
Todistajana kuultuna Birgit Leiponen on muun ohella kertonut, että vuonna 2004 hän toimi 

Riihimäen kirjapainossa tuotannon esimiehenä ja myös myyntipäällikkönä ja tunsi Savenmaa Ky:n 

mainosjakelun. Todistaja oli yhteyshenkilönä vastaajayhtiöön päin, jossa Savenmaa Ky:n jakelujen 

yhteyshenkilönä oli Timo Haapanen. Kimppulappuja Savenmaa Ky:ltä oli lähettänyt Leena-niminen 

henkilö, ja aluksi ne olivat olleet vanhan mallisia ja jossakin vaiheessa ne oli uudistettu. Savenmaa 

Ky:ltä tulleita tietoja ei tarkistettu. Painosmäärä tuli Savenmaa Ky:ltä.   

 

SAA: ”Birgit Leiponen oletteko vielä Riihimäen kirjapainossa töissä?” 

T: ”En.” 

SAA: ”Oletteko ollut milloin viimeksi? Vuosi?” 

T: ”(Miettii aluksi, laskeskelee jostain.) Vuonna 2007.” 

SAA: ”Olitteko 2004?” 

T: ”Olin.” 

SAA: ”Onko teille tuttua tämä Riihimäen Kirjapaino Oy:n ja Savenmaan välinen yhteistyö sinä 

aikana?” 

T: ”On kyllä.” 

SAA: ”Minulla on tässä Timo Kauppila äsken kuuntelin ja käyty läpi mainoslehtien painoa ja 

jakelua ym. Mitä työtä te teitte siellä kirjapainossa?” 

T: ”Olin tuotannon esimiehenä, mutta sitten olin myös myyntipäällikkönä.” 

SAA: ” Mitä tuotannon esimiehen rooliin kuuluu?” 

T: ”Tuotannon esimies tarkoittaa sitä, meillä oli arkkiarotaatio paino, ja vedin lähinnä arkkipainon, 

mutta minun kautta kulki kaikki liikenne, siis tämmöinen Itellan yhteyshenkilönä oleminen, ja 

kaikki rahdit ja tällaiset myös muut kuin Itellankin.” 

SAA: ”Olitteko Itellan yhteyshenkilö tässä Savenmaan tapauksessa.” 

T: ”En vaan se oli Timo Haapanen. Eli me puhuttiin Suomen Lehtiyhtymään, ja Timo Haapanen oli 

puhtaasti nimetty, hän oli se ensimmäinen henkilö johon Itella ottaa yhteyttä.” 

SAA: ”Mitä te teitte Savenmaan lehden kanssa?” 

T: ”Minulle tuli kimppulaput, ja me katsottiin että lehdet lähtee ajoissa meiltä Itellan ohjeiden 

mukaisesti.” 

SAA: ”Lähtivätkö ne lehdet teiltä Itellan ohjeiden mukaisesti?” 

T: ”Kyllä, koska Itellahan oli hyvin tarkka.” 

SAA: ”Jos ne lehdet lähtivät Itellan ohjeiden mukaisesti, minne päin ne lehdet lähti?” 

T: ”Se tarkoittaa sitä että meillä oli nouto, muistaakseni Kelpokuljetus, he noutivat lehdet meiltä. 

Meillä painettiin lehdet ja me saatiin Itellalta talousmääräluettelo, ja sen mukaan tehtiin 

kimppulaput, ja laitettiin eri häkkeihin, rullakoihin. Kuljetus nouti ne ja ne menivät Itellan 

jakelukeskuksiin.” 

SAA: ”Mitä tietoja Savenmaalta tuli teille?” 

T: ”Leena siellä oli, minä en Leenan sukunimeä muista, mutta Savenmaalla palkkalistoilla oli 

semmoinen Leena, ja hän laittoi aina meille niitä kimppulappuja.” 

