämättä, että edellä mainittu, 
sittemmin  suoritettu  NCC  Finland  Oy:n  jakautuminen  kolmeksi  eri 
yhtiöksi  olisi  myöskään  muutoin  johtunut  joistakin  illojaaleista 
tarkoitusperistä.

Edellä lausutun huomioon ottaen katson, ettei asiassa ole esitetty olevan 
käsillä  sellaisia  erityisen  painavia  seikkoja,  joiden  perusteella  NCC 
Roadsin olisi katsottava olevan vastuussa edellä mainitusta Interbetonin 
(31.12.1998  lukien  Interasfaltti)  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
vastaisesta menettelystä. 

Rudus Asfaltin vastuu Asfalttineliön menettelystä

Asiassa  esitetyn  näytön  perusteella  Asfalttineliö  on  rikkonut 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  säännöksiä  vuodesta  1997  alkaen 
16.10.2000 saakka. 

Asiassa esitetyn mukaan Lohja Rudus -konserniin kuuluvat yhtiöt ovat 
20.6.2000  ostaneet  Asfalttineliön  osakekannan.  Toiminimi  Rudus 
Asfaltti  on  merkitty  kaupparekisteriin  17.10.2000.  Asfalttineliö  on 
sittemmin vuonna 2001 purettu ja sen liiketoiminta on siirretty Rudus 
Asfaltille. 

Lohja Rudus -konserniin kuuluvien yhtiöiden ei ole esitetty omanneen 
minkäänlaista määräysvaltaa Asfalttineliön toimintaan ennen 20.6.2000 
tapahtunutta  Asfalttineliön  osakekannan  hankkimista.  Asiassa  ei  ole 
myöskään  esitetty,  että  kyseisen  osakekannan  hankkimisen  ja 
16.10.2000  välisenä  ajanjaksona  Lohja  Rudus  -konserniin  kuuluvat 
yhtiöt olisivat jollakin tavalla vaikuttaneet Asfalttineliön toimintaan tai 
sen  päätöksentekoon.  Asfalttineliön  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
vastaisessa  menettelyssä  ei  siten  voida  katsoa  miltään  osin  olleen 
kysymys  toiminnasta,  jota  todellisuudessa  olisi  harjoitettu  yhtiön 
hankkineiden  Lohja  Rudus  -konserniin  kuuluvien  yhtiöiden  lukuun. 
Lisäksi  Kilpailuviraston  taholtakin  on  todettu,  ettei  asiassa  ole 
myöskään  näyttöä  siitä,  että  Rudus  Asfaltti  olisi  itse  ollut  mukana 
kartellin toiminnassa tai edes siitä tietoinen.   
Edellä lausutun huomioon ottaen katson, ettei asiassa ole esitetty olevan 
käsillä  sellaisia  erityisen  painavia  seikkoja,  joiden  perusteella  Rudus 
Asfaltin  olisi  katsottava  olevan  vastuussa  edellä  mainitusta 
Asfalttineliön kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n vastaisesta menettelystä. 
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Skanska Asfaltin vastuu Sata-Asfaltin menettelystä 

Asiassa  esitetyn  näytön  perusteella  Sata-Asfaltti  on  rikkonut 
kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n säännöksiä vuodesta 1995 lukien vuoden 
2000 loppuun saakka. 

Asiassa  esitetyn  mukaan  Asfaltti-Tekra  on  22.3.2000  ostanut  Sata-
Asfaltin  osakekannan.  Asfaltti-Tekran toiminimi  on 1.11.2000 alkaen 
muutettu  Skanska  Asfaltiksi.  Sata-Asfaltti  on  sittemmin  asetettu 
vapaaehtoiseen selvitystilaan ja sen liiketoiminnot on siirretty Skanska 
Asfaltille ennakkojako-osuuden luovutuksena 13.12.2000. Sata-Asfaltti 
on  sittemmin  purkautunut  ja  sen  purkautuminen  on  merkitty 
kaupparekisteriin.

