
LIITY KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÖIHIN
MAINOSTA UUSIOUUTISISSA!
• Painettu Uusiouutiset-lehti: 6 numeroa, mainokset, kaupalliset artikkelit
• Mobiilissa loistavasti toimiva Uusiouutiset-digilehti: 6 numeroa, mainokset ja  

kaupalliset artikkelit, suorat linkit videoihin, esitteisiin ja verkkosivuille
• Kiertotalouden oma nettisivusto www.uusiouutiset.fi
• Sähköinen uutiskirje 15 kertaa vuodessa
• Suorapostitus omalla sisällölläsi silloin kun haluat
• Hankenäkyvyys ja kaupalliset yhteistyöt
• Kummikumppanuus: Tue tulevaisuuden kiertotalousosaajia

Kiertotalouden erikoislehti Uusiouutiset on lukijoiden mukaan Suomen johtava 
kiertotalouden, jätehuollon, kierrätyksen ja ympäristöalojen erikoismedia. Lehti 
tavoittaa suomalaisen kiertotalousarvoketjun kattavasti ja tehokkaasti.

Verkkosivustolla www.uusiouutiset.fi on vuosittain lähes 160 000 sivukatselua. 
Printtilehden keskimääräinen painos vuonna 2022 oli 1 300 kpl. Lehden eri kappaleet 
luetaan keskimäärin yli 7 400 kertaa. Keskimääräinen lukuaika on 33 min. 
Uutiskirjeellä on noin kolme tuhatta tilaajaa. 93% lukijoista suhtautuu lehden 
mainontaan positiivisesti tai neutraalisti.

MEDIAMYYNTI
Maria Niinivuori
P. 045 1120 232
maria.niinivuori@uusiouutiset.fi  
 
Jaana Koivisto
P. 040 770 3043
jaana.koivisto@uusiouutiset.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Elina Saarinen
P. 040 844 9208
elina.saarinen@uusiouutiset.fi

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen ammattimedia  
SUOMA Oy/ Kempulssi Oy,  
Asolantie 29b, 01400 Vantaa

TOIMITUKSEN OSOITE
toimitus@uusiouutiset.fi
Uusiouutiset-lehti, PL 13,  
40321 Jyväskylä

UUSIOUUTISTEN TILAUKSET
P. 03 4246 5370
tilaukset@uusiouutiset.fi
Tilaushinnat ja vaihtoehdot

AINEISTOJEN TOIMITUS
ilmoitukset@uusiouutiset.fi

→  KATSO TARKEMMAT TIEDOT LUKIJAPROFIILISTA, LEVIKISTÄ SEKÄ MAINOSVAIHTO
EHDOISTA VERKKOSIVULTAMME WWW.UUSIOUUTISET.FI 

→  KATSO TÄSTÄ OSATEEMAT, LEHTIEN AIKATAULUT JA ERIKOISJAKELUT
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MEDIATIEDOT: PAINETTU UUSIOUUTISETLEHTI JA DIGILEHTI

→ KATSO TÄÄLTÄ VAIHTOEHTOMME KAUPALLISEEN YHTEISTYÖHÖN!

→ KATSO TÄÄLTÄ AIKATAULU, TEEMAT JA LISÄJAKELUT!

HYÖDYNNÄ VUOSISOPIMUSALENNUS!  
2 mainosta – 10%, 3 mainosta – 15%, 4 mainosta – 20%,  
5 mainosta -25%, 6 mainosta – 30%.

MAINOKSEN VALMISTUSLISÄ  
Kokosivu ja ½ sivu 100 euroa, pienemmät koot 60 euroa.

MAINOSAINEISTO julkaistaan myös Uusiouutisten digilehdessä, 
jossa mainoksen verkkosivulinkit näkyvät aktiivisina ja klikattavina.

Koko  Hinta
2/1 aukeama 2 950 € 
1/1 sivu 1 850 €
1/1 takakansi 2 250 €
1/2 sivua 1 250 €
1/4 sivua 850 €
1/8 sivua 550 €

REKLAMAATIOT kirjallisina 14 vuorokauden kuluessa ilmestymispäivästä. Lehden vastuu virheistä tai mainoksen poisjäännistä  
rajoittuu enintään mainoshintaan. Mainoksen voi peruuttaa kirjallisesti viimeiseen varauspäivään mennessä. Myöhemmin peruutetuista  
mainoksista veloitetaan 50 % mainoksen hinnasta. Asiakas vastaa siitä, että lehdelle annetun aineiston julkaiseminen ei loukkaa  
kenenkään tekijänoikeutta.

*LISÄTTÄVÄ LEIKKUUVARAT, suositus 5 mm, minimi 3 mm.