SAA: ”Eli Savenmaan täyttämät kimppulaput?” 



T: ”Joo, mutta Itella antoi ohjeet kimppulappuihin.” 

SAA: ”Mistä te sen tiedätte?” 

T: ”Olen istunut Itellan kanssa samassa pöydässä ja käynyt läpi kimppulappumalleja. Ne muuttuivat 

jossain vaiheessa. Eli ensinhän meillä oli vanhan mallisia kimppulappuja, mutta sitten Itellalta tuli 

uudet ohjeet. Ja silloin me istuttiin alas, siellä oli Kukkonen Itellalta, Kauppilan Timo, Haapasen 

Timo ja minä ja sitten siellä oli vielä joku Itellan tuotannosta, mutta en muista hänen nimeä.” 

SAA: ”Niin ja te sanoitte että se meni sitten Itellan ohjeitten mukaisesti koko homma.” 

T: ”Joo, totta kai, koska Itella on niin tarkka, että ehkä kerran saattaa olla joku kimppulappu väärin, 

niin sieltä tulee heti huomautus, eli se on todella tarkka yhtiö. 

SAA: ”Tuliko teille sieltä huomautusta? 

T: ”Minulle ei ole henkilökohtaisesti tullut huomautusta. Itella oli suoraan yhteydessä Haapasen 

Timoon, eli hän oli se henkilö, mihin Itella otti ensin yhteyttä. 

SAA: ”Tuliko tähän Savenmaan painamiseen, jakeluun, kimppulappumerkintöihin, määriin ym., 

mitä nyt tähän Savenmaan jakeluun liittyy, teidän väliseen yhteistyön Itellalta mitään moittimista tai 

reklamointia.” 

T: ”Ei, en muista en.” 

SAA: ”Muistaisitteko jos olisi tullut?” 

T: ”Kyllä minä uskoisin, koska sittenhän se olisi aiheuttanut toimenpiteitä. Ainoa yksi kerta oli 

mikä Itella, sen muistan hyvin, kun meillä oli väärä grammamäärä lehdessä. Tai meillä ei ollut väärä, 

se oli samanpituinen lehti niin kuin ennenkin, mutta Itellalta tuli minulle suoraan henkilökohtaisesti, 

että lehden paino on merkattu väärin lähetyslistaan. Se on ainoa mikä minulle tulee mieleen, että 

Itella on ottanut suoraan henkilökohtaisesti yhteyttä.” 

IAA: ”Minä ymmärsin teidän kertomuksestanne että tiedot noihin kimppulappuihin tuli 

Savenmaalta.” 

T: ”Kimppulaput tuli meille valmiina Savenmaalta. Kimppulaput tehtiin Itellan ohjeitten 

mukaisesti.” 

IAA: ”Mistä ne tiedot tuli mitkä siihen kimppulappuun merkittiin, kuka ne toimitti?” 

T: ”Minä olen saanut sähköpostiin suoraan Itellalta kimppulappumallin.” 

IAA: ”Minä kysyn näistä tiedoista, mitä siihen malliin laitettiin?” 

T: ”Savenmaahan täytti Itellan listan mukaisesti. Itellahan antoi postinumeroittain niitä eri 

paikkakuntia mihin jaetaan mitäkin määriä, ja Savenmaa täytti ne.” 

IAA: ”Tiedättekö te millaista listaa siinä Savenmaa käytti?” 

T: ”Samanlaista listaa mikä tuli Itellalta eli talousmääräluetteloa.” 

IAA: ”Tiedättekö minkä vuoden listaa käytti, ja kuinka kauan?” 

T: ”Silloin kun me istuttiin Itellan kanssa. Siinä oli Kukkonen, Kauppila, Haapanen ja minä, niin 

silloin he ilmoittivat, että Itella päivittää vuosittain, kaksi kertaa vuodessa talousmääräluetteloa. Me 

oltiin kauhean tyytyväisiä, koska sehän menee pitkän aikaa samalla, ja me ihmeteltiin aina, kun 

mikään ei muutu, että miten se voi olla niin stabiili. Muista, kuinka ennen joulua, se oli varmaan 

marraskuussa, kun tuota me istuttiin silloin alas ja...” 

