
Pihlajamaan kuuleminen 

 

SAA: ”Vähän Hanski taustoja tuosta Savenmaasta, minkä ikänen sinä nyt ootkaan?” 

T: ”Täytän seuraavan kerran 68 vuotta.” 

SAA: ”Kauanko sinä oot tehny tätä tämmöstä Savenmaan toimintaa? Tätä tämmöstä 

niinku jakelua…” 

T: ”Vuodesta -92 asti. Ja yrittäjänä oon ollu vuodesta -73.” 

SAA: ”Oliko se -73 - -92, niin oliko siinä yhtään tämmöistä mitään kuljetuksiin liittyvää?” 

T: ”Ei sillon ollu, mutta kuljetukseen liittyviä asioita oon hoiellu, ollu - rahtikuljetuksia tilannu 

ja jakeluita 80-luvulta asti. Oon ollu Postin kans tekemisissä 80-luvun näissä mainos… 

Joo, mainosjakeluasioissa oon 80-luvulla. Postin kimppulappuja täytin jo sinä aamuna, ku 

uutisista kuulu, että autolautta Estonia on tossa lähellä uponnu, se on ainakin niinku varma 

asia. Että sillon 20 vuotta sitten jo täytin kimppulappuja.” 

SAA: ”Joo, käyäänkin niitä läpi… Muuta tässä oli vähän rajattu, niinku varmaan tiesit, 

vähän rajattu tämä eli koitetaan pysyä niissä asioissa. Kyllä me varmaan pysytään, vähän 

voi rönsyillä, mutta ei kovin hirveesti… Niin käyään läpi näitä siihen liittyviä jotaki seikkoja 

sitten… Nyt tästä sitten vielä tästä Savenmaasta, ootko sinä niinku ylipäätään, jos 

puhutaan Savenmaan puolelta tästä kimppulappuhommasta ja tästä jakeluhommasta 

tämän Itellan kanssa, niin ootko se sinä niinku hoitanu ite sen vai onko sulla ollu jotaki 

muita alaisia siinä alla?” 

T: ”Minä oon tehnyt aina ne 16 toriauton myyntireitit, suunnitellu niille Postin antamien 

tietojen perusteella ne mainosjakelut ja tänä kolmen kuukauden kanneaikana ne 16 autoa 

ne lähti minun tekemillä reiteillä - jatkanko mää tähän - siihen liitty tämä mainoken teko, 

mainokseen piti minun suunnitella aikataulut, ja myytäviä tuotteita tehtiin tietenki porukalla, 

mutta tämä reititys ja reittisuunnittelu oli minun tehtävä. Minun piti suunnitella ne autoreitit 

ja jakelureitit - Postin mainoksienjakelureitit – yhteensopiviksi; tarkasti joka autolle oma 

reitti ja mainosjakelu 16 eri reitille justiin tuona aikana 16 reittiä suunniteltiin joka viikolle.” 

SAA: ”Miten tarkasti, kerro vähän, että mitä se tarkkuus niinkö on siinä sitten, että miten 

tarkasti se tehdään?” 

T: ”Siihen piti hankkia ne tiedot, josta saatto tietää, että miltä Postin jakelutoimipaikalta 

lähtee nämä mainokset sille alueelle, mistä asiakkaita autolle hankittiin, elikkä sivukylille 

piti saaha ne mainokset sen kirkonkylän alueen lisäksi.” 

SAA: ”No vähän tarkennan sitten, että mennään niinku aina ytimekkäästi, niin miten sää 

sitten Postin kanssa soppiit eli se on nykyään tää Itella, tiesikö ne, että mitä sinä vaadit, tai 

kenenkä kanssa siellä soppiit näitä jakelureittiä tai jotain jakeluja?” 



T: ”Se on alotettu sillon 90-luvulla Pekka Korhosen kanssa, se ollu Postin yhteyshenkilö, ja 

sitte hänen jälkeen on ollu Ari Hilli Oulusta ollu se Postin myyntivastaava, joka ohjeisti 

tämän postiinjättösysteemin siten, että hän toi jo ensimmäisen kerran toi, silloin muutettiin 

tätä - siis aikasemmin, Pekka Korhosen aikanahan oli tämä, että joka postinumerolle piti 

tehä oma kimppulappu ja oma mainoskimppu, jos tunnette, otanko esimerkiksi vaikka 

Rautalampi, elikkä Rautalammilla oli ne sivukylät Laajasalmi, Kerkonkoski – no, otetaan ne 

kaks siinä, piti olla semmonen ohjeistus, että Rautalammin kirkolta lähtee sinne 

Kerkonkoskelle ja Laajasalmelle ne mainokset, ja aikasemmin oli tehty näille kahelle 

sivukylälle oma kimppu, mutta sitte Ari Hilli tuli vuonna 2000, ja sano, että nyt et enää tee 

näitä tuhansia pikkukimppuja, vaan paat vain Rautalammin ja kaikki muut tämmöset 

jaettavat kohteet ni paat vaan sen Rautalammin postinumeron, ja siihen laitat sen määrän, 

mitä siitä jakelusta lähtee, että Rautalammin postinjakajat tietää, miten ne menee sinne 

sivukylille, elä tee enää Laajasalmille ja Kerkonkoskelle kimppuja. Ja Hilli sano, että jakajat 

tietää, miten se menee sinne sivukylälle, ja kimppulappuun mallia, joka on se yhen 

postinumeron kimppulappu, elikkä siihen sai kirjottaa vain sen yhen 15 milliä korkean 

postinumeron, ja siihen se Rautalammin määrä, joka oli tuohon aikaan muistaakseni 1 750 

kappaletta, että se käsitti nämä sivukylät, että laitat vaan sen numeron, että jakajat tietää 