MAINOSKOOT JA HINNAT

AINEISTOOHJEET
Kaikkiin hintoihin lisätään ALV 24%. 
Mediatoimistoalennus – 10%, ei koske 
sähköistä näkyvyyttä.

KAUPALLINEN ARTIKKELI 
 Sijoitetaan journalististen artikkelien 
tapaan lehden sisältöön. Kaupallisen 
artikkelin yhteydessä lukee sana 
MAINOS ja taitollisesti artikkeli poikkeaa 
lehden muista jutuista. Artikkeliin 
sisältyy toimittajan tekemä haastattelu 
ja kirjoitus- ja editointityö, taitto ja 
julkaisu. Kuvat asiakkaalta. Tekstit noin 
2 800 merkkiä / sivu, 1 300 merkkiä/ 
puoli sivua, kuva ja logo jpg, pdf ja png, 
resoluutio 300 dpi.

Painotuotteen
hiilipäästöt on laskettu
ClimateCalcilla.

www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000084/FIClimateCalc CC-000084/FI

PunaMusta Magazine
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TRAALI PAINOTUOTE

AINEISTON TOIMITUS
ilmoitukset@uusiouutiset.fi
Suljettu digitaalinen PDF
väri: CMYK, Isocoated V2_300
Painomenetelmä offset

LIITTEET  
PunaMusta Forssa
Viksbergintie 2-4, 30300 Forssa
Katso liitteiden hinnasto
Aineisto-ohjeet

TEKNISET OHJEET JA NEUVONTA
Antti Rikassaari, P. 040 5120 998
antti.rikassaari@punamusta.com

PAINOPAIKKA
PunaMusta
Tietoa vastuullisuusohjelmasta

PAPERI
Sisus: G-Print, Joutsenmerkitty 
Kansi: Lumiart Gloss 
Paperit ovat PEFC-sertifioituja.

2/1 aukeama
420 x 297 mm*

1/1 sivu
210 x 297 mm*

1/2  
sivua  
pysty

100 x 297  
mm* 1/2 sivua  

vaaka
210 x 144 mm*

1/8 sivua  
pysty

84 x 62 mm

1/8 sivua  
vaaka

177 x 28 mm

1/4 sivua  
pysty

84 x 130 mm

1/4 sivua  
vaaka

177 x 62 mm

Takakansi
210 x 267 mm*

https://www.uusiouutiset.fi/mainostajalle/kaupalliset-artikkelit/
https://www.uusiouutiset.fi/mainostajalle/painettu-ja-digilehti/
https://www.uusiouutiset.fi/mainostajalle/painettu-ja-digilehti/
https://www.punamusta.com/aineisto-ohjeet/aineisto-heatset-tuotantoon/
https://www.punamusta.com/vastuullisuus/
http://www.climatecalc.eu
mailto:ilmoitukset@uusiouutiset.fi
mailto:antti.rikassaari@punamusta.com
http://www.uusiouutiset.fi


www.uusiouutiset.fi MEDIAKORTTI 2023

UUTISKIRJE JA VERKKOSIVUT

MAINOSPAIKAT JA HINNAT
Uusiouutisten uutiskirjeellä on yli 3 000 tilaajaa. Avausprosentti on keskimäärin 
29,54% ja klikkaussuhde keskimäärin 5,34%.
Katso esimerkki uutiskirjeestä. 

YLÄBANNERI NIMIÖN ALLA, 550 EUROA
• Koko 600 x 500 px, skaalataan kokoon 270 x 225 px
• Jpg, png tai gif
• Kokoleveä yläbanneri nimiön alla 700 euroa, koko 700 x 225 px.

BANNERI, VAPAA PAIKKA, 450 EUROA
• Koko 600 x 500 px, skaalataan kokoon 270 x 225 px
• Jpg, png tai gif

TEKSTIMAINOS + LOGO/ KUVA 350 EUROA
• Tekstin mitta 200-400 merkkiä välilyönteineen
• Logo nettiresoluutiolla, jpg, png tai gif
• Myös kaupallisten digimainosten ja hankenäkyvyyden nostot näyttävät tältä. 

Digimainos verkkosivuilla + uutiskirjenosto yhteensä 550 euroa. Hankenäkyvyys 
(suorapostitus + verkkojulkaisu + somenosto + uutiskirjenosto) 680 euroa.  
Lue lisää kaupallisista mainosvaihtoehdoista!

TEKSTIMAINOS JA LINKKI ILMAN KUVAA TAI BANNERIA  
TAI BLOGINOSTO 250 EUROA
• Tekstin mitta 200-400 merkkiä välilyönteineen

VIDEOUPOTUS TAI GALLUPNOSTO TEKSTIN JOUKKOON 450 EUROA
• Lyhyt otsikko + max 300 merkkiä
• Videolinkitys YouTube-kanavalle, video pyörii uutiskirjeen avaamassa ikkunassa

Bannereiden valmistuslisä + 50 euroa.