Tuomari: ”Anteeksi sen verran, että minä vuonna, sanoitte että marraskuussa?” 

T: ”No joo, tämä on hyvä kysymys. Varmaan 2005 tai 2006, minä en pysty muistamaan.” 



IAA: ”Ymmärrän.” 

T: ”Silloin me oltiin todella tyytyväisiä, kun tuli että Itella päivittää nämä, koska me oltiin aina vaan 

toimittu sen listan mukaisesti, mitä sieltä tulee. Ja minun käsittääkseni se oli aina tavallaan 

samanlainen. Ja sitten me ihmeteltiin seuraavana vuonna, alkuvuodesta, ei kuulunut mitään 

päivitystä mutta sitten Kukkonen sanoi että meidän pitää pyytää, ja me pyydettiin se ja me saatiin, 

mutta tuota se oli aivan sama määrä kun se edellinenkin. Siinä ei ollut muuttunut mikään. 

IAA: ”Tarkastitteko te sen listan.” 

T: ”Me katsottiin siitä kokonaismäärästä että mikään ei ollut muuttunut.” 

IAA: ”Siis mikä kokonaismäärä?” 

T: ”Eli se jakelun kokonaismäärä siinä listassa paljonko jaetaan yhteensä. Siinä oli kaikki laskettu 

yhteen.” 

IAA: ”Eli suurin piirteen kaikki Suomen taloudet?” 

T: ” Ei, vaan se alue mihin Savenmaa jakoi. Hehän eivät jakaneet koko Suomeen talouksiin, vaan ne 

jakoi niihin tiettyihin.” 

IAA: ”Te ette muuten käynyt sitä läpi.” 

T: ”Ei, me katsottiin vaan lehtien kokonaispainomäärä.” 

IAA: ”Sitten kun te saitte Savenmaalta ne kimppulaput, miten te tarkastitte ne tiedot.” 

T: ”Miten me tarkastettiin?” 

IAA: ”Niin.” 

T: ”Mehän emme tarkastaneet niitä tietoja tietenkään, koska nehän oli Itellan listan mukaisia. Ja 

mehän painettiin sen mukaan mitä niissä oli.” 

IAA: ”Toimitte siis sen Savenmaalta tulleen listan mukaisesti?” 

T: ”Me toimittiin Savenmaalta olevien kimppulappujen mukaan, mihin alun perin oli tullut ohjeet 

Itellalta.” 

IAA: ”Ainakin näin teille on kerrottu?” 

T: ”Ei, vaan ne tulivat minulle ihan henkilökohtaisesti sähköpostiin, Itellalta talousmääräluettelo ja 

sen minä laitoin eteenpäin Savenmaalle.” 

IAA: ”Millaisen talousmääräluettelon te olette saanut?” 

T: ”Se oli semmoinen missä oli postinumeroittain, paljonko menee mihinkin.” 

IAA: ”Milloin te olette sen saanut?” 

T: ”Jaa-a, minun on aivan mahdoton sanoa tätä, koska minä olen sen saanut. Tästä on tosiaan vuosia 

aikaa, mutta sehän tuli sähköisesti.” 

IAA: ”Kuinka monesti sen saitte?” 

T: ”Minähän en saanut kuin silloin, kun me pyydettiin sitä päivitystä. Se tuli Haapasen Timon 

kautta.” 

IAA: ”Oliko tämä silloin vuonna 2005-2006? Olitteko ennen sitä saanut sitä Itellalta?” 

T: ”Minähän en henkilökohtaisesti ole saanut sitä. Mutta sen oli saanut totta kai joku, koska eihän 

me tuulesta temmattu niitä painomääriä.” 