miten se, että hän ohjeistaa nämä jakajat vielä sitten tarkemmin, kun vuonna 2003 Hilli 

edellytti, että tehään tämmönen tietokoneohjelma, joka lähettee hänelle sen 

jakelutilauksen kahta viikkoa ennen tulevaa jakelua. Ja Hilli määritteli tarkasti, mitkä 

ominaisuudet siihen ohjelmaan tarvitaan, ohjelman nimi oli Osoitemylly, ja sen teki 

nivalainen ATK-yrittäjä. Ja tämä jakelutilaus siirsi automaattisesti aina sen saman tiedon 

automaattisesti siihen kimppulappuun. Eli siihen tuli yksi postinumero, ja Rautalammelle 

jaettava määrä 1 750 kappaletta. Mitäs siihen sitte vielä liittyy… Elikkä tässä mentiin tällä 

tavalla, ja siis kimppu… - minusta se on oleellista, että kimppulappumallia ei muutettu. 

Elikkä meillä oli sieltä -94 syksystä asti maaliskuulle 2006 sama kimppulappu koko ajan 

käytössä, ja siitä ei kukaan huomauttanu, että tämä on täytetty väärin. Ja Hilli meillä 

käydessään useasti piti käsissään näitä kimppulappuja, ja näki, että siinä on yks 

postinumero, ja siinä se määrä, minkä hän vakuutti, että jakajat tietää, miten ne sinne 

sivukylille jaetaan. Niin meille tulee sitten vasta 2006 tieto, että tämä kimppulappu on 

täytetty väärin, että sivukyliä ei oo jaettu. Mitäs tässä sitten vielä… Mun pitäis vähän…” 

SAA: ”Mistä se tuli se tieto, jos mää vähän semmosen kysyisin tähän?” 

T: ”No joo, sitten on tämmönen käsite kuin postiinjättöluettelo, mitä on tässä 

oikeudenkäynnissä käsitelty kymmeniä kertoja, elikkä tää postiinjättöluettelo, josta 

seleviää ne, että mistä sivukylät miltäkin jakelupaikalta, eli mistä ne Rautalammin sivukylät 

lähtee, niin semmonen luettelo on Postilla, se on oikeudenkäyntiaineistossa esitetty, niin 

tämmösen tiedon saattoi saada vain Postilta, ja Ari Hilli oli meille se henkilö, joka sen 

lähetti, ja me usein riideltiin Hillin kanssa, että miksi nämä määrät on jatkuvasti, että nämä 

ei muutu, että monesti tulee toreilta tietoja, että mainoksia ei oo jaettu – tämmösiä epäilyjä 

esittää asiakkaat, ja torikuskit soittaa, että hei, jotta onko tänne jaettu mainosta, kun 

ihmiset sanoo, että ei oo tullu mainosta. Mää tästä Hillille lähetetystä jakelun 

ennakkotilauksesta sitte tarkistin, että sinne on toimitettu mainokset, ja niistä on peritty 



maksu, ja otan sitten, saan yhteyden näihin postinjakajiin sitten vaivalla ja työllä, ja sieltä 

sitten myönnetään, että no joo, nämä on täällä jakamatta nämä lehdet. Koskaan ei sitten 

syytä kerrottu, että miksi, mikä oli syy, että niitä ei jaettu. Tojettiin vaan, että täällä ne on. 

Mää sanoin, että no lähettäkää etes se kimppulappu meille, ja kirjottakaa siihen, että niitä 

ei oo jaettu. Ja tästä Hillille usein puhuttiin ja siitä riideltiin ja rähäjättiin, että miksi tämä ei 

toimi. Ja Hilli ja Pekka Korhonen takuulla tiesi, että meillä on tässä joku ongelma, että 

tämä homma ei mee niinku tilataan nämä jakelut ja niinku ne on maksettu. Mutta syytä ei 

kerrottu. No, tämä postiinjättöluettelo, mitenkäs minä oon sen nyt pannu tänne muistiin, 

elikkä mää oon saanu vuonna 2000 sen Hilliltä, seuraavan kerran sain vuonna 2004 

syksyllä, siihen varmaan palataan, ja seuraavan kerran, Hilli kolmannen kerran, toimitti sen 

joskus 2005 vuoden lopulla ja sen jälkeen se varmaan onkin sieltä Postilta poistunut tämä 

Ari Hilli. Sitten siellä – se menee tämän käsittelyajan ulkopuolelle. Elikkä mää vielä haluan 

postiinjättöluetteloon pyytää kiinnittää huomiota, että se on semmonen jakelun ohjaustieto, 

jonka avulla tehään tämä jakelutilaus jokaisen toriauton omalle reitille, se kohistuu tarkasti 

ja oikein. Siinä postiinjättöluettelossa, jos ette sitä kirjallisena halua nähä, yritän muistaa 

sen näin, että siinä on postinumero, siinä on sivukylien postinumerot ja talousmäärät, 

kaikkien postinumeroiden talousmäärät ja yhteenlaskettu määrä. Nämä tiedot siinä 

postiinjättöluettelossa ainakin on. Ja tämä on tieto, jota kukaan ulkopuolinen ei voi – se 

täytyy saada aina Postilta. Sitä ei voi kukaan keksiä. Ja niissähän on näissä 

postiinjättöluetteloissa, ja myöskin A-Targetissa, mistä mun pittää vielä tässä puhua, niin 

3000 osotetta ja postinumeroa. Eli postiinjättöluettelo ei siis oo sama ku A-Targetti, koska 

A-Targetti, jota Hilli minulle sillon 2004 syksyllä minulle kirjallisesti ilmotti, teillä on se 

todiste siellä, että käytä A-Targetia, Hilli vissiin tiesi, että sillä ei voi kimputtaa niinku hän 

on ohjeistanut vuonna 2000. Ja mää lähetin sitten – nämähän on siis siihen teiän – saanko 

mää tätä lukia täältä – elikkä nyt on teillä on todisteena täällä Hillin kirje 10.9.…” 

SAA: ”Ei me oo sitä tännään käsitelty sitä kirjettä…” 

T: ”Ootteko te vielä…?” 

