
 

 

 

 

 

 

-----Alkuperäinen viesti----- 

Lähettäjä: Hannu Pihlajamaa / Savenmaa Ky 

[mailto:hannu.pihlajamaa@savenmaa.fi] 

Lähetetty: 18. marraskuuta 2010 7:51 

Vastaanottaja: 'petri.oulasmaa@poliisi.fi' 

Aihe: VL: AVOIN KIRJE Mainosjakelusta SAA JULKAISTA! 

 

 

Petri Oulasmaa 

Jokilaaksojen Poliisi 

 

 

Sallinette allekirjoittaneen edelleen palata aiheeseen: 

Kesällä 2007 päädyimme kehoituksenne mukaisesti nostamaan Itella vastaan 

vahingonkorvauskanteen sopimusrikkomuksesta. 

Itellan vaatimuksesta asiaa ei kuitenkaan  käsitellä Käräjäoikeudessa 

sopimusrikkomuksena,vaan Tiekuljetussopimuslain pohjalta? 

Tavallisen maalaisjärjen mukaan Itellan käytäntö ei kuitenkaan 

mainosjakelussa tälläkään hetkellä toimi TKSL:n edellyttämällä tavalla. 

Asiasta on paljon näyttöä,lukuisia lehtihaastatteluita,yrittäjien 

kokemuksia,selvityspyyntöjä Itellalle. 

Itella on itsekin jopa todennut lehtihaastateluissa: "Ilmoituspalvelu 

jakamattomista mainoksista on ehdottomasti tarpeen"?Lausunto on mm Pavlos 

Ylisen,Itella. 

Ykköset! lehti säästää nykyisin, omien laskelminsa mukaan noin 300 tuhatta 

euroa vuodessa,kun ei käytä Itellan ylisuuria Atarget talousmääriä lehtiensä 

postituksessa. 

Yritys,joka luottaa Itellan antamiin talousmääriin,maksaa jakamattomista 

mainoksista. 

Itella ei ilmoita perille viemättömistä mainoslähetyksistä,vaikka TKSL:n 

mukaan sen olisi pitänyt niistä ilmoittaa? 

Missään rahtihommassa ei kukaan toimi Itellan mainosjakelun tavoin. 

 

Emmehän me voi Suomen Valtiossa olla lain edessä eriarvoisessa asemassa? 

 

Rohkenen sen vuoksi kysyä Teiltä,onko tässä mielestänne mahdollisesti Itella 

ottanut lain tulkinnan omiin käsiinsä? 

 

Käytäntö on ainakin minun yrityksen,Savenmaa Ky;n  kohdalla johtanut suuriin 

tappioihin. 

Korvausten saaminen oikeuden kautta voi olla mahdottomuus,asia on nyt niin 

sekava. 

Pien yrittäjän resurssit on pian katottu tässä oikeudenkäynnissä. 
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Asian julkisuudessa esillä pitoon minun  resurssit riittävät,mutta mitä se 

auttaa ketään,jos viranomaisetkaan eivät katso voivansa Itellan toimintaan 

puuttua? 

 

Kunnioittavasti 

Hannu Pihlajamaa 

Savenmaa Ky 

 

 

-----Alkuperäinen viesti----- 

Lähettäjä: Hannu Pihlajamaa / Savenmaa Ky 

[mailto:hannu.pihlajamaa@savenmaa.fi] 

Lähetetty: 17. marraskuuta 2010 14:32 

Vastaanottaja: 'Karlsson Peter' 

Kopio: 'jukka.alho@itella.fi'; 'esa.vilkuna@pau.fi'; 'Kinnunen Seppo' 

Aihe: VS: AVOIN KIRJE Mainosjakelusta SAA JULKAISTA! 

 

Kiitos viestistänne 

 

Teidän ,lakimiehen olisi pitänyt tietää,kuten varmaan tiesittekin,että 

Tiekuljetussopimuslaki ei rajoita Savenmaan on oikeutta saada omista 

mainosjakeluistansa tietoja jakeluiden suorittajalta, Itellalta. 

