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

Lukijamäärä
156 000 (KMT S2017/K2018)

Ilmoitusmyynti
Puhelin 020 413 2321

Avainasiakaspäällikkö
Väinö Keto
0500 451 459

Myyntipäällikkö
Jukka Mäkitalo
050 321 7812

Myyntipäällikkö
Sinikka Haverinen
050 330 4677

Myyntiassistentti
Roosa Rantanen
020 413 2568

Ainutlaatuinen lehti, ainutlaatuinen lukijasuhde

Koneviesti on koneiden ammattilaisten ja aktiiviharrastajien lehti. Tyypillinen 
lukija on keski-ikäinen, hyvätuloinen ammattilainen, jolla on erittäin tiivis suhde 
lehteensä. Enemmistö lukijoista on pää- tai sivutoimisia yrittäjiä.

Koneviesti testaa, vertaa ja esittelee traktoreita, työkoneita ja ajoneuvoja, joita 
käytetään maa- ja metsätaloudessa sekä maarakennuksessa ja ympäristön-
hoidossa. Toimittajamme ja ammatikseen koneita käyttävät testikuljettajamme 
perehtyvät käytännön olosuhteissa koneiden käyttöön, huoltoon ja korjaukseen.

Koneviestillä on horjumaton asema lukijoiden keskuudessa. Vuonna 2019 lukijat 
nauttivat myös uudistuneesta koneviesti.fi -nettisivustosta, joka tarjoaa ylivoi-
maisen lukukokemuksen. Navigaatio on testattu lukijoilla ja sovitettu heidän tar-
peisiinsa. Käytettävyys ja löydettävyys ovat uudella tasolla. Halutuimmat sisällöt 
ja aihealueet ovat vaivattomasti käsillä. 

Mainonta on oleellinen osa Koneviestin sisältöä ja lukijat suhtautuvat siihen 
erittäin myönteisesti. Ilmoituksia pitää hyödyllisinä 82 % lukijoista. Mainonnan 
huomioarvoja nostaa lehden tarkka lukeminen ja palaaminen sen sisältöön 
monta kertaa. Verkkosivuston mainospaikat on toteutettu asiakkaiden toiveita 
kuunnellen, ja mainoskoot mukautuvat hyvin mobiiliin. Uudistunut sivusto tar-
joaa mahdollisuuden myös videosisältöihin. 

Koneviesti on ohittamaton media, kun etsit lehteä, jossa iso lukijamäärä yhdistyy 
selkeään lukijaprofiiliin ja raskaan sarjan ostokykyyn.

Koneviestin mediafaktaa

• Koneviestillä on 156 000 lukijaa
• Koneviesti on alansa suurin lehti
• Koneviestin keskimääräinen lukuaika on noin puolitoista tuntia (1 h 27 min)
• 81 % lukijoista säilyttää lehden ja palaa sen sivuille
• 73 % lukee lehden melko tarkkaan ja useita juttuja
• 82 % kokee Koneviestin ilmoitukset hyödyllisiksi
• 56 % tilaajista on yrittäjiä
• 61 % lukijoista suosii tunnettuja merkkejä
• Lukijat myös suhtautuvat myönteisesti mainontaan omassa ammattileh-

dessä

Lähteet: KMT S2017/K2018, Maatalouslehtien mediatutkimus 2017 /
TNS Gallup Elintarviketieto, Koneviestin lukijatutkimus 2016 / IROResearch Oy



Mediatiedot 2019

Ilmoituskoot ja hinnat

Marginaalien sisällä Leikkaukseen asti

Aukeama  6 990 €
420 x 275 mm  450 x 300 mm

1/1 sivu   3 990 €
2- ja 3-kansi   4 790 €
195 x 275 mm  225 x 300 mm

1/2 sivua pystyyn  2 280 €
95 x 275 mm  110 x 300 mm

1/2 sivua vaakaan  2 280 €
195 x 130 mm  225 x 140 mm

1/4 sivua pystyyn  1 240 €
95 x 130 mm  110 x 140 mm

1/4 sivua vaakaan  1 240 €
195 x 65 mm  225 x 80 mm 

1/4 sivua pystyyn (korkea) 1 240 €
45 x 275 mm  60 x 300 mm

Takakansi  4 950 €
   225 x 270 mm

HUOM! Kaikkiin leikkaukseen asti meneviin ilmoituksiin on lisättävä 5 mm:n
leikkuuvarat. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero. Pidätämme oikeuden
muutoksiin.