SAA: ”Ei me oo, mutta kerro vaan…” 

T: ”Minä oon kirjottanu Hillille 9.9.2004 vastauksena siihen tarjoukseen, jonka hän vaati 

allekirjoitettavaksi elokuussa 2004…” 

IAA: ”Niin arvoisa puheenjohtaja…” 

SAA: ”On se vissiin tämä kirje vissiin…” 

IAA: ”Meillä nyt on sellanen pieni ongelma, että kun todistusteemana on osapuolten väliset 

sopimukset ja niiden toteutuminen, niin nyt me puhutaan…” 

T: ”Mää kerron kyllä…” 

IAA: ”Kaikesta muusta paitsi sopimuksista…” 

T: ”Mää kerron kyllä…” 



IAA: ”Elikkä nyt on sellaista mihinkä me ei vastatodistelulla oo tietenkään pystytty 

huomioon, että meidän riidan laajuus - mitenkään varautumaan - eli täällä väitetään, että 

mitä Ari Hilli olis sanonu, niin täähän ei teemasta käy ilmi. Ja sillon mun pitäis tietysti tuoda 

tänne Ari Hilli kutsua sitten kertomaan, että mitä niin kuin asiassa tapahtui.” 

Käräjätuomari: ”(epäselvää)” 

IAA: ”Niin, tää menee nyt - meillä menee rajusti niin kuin teeman ohi tää kuuleminen.” 

Käräjätuomari: ”(epäselvää) ongelma, että teemaa ei oo teemotettu sillä tavalla tarkkaan, 

että se on vaan… Mutta tuota… Täällä oli nyt niin, oliko tämä se kirje, mihin Posti sitten 

vastaa? Nää on kuitenkin samoja ajankohtia… (epäselvää) hän kertoo 10.11., että 

suunnilleen samoihin aikoihin…” 

SAA: ”Se on varmaan se samaan asiaan liittyvä, voisinko mää antaa tälle Hannulle?” 

T: ”Joo, tuossa on se minun kirje Hillille ja tuossa on Hillin vastaus minulle…” 

SAA: ”Onko sulla se Hillin vastaus, tämä…” 

Käräjätuomari: ”Kertokaa, mitä te kirjotitte Hillille.”  

T: ”Elikkä Hilli vastaa minulle, ku minä oon kirjottanu hänelle, että ku meillä on kolme 

vuotta vanhat ohjaustiedot. Jos me sopimus uusitaan, niin mun pitää saaha teiltä 

viimestään nyt uuet tiedot. Että koko ajan ne määrät on muuttunu, me on niistä riidelty ja 

tapeltu niistä määristä - Hilli vastaa, että ota A-Targetista ne tiedot, ja hän lähettää meille 

sitten kovalevykkeen, ja sieltä sitten tulostetaan ne A-Targetin tiedot, niin siinä tullee koko 

Suomen 3 000 postinumeroa, mutta ei sitä tietoa, mistä se jakelu lähtee. Mää soitan 

Hillille, että enhän mä tällä voi kimputtaa, että nythän palataan takasin siihen Pekka 

Korhosen ohjeeseen, että aletaanko taas tekemään joka sivukylälle oma kimppu. No sitte 

se suostu lähettämään minulle paperitulosteena sen postiinjättöluettelon sillon syksyllä 

2004. Hän suostu sen lähettää. Ja sillä lailla sitte päästiin jatkamaan, ja seuraava 

postiinjättöluettelo tuli sitten reilun vuoden kuluttua. Mutta siinä se on lyhyesti kerrottuna.” 

Käräjätuomari: ”Ymmärinks mä nyt oikein, että te kysyitte Hilliltä syksyllä vähän ennen kuin 

tätä sopimusta tehtiin, et ku teillä on nää on muuttunu nää tiedot koko aika, ja te halusitte 

ajantasaiset tiedot, ja vastasitte näin kun täällä kirjeessä lukee, ja te katsoitte, että – näin 

mä ymmärsin – että te olitte Hilliin yhteydessä ja sen jälkeen kun te pyysitte, että ne tulis 

paperilla, Hilli toimitti ne.” 

T: ”Toimitti yhen kerran sillon.” 

Käräjätuomari: ”Ja näin tässä kävi siis?” 

T: ”Eli ei oo saatu joka jakelulle erikseen, ja 16 reittiä ja 16 jakelutilausta lähetettiin aina 

kahta viikkoa etukäteen, mutta ne oli ne tiedot pian vanhentunu… Sitte haluan tuohon 

jatkaa, että sitte kö se 2006 tuli se ilimotus, että sivukyliä ei oo jaettu, alettiin perkkaamaan 



sitä, niin huomattiin aivan pian, että 900 osoitetoimipaikkaa oli vaihtunu eri 

jakelutoimipaikalta lähteväksi.” 

Käräjätuomari: ”Onks teillä käsitystä millon ne vaihtu?” 

T: ”Anteeksi kuinka?” 

Käräjätuomari: ”Että kun te sanoitte, että sinne 2006 sitten uudestaan sitä (epäselvää).” 

T: ”Niin, sillon tuli…” 

Käräjätuomari: ”Oli 900 jakelureittiä muuttunut.” 