Asfaltti-Tekran ei  ole esitetty omanneen minkäänlaista  määräysvaltaa 
Sata-Asfaltin  toimintaan  ennen  22.3.2000  tapahtunutta  Sata-Asfaltin 
osakekannan  hankkimista.  Asiassa  ei  ole  myöskään  esitetty,  että 
kyseisen  osakekannan  hankkimisen  ja  13.12.2000  tapahtuneen  Sata-
Asfaltin liiketoimintojen siirtämisen välisenä ajanjaksona Asfaltti-Tekra 
(1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  olisi  jollakin  tavalla  vaikuttanut 
Sata-Asfaltin  toimintaan  tai  sen  päätöksentekoon.  Sanottuun  nähden 
asiassa  ei  siten  voida  katsoa,  että  edellä  kerrotussa  Sata-Asfaltin 
kilpailunrajoituslain 5 ja  6  §:n vastaisessa menettelyssä olisi  miltään 
osin  ollut  kysymys  toiminnasta,  jota  todellisuudessa  olisi  harjoitettu 
Asfaltti-Tekran (1.11.2000 lukien Skanska Asfaltti) lukuun. 

Sata-Asfaltin kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n vastaisen menettelyn osalta 
on kuitenkin huomattava, että siltä osin kuin Sata-Asfaltin on katsottu 
menetelleen  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  vastaisesti  kyseisiin 
menettelyihin on Sata-Asfaltin ohella osallistunut myös Asfaltti-Tekra 
(1.11.2000 lukien  Skanska  Asfaltti).  Asfaltti-Tekran  on  näin  ollen  jo 
Sata-Asfaltin  osakekannan  hankkiessaan  katsottava  olleen  tietoinen 
kysymyksessä  olevasta  Sata-Asfaltin  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
vastaisesta menettelystä.    

Tämän  lisäksi  Asfaltti-Tekra  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  on 
sittemmin,  edellä  mainitulla  tavalla  tietoisena  Sata-Asfaltin 
kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  vastaisesta  menettelystä,  ryhtynyt 
toimenpiteisiin  kokonaan  omistamansa  tytäryhtiön  osalta  tämän 
liiketoimintojen  siirtämiseen  itselleen  ja  siten  Sata-Asfaltin 
asfaltointiliiketoiminnan  jatkamiseen,  aloittaen  samalla  toimenpiteet 
Sata-Asfaltin purkamiseksi.  

Ottaen huomioon kyseisen Asfaltti-Tekran (1.11.2000 lukien Skanska 
Asfaltti)  menettelyn  edellä  mainituissa  olosuhteissa  katson  olevan 
käsillä  sellaisia  erityisen  painavia  seikkoja,  joiden  valossa  on 
perusteltua katsoa Asfaltti-Tekran (1.11.2000 lukien Skanska Asfaltti) 
olevan  vastuussa  kilpailunrajoituslaissa  tarkoitetun  seuraamusmaksun 
suorittamisesta myös edellä mainitun Sata-Asfaltin kilpailunrajoituslain 
5 ja 6 §:n vastaisen menettelyn osalta.  
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Markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevillä  perusteilla  katson,  ettei 
Skanska  Asfaltin  ole  katsottava  vapautuneen  edellä  mainitun 
seuraamusmaksun  suorittamisesta  myöskään  Sata-Asfaltin 
selvitystilamenettelyssä  annetun  julkisen  haasteen  johdosta  eikä 
myöskään  oikeushenkilön  rangaistusvastuuta  koskevien  säännösten 
perusteella.

Seuraamusmaksun määrääminen 

Seuraamusmaksun määräämisen yleisiä perusteita koskevalta osin olen 
markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  kannalla  muutoin,  paitsi 
totean  kilpailunrajoitusten  kokonaisuudessaan  kestäneen  vajaat 
seitsemän  vuotta.  Tämän  lisäksi  olen  muutoinkin  markkinaoikeuden 
ratkaisusta  ilmenevällä  kannalla  sen  osalta,  mitä  tulee  kysymykseen 
seuraamusmaksun määräämisestä Asfalttiliitolle ja Super Asfaltille. Sen 
sijaan  NCC  Roadsille,  Lemminkäiselle,  Rudus  Asfaltille,  SA-
Capitalille,  Skanska  Asfaltille  ja  Valtatielle  määrättävän 
seuraamusmaksun  osalta  lausun  markkinaoikeuden  ratkaisussa 
asianomaisten yhtiöiden osalta todetun sijaan seuraavan. 

NCC Roads Oy

Markkinaoikeuden ratkaisusta  ilmenevällä  tavalla  Kilpailuviraston on 
katsottava esittäneen, että Interbetoni (31.12.1998 lukien Interasfaltti) 
on syyllistynyt kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n vastaiseen toimintaan ja 
että  NCC  Roadsille  määrätään  kilpailunrajoituslaissa  tarkoitettu 
seuraamusmaksu.