Ilmoitukset tekstin jälkeen

Aineistojen leveysmitat tekstin
jälkeen

1 palsta 38 mm
2 palstaa 79 mm
3 palstaa 120 mm
4 palstaa 161 mm
5 palstaa 202 mm

Aineisto-ohjeet

Aineiston toimitus
Alle 10 Mt:n aineistot sähköpostilla:
aineistot@koneviesti.fi

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

Katso lisää: koneviesti.fi/palvelut/
mediamyynti/ilmoitushinnat-ja-aineis-
tot

Tekniset tiedot
Painopinta-ala 
leveys 225 mm, korkeus 300 mm

PDF 1:1 -koossa
Värit CMYK
Kuvien resoluutio 300 ppi

Aineiston tallennusmuoto
PDF on valmiin aineiston suositeltava 
tallennusmuoto. Fontit on sisällytettävä 
PDF-tiedostoon. Lähettäessäsi tiedos-
toa, nimeä se niin, että siitä käy ilmi 
ilmoittaja ja julkaisupäivä. Laita viestiin 
myös lähettäjän yhteystiedot.

Mainostoimistoalennus on -15 %. 
Toisto- ja sarjailmoitusten alennuksista 
sovitaan erikseen. Ilmoitusten peruu-
tukset tulee tehdä kolme viikkoa ennen 
ilmestymispäivää.  Laeista, asetuksista 
ja viranomaisten toimenpiteistä aiheu-
tuvat kustannuslisäykset korottavat 
hintoja vastaavasti määräysten voi-
maantulohetkestä lähtien.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot
Kaikki hyväksytyt ilmoitukset julkais-
taan sovitussa numerossa ilmoitus-
määräyksen mukaisesti. Viestilehdet Oy 
pidättää oikeuden olla julkaisematta ei-
toivomiaan ilmoituksia. Viestilehdet Oy 
ei ole vastuussa ilmoituksissa luvatuista 
eduista. Viestilehdet Oy ei vastaa ilmoit-
tajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahin-
gosta, mikäli ilmoitusta ei voida julkaista 
tuotannollisen tai muun toiminnallisen 
syyn vuoksi, lakot mukaan lukien.

Ilmoitushinnat pmm 
mv   2,50 €
4-väri   3,00 €
Vuosi-ilmoitus:
mv   2,00 €
4-väri   2,50 €
Rivi-ilmoitukset  6,00 € / rivi
Määräpaikkakorotus +15 %
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Ilmestyy 10.1.
Aineisto 20.12.18

Ilmestyy  31.1.
Aineisto  11.1.

Ilmestyy  21.2.
Aineisto  1.2.

Ilmestyy  14.3.
Aineisto  22.2. 

Ilmestyy  28.3.
Aineisto  8.3. 

Ilmestyy  17.4.
Aineisto  29.3.

Ilmestyy  16.5.
Aineisto  26.4. 

Ilmestyy  29.5.
Aineisto  10.5.

Ilmestyy  19.6.
Aineisto  31.5.

Ilmestyy  18.7.
Aineisto  28.6.

Ilmestyy  14.8.
Aineisto  26.7.

Ilmestyy  29.8.
Aineisto  9.8.

Ilmestyy  19.9.
Aineisto  30.8.

Ilmestyy  7.10.
Aineisto  20.9.

Ilmestyy  24.10.
Aineisto  4.10.

Ilmestyy  14.11.
Aineisto  25.10. 

Ilmestyy  5.12.
Aineisto  15.11.

Ilmestyy  12.12.
Aineisto  22.11.