T: ”Niin joo, eli silloin tämä Pekka Korhonen ilmotti 25.1., että sää oot täyttäny kimppulaput 

väärin, että sun sivukyliä ei oo jaettu. Ja siitä ruvettiin selvittää, elikkä  Posti ei ollu 

noudattanu sitä Hillin ohjetta siinä jakelussa, mikä meille oli annettu.” 

Käräjätuomari: ”Sitä kirjallista minkä te saitte silloin 2004 syksyllä – ko?” 

T: ”Ei, ko se oli suullisesti annettu – Posti anto nämä jakeluohjeet mulle aina suullisesti, 

elikkä…” 

SAA: ”Ei, mutta äskön – hän kysyi sitä jakeluohjetta, minkä…” 

Käräjätuomari: ”Ei kyllä ihan (epäselvää), kertokaa vaan ihan rauhassa… Ei sotketa teitä, 

olkaa hyvä.” 

T: ”Elikkä siis se Postin jakeluohje, mikä mulla oli käytössä tammikuulle, tai ite asiassa 

maaliskuulle 2006, koska ei me voitu heti sitä kimputusohjelmaa muuttaa, ku se piti jo 

tietokoneella tehä. Se ohjelman teko vei oman aikansa. Niin mulla oli vuojesta 2000 2006 

maaliskuulle asti Ari Hillin suullisesti meille antama kimputusohje, joka tarkotti sitä, että 

laitat jakelutoimipaikan eli Rautalammin postinumeron, ja siihen 1 750 mainosta, ja se 

käsittää sillon ne Laajasalmit, Kerkonkosket ja ne sivukylät. Ja 2006 tammikuun 25. päivä 

Pekka Korhonen soittaa, että hei Hannu, sun sivukylän mainoksia ei jaeta, että sää oot 

täyttäny kimppulaput väärin, elikkä sää et oo merkinny sivukylän postinumeroita. Minähän 

sanoin Pekalle sitten, että eihän hyvänen aika niitä tuhansia lappuja voi käsin täyttää, ja 

eihän tähän kimppulappuun mahu kuin yksi postinumero, ja se saa olla 15 milliä korkeilla 

kirjaimilla ja siihen ei saa mitään muuta kirjottaa. Siihen ei saa kirjottaa, että jaetaan niin 

pitkälle kuin riittää, vain omakotitaloihin, ei rivitaloihin, ei kerrostaloihin, tämmösiä 

ohjaustietoja siihen ei saa laittaa, elikkä, ja jaetaan myös sivukylille. Ei näin saa kirjottaa 

siihen. Tästä seuras sitte se, että me alettiin soitella ja selvittää suoraan 

jakelutoimipaikoista tätä asiaa, että mitä on tapahtunu, ja ilimeni, että sieltä myönnettiin, 

että ei he oo koskaan jakanu sivukyliä, että heillä on täällä semmonen ohje, että pitää 

jakaa vaan tähän kirkonkylän alueelle, mikä on tämä postinumero on tähän merkitty. Että 

he on jakanu vaan tälle postinumerolle merkityn alueen, eli sen keskustan. Ja tähän 

selvittelyyn minä otin sitten apuvoimia, tähän selvittelyyn, ja tämän selvittelyn aikana pian 

ilmeni, että Posti halus estää näitten asioitten selevittämisen, ja se huipentu siihen, että 

Peter Karlsson lähetteli meille uhkauskirjeitä, että teillä ei oo mitään oikeutta…” 



SAA: ”(epäselvää) musta siinä 900:ssa, minusta siinä oli joku kohta, joka jäi kesken, 900 

jakelutoimipaikkaa…” 

T: ”Siis osoitetoimipaikkaa.” 

SAA: ”Osoitetoimipaikkaa, niin…” 

T: ”Oli alettu jakamaan eri lähtötoimipaikasta mitä me olimme käyttäneet. Ne oli niin 

vanhentuneet tiedot tässä toiminnassa.” 

IAA: ”Niin arvoisa puheenjohtaja, kun näistä määristä kun me ei nyt riidellä, ja mää en 

pysty ottaa mitään kantaa niihin, kun materiaalia ei ole käyty läpi eikä kunnolla 

esitettykään tässä oikeudenkäynnissä, että tää on tietysti vähän hankala kun menee taas 

sellaisiin kysymyksiin, mitkä eivät kuulu niinku tämän päivän käsittelyyn, et tää – ei oo 

vieläkään menty niin kuin varsinaiseen itseensä siihen asiaan, mistä häntä pitäisi kuulla.” 

Käräjätuomari: ”Mutta teidän käsitys oli, että oli tuommonen…?” 

T: ”Oli, ja…” 

Käräjätuomari: ”Millä te ootte päätyny tämmöseen? Ja miten tää niinku tapahtu? Käy nyt 

sitä läpi vähän, vaikka tää nyt menee pikkasen vähän sivuun, mut… Mutta millä tavalla te 

niin kuin - mitä siellä oli niin kuin tapahtunut teidän mielestä?” 