Kuten  edellä  on  todettu,  asiassa  esitetyn  näytön  perusteella  on 
katsottava, että Interbetoni (31.12.1998 lukien Interasfaltti) on rikkonut 
kilpailunrajoituslain 5 ja 6 §:n säännöksiä vuoden 1997 loppukesästä, ei 
kuitenkaan  ennen  7.7.1997,  lukien  8.8.2001  saakka.  Asiassa  ei  ole 
kuitenkaan esitetty olevan käsillä sellaisia erityisen painavia seikkoja, 
joiden  perusteella  NCC  Roadsin  olisi  katsottava  olevan  vastuussa 
kyseisestä  Interbetonin  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n  vastaisesta 
menettelystä.  NCC  Roadsille  ei  näin  ollen  voida  määrätä 
seuraamusmaksua. 

Edellä  lausuttu  huomioon  ottaen  Kilpailuviraston  esitys 
seuraamusmaksun määräämisestä NCC Roadsille on siten hylättävä. 

Lemminkäinen Oyj

Lemminkäisen kokonaisliikevaihto vuonna 2006 on ollut noin 1.795,9 
miljoonaa  euroa.  Lemminkäisen  kotimaan  asfalttiliiketoiminnan 
liikevaihto vuonna 2001 on ollut noin 147,9 miljoonaa euroa.
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Lemminkäinen on johtava päällystealan urakoitsija Suomessa. Sanotun 
asemansa  johdosta  Lemminkäisellä  on  ollut  todellinen  mahdollisuus 
vaikuttaa asfalttialan markkinaolosuhteisiin Suomessa. 

Lemminkäisen toiminta on ollut erittäin moitittavaa. Lemminkäinen on 
ollut  keskeinen  toimija  kartellissa  ja  valtion  töiden  osalta  myös 
huolehtinut  sen  seurannasta,  että  urakat  ovat  toteutuneet  sovitun 
mukaisina. 

Lemminkäisen  osalta  kilpailunrajoitukseen  osallistuminen  on  ollut 
kestoltaan lähes seitsemän vuotta sekä alueellisesti laajaa.  

Valtion  asfaltointitöiden  osalta  Lemminkäisen  osallistuminen 
kilpailunrajoitukseen  on  ollut  valtakunnallista.  Kaikkia  valtion 
asfaltointitöitä  kyseinen  kilpailunrajoitus  on  toisaalta  koskenut 
ainoastaan vuosina 1999 ja 2000.  

Kuntien ja yksityisten teettämien asfaltointitöiden osalta Lemminkäisen 
osallistuminen kilpailunrajoitukseen on kattanut Kuopion talousalueen, 
Pohjanmaan  ja  Pirkanmaan  alueet  sekä  Turun  seudun.  Pohjanmaan 
alueen osalta kilpailunrajoitus on toisaalta kestänyt ainoastaan vajaan 
puolen vuoden ajan. 
 
Edellä Lemminkäisen osalta todetut kilpailunrajoitukset sekä olosuhteet 
huomioon  ottaen  katson  olevan  perusteltua  määrätä  Lemminkäiselle 
kilpailunrajoituslain  8  §:n  2  momentin  (480/1992)  mukainen 
normaaliasteikon ylittävä seuraamusmaksu. 

Edellä  lausuttu  sekä  muutoin  markkinaoikeuden  ratkaisussa 
seuraamusmaksun  määräämisestä  yleisesti  esitetty  huomioon  ottaen 
harkitsen  Lemminkäiselle  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
7.000.000 euroa. 
 

Rudus Asfaltti Oy

Kilpailuvirasto  on  esittänyt,  että  Lohja  Rudus  -konserniin  kuuluvien 
yhtiöiden  hankkimien  yritysten  (Asfalttineliö,  Asfalttipiste  ja  Espoon 
Asfaltti)  katsotaan  syyllistyneen  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
vastaiseen  toimintaan  ja  että  Rudus  Asfaltille  määrätään 
kilpailunrajoituslaissa tarkoitettu seuraamusmaksu.

Markkinaoikeuden ratkaisusta ilmenevällä tavalla asiassa on katsottava 
jääneen  näyttämättä,  että  Asfalttipiste  ja  Espoon  Asfaltti  olisivat 
rikkoneet  kilpailunrajoituslain  säännöksiä.  Kilpailuviraston  esitys 
seuraamusmaksun määräämisestä on siten mainituilta osin hylättävä.

