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Metsän ja luonnon hyötytieto- ja elämäntapalehti



• 124 000 lukijaa
• miehiä 58 %, naisia 42 %
• 58 % lukijoista 35-64 v., 50 % lukijoista 45-64 v.
• 71 % ilmoittaa harrastuksekseen luonnossa liikkumisen
• 18 %:lla talouden bruttotulot yli 75 000 €/v
• 85 % asuu omistusasunnossa
• 56 %:lla taloudessa 2 tai useampia autoja
• 69 % talouksista omistaa arvopapereita
• 89 % omistaa metsää; 62 % metsänomistajista omistaa yli 20 hehtaaria
• 40 %:lle metsänomistajista metsä on erittäin tai melko merkittävä tulonlähde
• 29 % lukijoista on lapsiperheitä
• 50 % asuu omakotitalossa, 18 % maatila-asunnossa = 68 % asuu omassa talossa
• 53 % rakentaa tai remontoi itse
• 68 % asuu kaupungissa
• 79 % urheilee vähintään kerran viikossa
• 42 % harrasta puutarhanhoitoa
• 27 % harrastaa kalastusta tai metsästystä
Lähteet: KMT 2016, Atlas 2015, Aarre lukijatutkimus 9/2016 / IROResearch

Postiosoite
PL 440, 00101 Helsinki
Katu- ja jakeluosoite
Simonkatu 6, 00100 Helsinki
Puhelin
020 413 2155
Www-sivut
www.aarrelehti.fi 

Julkaisija ja kustantaja
Viestilehdet Oy (Y-tunnus 0111165-0)
Päätoimittaja Mari Ikonen
Toimitusjohtaja Tero-Pekka Hämäläinen
Markkinointijohtaja Olli Kantola

Levikki
19 862 kpl (LT 2016)
Lukijamäärä
124 000 (KMT 2016)
Painosmäärä
• 25 000 kpl
• 40 000 kpl numerot 2, 3, 8, 9 ja 10

Myyntipäällikkö
Taina Malinen
044 500 5404
taina.malinen@viestilehdet.fi

Myyntiassistentti
Roosa Rantanen
020 413 2568
roosa.rantanen@viestilehdet.fi 

A
arre on hyötytieto- ja elämäntapalehti metsästä, metsätaloudesta ja 
luonnosta kiinnostuneille. Lehden aihealueita ovat metsän ja luonnon 
lisäksi hyvinvointi, juuret, ruoka ja koti. Aarteen lukijat arvostavat juuri 

lehden monipuolisuutta.

Yksitoista kertaa vuodessa ilmestyvä Aarre tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän 
asiatietoa ja elämyksiä metsänomistajille, luonnon virkistyskäyttäjille ja alan 
ammattilaisille. Lukijat ovat hyvätuloisia, laatutietoisia ja merkkiuskollisia. Heitä 
on jo 124 000, ja määrä on vuodessa kasvanut 12 000 lukijalla. Erikoisnumero 
Luonto-Aarre ilmestyy 20.4. teemoinaan luonto, retkeily, kalastus, ulkoilu ja kesä-
matkailu. Numeroiden 2, 3, 8, 9 ja 10 painosmäärä on 40 000 kpl.

Vuonna 2017 Aarre tarjoaa lukijoilleen myös uudistetun verkkopalvelun. Mai-
nostajalle se tuo muun muassa uuden Aarre Metsä -kohderyhmäpaketin, jonka 
display- ja natiivimainonnan ratkaisuilla tavoitat ennennäkemättömän laajasti ja 
tehokkaasti metsänomistajien ostovoimaisen ryhmän.

ariaaa
lähde

AsiakkaanaAarteen lukija onkulutuskykyinen, laatutietoinenja uskollinen.

Tiivistelmä lukijaprofi ilista
Aarteella on 124 000 lukijaa
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Aarteen 
lukijalla on erittäin vakaa taloudellinen tilanne.



