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Ajankohtaista Välitysvasikoihin perustuva lihakarjan-
kasvatus lyö kannattavuudessa emoleh-
mätuotannon, ja sen kannattavuus on
myös parempi kuin maataloudessa kes-
kimäärin. MTT:n mukaan lihakarjatilojen
kohtuullisen tuloksen ovat mahdollista-
neet ripeä rakennekehitys ja lihan tuot-
tajahinnan tasainen nousu.

Erikoistuminen kannattaa

MERI ALARANTA-SAUKKO
Oulu
Posti ilmoittaa asiakkail-
leen jatkuvasti todellisuutta
suuremmat talousmäärät.
Valtavasti osoitteetonta pos-
tia menee suoraan paperin-
keräykseen, väittää liik-
keenharjoittaja Hannu Pih-
lajamaa Savenmaa Ky:stä. 

– Tuntuu käsittämättö-
mältä, ettei nykyaikaisen
sähköisen tiedonsiirron ai-
kakautena tieto todellisista
talousmääristä voisi kulkea
vaikka päivittäin. Yrittäjille
tämä tulee kalliiksi, kun he
joutuvat maksamaan sekä
painatus- että jakelumaksut
jokaisesta kappaleesta. Ym-
päristöarvotkin unohtuvat
täysin.

Savenmaa Ky harjoitti
vuoteen 2007 saakka toriau-
tomyyntiä, josta ilmoitettiin
osoitteettomalla suoramark-
kinoinnilla. Mainoslehden
painosmäärä oli kuukaudes-
sa miljoona kappaletta. Ny-
kyään Savenmaalla on liike-
paikka Nivalassa, mutta he
myyvät tuotteitaan myös
nettikaupan kautta. 

Yrittäjät epäilevät Itellan ilmoittavan liian suuret t

Jätepaperiksi jo
mainosposti ku

– Osoitteetonta postia menee suuret määrät suoraan jätepaperiin, Hannu Pihlajamaa sanoo. Kuvassa Kaustisen postin

Pihlajamaa on seurannut
asiaa pitkään, muun muas-
sa tarkkailemalla postien jä-
tekeräyspisteitä. 

Esimerkiksi vähän aikaa
sitten Pihlajamaa keräsi
Kaustisen postin jätepaperi-
pisteestä kahden viikon ai-
kana ilmestyneistä lehdistä
useita tuhansia roskapos-
teiksi joutuneita painotuot-
teita. 

Otokseen sisältyi eri ta-
hojen mainoksia ja lehtiä.

– Kyllä se näky siellä lai-
turilla oli pöyristyttävä ja
kysymyksessä oli vain yh-
den jakelualueen saalis. Voi
vain miettiä, minkälaisista
määristä on valtakunnalli-
sesti kysymys, hän päivitte-
lee.

Pihlajamaa kehottaakin
kaikkia, jotka ovat vahinkoa
kärsineet, nousemaan me-
nettelytapaa vastaan. 

Hän vetoaa myös Itellan
työntekijöihin, jotta nämä

pyrkisivät estämään toimin-
tamallin jatkumisen.

– Jos minä käskisin myy-
jieni mitata asiakkaalle met-
rin sijasta 90 senttiä köyttä
ja periä siitä metrin hinnan,
eivät ne suostuisi niin teke-
mään, Pihlajamaa vertaa.

Tuurin Lehti Oy:n omista-
man, kerran viikossa ilmes-
tyvän Ykköset!-ilmaisjakelu-
lehden toimitusjohtaja Aaro
Mannismäellä on Itellan

Itella Oyj kiistää syytteet
täysin perusteettomina.
Heidän tiedotteensa mu-
kaan osoitteettomassa suo-
rajakelussa on yleinen käy-
täntö, että painosta toimite-
taan jakeluun hieman jake-
lumäärää enemmän. Viime
vuonna Itellan kautta kulki
790 miljoona kappaletta
osoitteetonta postia.

Itella pitää 

Jätepaperia. Kuva: Pentti
Peltosaari

HELI HÄMÄLÄINEN
Helsinki
– Tarvitaan melko radikaaleja poliittisia toimia, jotta
väestön ja talouskasvun alueellinen keskittyminen
saadaan vähenemään tai hidastumaan, sanoo parhail-
laan käynnissä olevan aluetutkimuksen johtaja Jouni
Ponnikas Kajaanin yliopistokeskuksesta.

Kysymykseen, mitä nämä toimet voisivat olla, tutki-
ja ei osaa vastata.

Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) helmikuus-
sa 2010 valmistuvan aluetutkimusohjelman mukaan
alueellisesti tasapuolisesta kehityksestä huolehtimis-
ta pidetään tärkeämpänä kuin taloudellisen tehokkuu-
den tavoittelemista. Ihmisten on saatava asua missä
haluavat. Alueiden tasapuolisuuden katsotaan olevan
koko maan vahvuus.

Keskittymistä vastustetaan siksi, että sitä pidetään
luonnonvarojen sekä jo olemassa olevien rakennel-
mien, teiden ja vaikkapa sähkölinjojen tuhlauksena.
Samoin liian tiiviin asumisen uskotaan huonontavan
elämänlaatua.

Kuitenkin lähes yhtä monet tutkimuksen asiantun-
tijakyselyyn vastanneista ovat keskittämisen kannalla.

Suomen väestö jatkaa keskittymistään kasvukeskuk-
siin samalla kun maaseudun asutus harvenee entises-
tään. Aluerakenne on muuttunut yhä kaksijakoisem-
maksi.

Kolmenkymmenen viime vuoden aikana vain Oulu,
Vaasa, Turku, Jyväskylä, Kuopio ja Helsinki ympärys-
kuntineen sekä Tampereen eteläpuoleiset kunnat
ovat tasaisesti jatkaneet kasvuaan. Suurten yliopisto-
kaupunkien uskotaan menestyvän myös taloudelli-
sesti seuraavina vuosikymmeninä.

– Suurin osa ihmisistä haluaa edelleen asua asutus-
keskittymissä tai niiden läheisyydessä, Ponnikas ker-
too.

Valmiissa tutkimuksessa esitetään vuoteen 2030
ulottuvia ennusteita Suomen alueiden kehityksestä.

– Poliittiset suunnanmuutokset on toki huomioita-
va tutkimuksessa. Esimerkiksi maahanmuuton vaiku-
tuksesta väestö- ja aluekehitykseen emme tiedä vielä
juuri mitään.

Suomen asuttu alue kutistuu jatkuvasti. Taajamien ul-
kopuolisten alueiden asutus harveni jo 1970-luvulla.
Maa autioitui voimakkaimmin 1970- ja 1980-luvuilla.

– Suomi on liian laaja maa viiden ja puolen miljoo-
nan ihmisen kansantaloudelle, Ponnikas arvelee.

Valtaosa maan talouskasvusta on syntynyt ja syntyy
edelleen vain muutamissa maakunnissa ja seutukun-
nissa. Vähäväkisillä paikoilla ei enää juuri ole kilpailua.

– Talouskasvu jakautuu tietenkin sinne, missä on
tuottavinta toimintaa, kertoo aluetaloutta tutkiva Ti-
mo Tiainen.

– Kun suurin osa väestä häviää joltakin seudulta, ei
auta, vaikka yksittäinen mökin mummo tienaisi ja ku-
luttaisi paljon.

Alueiden 
tasapuolisuutta 
halutaan
puolustaa

Suurin osa ihmisistä haluaa edelleen asua asu-
tuskeskittymissä tai niiden läheisyydessä. Arkisto-
kuva: Maria Seppälä
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■ LYHYESTI

Asiakashallinnan asiantuntijayritys Int-
rum Justitia pystyttää jälleen neuvonta-
telttansa Helsingin kauppatorille. Teltal-
la saa kuluttajaneuvontaa viivästyneisiin
maksuihin liittyvissä asioissa. Teltta päi-
vystää arkisin Helsingin kauppatorilla ja
kesäkuukausien ensimmäisinä maanan-
taina Tampereen keskustorilla.

Velkaneuvontaa torilla
Lupaava alkukesä on saanut vedonlyö-
jien odotukset Suomen suvea kohtaan
suuriksi. Peliyhtiö Unibetin vedonlyönti-
kertoimien perusteella helteinen kesä
on tänä vuonna erittäin todennäköinen.
Suomen helteisimmäksi kesäkaupungik-
si heinäkuussa vedonlyöjät povaavat
Helsinkiä.

Hellekesään uskotaan
Pori vastaanotti viimeksi 8 vuotta sitten
kiintiöpakolaisia Afganistanista ja 1990-
luvun alussa Somaliasta. Nyt kaupunki
ottaa noin 30 kiintiöpakolaista: kuusi
perhettä Myanmarista (entisestä Bur-
masta) ja yhden pakistanilaisen per-
heen. Suomi on sitoutunut vastaanotta-
maan vuosittain 750 kiintiöpakolaista.