T: ”Niinku mää oon kertonu, niin siellä tapahtu koko ajan sitä, että mulle tuli asiakkailta 

epäilyjä ja torikuskeilta soittoja, että täällä ei oo kaikki saanu mainosta. Mutta näihin 

selvittelyihin, jos tätä asiaa käsitellään myöhemmin, niin meillä tulee myöhemmin paljon 

todisteita siitä, että miten voimakkaasti tätä Postin selvittelyä yritettiin saada käyntiin, 

mutta sieltä aina pantiin hanttiin, että heidän ei tartte ilmottaa meille mittään. Näitä jakajia 

oli kielletty antamasta meille tietoja, että mitä on jaettu ja mitä he on tehny. Ja näitä 

talousmääriä - mää yritin pitää omaa kirjanpitoa niistä, ja yritin saaha jakelutoimipaikalta 

tietoja, että mikä on se oikea määrä, kun mulla on näin vanhat nämä jakelutiedot. Minä en 

saanu sieltä apua, ja sitte, niin kö totesin, meillehän kävi niin, että näitä selvittely-yrityksiä 

estettiin ja vaikeutettiin, ja lopulta alettiin uhkailla Postin taholta, että minut haastetaan 

oikeuteen, jos en mä lopeta tätä selv… asioitten urkkimista. Siitä on mustaa valkosella. Ja 

sitte siinä tosiaan sillon 2006 mää sain siihen – me puhelimella yritettiin selevitellä, meni 

pari-kolme päivää, niin näitä meijän puheluita ei Postin keskus yhistäny näihin 

jakelutoimipaikkoihin. Sitten alettiin sähköposteilla selevittelee. Saatiin jopa semmosia 

vastauksia, että jakajilla ei oo sähköposteja. Sitte se rengas kiristy meijän ympärillä, että 

meiltä sulettiin se tietojensaantimahollisuus lopullisesti, ja vedottiin siihen, että te ette oo 

etes meiän asiakas, että ei käteisasiakkaalle anneta mitään tietoja ja niin edelleen. Mutta 

nämä menee sitten jo vuoteen 2006. Ja tuo tietysti mun pitäis tuo asia muistaa teille 

sanoa, että ku on puhuttu käteisasiakkaasta, niin samalla tavalla nämä jakelutilaukset 

meni meiltä koko ajan, oltiinko me käteisasiakas – eli sen kahen viikon ajan sillon 2004 

syksyllä Postin sopimusasiakas – niin samalla tavalla jakelun ennakkotiedot meni, 

jakelutilaukset meni Postin sähköpostiin, mutta mitään muutosta ei, eikä mitään 

palvelumuuttumista, mitään tietoa, puhumattakaan nyt, että me näitä tietoja ois annettu 



joka jakelutilaukselle tuoreet tiedot, ni ei me semmosesta tiedetty, että semmonen 

mahollisuus on olemassa kun meille ei siitä koskaan kerrottu. Elikkä haluaisin tojeta kyllä 

tuon, että – mää jätän tuossa nyt noita esimerkkitapauksia sitten, ko te ette kerran halua 

määristä kuunnella, niin mää jätän ne nyt sitten pois. Kimppulapusta haluaisin vielä, että 

ottasitta huomioon tuon, että se oli siis käytössä, niinku totesin, vuojesta -94 vuoteen 2006 

sama kimppulappumalli, samalla tavalla täytettynä, samalla periaatteella. Joka 

kimppulapussa oli Savenmaan nimi ja puhelinnumero, johon jakaja voi soittaa, jos on 

jotain epäselvyyttä. Jakajailta tuli soitto sillon, ku ilmeisen näppäysvirheen takia oli menny 

150 kappaletta, mutta tarve ois jakajalla ollu 1 500 kappaletta – sillon soitettiin, että ku 

nämä ei riitä. Mutta sillon ku meni liikaa tai niitä ei jaettu ollenkaan, kukaan ei koskaan 

soittanut. Elikkä toistan vielä, että A-Targetilla ei voi kimputtaa sillä tavalla, niin kuin Hilli 

itse meitä opasti vuonna 2 000. Ja Hilli on Savenmaalla käydessään pitänyt näitä 

kimppulappuja omin käsin kourissaan, eikä koskaan oo huomauttanu, että te ootta täyttäny 

nämä väärin. Ja…” 

SAA: ”Mä sen verran kysyn, jäi itelle vähän epäselväksi, täytitkö sinä ne Hillin ohjeitten 

mukaisesti?” 

T: ”Siis ne kimppulaput täytettiin 2004 syksyllä tietokoneellisesti, joka tietokoneohjelma 

tulosti sen mukaisesti, mitä se Hillin 2003 edellyttämä Osoitemylly-niminen 

tietokoneohjelma teki. Elikkä minä en enää niitä kimppulappuja käsin täyttäny, mää tein 

vaan ne esityöt ja reittisuunnittelut, ja valitsin ne postialueet, mihin ne jaettavat pitää 

mennä.” 

SAA: ”Vaikka täällä ei määristä puhutakaan, yks asia pitää kyllä kysyä, kun puheenjohtaja 

kysyi minulta noista 900, reilut 900 000 lehteä, mitä (epäselvää) oli siinä meidän 

vaatimuksessa – osaatko yhtään sanoa, kuinka suuri osa niin kö ois jääny jakamatta tuolla 

aikavälillä niistä mainoksista mitä…?” 

T: ”Postihan ei oo vastannu…” 

Käräjätuomari: ”Kuinka paljon ylipäätään… Kysytään näin päin… Kuinka paljon teillä meni 

viikossa jakeluun lehtiä – tai sanoitte, että teillä oli 16 jakelureittiä, jota nää autot ajo, niin 

kuinka paljon se edellytti mainoksia? Kuinka monta mainosta lähti viikossa?” 

T: ”Saanko mää ottaa täältä yhen paperin esille?” 

Käräjätuomari: ”Ottakaa (epäselvää) kukaan muu muuten (epäselvää). Mutta noin 

ylipäänsä, että kuinka paljon, osaatteko te itse sanoa, kuinka paljon niitä lehtiä meni, tai 

paljonko ylipäätään viikossa lähti mainoksia, noin, tai vuodessa tai miltä ajalta se nyt 

onkin?” 

