
n HDMI-liitännällä.

vaan ostavat levyt kaupasta. Päivän valinnat olivat Smurffi hits ja 

Esa Kilponen

Viitasaaren kaupunki hie-
roo kauppoja Tuhmalannie-
men maista Keiteleen ran-
nalta läheltä Viitasaaren 
keskustaa. Asia nousi esille 
kaupunginvaltuuston koko-
uksessa, jossa Kirkkosaaren 
asiaa käsiteltäessä valtuu-
tettu Ilpo Manninen (sd.) 
tiedusteli minkälaisia tont-
tialueita hyviltä paikoilta 
Viitasaarella on käytössä ja 
tulossa käyttöön. Hän mai-
nitsi nimeltä mm. Tuhma-
lanniemen.

Kaupunginjohtaja Jouko 
Räsänen kertoo, että hyväl-
lä paikalla sijaitsevat maat 
kiinnostavat kaupunkia. 
Hän sanoo, että maanomis-
tajan Kalle Kivelän kanssa 
on käyty epävirallisia kes-
kusteluita. Seudun saami-
en tietojen mukaan kau-
punki on tekemässä tarjo-
usta maista. Räsänen ei vah-
vista tietoa, mutta sanoo, et-
tä ”hintaa on vasta kaupun-
ginhallituksessa haarukoi-
tu”.  Maille saisi noin kym-
menen tonttia. 

Parhaillaan Viitasaarel-
la mietitään myös Kirkko-
saaren kehittämistä asumis- 
ja elinkeinokäyttöön sekä 
Haltijarinne-alueen kaavoi-
tusmahdollisuuksia Miek-
karinteen vanhan asuinalu-
een kupeeseen.

Kaupunki 
kiinnostui 
Tuhmalan-
niemestä

Mari Waali

Kauppiaat ovat tyrmis-
tyneitä roskiksiin pääty-
vän mainospostin määräs-
tä Pohjanmaalla ja nyt myös 
Keski-Suomessa. Pohjalais-
ten kauppiaiden iskuryhmä 
on tehnyt pistokokeita pos-
titoimipaikkojen lähistöl-
lä oleviin paperinkeräysas-
tioihin. Tammikuussa isku-
ryhmä vieraili Pihtiputaal-
la ja Viitasaarella. Saldona 
oli selittämättömän suuria 
määriä jakamatonta mai-
nospostia.

Pihtiputaan jakelun läh-
töpisteen paperinkeräyslaa-
tikossa poiskuljetusta odot-
ti muun muassa 347 kappa-
letta ilmaisjakelulehti Viita-
saaren Sanomia. Kipa-kir-
jakaupan alemainoksia löy-
tyi Viitasaaren Postin pape-
rinkeräysastiasta 389 kap-
paletta. Jakamattomia Ter-
veyslehtiä oli keräysastiaan 
tuotu peräti 544 kappaletta.

Tarkistusiskujen takana 
on Savenmaa Ky:n yrittä-
jä Hannu Pihlajamaa. To-

ri- ja nettikauppaa pyörit-
tävä yrittäjä on varma, et-
tä Itella laskuttaa tekemät-
tömästä työstä. Pihlajamaa 
on kerännyt näytteitä eri 
puolilta Pohjanmaata, Kes-
ki-Suomea ja Savoa. Hä-
nen mukaansa Itellan jake-
lupisteiden keräysastioista 
on toistuvasti löytynyt suu-
ria määriä yritysten paino-
tuotteita. Ajankohdat ja 

poisheitetyn mainospostin 
määrät on tarkoin kirjattu 
ja dokumentoitu.

Pihlajamaan kirjanpidos-
ta käy ilmi, ettei pohjoisen 
Keski-Suomen poisheitet-
tyjen mainosten määrä ol-
lut mitenkään poikkeuk-
sellinen. Pihtiputaan 2 120 
talouden alueelta löytyi 
Pihlajamaan mukaan yh-
dellä viikolla 400 kappalet-

ta erään tavaratalon mai-
noslehtiä, toisella viikol-
la poisheitettyjä lehtiä oli 
387. Jakoon tarkoitetusta 
mainospostista paperinke-
räykseen kulkeutui yli 18 
prosenttia.

Pihlajamaa vaatii Itellal-
ta 1,3 miljoonan euron kor-
vauksia sopimusrikkomuk-
sesta. Pihlajamaa katsoo, et-
tä hän on 15-vuotisen tori-
kauppiasuransa aikana kär-
sinyt mittavat tappiot Postin 
menettelyn vuoksi.

Itellan viestinvälityksen 
johtaja Pavlos Ylinen va-
kuuttaa, että tapaukset tul-
laan selvittämään. Ylisen 
mukaan on mahdollista, et-
tä painotaloista tulee yli-
määräisiä mainoksia suo-
raan Postiin. Postissa mai-
nosten määrää ei tarkisteta 
vaan asiakasta laskutetaan 
jakelupisteiden talouksien 
mukaan.

– Jos mainoksia jää usein 
jakamatta, menee siitä asi-
akkaalle ilmoitus. Tämähän 
on meillekin jätteidenkerä-
ysongelma, Ylinen muistut-
taa.

Maksettua mainospostia 
löytyi roskiksista

Paperinkeräysastiassa muun muassa
avaamaton nippu Viitasaaren Sanomia

Pihtiputaan jakelupisteen paperinkeräysastiasta löydettiin 
tällainen nippu jakamatonta mainospostia tammikuussa. 
Kuva: Maria Lehtiniemi
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