 

Yksinkertainen maalaisjärki sanoo,että meillä on ollut oikeus kysellä 

mainostemme perään. 

 

 

Käsittääkseni teillä ei ollut TKSL:n antamaa  oikeutta uhkailemalla 

rajoittaa em oikeuttamme,vaikka Savenmmaan jakeluista oli tehty sopimus 

Lehtiyhtymän kautta. 

 

Menettelynne julkistamiselle tässä vaiheessa on yleistä tarvetta,koska se 

voi koskettaa muitakin. 

 

 

Terveisin 

Hannu Pihlajamaa 

 

 

-----Alkuperäinen viesti----- 

Lähettäjä: Karlsson Peter [mailto:Peter.Karlsson@itella.com] 

Lähetetty: 17. marraskuuta 2010 11:39 

Vastaanottaja: Hannu Pihlajamaa / Savenmaa Ky 

Aihe: RE: AVOIN KIRJE Mainosjakelusta SAA JULKAISTA! 

 

Hannu Pihlajamaa 

Savenmaa Ky 

 

Kiitos viestistänne. 

 

mailto:hannu.pihlajamaa@savenmaa.fi
mailto:jukka.alho@itella.fi
mailto:esa.vilkuna@pau.fi
mailto:Peter.Karlsson@itella.com


Kuten viestissä toteatte, Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä Savenmaa 

Ky:n ja Itella Oyj:n välinen riita-asia. 

 

Kyseisen asian käsittely on kesken ja käräjäoikeus käsittelee asiaa  tietoni 

mukaan seuraavan kerran 25.- 26.1.2011. 

Koska asia on oikeuden käsiteltävänä, en valitettavasti voi enempää 

kommentoida viestissä esittämiänne kysymyksiä ja näkemyksiä. 

Itellan asiamiehenä asiaa hoitaa asianajaja Jyrki Siivola (Hammarström 

Puhakka Partners). Tarvittaessa Teillä on mahdollisuus olla asiamiehenne 

välityksellä yhteydessä asianajaja Jyrki Siivolaan oikeudenkäyntiin 

liittyvissä kysymyksissä. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Peter Karlsson 

Itella Oyj 

lakimies 

 

 

 

>-----Original Message----- 

>From: Hannu Pihlajamaa / Savenmaa Ky [mailto:hannu.pihlajamaa@savenmaa.fi] 

>Sent: Tuesday, November 16, 2010 6:56 AM 

>To: Karlsson Peter 

>Cc: Alho Jukka; esa.vilkuna@pau.fi; 'Kinnunen Seppo'; 

pavlos.ylinen@itella.fi 

>Subject: VL: AVOIN KIRJE Mainosjakelusta SAA JULKAISTA! 

> 

>Peter Karlsson 

>Lakimies 

>Itella Oyj 

> 

> 

>Kuten tiedossanne hyvin on,käsitellään Helsingin Käräjäoikeudessa Savenmaa 

>Ky:n Ja Itellan välistä riita-asiaa Tiekuljetussopimuslain tarkoittamalla 

>tavalla,kuten Itella  on omalta puoleltaan vaatinut Oikeuslaitosta 

>tekemään,tätä asiaa käsitellessään. 

> 

> 

>Kysyessäni vuosia sitten omien mainospostijakeluiden perään,en ollut 

>tietoinen TKSL:n sisällöstä. 

>Em lain asiantuntija en katso olevani tälläkään hetkellä. 

>Talonpoikainen oikeudentajuni sitävastoin sanoo edelleen,että minua on 

>taholtanne kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. 

> 

>Te,Lakimies Peter Karlsson olette lakien tuntija. 

>Voisitteko ystävällisesti,päämiehenne Itellan kanssa  selventää,mitä 

>aikoinaan tarkoititte,lähettäessänne minulle ao viestin? 

