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Arvoisa vastaanottaja,  
  
Posti Group Oyj (aiemmalta nimeltään Itella Oyj) pyytää kunnioittavasti, että sille vastauksen antamiselle 
varattua määräaikaa pidennettäisiin 31.3.2015 saakka.  
  
Posti Group Oyj ei ole ottanut kantaa määrällisiin vaatimuksiin eikä tutkinut jakamatta jätetyiksi väitettyjen 
mainosten määrää missään vaiheessa tätä prosessia, koska näitä kysymyksiä ei ole vielä käsitelty tässä 
asiassa. Savenmaa Ky vetoaa valituksessaan useassa kohdassa jakamatta jääneiksi väitettyjen mainosten 
määriin, joihin tässä yhteydessä Posti Group Oyj:n on pakko ottaa kantaa, koska Savenmaa Ky on vaatinut 
asian käsittelemistä hovioikeudessa myös määrällisiin kysymyksiin liittyen.  
  
Määrät perustuvat Savenmaa Ky:n ilmoituksen mukaan Posti Group Oyj:n asiamiehelle jätettyihin 
laskelmiin, jotka Posti Group Oyj:n asiamies sai haltuunsa käräjäoikeuden pääkäsittelyn jälkeen viime 
vuoden lokakuussa. Aineistoa on kahdeksan mapillista. Tämän lisäksi Savenmaa Ky on aiemmin toimittanut 
useita mapillisia aineistoa, jonka väitetään osoittavan jakamatta väitetyksi jääneiden mainosten määriä. 
 Tämän aineiston läpikäyminen Posti Group Oyj:n kanssa vie merkittävästi aikaa eikä huomioiden 
vastaajayhtiön organisaation laajuus aineistoa pystytä käymään läpi asetetussa aikataulussa. Materiaalin 
määrä huomioiden Posti Group Oyj arvioi pelkästään sen läpikäymisen ja arvioinnin vievän useita viikkoja. 
Vastauksen laatiminen voidaan aloittaa vasta tämän jälkeen.  
  
Lisäksi Savenmaa Ky on nimennyt aiemmin kuultujen todistajan ja esitettyjen todisteiden lisäksi lukuisan 
määrän uusia todistajia ja todisteita. Vastatodistelun kerääminen vaatii myös melkoisesti aikaa, koska tähän 
liittyvää todistelua ei ole aiemmin käyty Posti Group Oyj:ssä läpi.  
  
Posti Group Oyj ei saanut käräjäoikeudessa tilaisuutta vastata kirjallisesti asiassa Savenmaa Ky:n toisella 
käräjäoikeuskierroksella esittämiin aiemmista poikkeaviin vaatimuksiin, joten vastauksen luonnostelu 
kestää jo tällä perusteella hiukan pidempään, koska vastauksen luonnostelu joudutaan aloittamaan alusta.  
  
Vastauksen luonnostelu on käytännössä voitu aloittaa vasta tällä viikolla joulun pyhien ja niihin liittyvien 
lomien vuoksi. Posti Group Oyj arvioi tässä vaiheessa, että vastauksen laatiminen vie noin 2,5 kuukautta, 
mikä vuoksi pyydämme määräajan pidentämistä poikkeuksellisesti yli kahdella kuukaudella.  
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