Kuten  edellä  on  todettu,  asiassa  esitetyn  näytön  perusteella  on  sen 
sijaan katsottava, että Asfalttineliö on rikkonut kilpailunrajoituslain 5 ja 
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6 §:n säännöksiä vuodesta 1997 alkaen 16.10.2000 saakka. Asiassa ei 
ole  kuitenkaan  esitetty  olevan  käsillä  sellaisia  erityisen  painavia 
seikkoja,  joiden  perusteella  Rudus  Asfaltin  olisi  katsottava  olevan 
vastuussa  kyseisestä  Asfalttineliön  kilpailunrajoituslain  5  ja  6  §:n 
vastaisesta menettelystä.  Kyseiseltäkään osin Rudus Asfaltille ei  näin 
ollen voida määrätä seuraamusmaksua. 

Edellä  lausuttu  huomioon  ottaen  Kilpailuviraston  esitys 
seuraamusmaksun määräämisestä Rudus Asfaltille on siten hylättävä. 

SA-Capital Oy

SA-Capitalin  (entinen  Savatie)  kotimaan asfalttitoiminnan liikevaihto 
tilikautena 1999–2000 on ollut noin 14 miljoonaa euroa.

Savatie  on  osallistunut  kilpailunrajoitukseen  valtion  asfaltointitöiden 
osalta noin neljän vuoden ajan. Kaikkia valtion asfaltointitöitä kyseinen 
kilpailunrajoitus on toisaalta koskenut ainoastaan vuodesta 1999 alkaen 
15.2.2000 saakka. Savatien päätoimialueena on ollut Pohjois-Suomi.  

Edellä mainittu Savatien liikevaihdon suhteellinen pienuus, sen asema 
markkinoilla  ja  kilpailunrajoituksen  alueellinen  rajoittuneisuus 
huomioon ottaen  katson,  ettei  ole  perusteltua  määrätä  SA-Capitalille 
normaaliasteikon ylittävää seuraamusmaksua. 

Edellä  lausuttu  sekä  muutoin  markkinaoikeuden  ratkaisussa 
seuraamusmaksun  määräämisestä  yleisesti  esitetty  huomioon  ottaen 
harkitsen  SA-Capitalille  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
45.000 euroa. 
 

Skanska Asfaltti Oy

Markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevällä  tavalla  Kilpailuvirasto  on 
esittänyt,  että  Skanska  Asfaltin  ja  Kilpailuviraston  esityksessä 
lueteltujen  Skanska  Asfaltin  hankkimien  yritysten  katsotaan 
syyllistyneen kilpailunrajoituslain  5 ja 6 §:n  vastaiseen toimintaan ja 
että  Skanska  Asfaltille  määrätään  kilpailunrajoituslaissa  tarkoitettu 
seuraamusmaksu.
 
Skanska Asfaltin kokonaisliikevaihto vuonna 2006 on ollut noin 45,6 
miljoonaa euroa.

Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  kotimaan 
asfalttiliiketoiminnan  liikevaihto  vuonna  2000  on  ollut  noin  18,5 
miljoonaa euroa.
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Asfaltti-Tekran  (1.11.2000  lukien  Skanska  Asfaltti)  osallistuminen 
kilpailunrajoitukseen on ollut aktiivista ja se on kestänyt kuusi vuotta. 
Toisaalta  kyseinen  osallistuminen  on  ollut  alueellisesti  rajoittunutta. 
Lisäksi kaikkia valtion asfaltointitöitä Asfaltti-Tekran kilpailunrajoitus 
on koskenut ainoastaan vuosina 1999 ja 2000.  
 
Sata-Asfaltin,  jonka  osakekannan  Asfaltti-Tekra  on  maaliskuussa 
vuonna 2000 hankkinut, ei ole näytetty toimineen kartellissa aktiivisesti 
ja sen osallistuminen on ollut alueellisesti rajoittunutta. Lisäksi valtion 
asfaltointitöitä  Sata-Asfaltin  kilpailunrajoitus  on  koskenut  ainoastaan 
vuosina  1999  ja  2000.  Toisaalta  Sata-Asfaltin  osallistuminen 
kilpailunrajoitukseen on kestänyt kuusi vuotta.