Ilmoituskoot ja hinnat

2/1 aukeama 5 580 €
460 x 290 mm

1/1 koko sivu 3 630 €

2. ja 3. kansi 3 990 €
230 x 290 mm

1/2 sivua 1 890 €
111 x 290 mm
230 x 142 mm

1/4 sivua 970 €
111 x 142 mm
230 x 74 mm
60 x 290 mm

Takakansi 4 150 €
230 x 260 mm

Kolmen sivun kansipaketti 
Painos 25 000 kpl 8 250 €
Painos 40 000 kpl 9 050 €

Jatkokansi
215 x 290 mm

Jatkokansiaukeama
442 x 290 mm
Sivu 2: 215 x 290 mm
Sivu 3: 227 x 290 mm

Mainostoimistoalennus on -15 %. Toisto- ja 
sarjailmoitusten alennuksista sovitaan erik-
seen. Ilmoitushintoihin lisätään voimassa 
oleva arvonlisävero. Ilmoitusten peruu-
tukset tulee tehdä kolme viikkoa ennen 
ilmestymispäivää. Laeista, asetuksista ja 
viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat 
kustannuslisäykset korottavat hintoja vas-
taavasti määräysten voimaantulohetkestä 
lähtien.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot
Kaikki hyväksytyt ilmoitukset julkaistaan 
sovitussa numerossa ilmoitusmääräyk-
sen mukaisesti. Viestilehdet Oy pidättää 
oikeuden olla julkaisematta ei-toivomiaan 
ilmoituksia. Viestilehdet Oy ei ole vas-
tuussa ilmoituksissa luvatuista eduista. 
Viestilehdet Oy ei vastaa ilmoittajalle 
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, 
mikäli ilmoitusta ei voida julkaista tuo-
tannollisen tai muun toiminnallisen syyn 
vuoksi, lakot mukaan lukien.

Lehtikohtaiset teemat

Talous- ja sijoitusteemat:
numerot 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 ja 11
Hyvinvointiteemat:
numerot 1, 4, 5, 7, 9, 10 ja 11
Luontoteemat:
numerot 4, 5, 7, 8, 9 ja 11
Auto- ja mönkijäteemat:
numerot 2 ja 10
Saha- ja työkaluteemat:
numerot 1, 2, 3, 4, 6, 8 ja 9
Asumisteemat:
numerot 2, 3, 5, 8, 9 ja 11
Metsänhoitoteemat:
numerot 1, 5, 6, 7, 8 ja 11

Aineisto-ohjeet

Aineiston toimitus
Sähköpostilla (alle 10 Mt:n aineistot)
aineistot@aarrelehti.fi 

Tiedostosiirtona (yli 10 Mt:n aineistot) 
Owncloud-aineistopalvelu:
Ilmoitusaineiston siirtoa varten tarvitaan 
linkki, jonka saat ilmoitusvalmistuksesta:
aineistot@aarrelehti.fi  tai puh. 020 413 2471

Katso lisää netistä:
www.aarrelehti.fi /mediatiedot

Tekniset tiedot
Painopinta-ala
leveys 230 mm, korkeus 290 mm

PDF 1:1-koossa

Värit CMYK

Kuvien resoluutio 300 dpi

Aineiston tallennusmuoto
PDF on valmiin aineiston suositeltava 
tallennusmuoto.

Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon.
Lähettäessäsi tiedostoa, nimeä se niin, 
että siitä käy ilmi ilmoittaja ja julkaisu-
päivä.

Laita viestiin myös lähettäjän yhteystiedot.

Lehden
kansi

Jatko-
kansi

Jatkokansiaukeama
HUOM! Kaikkiin ilmoituksiin

5 mm:n leikkuuvarat.

Ilmoitushintoihin lisätään voimassa 
oleva arvonlisävero.



Lehden ilmestymispäivät ja teemat 2017

Numero

Aarre 1

Aarre 2

Aarre 3

Aarre 4

Aarre 5

Aarre 6

Aarre 7

Aarre 8

Aarre 9

Aarre 10

Aarre 11

Ilmestyy

26.1.

23.2.

23.3.

20.4.

18.5.

29.6.

24.8.

21.9.

19.10.

16.11.

14.12.

Varaus

4.1.

1.2.

1.3.

27.3.

26.4.

6.6.

2.8.

30.8.

27.9.

25.10.

21.11.

Aineisto

11.1.

8.2.

8.3.

3.4.

3.5.

13.6.

9.8.

6.9.

4.10.

1.11.

28.11.

