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Mediakortti Asta 2023 
 

Messulehti 
Painosmäärä 63 000 kpl 
Jakelu Lehti jaetaan Aamulehden 

liitteenä pirkanmaalaisiin 
talouksiin 

Ilmestyminen perjantai 27.1.2023 
 

Ilmoitushinnat 
1/1 sivu 5P x 365 mm 
1/2 etusivu 5P x 180 mm 
1/2 sisäsivu 5P x 180 mm 

1/4 sivu(vaaka)   5P x 88 mm 1/8 
sivu(vaaka)   5P x 42 mm 
Muut koot selviävät erillisestä lehtihinnastosta. 

3900 € 
3200 € 
2500 € 
1300 € 
700 € 

Hinnat sisältävät neliväripainatuksen. 
Laskutuksen yhteydessä hintaan lisätään arvonlisävero (24 %) 

 
Palstaleveydet  Tekniset tiedot  

1 palsta 47 mm Sivun koko 275 x 402 mm 
2 palstaa 99 mm Painopinta-ala 254 x 365 mm 
3 palstaa 150 mm Sivumäärä noin 12 sivua 
5 palstaa 254 mm   

Ilmoituksen maksimikoko on 254 x 365 mm ja minimikoko on 47 x 42 mm. 

 
Aineisto (katso erillinen aineisto-ohje!) 

Valmiiksi aineistoksi hyväksytään vain sanomalehtikelpoinen, painovalmis PDF- tai EPS-tiedosto: 
• Ilmoitukset oikean kokoisina ja EPS- tai PDF –muotoisina. Tee aina ensin ilmoituksesta 

PostScript-tiedosto ja sen jälkeen PDF Acrobat Distiller –ohjelmalla, käyttäen 
sanomalehtiasetuksia. PDF-tiedostojen Distiller-asetukset voi ladata Aamulehden 
mediapalvelusta: https://media.sanoma.fi/suunnittelijan-tyokalut/aineistotiedot/printti-
aineisto-ohjeet 

• Ilmoitus CMYK-väreissä, muunna myös spottivärit ja duotone-kuvat CMYK-väreiksi 
• Kuvien resoluutio 220dpi 
• Tekstit konvertoimatta. Fontit tulee sisällyttää aineistoon. 
• Leikattuna ilman taustaa 
• Aineisto nimetään ilmoittajan nimen mukaan (esim. yritys.pdf) 
• Aineiston mukana ilmoittajan/ilmoituksen tekijän yhteystiedot 
• Aineisto tulee tehdä ammattimaisilla ohjelmistoilla, ei esim. Microsoft Word, Excel 

ja PowerPoint –ohjelmilla eikä myöskään OpenOffice –ohjelmiston ohjelmilla 
• Painokelvottomien mainosten korjaamisesta Puusuutarit ry veloittaa 25 eur (alv. 0 %) / 

ilmoitus 
 

Aineistopäivämäärä: pe 6.1.2023 
Aineistopäivämäärään mennessä Puusuutarit ry:lle sähköpostitse. Puusuutarit ry 
yhteistyökumppaneineen ei vastaa lehdestä pois jääneestä ilmoituksesta, jos se on toimitettu 
aineistopäivämäärän jälkeen tai se ei vastaa vaadittuja aineistovaatimuksia. Varattu ilmoitustila 
laskutetaan puuttuneesta ilmoituksesta huolimatta. 

 
Myynti ja toimitus 
Puusuutarit ry 

Tiedustelut 
      Lehti- ja opaspäällikkö 

Sivunvalmistus 
M-Visual / Mikko Sederholm 

Kuntokatu 3 Tinja Ronkainen Puh. 040 511 1031 
33520 TAMPERE 
rakentaja.tamk@tuni.fi 

Puh. 045 677 8570 
tinja.ronkainen@tuni.fi 

mikko.sederholm@m-visual.fi 
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TuoteTalo         
  
 
 

Kuvaus 
   
TuoteTalo on Tampereen ammattikorkeakoulun 
rakennustekniikan opiskelijoiden messualueelle 
rakentama noin 60m2:n kokoinen pientalo, jossa 
esittelemme ja opastamme rakennusteollisuuden 
erilaisissa ratkaisuissa messuvieraita 3.-5.2.2023 
järjestettävien messujen ajan. 