Sata-Asfaltin  kotimaan  asfaltointiliiketoiminnan  liikevaihto  vuonna 
2000 on ollut noin 8,5 miljoonaa euroa.

Savatien asfaltointi-  ja tienpäällystystoiminta,  jonka Asfaltti-Tekra on 
helmikuussa  vuonna  2000  hankkinut,  on  osallistunut 
kilpailunrajoitukseen valtion asfaltointitöiden osalta noin 10 kuukauden 
ajan.

Edellä  todetut  kilpailunrajoitukset  sekä  olosuhteet  huomioon  ottaen 
katson  olevan  perusteltua  määrätä  Skanska  Asfaltille 
kilpailunrajoituslain  8  §:n  2  momentin  (480/1992)  mukainen 
normaaliasteikon ylittävä seuraamusmaksu. 

Edellä  lausuttu  sekä  muutoin  markkinaoikeuden  ratkaisussa 
seuraamusmaksun  määräämisestä  yleisesti  esitetty  huomioon  ottaen 
harkitsen  Skanska  Asfaltille  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
1.000.000 euroa. 

Valtatie Oy

Valtatien kokonaisliikevaihto vuonna 2006 on ollut noin 48,1 miljoonaa 
euroa.  Valtatien  kotimaan  asfalttiliiketoiminnan  liikevaihto  vuonna 
2001 on ollut noin 37,7, miljoonaa euroa. 

Valtatie  on  ollut  toiseksi  suurin  asfalttialan  yritys  Suomessa,  joskin 
huomattavasti markkinajohtaja Lemminkäistä pienempi. Valtatiellä on 
asemansa johdosta ollut todellinen mahdollisuus vaikuttaa asfalttialan 
markkinaolosuhteisiin Suomessa.

Valtatien  osallistuminen  kilpailunrajoitukseen  on  ollut  aktiivista, 
kestänyt lähes seitsemän vuotta ja on käsittänyt useita alueita.

Valtion  asfaltointitöiden  osalta  Valtatien  osallistuminen 
kilpailunrajoitukseen  on  ollut  valtakunnallista.  Kaikkia  valtion 
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asfaltointitöitä  kyseinen  kilpailunrajoitus  on  toisaalta  koskenut 
ainoastaan vuosina 1999 ja 2000.  

Kuntien  ja  yksityisten  teettämien  asfaltointitöiden  osalta  Valtatien 
osallistuminen kilpailunrajoitukseen on kattanut Kuopion talousalueen, 
Pirkanmaan alueen sekä Turun seudun.  
 
Edellä  Valtatien  osalta  todetut  kilpailunrajoitukset  sekä  olosuhteet 
huomioon  ottaen  katson  olevan  perusteltua  määrätä  Valtatielle 
kilpailunrajoituslain  8  §:n  2  momentin  (480/1992)  mukainen 
normaaliasteikon ylittävä seuraamusmaksu. 

Edellä  lausuttu  sekä  muutoin  markkinaoikeuden  ratkaisussa 
seuraamusmaksun  määräämisestä  yleisesti  esitetty  huomioon  ottaen 
harkitsen  Valtatielle  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
1.500.000 euroa. 

Yhtäältä  Kilpailuviraston sekä toisaalta Lemminkäisen,  SA-Capitalin, 
Skanska  Asfaltin,  Super  Asfaltin,  Valtatien  ja  Asfalttiliiton 
oikeudenkäyntikulujen  osalta  olen  markkinaoikeuden  ratkaisusta 
ilmenevällä  kannalla.  Markkinaoikeuden  ratkaisussa  Asfalttiliiton 
oikeudenkäyntikulujen osalta lausutuilla perusteilla katson,  että myös 
Interasfaltti  /  NCC Roads saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa asiassa 
vahinkonaan. 

 
Markkinaoikeuden ratkaisu -kohdasta ilmenevän sijaan määrään siten:  

- Lemminkäinen Oyj:n maksamaan valtiolle kilpailunrajoituslain 8 §:n 
2  momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna  seuraamusmaksuna  7.000.000 
euroa, 

-  SA-Capital  Oy:n  maksamaan  valtiolle  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna  seuraamusmaksuna  45.000 
euroa,

- Skanska Asfaltti Oy:n maksamaan valtiolle kilpailunrajoituslain 8 §:n 
2  momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna  seuraamusmaksuna  1.000.000 
euroa, sekä

-  Valtatie  Oy:n  maksamaan  valtiolle  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna  seuraamusmaksuna  1.500.000 
euroa.