Teemat

Metsänomistajan vero-opas. Metsäalan koulutus. Sahurin öljyt ja bensat. 
Hyvinvointia talveen. Tutkimusnumero

Hankintahakkaajan sahat. Vinkit auton valintaan. Valmistalot. Metsäraha. 
Painos 40 000 kpl

Raivaussahat. Pystyhalkojat. Hirsirakentaminen. Metsäsijoittaminen. 
Painos 40 000 kpl

Luonto-Aarre: Luonto, retkeily, kalastus, ulkoilu ja kesämatkailu. 
Metsätyöjalkineet. Erikoisnumero

Metsän uudistaminen. Piharakentaminen. Kevään villiruokaa. Metsänomistajan 
ensiapuopas. Tutkimusnumero

Kesä-Aarre: Metsänlannoitus. Avuksi metsätöihin. Kotimaan kesämatkailu. 
Kesäruokaa  miehen makuun.

Vinkit puukauppaan. Retkeilijän varusteet. Virkeänä syksyyn. Metsäperintö. 
Tutkimusnumero

Moottorisahat. Energiapuu. Metsästäjän syksy. Ekologinen sisustaminen.
Painos 40 000 kpl

Turvavarusteet. Tulisijat. Syysluontoon liikkumaan. Metsäraha.                       
Painos 40 000 kpl

Mönkijät ja peräkärryt. Sukupolvenvaihdos. Metsän ruoka-aarteet. 
Metsänomistajan hyvinvointi. Painos 40 000 kpl

Uuden metsänomistajan ABC. Joulun laatulahjat. Kodin säilytysratkaisut. 
Terveyttä luonnon antimista. Tutkimusnumero

BC. Joulun laatulahjat. Kodin säilytysratkaisut. 
. TutkimusnumeroTutkimusnumero



Suurtaulu
140 x 350 px / 140 x 350 px / 300 x 150 px
koko  max 40 kt / hinta CPM* 18 €
ja
Pidennetty suurtaulu
160 x 600 px / 160 x 600 px / 300 x 300 px
koko  max 40 kt / hinta CPM* 24 €

Myyntiruutu
Ruudun koko 150 x 200 px / skaalautuva
Koko max 20 kt / hinta 235 €/vko, sisältää tuotannon
Näkyy aarrelehti.fi :n ja MT Kantrin ja Metsän etusivuilla.

Mainospaikkojen näkyvyys
Aarre Metsä -mainospaikat näkyvät sivuilla:
• aarrelehti.fi 
• maaseuduntulevaisuus.fi /metsa
• maaseuduntulevaisuus.fi /kantri

Aineiston toimitus
verkkoaineistot@viestilehdet.fi 

Muutokset mahdollisia. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

*CPM = Cost Per Mille = 1 000 mainosnäytön hinta.

Koot ja hinnat

Paraati
980 x 400 px / skaalautuva / 300 x 300 px
aineisto max 80 kt / mobiili max 40 kt / hinta CPM* 36 €

Panoraama
980 x 120 px / skaalautuva / 300 x 150 px
aineisto max 40 kt / hinta CPM* 24 €

Jättiboxi
468 x 400 px / 468 x 400 px / 300 x 300 px
aineisto max 40 kt / hinta CPM* 18 €

Aarre Metsä -kohderyhmäpaketti verkossa
Aarre Metsä -paketti sisältää uuden aarrelehti.fi -verkkopalve-
lun sekä Maaseudun Tulevaisuuden Metsä- ja Kantri-osiot.



Erikoisratkaisut*

Tapetti eli sivun taustakuva
Paraati + tausta 1920 x 1080 px   
hinta CPM* 46 €
Ostettavissa yhdessä paraatibannerin 
kanssa. Näkyy vain aarrelehti.fi :n etusivulla 
tietokonenäkymässä. Toistorajoite eli 
frekvenssi 2 samalle kävijälle/selaimelle.

Tikkeri
1600 x 45 px / hinta CPM* 18 €

*Näkyy vain aarrelehti.fi :n etusivulla tieto-
konenäkymässä.      

Rich Media -ratkaisut*

*Näkyy vain tietokonenäkymässä

Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi!

Aarre Metsä -sisältömarkki-
nointi verkossa

Natiivimainonnalla tuot oman sisältösi 
Aarre Metsän sisään, osuvaan ja mie-
lenkiintoiseen mediaympäristöön. Siellä 
se tavoittaa tutkitusti erittäin ostovoi-
maisen kohderyhmän: metsänomistajat.