> 

>Itellan lakimiesten taholta olen vastaanottanut muitakin,samansisältöisiä 
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>uhkauksia. 

> 

>Oletteko edelleen sitä mieltä,että Itellan vaatiessa nyt oikeuslaitosta 

>soveltamaan tiekuljetuksista annettua lakia mainospostin jakeluun,minulla 

ei 

>ole ollut oikeutta kysellä Savenmaan lähettämien jakeluiden perään? 

> 

>Käytännössä kuitenkin tässä maassa päivittäin, tiekuljetuksia koskevien 

>lähetysten perään, saa kuka tahansa kysellä,ilman kenenkään uhkailematta 

>ketään,jota asia jollakin tavalla koskee. 

>Käsittääkseni nimenomaan Tiekuljetuksista annettu lakikin sallii 

>kuljetuskyselyiden,perillemenojen,jne tiedusteluiden tekemisen. 

> 

>Minkä vuoksi aikoinaan ryhdyitte omavaltaisesti rajoittamaan 

oikeuttani,jopa 

>tavalla,mikä voitaneen katsoa uhkailuksi? 

> 

>Mikäli haluatte keskustella asioistamme,ilmoittanette ystävällisesti 

>mahdollisesta keskusteluhalukkuudestanne . 

> 

>Pyydän tutustumaan myöskin Esa Vilkunalle v. 2007 lähettämäni kirjeen 

>sisältöön. 

>Vastaustenne viipyessä,jatkamme asioiden julkistamista. 

> 

> 

>Kunnioittavasti 

> 

>Hannu Pihlajamaa 

>Savenmaa Ky 

> 

> 

> 

> 

> Lähettäjä: Karlsson Peter [mailto:Peter.Karlsson@posti.fi] 

>Lähetetty: 22. helmikuuta 2007 14:16 

>Vastaanottaja: hannu.pihlajamaa@savenmaa.fi 

>Kopio: Heikki Kukkonen; Vauhkonen Timo; Postareff-Jurvelin Aila 

>Aihe: Savenmaa Ky:n yhteydenotot Suomen Postille 

>Tärkeys: Suuri 

> 

>Viittaan Savenmaa Ky:n (Savenmaa) lähettämiin sähköpostiviesteihin ja 

muihin 

>yhteydenottoihin Suomen Posti Oyj:lle koskien Savenmaan tuotteiden 

jakeluja. 

> 

> 

>Pyydän ystävällisesti jatkossa kohdstamaan kaikki jakeluja koskevat 

>yhteydenotot,selvityspyynnöt, tiedustelut ja reklamaatiot Suomen 

Lehtiyhtymä 

>Oy:lle. Savenmaalla ja Suomen Postilla ei ole jakelusopimusta, eikä Suomen 
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>Posti näin ollen käsittele Savenmaan tekemiä tiedusteluja, reklamaatioita 

>tai selvityspyyntöjä, jotka perustuvat Savenmaan tuotteiden jakeluihin. 

> 

>Mikäli Savenmaan vastaavat yhteydenotot, etenkin niiden yhteydessä esitetyt 

>asiattomat huomautukset Suomen Postille jatkuvat Savenmaan taholta, Suomen 

>Posti tulee harkitsemaan jatkotoimenpiteitä asiassa. 

> 

>Savenmaan 31.1.2007 lähettämään kirjeeseen Suomen Posti antaa vastauksensa 

>ensi viikon kuluessa kuten olen aiemmin todennut AA Heikki Kukkoselle. 

> 

>Ystävällisin terveisin 

>Suomen Posti Oyj 

>Peter Karlsson 

> 

>*************************** 

>Peter Karlsson 

>lakimies/Legal Counsel 

> 

>Suomen Posti Oyj 

>PL 1 (Postintaival 7 A) 

>FI-00011 POSTI, Finland 

>Tel +35820 451 4662,  +358400 511 404 

>peter.karlsson@posti.fi 

> 

>Aihe: AVOIN KIRJE Mainosjakelusta 

> 

>Esa Vilkuna 

>PAU 

> 

>Olen tuohon edelliseen kirjeeseeni odotellut jo kohta neljä vuotta 

>vastaustanne. 