Teemat

Mittaus, paikannus ja automaatio
Uusinta moottoritekniikkaa

Kuljetus ja kuormaus
Bioenergia 1

Suuri traktorinumero 
Konevuokraus

Huolto
Peltoviljelyn työkoneet, Sima-uutuuksia

Raskaskoneviesti 1
Peltoviljely, kasvinsuojelu ja lannoitus

Traktoreiden ja työkoneiden renkaat
Bioenergia 2, ProForest-metsänäyttely

Pienkonenumero
Bauma-uutuuksia

Metsäkoneviesti 1 
Vaihtokoneliite, tuotantorakennusten tekniikkaa

Okran ennakko
Rakentaminen ja kunnostaminen

Kesäextra, harrasteajoneuvot ja niiden kunnostus
Okran koneuutuuksia

Ympäristön ja viheralueiden hoito
Lepaa-näyttelyn ennakkonumero, Bioenergia 3

Urakointi, yrittäminen ja kuljetus 
Maxpo-näyttelyn ennakkonumero

Nurmikoneet
Varaudu talveen, tienhoitokalusto, talvihuolto

Muokkaus ja kylvö
KoneAgrian ennakkonumero

Metsäkoneviesti 2. Sadonkorjuu ja leikkuupuimurit
Agritechnican ennakkonumero

Raskaskoneviesti 2
Vaihtokoneet

Agritechnican koneuutuuksia
Rakennusten valaistus, työvalot

Weteraani- & Masinistinumero
Weteraanikoneiden varaosat ja tarvikkeet

Taulukot ja markkinakatsaukset

Keskipakolevittimet

Pienkuormaimet

Traktorit

Kultivaattorit

Kauhanpyörittäjät. Markkinakatsaus: Kai-
vuriin kiinnitettävät raivaus- ja kaatopäät.

Traktorimönkijät

Markkinakatsaus: Akkukäyttöiset ruohon-
leikkurit, moottorisahat

Raivaussahat

Sänki- ja kesantomurskaimet
 

Auton perävaunut (jarrulliset/kantavuus 
yli 1 000 kg) 

Pienet kiinteistötraktorit 

Painepesurit ja kurottajat

Noukinvaunut
Niittokoneet ja -murskaimet 

Yhdistelmäpaalaimet

Leikkuupuimurit
Pienmetsäkoneet alle 10 t

Kaivurit alle 5 t 

Kylvökoneet

Numero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Huom! Jos yrityksenne valmistaa tai markkinoi ohessa mainittujen tuoteryhmien laitteita, varmistakaa tuotteidenne muka-
naolo taulukoissa pyytämällä taulukkopohja toimituksesta osoitteella newsdesk@koneviesti.fi. Aiemmin mukana olleet saa-
vat kyselyn automaattisesti.

Lehden ilmestymispäivät ja teemat 2019
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Myyntiruutu
150 x 200 px
max 20 kt (HTML5 40 kt)
hinta 450 €/vk, sisältää tuotannon
Näkyy vain koneviesti.fi etusivulla

Erikoisratkaisut

Puolikas sivu
620 x 891 px / skaalautuva
max 80 kt (HTML5 200 kt)
hinta CPM 32 €

Pystyparaati
300 x 600 px
max 40 kt (HTML5 80 kt)
hinta CPM 24 €

Tapetti eli sivun taustakuva
Paraati + tausta 1920 x 1080 px
max 180 kt (HTML5 100 kt + 200 kt)
hinta CPM 46 €

Ostettavissa yhdessä Paraati-verkkomainoksen kanssa. 
Näkyy vain koneviesti.fi -etusivulla tietokonenäkymässä. 
Toistorajoite eli frekvenssi 2 samalle kävijälle/selaimelle.

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

Verkkomainonta koneviesti.fi

Koneviesti on vahva myös verkossa. Tuo mainoksesi 
mediaympäristöön, jossa se toimii. Koneviesti.fi on 
Suomen koneuskottavin ammattimedia, jossa tarkasti 
kohdennettu sisältö täydentää printtilehden antia esim. 
videoiden ja konevertailu-työkalun avulla. Verkkokävijät 
suhtautuvat myönteisesti heille suunnattuun mainontaan 
– eikä ostovoimaa puutu.

Koot ja hinnat

Paraati
980 x 400 px / 300 x 300 px
max 80 kt (HTML5 200 kt) / mobiili max 40 kt (HTML5 160 kt)
hinta CPM 36 €

Panoraama
980 x 120 px / 300 x 150 px
max 40 kt (HTML5 80 kt)
hinta CPM 24  €

Jättiboxi
468 x 400 px / 300 x 300 px
max 40 kt (HTML5 80 kt)
hinta CPM 18 €

Sticky
160 x 600 px / 300 x 300 px
max 40 kt (HTML5 80 kt)
hinta CPM 26 €
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Videomainonta

Videomainonnan ohjeistus:
• Preroll-video ennen 

toimituksellista sisältöä
• Pituus max 20 sekuntia, 

mieluiten alle 15 sek.
• Myydään aikaperusteisesti 

650 € / viikko + alv 
• Viikon dominanssi sisältää kaikki 

viikon aikana julkaistut videot 
koneviesti.fi, MT.FI ja aarrelehti.fi 
-sivuilla (1-3 videota viikossa)

• Aineiston toimitus (alle 10 Mt) 
kolme arkipäivää ennen 
kampanjan alkua: 
verkkoaineistot@viestilehdet.fi

Videoparaati
980 x 400 px / 980 x 400 px /
300 x 300 px
pituus max 20 sek. / max 10-12 Mt
hinta CPM 42 €

Kysy lisää erikoisratkaisuista omalta 
yhteyshenkilöltäsi!