→ KATSO TÄSTÄ UUTISKIRJEEN ILMESTYMISAIKATAULU

→ KOKEILE TEHOKASTA, RÄÄTÄLÖITYÄ SUORAPOSTITUSTA!
Tilaa uutiskirje maksutta.

VERKKOSIVUSTO www.uusiouutiset.fi
 
Suomi tähtää kiertotalouden kärkimaaksi. Uusiouutisten nettisivusto 
kokoaa kiertotalouden keskeisimmät toimijat ja uutiset samalle sivulle. 
Profiloi organisaatiosi kiertotalouden edelläkävijäksi, tavoita asiakkaat ja 
yhteistyökumppanit ja varmista näkyvyytesi kiertotalouden omalla sivustolla!

Sivustolla on 60 000 käyttäjää ja yli 160 000 sivukatselua vuodessa. 
Sivustollamme on kuukausittain noin kuusi tuhatta käyttäjää ja 12 000 – 24 000 
sivukatselua.

→ KATSO TÄSTÄ MAINOSPAIKAT JA HINNAT!

ETSITKÖ TYÖNTEKIJÄÄ?
Uusiouutisten kautta tavoitat kiertotalouden, jätehuollon ja ympäristöalan 
kokeneet osaajat! Lue lisää!

https://uutiskirje.uusiouutiset.fi/archive/show/1350802
https://www.uusiouutiset.fi/mainostajalle/kaupalliset-artikkelit/
https://www.uusiouutiset.fi/mainostajalle/uutiskirje/
https://www.uusiouutiset.fi/mainostajalle/raataloity-suorapostitus/
https://www.uusiouutiset.fi/tilausasiat/uutiskirje/
https://www.uusiouutiset.fi/
https://www.uusiouutiset.fi/mainostajalle/verkkosivusto/
https://www.uusiouutiset.fi/mainostajalle/rekrytoinnin-apuna/
http://www.uusiouutiset.fi
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KUMMIKUMPPANUUS

TUE TULEVAISUUDEN OSAAJIA!
Haluatteko tukea kiertotalousalan tulevia osaajia ja lahjoittaa opiskelijoille 
Uusiouutisten vuosikerran lehtistipendinä?
Tulkaa Uusiouutisten kiertotalouden kummikumppaniksi vuonna 2023!

OPISKELIJAKUMMIPAKETIT
2 550 €
Tällä summalla jo 50 opiskelijaa voi saada Uusiouutisten 
vuosikerran lehtistipendinä. Organisaationne mainitaan 
kaikessa yhteydenpidossa oppilaitoksiin ja kerrotaan 
tekemästänne lahjoituksesta. Lisäksi saatte summan 
edestä mediahintaista näkyvyyttä valitsemissanne 
Uusiouutisten kanavissa vuoden 2023 aikana.

5 000 €
Tällä summalla peräti 100 opiskelijaa voi saada 
Uusiouutisten vuosikerran lehtistipendinä. 
Organisaationne mainitaan kaikessa yhteydenpidossa 
oppilaitoksiin ja kerrotaan tekemästänne lahjoituksesta. 
Lisäksi saatte summan edestä mediahintaista näkyvyyttä 
valitsemissanne Uusiouutisten kanavissa vuoden 2023 
aikana.

→ OPISKELIJA, HAE LEHTISTIPENDIÄ!

WINWINNÄKYVYYTTÄ
OPISKELIJAT HYÖTYVÄT:
Opiskelijoiden ja valitsemienne oppilaitosten kummina 
autatte tulevaisuuden osaajia eteenpäin opinnoissaan. 
Opiskelijat arvostavat mahdollisuutta saada luotettavaa, 
ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa kiertotalousalan 
lainsäädäntömuutoksista Suomessa ja EU-tasolla, 
yritysinnovaatioista, uusista teknologioista, kunnallisten 
toimijoiden tarjoamista mahdollisuuksista, monipuolisesta 
hankeyhteistyöstä sekä tulevaisuuden työpaikoista ja 
urakehityksestä. Tästä kaikesta kertoo Uusiouutiset-
lehti. Myös opettajat pitävät tärkeänä saada ajankohtaista 
täydennystä kiertotalouden oppimateriaaleihin.

Kummikumppanuuden ansiosta voimme lahjoittaa 
kiertotalousalan korkeakouluopiskelijoille sekä 
ympäristöasioista kiinnostuneille uusille ylioppilaille 
Uusiouutisten vuosikerran maksutta. 