> 

>Ettekö halua todellakaan reilusti tulla vastaamaan avoimesti esitettyihin 

>kysymyksiin? 

> 

>Miten on mahdollista,että Itellan vaatiessa Käräjäoiketta soveltamaan 

>Tiekuljetussopimuslakia mainospostin jaossa,sitä ei kuitenkaan ole,vai onko 

>Teidän mielestänne,myöskin  postinjakajien toimesta noudatettu, lain 

>tarkoittamalla tavalla? 

> 

>Rahdinkuljettaja ei mm. saa ko lain mukaan jättää tekemättä varaumia 

>rahtikirjaan,jos ko lähetystä ei voitu viedä perille. 

> 

>Kirjoittaessani teille,Puheenjohtaja Esa Vilkuna  jo marraskuussa 2007 

tästä 

>asiasta,en ole tiennyt,että tämä mainosjakelu kuuluukin ko lain 

velvoitusten 

>piiriin. 

> 

>Talonpoikainen oikeudentajuni on vain sanonut,ilman lakien tuntemista,että 
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>toimintanne ei voi  olla oikeutettua tavalla,millä sitä PAU:hun kuuluvat 

>ihmiset jatkuvasti tekevät! 

> 

>Itellan ilmoittaessa YMPÄRISTÖARVOT omaksi arvokseen,miten te voitte antaa 

>jäsenistönnne hyväksyä tämän menettelyn;jatkuvan,turhan paperijätteen 

>tuottamisen suuressa mittakaavssa,ympäristöarvojen ja mainosten lähettäjien 

>kustannuksella? 

> 

>Te sensijaan ,asemanne vuoksi,olette olleet jo tuolloin,marraskuussa 2007 

em 

>TKSL:n vaatimuksista tietoinen. 

> 

>Mitä salattavaa Teillä,Esa Vilkuna ,mitä ette  voi lausua,mitä Teillä tässä 

>asiassa tiedossanne,kaiken todennäköisyyden mukaan on? 

> 

> 

> 

>Kunnioittavasti 

> 

>Hannu Pihlajamaa 

>Savenmaa Ky 

> 

> 

> 

> 

>Aihe: Avoin Kirje/Jakamaton mainosposti 

> 

> 

>Avoin Kirje/Saa julkaista 

> 

>Arvoisat 

>ministerit,kansanedustajat,toimitusjohtajat,puheenjohtajat,järjestösihteeri 

, 

>lehdistön edustajat,yrittäjät 

> 

>Itella ja PAU kävivät Valtakunnan Sovittelija Esa Lonkan johdolla 

>neuvotteluja postinjakajien palkkaukseen ja ylityöaikaa koskevista 

>erimielisyyksistä. 

> 

>Itellan ja PAU:hun kuuluvien toimihenkilöiden suorittamassa 

>ykkösosoitteettoman mainospostin jakelussa on erityispiirre,mitä ei liene 

>missään muussa  maassamme harjoitettavassa vastaavassa liiketoiminnassa: 

> 

>Itellan palveluksessa olevat PAU:n jäsenet vastaanottavat työpaikoillaan 

>osoitteetonta postia,jota todisteellisesti päätyy  suoraan Itellan omaan 

>jätepaperinkeräykseen . 

>Itella on perinyt kaikista ,sinne vastaanotetuista lähetyksistä 

jakelumaksun 

>yhden kappaleen tarkkuudella.Määrä varmistetaan Postikeskuksessa 

>punnitsemalla. 



>Itella on maassamme ainoa määräpäiväjakelun tarjoaja,mikä  voi suorittaa 

>mainosjakelua viikon viitenä arkipäivänä koko valtakunnan 

>alueella.Kirjeitten jakelumonopoli on antanut Itellalle kilpailuedun muihin 

>jakeluyrityksiin  nähden. 