T: ”Elikkä jos 16 autoa, keskimäärin – tämän luvun mää muista sadan kappaleen 

tarkkuudella – 16 autoa ja keskimäärin 2 000 mainosta per päivä per auto, ja 2004 syksyllä 

on takuulla ollut se viis toripäivää viikossa, eli kertokaapa viis kertaa kuustoista, paljoko 

tullee…?” 



SAA: ”80.” 

T: ”Ja 2 000 kappaletta per päivä, eli 80 kertaa 2 000, siihen ei tartte paperia, se löytyy – 

se on muistettu oikein… Saanko mää näyttää teille postiinjättöluettelon ja A-Targetin 

eron?” 

Käräjätuomari: ”Otetaas nää nyt nää luvut, eli teillä oli 16 autoa, 2 000 kappaletta per…” 

T: ”Per päivä, se on keskimäärin – ne voi vaihella ylikin…” 

Käräjätuomari: ”5 päivää, jolloin se viikossa ois semmonen noin 160 000… Ollanko me nyt 

oikeilla jäljillä?” 

T: ”Joo, se keskimäärin vois olla ihan hyvin semmonen luku.” 

Käräjätuomari: ”Eli tarkottiko se nimenomaan tätä…?” 

T: ”Tällä syksyn jaksolla. Siellä oli jaksoja sitten, jossa on nuo määrät ollu suurempiakin, 

eli on menny yli miljoonaa kappaletta kuukaudessa – semmosiakin jaksoja meillä on. 

Minähän oon kirjottanu tänne itelleni muistiin, josko tässä yhteydessä voin sanoa sen, niin 

mää voin sanoa näin, että ku tämä Posti kieltäytyi kaikista neuvotteluista, kaikista 

selvittelyistä tämän asian selvittelyssä, mää voin vain todeta yksinkertasesti, että 

Savenmaan kustannuksella tehty selvittelytyö osottaa, että tämän koko historian aikana yli 

10 miljoonaa euroa maksavasta mainosjakelusta on mennyt kanneaikanankin – siis 

pelkästään tänä kanneaikana – hukkaan turhina jakelu-, paino-, korko-, selvittely- ja 

oikeudenkäyntikuluina tähän mennessä ne summat, mitä täällä nyt korvattavaksi ollaan 

vaatimassa.” 

SAA: ”Ni paljoko se, niin sano joo… Sulla ei ollu taulukkoa, että paljoko se oli tuo 

990 000…?” 

T: ”Laskekaa se vielä jos haluatte nämä määrät selvittää – selvitetäänhän ne aikanaan, eli 

ku mainoksia on jakelupaikoille tullut liikaa, vaikka vähensin niistä niitä määriä, mitä 

postiinjättö… Mää olin vähentänykki niitä määriä sieltä, ku mä olin pitäny  omaa 

kirjanpitoa, mutta niitä meni silti liikaa. Sitte niitä on, niinku oon yrittäny selittää, niin niitä 

on ohjautunu vääriin toimipaikkoihin, koska nämä ohjaustiedot muuttu jatkuvasti, enkä 

saanu ajantasaisia tietoja, elikkä se 900 osoitetoimipaikkaa selvitettiin 2006, että niien 

jakelu on vaihtunu ihan eri reitille. Ja sitte oon kertonu tämän Kerkonkoski-Laajasalmi –

esimerkin, eli ku se tuli se muutos siellä, niin ei kukaan Rautalammin kirkolta enää lähteny 

viemään Laajasalmelle ja Kerkonkoskelle niitä mainoksia, jotka olis menny suoraan siitä 

Postin jakelusta, vaan ne jäi sinne Rautavaaran jätepaperisäiliöihin – ja ei ilmotettu meille, 

että näin käy, ei ilmotettu, että näitä jakeluita myöhästyy määräpäiväjakelusta, siis tämä 

määräpäiväjakeluhan oli ehoton edellytys näille toriautoille, että sen jakelut menee oikein. 

Sivukylistä ilmotettiin meille vasta 25.1.2006, että ne on jätetty jakamatta. Sitte mä haluan 

tuohon vielä sen asian tuua, että koska kukaan muu ei jaa osotteellista määräpäiväjakelua 

viitenä arkipäivänä Suomessa, kukaan muu ei voi sitä palvelua tarjota ku Posti, niin mun 

oli pakko käyttää sitä Postin palvelua ja todeta sitten, että Postin välinpitämättömyyden 



takia tästä mainosjakelusta oli tullut tämän toriautomyynnin suurin kuluerä, ja jos olisin 

tiennyt tämän, niin olisin lopettanut heti tämän mainosjakelun ja koko toriautohomman – ja 

välttynyt näiltä vahingoilta. Posti ei irtisanonut sopimuksiamme, ei kertonut virheistä, ei 

hyvittänyt maksuja vaan peri kaikista rahat. Sen verran voin tuosta maksujen 

hyvittämisestä ottaa tarkennusta, että sillon heinäkuulle 2004 asti Hilli ko oli käyny meillä, 

ja mulla oli siellä niitten postinjakajien allekirjottamia kimppulappuja, jotka niiltä 

vaadittaessa sain – lähettäkää se etes tänne – niin siinä oli myönnetty, että ei oo jaettu, 

niin Hilli lupas, että hän hyvittää nämä Ylivieskan kautta Savenmaalle, ja ilmeisesti näin on 

teheny, ja miksi niitä kimppulappuja on täällä todisteaineistossa sille kanneajalle – onko 

siellä seittämän vai kaheksan niitä kimppulappuja, jossa jakaja myöntää, että niitä ei oo 

jaettu – niin ne vaan jäi yksinkertasesti meille sen takia, että sillon 15.10., kun tämä Postin 

vaatima sopimus allekirjotettiin, niin se oli perjantai-iltana myöhällä, Hilli tuli sinne meille 

erjantaina, ja sano, että hänen on pakko saaha sulta nimin tähän, että jos et allekirjota, niin 

sun maanantain jakelut ei lähe mihinkään, tai niistä peritään ohjehinta. Eli mut pakotettiin 

allekirjottamaan se sopimus, ja sillä oli jo kiire perjantai-iltana myöhällä Ouluun takasin, ni 

ne jäi ne kimppulaput sinne minun hallin yläkertaan, ja sen takia ne on minulla täällä, että 

niitä ei oo meille hyvitetty niitä maksuja. En oikeestaan – kysykää, jos teillä tulee jotaki 

kysyttävää…”’ 