KUMMIORGANISAATIO HYÖTYY:
Uusiouutiset ja kummikumppaniorganisaatio kattavat 
yhdessä stipendilehtien tuotanto-, paino- ja postituskulut. 
Kummikumppanuus tuo kummiorganisaatiolle paljon 
positiivista näkyvyyttä ja vahvistaa organisaation 
kiinnostavuutta kiertotalousalan asiantuntijana sekä 
ammatillisena uravaihtoehtona.

Lisäksi saatte kummikumppanuuden summan verran 
näkyvyyttä Uusiouutisten mediakanavissa vuonna 2023.

ESIMERKIKSI 2 550 EURON KUMMIKUMPPANUUSPAKETILLA 
voitte valita vaikkapa jonkin näistä näkyvyysvaihtoehdoista:
• 2 x 1/2 sivun mainos haluamissanne Uusiouutiset-lehdissä
• kokosivun mainos valitsemassanne Uusiouutiset-lehdessä 

sekä panoraamabanneri Uusiouutisten nettisivuille  
kolmeksi kuukaudeksi

• suorapostitus Uusiouutisten uutiskirjeen lukijoille,  
1/4 sivun mainos Uusiouutiset-lehteen sekä banneri  
Uusiouutisten uutiskirjeeseen ja nettisivuille

”ON KIVA LUKEA VINKKEJÄ 
ERILAISISTA HANKKEISTA JA

ALAN YRITYKSISTÄ, IHAN 
TULEVAN TYÖNHAUNKIN 

KANNALTA.”

MEDIAMYYNTI
Maria Niinivuori
puh. 045 1120 232
maria.niinivuori@uusiouutiset.fi

Jaana Koivisto
P. 040 770 3043
jaana.koivisto@uusiouutiset.fi

PÄÄTOIMITTAJA
Elina Saarinen
P. 040 844 9208
elina.saarinen@uusiouutiset.fi

JULKAISIJA JA KUSTANTAJA
Suomen ammattimedia  
SUOMA Oy/ Kempulssi Oy,  
Asolantie 29b, 01400 Vantaa

TOIMITUKSEN OSOITE
toimitus@uusiouutiset.fi
Uusiouutiset-lehti, PL 13,  
40321 Jyväskylä

UUSIOUUTISTEN TILAUKSET
P. 03 4246 5370, tilaukset@uusiouutiset.fi
Tilaushinnat ja vaihtoehdot:  
www.uusiouutiset.fi/tilausasiat

Lämpimät kiitokset kummikumppaneillemme!Lämpimät kiitokset kummikumppaneillemme!

Opiskelija, haluatko saada Uusiouutiset-lehden? 
Hae lehtistipendiä: www.uusiouutiset.fi/opiskelijan-lehtistipendi/

Yhdessä kummikumppaneiden kanssa saamme  
ilon lahjoittaa tänä vuonna kiertotaloustietoa  

sadoille opiskelijoille ympäri Suomen. 

Kummien tuella Uusiouutisten vuosikerran  
saavat kiertotaloudesta ja ympäristöasioista  

kiinnostuneet tulevaisuuden osaajat, ympäristö-
asioissa ansioituneet lukiolaiset sekä kevään  

ja syksyn uudet ylioppilaat.

”Saan Uusiouutiset-lehden opintojen kautta lehti- 
stipendinä. Pidän sitä mainiona tapana pysyä aallon- 

harjalla! Kohta valmistun ja aloitan työt.”

***
”On kiva lukea vinkkejä erilaisista hankkeista ja  

alan yrityksistä, ihan tulevan työnhaunkin kannalta.  
Olen hyvin tyytyväinen kummikampanjaan!”

***
”Alan opiskelijana on mahtavaa, että kiertotaloudelle  

on lehti, josta kuulee päivitykset alasta ja oppii  
tärkeimmistä meneillään olevista asioista.  

Myös alan toimijat tulevat tutuksi.”

***
”Opiskelijana ahmin lehdestä lisätietoa  

koulutuksieni oheen.”

www.kuusakoski.com

www.purkupiha.fiwww.lt.fi

kiertokaari.fi

www.serty.fi

www.lhjgroup.fi www.urbaser.fi

kivo.fi www.erityisjate.fiwww.turkuamk.fi

kamk.fi/fi

www.uusiouutiset.fi

businessaanekoski.fi

Suuret kiitokset kummikumppaneille!

Opiskelijoille paljon onnea  
kiertotalouspolulle!

KAIKKI  
KUMMIT SAAVAT 

EXTRANÄKYVYYTTÄ 
KUMMIUDESTA 

KERTOVISSA 
MAINOKSISSA.  
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