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Savenmaa Ky ei ole esittänyt virheellistä tietoa Itellan mainosjakelusta millekään taholle.Itella sitä vastoin  

väittää ilman todisteita  Savenmaan informaatiota perättömäksi ja kohtuuttomaksi.Itella ei  koskaan 

vedonnut maksamattomiin laskuihin,hävittäessään Savenmaan mainoksia.Savenmaa Ky on rästit ja korot  

sopimuksen mukaisesti hoitanut.Itella puolestaan on laskuttanut Savenmaata ja kaikkia muitakin siltä  

mainosjakelua tilaavia yrityksiä tekemättömästä työstä.Savenmaa Ky:n maksuvaikeudet eivät mitenkään 

liity ko asiaan.Itella repii julkisesti  auki kertaalleen sovittuja asioitamme. 

Savenmaa Ky on informoinut julkisuuteen Itellan Atargetin virheellisyyksistä:Itella ilmoittaa  asiakkailleen 

tarkoituksellisesti  liikaa talouksia,saadakseen asiakasyritykset   painattamaan ja lähettämään runsaasti 

ylimääräisiä mainoksia maksulliseen jakeluunsa.Ilman minkäänlaisia  korjaavia,tai ehkäiseviä  

toimenpiteitä,antaa Itella näin syntyä ympäristöjätettä. Itella saa itse taloudellistahyötyä:Jakajilleenkaan ei  

tarvitse maksaa jakelupalkkiota. 

Kilpailuvirasto selvittää,maksetaanko Itellan jakajille palkkiota roskiin viedyistä mainoksista,mitkä Itella 

laskuttaa kaikki asiakkailtaan.Postimiesten ammattiliitto PAU ilmoittaa,että eivät saa.PAU ei vastusta Itellan 

menettelyä,vaikka on siitä tietoinen.Itellan työntekijät hävittävät viikoittain samojen asiakaiden mainoksia 

.Itella on laskuttanut  kaikki sille toimitetut mainokset,vaikka ei niitä kaikkia jaa.Jakamattomien mainosten 

osalta on Itella laskuttanut  vuosikymmenten ajan tekemättömästä työstä Savenmaata ja muita yrityksiä. 

 Helsingin Käräjäoikeuteen 19.10 2007 jätetyssä kanteessa on kysymys tästä ja muistakin Itellan tekemistä 

merkittävistä laiminlyönneistä.Savenmaan näyttö on pitävä:Mm  jätepaperiastioista kerätty aineisto on 

tarkasti laskettu toimipaikoittain.Itellan Jakelutoimipaikkojen ja Tilastokeskuksen talousmäärät ovat 

selvillä.Niissä olevat erot eivät enään selity laskuvirheillä, ”muuttoliikkeellä,eikä mainoskielloilla”. 

Itella myöntää,että  ”mainokset ovat heille jätepaperiongelma”.Ongelmaa ei kuitenkaan ole haluttu 

korjata,vaan annetaan vahingonteon jatkua,pitämällä asia Itellan jakajien omana tietona,maksajilta salassa. 

Itella on näyttävästi luvannut selvittää palvelun puutteet ja korjata virheet.Savenmaa Ky:n osalta Itella ei 

sitä tehnyt,vaan meitä hyvin eriarvoisesti kohdellen, se  ei suostunut edes neuvottelemaankaan asioista 

kanssamme, niiden selvittämisestä puhumattakaan. 

Itellan perusteettomien käytäntöjen korjaamiseksi, olemme pyytäneet apua  Suomen Yrittäjiltä ,sekä 

kansanedustaja Vilkunan  välityksell ä  vastuunalaisilta ministereiltä,Jyri Häkämieheltä ja Mauri Pekkariselta. 

Helsingin Käräjäoikeus  hylkäsi Tiekuljetussopimuslain vanhentumissäännösten peruteella  osan Savenmaan 

vaatimuksista .Päätös ei todista sitä,etteikö Itella jatkuvasti  laskuta yrityksiltä tekemättömiä 

töitään.Käräjäoikeuden päätös on oikeusoppineiden mukaan ristiriitainen,siirtyen aikanaan Hovioikeuteen. 

Itella on puolestaan usein uhannut haastaa Savenmaan oikeuteen perättömien tietojen levittämisestä.Itella 

ei usko omiin väitteisiinsäkään,koska ei toteuta uhkaustaan Savenmaata kohtaan. 

Kanteemme etenee Helsingin Käräjäoikeudessa.Kannetta  ja  Itellan toimenpiteitä seurataan Suomen 

Yrittäjien  taholla.Alueemme  poliisiviranomainen  on myöskin  luvannut seurata asioiden kulkua. 

Pysyn väitteessäni;     Itella laskuttaa  tekemättömästä työstä.   (Lue www.savenmaa.fi>savenmaa/itella.) 
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