Pori ottaa pakolaisia

Merenkulkulaitoksen Veneretki-palvelu avattiin
tiistaina internetissä. Helmikuusta alkaen Merenkul-
kulaitoksen veneily.fi-sivustolla testikäytössä ollut
palvelu on vesiliikenteen viranomaisten ja kaikkien
vesillä liikkujien yhteinen sivusto.

Viranomaistietojen ohella veneretki.fi tarjoaa tietoa
rannikon venesatamista ja muista palveluista. Veneili-
jöitä kiinnostavia kohteita ja nähtävyyksiä voi etsiä
verkkoselaimeen avautuvalla karttapohjalla.

Palveluun voivat luoda sisältöä viranomaisten ja ve-
neilyn palveluntarjoajien lisäksi myös tavalliset käyt-
täjät rekisteröitymällä ilmaiseksi. Sivuston tietojen
katselu ei vaadi rekisteröitymistä.

Veneretki-palvelu  
avattu internetissä

Suomen ulkomaankauppa oli maaliskuussa edelleen
jyrkässä laskussa. Tullihallituksen mukaan Suomen
viennin arvo oli maaliskuussa 3,8 miljardia euroa eli
noin kolmanneksen pienempi kuin vuotta aiemmin.
Supistuminen kuitenkin hidastui hieman edellisistä
kuukausista.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden sekä kemian teol-
lisuuden tuotteiden vienti oli maaliskuussa noin kol-
manneksen laskussa. Myös metsäteollisuuden viennin
supistuminen oli suunnilleen yhtä vauhdikasta.

Suomen kauppa Venäjän kanssa on supistunut alku-
vuonna erittäin rajusti. Viennin arvo Venäjälle jäi lä-
hes puoleen viimevuotisesta. 

Koko Suomen ulkomaankauppa supistui tammi-
maaliskuussa enemmän kuin koko EU-alueen vienti ja
tuonti, jotka olivat Eurostatin ennakkotilaston mu-
kaan viidenneksen laskussa.

Ulkomaankaupan 
jyrkkä lasku jatkuu

talousmäärät

outuva 
ohuttaa

n jätepaperipisteen mainossaalista kahden viikon ajalta. Kuvat: Pentti Peltosaari

väitteitä perättöminä
– Tiedot talousmääristä

päivitetään neljä kertaa vuo-
dessa, kertoo tiedottaja Jatta
Virrankoski Itella Oyj:stä.

Hänen mukaansa tiedot
tulevat Itellan omaan osoi-
tejärjestelmään väestötieto-
järjestelmästä. Myös jake-
lun tietojärjestelmästä tule-
vat tiedot huomioidaan ta-
lousmäärissä.

Itellassa suhtaudutaan va-
kavasti poikkeamiin ja he
kertovat ryhtyvänsä korjaa-

viin toimenpiteisiin aina
virheen havaittuaan. 

– Painolaitoksilta tulee
ylimääräisiä kappaleita 1–5
prosenttia, mutta asiakasta
ei näistä tietystikään lasku-
teta, Virrankoski sanoo.

– Toimimme erittäin kil-
pailluilla markkinoilla ja
teemme homman niin hy-
vin kuin osaamme, Virran-
koski kuittaa väitteet mää-
räävän markkina-aseman
väärinkäytöstä.

Savenmaa Ky:n sopimus-
rikkomuksia koskevaa kan-
netta Itellaa vastaan käsitel-
lään parhaillaan Helsingin
käräjäoikeudessa. Juttu on
ollut vireillä jo puolitoista
vuotta. Huhtikuussa käräjä-
oikeus antoi välituomion,
jossa se tiekuljetussopimus-
lakiin vedoten jätti ison
osan Savenmaa Ky:n kan-
teesta vanhentuneena tut-
kimatta. Savenmaa Ky tulee
valittamaan päätöksestä.

toiminnasta samanlainen
kokemus.

– Oikeita tietoja talous-
määristä ei saa. Olemme
joutuneet kokeilun kautta
testaamaan todellista tar-
vetta; vähennämme määriä
niin kauan, että tulee tieto
lehtien loppumisesta kes-
ken. 

– Lehtimäärää näin tar-
kistamalla olemme päässeet
3 500–4 000 euron viikoit-
taiseen säästöön. Se ei ole

pieni summa, Mannismäki
sanoo.