Lisäksi  hylkään  Kilpailuviraston  esityksen  seuraamusmaksun 
määräämisestä NCC Roads Oy:lle ja Rudus Asfaltti Oy:lle. Muilta osin 
olen markkinaoikeuden ratkaisu -kohdasta ilmenevällä kannalla. 
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Markkinaoikeustuomari Lindroos:

Olen  jäljempänä  lausumaani  lukuun  ottamatta  markkinaoikeuden 
päätöksestä ilmenevällä kannalla.

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artikla

Markkinaoikeuden  päätöksen  Rikkomuksen  luonne  -jaksossa  on 
katsottu, että kaikki Kilpailuviraston esityksen kohteena olevat yritykset 
ovat osallistuneet markkinoiden jakoon ja tarjouskartelliin. Sen sijaan 
Kilpailuviraston esityksen kohteena olevista tahoista Asfalttiliitto ei ole 
ollut  osallisena  markkinoiden  jaossa  eikä  tarjousyhteistyössä. 
Asfalttiliitto  on  rikkonut  kilpailunrajoituslain  6  §:ää  osallistumalla 
kiellettyyn  tietojen  vaihtamiseen  luovuttamalla  Lemminkäiselle  sen 
kilpailijoiden  luottamuksellisina  pidettäviä  tietoja.  Edelleen 
markkinaoikeuden päätöksessä on katsottu, että Asfalttiliiton kohdalla 
kysymys  ei  ole  ollut  yhdestä  jatkuvasta  markkinoiden  jaon  ja 
tarjouskartellin  käsittävästä  kilpailunrikkomuksesta,  vaan yksittäisestä 
pelkästään  tietojenvaihdon  käsittävästä  vuonna  1997  toteutetusta 
kilpailunrikkomuksesta.

Markkinaoikeuden  päätöksen  Euroopan  yhteisön 
perustamissopimuksen  81  artiklaa  koskevassa  jaksossa  on  muiden 
ohella  Asfalttiliiton  katsottu  kilpailunrajoituslain  6  §:n  vastaisella 
menettelyllään  samalla  menetelleen  myös  Euroopan  yhteisön 
perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisesti. 

Viimeksi  mainitun  sijaan  katson,  ettei  edellä  mainitun  Asfalttiliiton 
yksittäisen, tietojenvaihdon käsittävän kilpailunrajoituksen voida katsoa 
olevan omiaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
edellytetyllä  tavalla  tuntuvasti  vaikuttamaan  jäsenvaltioiden  väliseen 
kauppaan.  Tästä  syystä  katson,  ettei  Euroopan  yhteisön 
perustamissopimuksen 81 artikla sovellu Asfalttiliiton menettelyyn.

Lemminkäinen Oyj:lle määrättävä seuraamusmaksu

Lemminkäinen Oyj:lle määrättävän seuraamusmaksun määrästä lausun 
markkinaoikeuden  päätöksen  perustelujen  Seuraamusmaksun 
määrääminen  -jakson  Lemminkäinen  Oyj  -alajakson  viimeisen 
kappaleen sijasta seuraavan:

”Edellä  lausutun  sekä  muutoin  aiemmin  tässä  jaksossa 
seuraamusmaksun  määräämisestä  yleisesti  esitetyn  huomioon  ottaen 
harkitsen  Lemminkäiselle  määrättävän  kilpailunrajoituslain  8  §:n 
2 momentissa  (480/1992)  tarkoitetun  seuraamusmaksun  määräksi 
8.000.000 euroa.”

Markkinaoikeuden  ratkaisusta  ilmenevän  sijaan  määrään 
Lemminkäinen  Oyj:n  maksamaan valtiolle  kilpailunrajoituslain  8 §:n 
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2 momentissa  (480/1992)  tarkoitettuna  seuraamusmaksuna  8.000.000 
euroa.

Vakuudeksi Olli Mäkinen

JAKELU Kilpailuvirasto; maksutta
Asfalttiliitto ry; maksutta
Interasfaltti Oy / NCC Roads Oy; maksutta
Lemminkäinen Oyj; maksutta
Rudus Asfaltti Oy; maksutta
SA-Capital Oy; maksutta
Skanska Asfaltti Oy; maksutta
Super Asfaltti Oy; maksutta
Valtatie Oy; maksutta
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