IAA: ”Tulivatko ne sitten teiltä vai Savenmaalta ne painosmäärät?” 



T: ”Savenmaahan totta kai ilmoitti, paljonko lehtiä painetaan, mutta sehän perustuu 

talousmääräluetteloon.” 

IAA: ”Niin mistä te tämän tiedätte?” 

T: ”Mihin muuhun se voi perustua?” 

IAA: ”Minä kysyin että mistä te tämän tiedätte?” 

T: ”Ne jaettiin postinumeroittain, niin silloinhan on ainoa, joka Suomessa jakaa joka paikkaan, 

sehän on Itella.” 

IAA: ”Siis tieto tuli Savenmaalta?” 

T: ”Painosmäärä tulee Savenmaalta. Minä olen saanut yhden ainoan talousmääräluettelon Haapasen 

Timolta, mikä tuli suoraan Itellalta, kun me pyydettiin päivitystä.” 

IAA: ”Saitteko te tiedot suoraan Itellalta, ne tiedot, missä oli postinumeroalueittain, vai saitteko te 

ne tiedot suoraan Savenmaalta?” 

T: ”Ne tulivat Haapasen Timolta minulle ja Haapasen Timolle Itellalta, ja minä laitoin ne suoraan 

Savenmaalle.” 

IAA: ”Tiedättekö kuinka usein tämä todistaja, jota nyt ei todistajana täällä kuulla, tämä Timo 

Haapanen, kuinka usein hän niitä sai?” 

T: ”En.” 

IAA: ”Ette tiedä?” 

T: ”En voi tietää.” 

IAA: ”Minä olen ymmärtänyt näin, että Savenmaalta tuli tieto mitä millekin postinumeroalueelle 

jaettaan?” 

T: ”Joo mutta mehän pyydettiin Itellalta, koska Itella jako.” 

IAA: ”Kuka pyysi, Savenmaa vai te?” 

T: ”Riihimäen Kirjapainohan kustansi, tai siinä oli joku sopimus. Kauppilan Timo olisi oikea 

henkilö kertomaan sopimusasiasta, mutta sen perusteella mehän hoidettiin tämä Itellan kanssa. Eli 

mehän pyydettiin Itellalta, että paljonko niitä painetaan. Savenmaahan ilmoitti vaan että mihin ne 

haluavat jakaa.” 

IAA: ”Ilmoittiko ne määrää mitä ne haluaa jakaa?” 

T: ”Ei, niitähän ei voinut tietää. Mehän ilmoitimme Itellalle, että mihin halutaan jakaa. Ja he 

katsoivat sieltä ne talousmäärät, paljonko niitä on sillä alueella. Meillähän ei ollut mitään 

mahdollisuutta selvittää, paljonko niitä talouksia siellä on. 

IAA: ”Kerroitte että kimppulappujen tiedot tuli tuolta Savenmaalta.” 

T: ”Siis kimppulaput valmiina täytettynä tuli Savenmaalta. Ja Itellalta tuli sähköpostitse 

muistaakseni oliko se Excel-tiedosto, tuli malli, miten kimppulappu täytetään.” 

IAA: ”En kysynyt miten se täytetään, vaan mistä ne tiedot siihen saatiin. En sitä, että minkä 

näköinen se oli, vaan mistä ne tiedot sinne saatiin? Kuka ne toimitte teille?” 

T: ”Savenmaa, Leena” 

IAA: ” Tuliko häneltä ne talousmäärä tiedot, että kun kimpussa lukee, että osoitteeseen niin kuin 

tässä on malli, näytän taas tätä kantajan kirjallista todistetta 8. Tässä on malli ’Mouhijärvi 38460 

postinumero, siinä on ’yhteensä toimipaikkaan’ 1200 kpl.  Keneltä tämä tieto ’1200 kpl’?” 



T: ”Se tuli Savenmaalta” 