Ykköset!-lehden painos
on 360 000 kappaletta.

Mannismäki on ollut yh-
teydessä Itellaan, mutta mi-
tään ei ole tapahtunut.

– Itella vetoaa siihen, että
heillä on viralliset talous-
määrät. Jonkinlainen rapor-
tointi pitäisi olla jakelun ja
palvelun tilaajan välillä, hän
toteaa.

Kansanedustaja Pekka
Vilkuna on tehnyt asiasta
ministerille kirjallisen kysy-
myksen.

– Kysymyksessä on selkeä
määräävän markkina-ase-
man väärinkäyttö. Harvaan
asutulla seudulla suorajake-
lussa ei ole kilpailua. Itella
ei suostu edes keskustele-
maan asiasta yrittäjien
kanssa, vaikka näytöt ovat
vedenpitävät, Vilkuna ker-
too syistään tehdä kysymys.

– Asian kanssa on vetku-
teltu jo vuosikausia. Kyllä
nyt jo olisi aika avoimesti
selvittää faktoja vähintään
valtio-omistajalle.

Johtaja Antti Neimala
Suomen Yrittäjistä kertoo,
että silloin tällöin heille tu-
lee palautetta Itellan toi-
minnasta osoitteettoman
postin jakelussa. Viime ai-
koina yhteydenottoja ei kui-
tenkaan laajemmin ole kuu-
lunut.

– Tarvittaessa asioita on
käsitelty ja Itellaan on oltu
yhteydessä, Neimala sanoo.

Hänen mukaansa tilan-
teet ovat ajoittain olleet
niin tulehtuneita, että yrit-
täjäjärjestö on pyrkinyt toi-
mimaan välittäjänä Itellan
ja yrittäjän välillä. Usein
osapuolten käsitykset tilan-
teesta poikkeavat toisistaan
täysin.

– Ongelmat voivat olla
yrittäjälle todellisia ja rat-
kaisevia varsinkin, kun suo-
ramarkkinoinnilla on toi-
minnassa tärkeä osa, Nei-
mala toteaa.

Heinola hakee talouteensa tasapainoa henkilöstö-
säästöistä. Kaupunki tarjoaa yt-neuvotteluissa kahden
viikon lomautusta tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi 14
päivän palkatonta vapaata.

Heinolan palkkalistoilla on 1 200 ihmistä.
Kaupunginhallitus on päättänyt nipistää henkilös-

tömenoista 1,5 miljoonaa euroa. Keinot valitaan lopul-
lisesti kesäkuun lopulla.

Kaupunginjohtaja Hannu Komonen kannustaa vä-
keä vapaaehtoisiin säästövapaisiin; niitä hän aikoo it-
sekin hyödyntää.

– Mahdollisuus on meillä entuudestaan, mutta va-
paiden otto on vähentynyt – ilmeisesti laman ja ir-
tisanomisen pelon takia.

Palkansaajajärjestöt pitävät parempana lomautuk-
sia, koska niistä kertyy työttömyyskorvausta.

Säästötavoitteeseen päästäisiin kaupunginjohtajan
mukaan myös ylityökiellolla.

Heinola säästää kahden
viikon palkkarahat

Eurooppa-neuvosto on ratifioinut ensimmäisen sa-
takuntalaisen valinnan EU:n alueiden komitean varsi-
naiseksi jäseneksi. 

Säkyläläinen Satu Tietari osallistuu seuraavaan ko-
mitean täysistuntoon 17.–18.6. ja kestävän kehityksen
valiokunnan kokoukseen 30.6.

Alueiden komitea on alue- ja paikallishallinnon
neuvoa-antava elin, joka tuo kuntien ja alueiden näke-
mykset EU:n päätöksentekoon.  

– Satakuntalaisilla on nyt tuhannen taalan paikka
EU-vaaleissa. Koko Satakunnan etu on, että saamme
oman ihmisemme sekä valmistelu- että päätöksenteko-
portaaseen, tuore komitean jäsen Satu Tietari sanoo. 

Tietari kannustaa kaikkia satakuntalaisia äänestä-
mään satakuntalaista ehdokasta EU-vaaleissa.

– Satu Tietari on säkyläläinen kunnanvaltuutettu,
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja sekä Säkylän ja
Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen
puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on yhteiskunta-
tieteiden maisteri ja EU–rahoitusspesialisti.

Satakunnalle paikka 
alueiden komiteaan
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