RON (Run-Of-Network)

RON-kampanja ajetaan haluamallanne 
mainospaikalla läpi koko Viestilehtien 
mainosverkoston.

Mainosverkostoon kuuluvat
koneviesti.fi, MT.FI ja aarrelehti.fi.

Viestilehdet RON / CPM hinnat 
Paraati / CPM 27 € 
Panoraama / CPM 18 € 
Pidennetty Suurtaulu / CPM 18 €
Jättiboksi / CPM 13,50 €
Natiivimainonta 2 200 € / vk

Yleisökohdennus

Yleisökohdentaminen tähtää tarkem-
min. Tarjoamme monipuoliset mainon-
taratkaisut oikean kohderyhmän tavoit-
tamiseen. Voit valita tarpeitasi vastaavat 
vaihtoehdot ja kohdistaa viestisi par-
haalla mahdollisella tavalla.

Kohdennettua mainontaa tarjoamme 
Enreach Audience -työkalun avulla. 
Enreach-työkalulla mainonta kohden-
netaan mm. sukupuolen, iän, ammat-
tiaseman, koulutuksen, tulotason, 
asumistavan ja kulutustottumusten 
perusteella. Valittavana on myös eri 
kiinnostusalueita. Tiedot perustuvat 
kuluttajan selainkäyttäytymiseen. Voit 
valita yhden tai useamman kiinnos-
tusalueen ja kohdistaa viestisi juuri 
haluamallesi kohderyhmälle. Esimerk-
kejä kohderyhmistä voi olla vaikkapa 
erästä kiinnostuneet, maataloudesta 
kiinnostuneet tai moottoriajoneuvoista 
kiinnostuneet.

Natiivimainonta koneviesti.fi

Natiivimainonta oikeassa sisältöympä-
ristössä on tehokas tapa viestiä suoraan 
kohdeyleisöllesi. Kuva, video, teksti, 
iskevä otsikko ja linkki vie eteenpäin.

Koneviesti natiivi iso: 2 200 €/vk
Koneviesti natiivi pieni: 1 500 €/vk

Tai koko Viestilehtien RON-verkostossa 
saman hintaan.

Tarvittava materiaali / yksittäinen
sisältöelementti
• 1–2 kuvaa kuvaa ja halutessanne 

video (Youtube tai Vimeo) 
• Otsikkoteksti, enintään 100 

merkkiä
• Ingressiteksti ja itse mainosteksti, 

yhteensä enintään 3 000 merkkiä
• Mainostekstissä voi olla linkki 

ulkopuoliselle sivulle, jolloin se 
avautuu uuteen välilehteen.

Palvelemme mielellämme myös sisäl-
löntuotantoon liittyvissä asioissa. Tuo-
tannon kustannukset määräytyvät mai-
nonnan toteutuksen mukaan.

Aineisto-ohjeet

Bannerit voidaan toimittaa kuva- (png, 
gif ja jpg) tai HTML5-muodossa. Nou-
datamme ohjeistuksissa IAB Finlandin 
verkko- ja mobiilimainonnan standar-
deja. Kaikkien aineistojen sekä mah-
dollisten seurantapikseleiden tulee olla 
https-yhteensopivia.

Valmiit, tekniset aineistovaatimukset 
täyttävät tiedostot tulee lähettää 2 arki-
päivää (erikoismainosmuodot 4 arkipäi-
vää) ennen kampanjan alkua sähköpos-
titse osoitteeseen:
verkkoaineistot@viestilehdet.fi.
Viestistä tulee käydä ilmi mainostajan 
nimi, kampanja-aika, mainospaikka 
(mikä verkkopalvelu kyseessä ja mikä 
mainosmuoto) sekä mainoksen linkitys-
osoite. Mainokset sijoitetaan paikoilleen 
kampanja-ajan ensimmäisenä päivänä 
klo 10 mennessä. Viestilehdet ei takaa 
kampanjan alkavan haluttuna ajankoh-
tana, jos aineistoa ei toimiteta ohjeiden 
mukaisesti tehtynä, se myöhästyy, on 
teknisesti toimimaton tai sisällöllisesti 
arvelluttava.

Muutokset mahdollisia.
Hintoihin lisätään arvonlisävero.

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