IAA: ”Teittekö te yksin nuo sopimukset Itellan kanssa, vai oliko siellä mukana muitakin 

henkilöitä siinä – näissä sopimusneuvotteluissa?” 

T: ”Ei siinä… Tämä Ari Hillin kanssa olen tehnyt… Siinä ei oo ollu muita… Myöhemmin 

kyllä käytettiin avustajia, mutta sopimus… Joo, en muista, että tässä Ari Hillin 

allekirjoittamassa – tästä käytiin keskusteluja Veli Kortesalmen kanssa, ja tämä kirje, mikä 

me on Hillille lähetetty, sillon syyskuussa, niin tämä on Veli Kortesalmen kanssa yhdessä 

tehty. Siinä nimenomaan puhutaan tuossa, että… Tämä kirjehän oli sanatarkasti, ko te 

siihen näihin neuvotteluihin viittaatte, ni minun vastaus on ollu Velin kautta tämä, meillä on 

siis viite tarjoukseenne 17.8.2004, ja te kysytte tätä, niin saanko vastata, että kuka oli 

sopimusneuvotteluissa mukana.” 

IAA: ”Niin, sopimus… - kyllä.” 

T: ”Nimenomaan tämä liittyy siihen. Eli sopimusneuvotteluihin liittyy tämä, että olemme 

kirjottaneet Postin myyntineuvottelija Ari Hillille Suomen Posti Oy:lle 9.9.2004 viittaamme 

tarjoukseenne 17.8.2004 – tämä todennäköisesti on niissä todisteissa mukana – eli 

ykkösosoitteettomat jakelut määräpäivänä. Vastauksena tarjoukseenne totean seuraavaa, 

jakelualue ja kohderyhmä, ongelma on tällä hetkellä se, että jakelumäärätietonne on noin 

kolme vuotta vanhoja, mistä aiheutuu jatkuvasti sitä, että mm. väen vähentymisen takia 

jäävät ylimääräiset mainokset jakaja heittää roskiin vaikka ne on maksettu jo etukäteen. 

Voimassaolevat tiedot talouksien määristä tulee saada sopimusta uusittaessa. Sitten tässä 

puhutaan hintaporrastuksesta, ja tästä hinnasta – siitä on tässä kohta, ja sitten tästä 

korotuksista. Sitten maksaminen tässä on, edelleen nykykäytännön mukaan käteisellä 

Nivalan Postiin. Sitte muuta, pyydämme ottamaan huomioon koko ajan jatkuvan 

asiakassuhteemme. Tarkat jakelumäärät parantavat olennaisesti asiakassuhdettamme ja 



yhteistyötämme. Toivomme myönteistä vastaustanne Savenmaa, Hannu Pihlajamaa. Tällä 

tavalla käytiin näitä sopimusneuvotteluja.” 

IAA: ”No millä tavalla te tutustuitte sitten noihin sopimusehtoihin, kun te kävitte noita 

sopimusneuvotteluja?” 

T: ”Kyllä niitä on läpikäyty. Minustahan niissä on ihan selevää, että Posti ilimottaa, jos ei 

mainosta voija jakaa sovitulla tavalla.” 

IAA: ”Joo, muistatteko te, kuinka te silloin 2004 vuonna kävitte niitä läpi?” 

T: ”No siinä sillon ku se allekirjotettiin, siinä auton konepellin päällä perjantai-illalla 

myöhällä, niin ei niitä enää siinä käsitelty. Siinä oli niin kiire jo Ouluun.” 

IAA: ”Entäs ennen sitä?” 

T: ”Ennen sitä niitä on täytynyt käyä meijän läpi. Elikkä me ollaan oltu siinä uskossa, että 

ko Posti ilmottaa, jos ei se mene se jakelu ennakkotilauksen mukaisesti, niin meille tulee 

siitä tieto. Mutta eihän me siinä voitu tietää, että se on näin laajamittaista ja piittaamatonta 

se homma, että meille annetaan kolme–neljä vuotta vanhat  tievot käyttöön.” 

IAA: ”Puhuitteko te näistä asioista kenenkään kans…?” 

T: ”Riideltiin Hillin jatkuvasti, että miksi nämä määrät ei koskaan kohtaa ja miksi näitä 

jakeluhäiriöitä tulee, toreilta meille tuon tuostakin tulee näitä tietoja.” 

IAA: ”Joo, kiitos, mulla ei muuta kysyttävää.” 

T: ”Siihen vielä haluan laittaa, että tämä ongelma oli tiedossa, mutta apua ei saatu Postilta 

näitten asioitten selvittämiseen.” 

Käräjätuomari: ”Kertokaas vähän tästä postiautoreitistä, että minkälainen tämmönen - kun 

teillä oli 16 autoa – mä vähän yritän hahmottaa tätä teiän tilannetta – teillä oli 16 autoa, 

niin miten tämmönen auto – ihan, ei tässä - otetaan vaikka joku esimerkikki, varmaan 

muistatte sen siltä ajalta – miten tämmönen auto kiersi näitä paikkakuntia, mihin se meni ja 

minkälaisia paikkakuntia se kiersi?” 