Osana yrityksesi sisältömarkkinointia voit 
tuottaa Aarre Metsään juttuja, kuvia ja 
videoita. Esität viestisi suoraan asiakkaillesi 
mediassa, jossa  he jo ovat ja viettävät 
aikaa. Voit antaa hyödyllistä tietoa, viih-
dyttää, syventää, neuvoa ja inspiroida.
Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen 
natiivimainonta Aarre Metsässä sopii 
kaikille yrityksille, jotka haluavat sitouttaa 
metsänomistajien kohderyhmää omiksi 
asiakkaikseen. Ja hyvä sisältö kiinnostaa 
myös aina laajempia kohderyhmiä. 

Aarre Metsä -sisältömarkkinoinnin mai-
nokset näkyvät uudessa aarrelehti.fi :ssä 
sekä Maaseudun Tulevaisuuden Metsä- ja 
Kantri-osioissa. Ohjaus sisältöösi on 
näiden osioiden etusivulta:
• aarrelehti.fi 
• maaseuduntulevaisuus.fi /metsa
• maaseuduntulevaisuus.fi /kantri

Näkyvää ja toimivaa: Natiivisivu avautuu 
verkkopalvelumme sisälle. Voit käyttää 
tekstiä, kuvaa ja videota – ja lisätä aineis-
toasi viikoittain. Kuukauden kampanjaan 
suosittelemme viikoittain vaihtuvaa 
sisältöä. Uusin on aina suurimpana sivuilla 
ja aiemmat aineistot näkyvät linkkeinä 
uusimman sisällön alla. 

Saat sisältönostosi palvelumme etusivuille: 
aarrelehti.fi :hin, Maaseudun Tulevaisuu-
den Metsä- ja Kantri-osioiden etusivulle. 
Lisäksi käytössäsi on natiivisivusi verkko-
osoite, jota voit käyttää halutessasi osana 
muuta markkinointiasi.

Natiivimainonnan hinta on 8 700 €/4 vk.

 
Tarvittava materiaali / yksittäinen sisäl-
töelementti
• 1-2 kuvaa (kuva tai video)
• Otsikkoteksti, enintään 100 merkkiä
• Ingressiteksti ja itse mainosteksti, 

yhteensä enintään 3000 merkkiä
• Mainostekstissä voi olla linkki ulko-

puoliselle sivulle, jolloin se avautuu 
uuteen välilehteen. 

Palvelemme mielellämme myös sisällön-
tuotantoon liittyvissä asioissa. Tuotannon 
kustannukset määräytyvät mainonnan 
toteutuksen mukaan.

Muutokset mahdollisia. Hintoihin lisätään 
arvonlisävero.

Kysy lisää
myyntipäällikkö Taina Malinen
044 500 5404
taina.malinen@viestilehdet.fi 

Aineisto-ohjeet

Bannerit voidaan toimittaa kuva- (png, gif 
ja jpg) tai Html5-muodossa. Rich Media 
-ratkaisuista on sovittava erikseen. Nou-
datamme ohjeistuksissa IAB Finlandin 
verkko- ja mobiilimainonnan standardeja.

Valmiit, tekniset aineistovaatimukset täyt-
tävät tiedostot tulee lähettää 2 arkipäivää 
(erikoismainosmuodot 4 arkipäivää) 
ennen kampanjan alkua sähköpostitse
osoitteeseen: verkkoaineistot@viestilehdet.fi .
Lisäksi tarvitaan URL-osoite, johon 
mainos linkitetään. Viestistä tulee käydä 
ilmi mainostajan nimi, kampanja-aika, 
mainospaikka (mikä verkkopalvelu 
kyseessä ja mikä mainosmuoto) sekä 
mainoksen linkitysosoite. Mainokset 
sijoitetaan paikoilleen kampanja-ajan 
ensimmäisenä päivänä klo 10 mennessä. 
Viestilehdet ei takaa kampanjan alkavan 
haluttuna ajankohtana, jos aineistoa ei 
toimiteta ohjeiden mukaisesti tehtynä, se 
myöhästyy, on teknisesti toimimaton tai 
sisällöllisesti arveluttava.

Muutokset mahdollisia. Hintoihin lisätään 
arvonlisävero.

Lisätiedot
Lila Lyyra
lila.lyyra@viestilehdet.fi 
020 413 2576

*CPM = Cost Per Mille = 1 000 mainos-
näytön hinta.

Päivitetty 2.8.2017