> 

>Määräpäivä jakelussa Itella on määräävässä markkina-asemassa.Tätä tosiasiaa 

>ei Kilpailuvirasto ole halunnut myöntää Itellan vaatimuksesta. 

>Ilmaisjakelulehtiä kustantavien ja suoramainontaa harjoittavien yritysten 

on 

>siten  pakko suostua Itellan sanelemiin ehtoihin. 

> 

>Ehtoihin kuuluu Atarget nimisen talousmäärätiedoston ja Itellan 

>postitusrekisterin käyttö lehtiä ja mainoksia jakeluun lähetettäessä. 

>Ko tiedostoissa on ollut jatkuvasti virheitä ja liiallisia 

>talousmääriä,mitkä voivat nousta yli 20% ,kohderyhmässä todellisuudessa 

>olevista asumuksista. 

>Itella ei myöskään ilmoita tarkasti,paljonko ns mainoskieltojen vuoksi 

>jakelumaksettuja lehtiä menee suoraan roskiin. 

> 

>OIKEIDEN,AJANTASALLA OLEVIEN TALOUSMÄÄRIEN,PAIKKAANSA PITÄVIEN 

>OHJEIDEN 

>ESILLÄ PITO EI OLISI NYKYTEKNIIKALLA VAIKEA TEHTÄVÄ? 

>Sitä ei vain Itellassa haluta tehdä,vaikka lupauksia on annettu mm useissa 

>lehtilausunnoissa (lehdet vuosilta 2007-2009), 

> 

>Vastaanottaessaan n 800 milj ykkösosoitteetonta (lehtilausunnot 2007) tekee 

>Itella osaksi voittoa tekemättömällä työllä.Kysyttäessäkään ei  aina 

>kerrota,mitä on todellisuudessa jätetty jakamatta. 

> 

>Ympäristöviranomaisten vastuu? 

>Onko Itella niin iso Valtion liikelaitos,ettei sen ympäristövastuulla 

>olekaan kymmenien miljoonien turhien paperilehtien ajattaminen ympäri 

maata? 

> 

>Helsingin Käräjäoikeudessa Savenmaa Ky:n ja Itella Oyj:n välistä 

riita-asiaa 

>käsitellään Itellan vaatimuksesta Tiekuljetussopimuslakia soveltaen.TKSL:n 

>mukaan rahdinkuljettajalla on ankara vastuu,tehdä varaumat,ellei lähetystä 

>voida viedä perille? 

>Roskiin viedyistä mainoksista ei Itellasta kuitenkaan ilmoiteta 

>lähettäjälle? 

> 

>PAU:n ja Itellan välillä on ollut vuosien ajan palkkausjärjestelmä,mihin 

>kuuluu senttikorvaus jaetuista mainoksista. 

>Korvaus lienee nykyisin 0,7 senttiä kpl. 

> 

>Kysyn,saako PAUN jäsen Itellasta,työnantajaltaan em jakelukorvauksen 

>niistäkin mainoksista ja lehdistä,mitkä hän heittää Itellan jakelupaikkojen 

>tiloissa oleviin jätepaperastioihin? 

> 



>Ellei ko palkkiota jakajalle makseta,niin miksi ei makseta,koska  Itella on 

>itselleen saanut kaikista jakamattomistakin täyden jakelumaksun? 

>Tarvitseeko PAU:hun liittyneen työntekijän ilmoittaa edes 

>työnantajalleen,mitä on jätetty perille viemättä? 

>Onko Itellan työntekijät kaikesta vastuusta vapaat,näin toimiessaan? 

> 

>Rahdinkuljetusalalla ,muualla  ei  työntekijäkään ole vastuusta 

>vapaa,hävittäessään minkäänlaisia jaettavia lähetyksiä. 

> 

> 

>Kunnioittavasti 

>Hannu Pihlajamaa 

>Savenmaa Ky 

> 

 