T: ”Se onki hyvä kysymys, mää annan siihen mielellään teille vastauksen. No, elikkä siinä 

autossa oli mihin se tulee maanantaina, kellonaika, ja siinä, esimerkiksi Rautalammilla oli 

paloaseman piha, Kerkonjoella oli Siwa-myymälä tai nuorisoseuran piha, ja asiakkaat tiesi 

sinne tulla, ja ko ne näki sitte, ku sen mainoksen piti olla edellisenä päivänä tai kahta 

päivää ennakkoon siellä postinjakajilla, ja se oli myös Postin edellytys, että ne ei saa tulla 

sinne viikkoja ennemmin - ei niitä siellä säilytellä – ja siinä sitten ilmeni se tiistain reitti, 

keskiviikon, torstain, perjantain reitti, ja nämä, silloin 2004 syksyllä, ni meillä on ollu 2–4 

viikon välein se kierto niillä, että meillähän oli näitä autoja, otetaan yks huhtikuun päivä – 

oltiin, pohjosin auto oli Utsjoella, siellä oli 22 astetta pakkasta ja eteläisin auto oli jossaki 

Kemiössä, siellä oli 22 astetta lämmintä. Nämä 16 autoa oli siellä reiteillä. Nehän ruokittiin 

ne autot sinne viemällä niille ne tavarat, ja niitä ei ajettu Nivalaan – meillä oli aina, meiän 



piti suunnitella ne reitit, että mihin ne jää perjantaina pyhän ajaksi, ja mistä ne kuskit lähtee 

maanantaina liikkeelle. Pakettiautoilla ja pikkuautoilla liikuttiin näitä kotimatkoja. 

Pääasiassa ne ajurit lähti meiltä siitä Nivalasta. Tämä hommahan jatku viistoista vuotta…” 

Käräjätuomari: ”Et enää harrasta tai harjoita tätä?” 

T: ”Ei, se lopetettiin, todettiin, että se ei onnistu ilman tuota… Siinä kustannukset, nämä 

kustannukset nousi yksinkertasesti – tämä hukkaprosentti näissä mainoksissa nousi niin 

suureksi, ja se ei ilman tämmöstä määräpäiväjakelua se ei onnistu sen aikataulun takia. 

Siellähän näitten autojen kustannuksista meni liian suuri osa, me oltiin syvällä 

tappiokierteessä eikä me oo oiettu siitä vieläkään, että tämä ylioptimismi tässä johti suuriin 

tappioihin. Me ei saatu apua näihin jakeluhäiriöitten selvittämiseen tältä Postilta. Uskottiin, 

että ne on voitettavissa ja ne on tilapäisiä ja ne häiriöt on, mutta sitte meille selevisi, että 

se on ollut systemaattista se mainosten hävittäminen ja jakajia oli kielletty ilimottamasta 

meille, mitä ne hävittää.” 

Käräjätuomari: ”Tuota, kun tämmönen auto meni sinne Rautalammille, niin menikö se 

myös sinne sivukylille, vai jäikö se siihen… Tai jos otetaan Etelä-Karjala, joka on mulle 

vähän tutumpi, niin…” 

T: ”Mikä pitäjä otetaan sieltä Etelä-Karjalasta?” 

Käräjätuomari: ”No tuota, Savitaipale.” 

T: ”Savitaipale, ni se Heituinlahti ja ne sivukylät sai ne mainokset sillon ko ne meni, että jos 

jakajat vei ne siitä Savitaipaleelta sinne sivukylille ja siellä me käytiin vain torilla. Siellä on 

kunnalla…” 

Käräjätuomari: ”Kävitte vain torilla, ette ajanut Heituinlahteen?” 

T: ”Ei ajettu sivukylille siellä, joo ei. Ja sitte jos oli joku, niinku Virmutjoki siinä 

Ruokolahdella, niin se oli merkitty, että se on Virmutjoella sillon ja sillon kellonaikana.” 

Käräjätuomari: ”Muuta ette ajanu (epäselvää)?” 

T: ”Virmutjoella ja Ruokolahdella käytiin, ett se oli, saatto olla sillä tavalla, että jos se 

Savonlinnasta lähti, niin siinä oli Sulkava, eikö Sulkavalta lähti, siinä on Lohilahti välillä, 

sitte oli merkitty aika, millon se on Lohilahdessa, millon se on Virmutjoella ja sitte 

seuraavana päivänä oli Ruokolahden torilla, ja siitä lähti sitten joko Joensuuhun päin tai 

Lappeenrantaan päin. Elikkä tämä aikataulu oli hirmusen tarkka, ja me ei voitu – meillä oli 

aina epäilyksiä, mutta ko siihen kirkolle oli jaettu, ja nämä sivukylät oli aina niinkö 

epäselviä, ja sitte siellä vähä niinkö ihimeteltiin, että miksi täällä on näin vaisua, ja ne oli 

niinkö ne ei ois saanu mainosta, muttako tämä jakajapuoli ei meitä informoinu, ni meillä oli 

semmonen epätietosuus tässä, mutta siltiko oli tuollanen kalusto laitettu liikkeelle, ei sitä 

voinu kerralla panna seisomaan ja pistää väkeä pellolle. Sittekö tämä viimenen tieto tuli, ja 

huomattiin, että me jäähään tässä selvittelyssä yksin, ja tästä tulee oikeudenkäynti – Posti 



kieltäytyy neuvotteluista, ni se oli pääasiallinen syy, että mun oli sitte pakko luopua siitä 

hommasta.” 