Pyrimme tuomaan eri tuotteiden käytön esille 
mahdollisimman havainnollisesti avatuilla 
rakenneleikkauksilla, esimerkiksi seinä- ja 
kattorakenteissa. 

Messututkimuksissa TuoteTalo on todettu vuosi 
toisensa jälkeen messukävijöiden ylivoimaisesti 
eniten suosimaksi kohteeksi. 

Tavoitteenamme on kehittää TuoteTaloa vuoden 2023 
messuille parantamalla yrityksien saamaa näkyvyyttä 
sekä lisäämällä enemmän ekologisia materiaaleja ja 
vapaa-ajan asumisen ratkaisuita mukaan 
TuoteTaloon. 
 
Palvelut 

TuoteTalossa perusajatuksena yritys toimittaa 
tuotteitaan sekä oheismateriaalejaan esille taloon ja 
talon esittelijöinä toimivat 
rakennusinsinööriopiskelijat hoitavat tuotteiden 
markkinointia. 

Markkinointi TuoteTalossa mukautetaan vastaamaan 
ko. yrityksen toiveita ja tavoitteita. 

Hinnasto 

Esittelyn hinta määräytyy aina tapauskohtaisesti 
sopimuksen mukaan. Esittelyhinnassa huomioidaan 
mm. yrityksen tuotteen näkyvyys osastollamme, sekä 
muut tapauskohtaisesti sovitut asiat. 

Hankintapäälliköt: 

Tuukka Ahvenus,  Valtteri Vuolle   Alex Korpelin 
tuukka.ahvenus@tuni.fi  valtteri.vuolle@tuni.fi  alex.korpelin@tuni.fi  
044 028 0503   050 521 0577   050 341 1178 
 
Daniel Alsila 
daniel.alsila@tuni.fi 
040 413 8998
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Tarjouskassi 

 
Valmistusmäärä 1500 kpl 

 
Jakelu Tarjouskassia jaetaan messuvieraille sisäänkäynnin 

yhteydessä (500 kpl/messupäivä). 
 

Kuvaus  Tarjouskassi on hyvä tapa saada kontakti messuvieraaseen heti 
messujen alussa, sekä runsaasti näkyvyyttä koko messualueella. 

 
Tarjouskassi on laadukas kestokassi, johon messuvieraat voivat kerätä 
kiinnostavia esitteitä ja tavaroita messujen aikana. Tarjouskassiin on 
mahdollista ostaa mainostilaa joko toimittamalla meille kasseja tai 
esitteitä/muuta mainosmateriaalia kassien sisälle laitettavaksi. 

 
Kassien jakelussa Puusuutarit ry jakaa asiakkaan toimittamat tarjouskassit 
messuvieraille. 

 
Tarjouskassien sisälle tulevat esitteet tulee toimittaa Puusuutarit ry:lle, 
joka huolehtii esitteiden pakkaamisesta ja jakelusta. 

 
Hinnat 

 
Messutarjous / esite  

•   500 kpl (1 pvä) 180 € 
• 1000 kpl (2 pvä) 250 € 
• 1500 kpl (3 pvä) 350 € 

 
Laskutuksen yhteydessä hintaan lisätään arvonlisävero (24 %) 

 
Aineisto 

 
Esitteen suurin koko on 10 sivua (A4). 
Kasseihin tuleva materiaali tulee toimittaa postitse viimeistään to 29.1.2023 osoitteeseen: 

 
Tampereen Messut Oy 
Ilmailunkatu 20 
33901 Tampere 
Viite: Puusuutarit ry / Tarjouskassi 

 
 
 
 

Myynti ja toimitus Tiedustelu 
Puusuutarit ry Tarjouskassipäällikkö 
Kuntokatu 3 Aleksi Setälä 
33520 TAMPERE Puh. 040 763 1088 
Puh. 045 136 3434 aleksi.l.setala@tuni.fi 


