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   ILKKA
   Tarja Riihimäki 
   ■  Suivaantuneita kauppiaita on 
ympäri Suomea 20–30, mutta 
pääasiassa he ovat Pohjanmaan 
suunnasta, ja joukossa on muun 
muassa Ylivieskassa ja Oulussa 
liikkeitään pitävä J. Kärkkäinen, 
joka julkaisee Magneettia, jolla 
on 270 000 kappaleen painos.

  Yksi kiukkuisista kauppiais-
ta on Veljekset Keskinen Oy:n 
toimitusjohtaja  Vesa Keskinen , 
joka on ilmaisjakelulehteä Yk-
kösiä! julkaisevan Tuurin Leh-
ti Oy:n hallituksen puheenjoh-
taja. Hän arveli, että Itella Oy:n 
toimet koskevat ehkä mittavim-
min juuri tätä yritystä.

  Kauppiaat eivät jätä asiaa tä-

hän, vaan Kilpailuvirasto on ai-
van näinä päivinä saamassa 
kauppiaiden kantelun, jota ol-
tiin viimeistelemässä maanan-
taina. Kanne on todennäköises-
ti tulossa myös Helsingin kärä-
jäoikeuteen.

  Toimitusjohtaja Keskinen pi-
ti Itella Oy:n toimia yllättävinä, 
koska kyse on yhdestä imagol-
taan Suomen luotettavimmista 
yrityksestä. Hän arvioi, että Itel-
lalta tulee tämän viikon kulues-
sa oma selvitys asiasta.

  Kauppiaiden mielestä Itellan 
on niin kuin jakelusopimukses-
sa mainitaan, ilmoitettava maa-
seudun talouksien määrän las-
kusta ja muista jakeluun vaikut-
tavista asioista.

  1,8 miljoonaa 
hukkaan

  Helsingin Sanomien tietojen 
mukaan lähinnä pohjalaisten 
postien liepeiltä olevista pape-
rinkeräyslaatikoista otettiin pel-
kästään joulun alla talteen noin 
12 000 mainoslehteä.

  Lehden mukaan Pihtiputaal-
la on jakoon tarkoitetusta ai-
neistosta mennyt paperinkerä-

ykseen yli 18 prosenttia.
  Ykkösiä! jaetaan Keskisen mu-

kaan 365 000 kappaletta viikossa. 
Hän oli tehnyt oman laskutoimi-
tuksen, joka meni maltillisella 10 
prosentin hävikillä. Tällöin luku 
olisi 1,8 miljoonaa lehteä vuodes-
sa ja euromäärissä huikea summa 
68-sivuisen tabloid-lehden paino- 
ja jakelukustannuksineen.

  Toimitusjohtaja Keskinen ei 
halua oikeusjuttua, vaan Itel-

la Oy:n myöntävän sen, että he 
ovat toimineet ammattitaidotto-
masti ja laittavat korvaavat rahat 
tiskille sekä anteeksipyynnön.

  Nivalalaisen Savenmaa Ky:n 
omistaja  Hannu Pihlajamaa 
 tuumi, että hänellä on sellainen 
tunne, että he ovat maksaneet 
10 vuotta sellaisesta työstä, mi-
tä ei ole tehty ja postille jakelus-
ta tuona aikana noin 9 miljoo-
naa euroa. 

 Kauppiaat suivaantuivat
jakamattomasta mainospostista 
Melkoista joukkoliikettä ovat 
pohjalaiskauppiaat synnyttämässä Itella 
Oy:tä vastaan. Yhtiö on kauppiaiden 
mukaan jättänyt jakamatta mainospostia, 
joiden on havaittu pistokokeissa päätyneen 
postitoimipaikkojen lähistöllä oleviin 
paperinkeräysastioihin.

Kuva on otettu postin jakelupaikan lähettyvillä sijaitsevasta paperinkeräyslaatikosta. Kuva: Janne Kärk-
käinen

 ILKKA
   Tarja Riihimäki 
   ■  Itella Oy:n jakaman mainos-
postin määrä on kolminker-
taistunut kolmena viime vuo-
tena. Johtaja  Pavlos Ylisen 
 mukaan yhtiö jakaa noin 700 
miljoonaa osoitteetonta mai-
nospostia vuodessa sen lisäksi, 
että niitä tulee lehtien välissä.

  Jos ylimääräisinä tulleita 
kerätään kahden viikon ajalta 
yhteen paikkaan, niin paperi-

röykkiö saattaa näyttää hänen 
mukaansa isolta. – Jos on kyse 
sanomalehdistä, niin epäilen, 
että jakamatta jäisi suuria yk-
sittäisiä määriä, mutta 1–2-si-
vuisissa mainoksissa eivät pai-
notkaan laske yhden tai kah-
den päälle.

  Jos osoitteettomia tulee lii-
kaa, niitä on Ylisen mukaan 
oikeus hävittää normaalisti 
kuten paperiakin. Osoitteeton 
posti ei nauti samaa lain suo-

jaa kuin osoitteellinen.
  Hän muistutti, että aina 

saattaa olla kyse myös yksit-
täisestä jakajasta, joita on yh-
teensä noin 17 000. Koko asi-
an selvittäminen ei ole yksin-
kertaista, sillä painotaloissa-
kin saattaa joissain kimpuissa 
olla väärät osoitteet.

  Itella Oy kuitenkin tutkii tar-
koin jätepaperiksi menon väi-
tettä lähetyslajeittain, asiak-
kaittain sekä painojen kanssa. 

 Mainosposti kolminkertaistunut 


