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Vesa Salminen  puh. 044 7360 321
Eija Torri puh. 044 7360 852
Tero Viinikainen  puh. 044 7360 264
Sari Tanskanen puh. 050 5883 773
Ville Yrjölä  puh. 044 7360 281
Marika Töyrylä  perhevapaalla

Päijät-Häme

Kanta-Häme

Hämeenlinna
Petri Harjula  puh. 040 8682 356
Esa Kukkonen  puh. 040 8682 566
Päivi Merisaari  puh. 040 8682 578
Ulla Salmi  puh. 040 8682 573
Sari Vänttinen  puh. 040 8682 575
Santtu Pekarila  puh. 040 4512 512

Forssa
Minna Aaltonen puh. 050 3426 610
Mirka Willman puh. 040 4578 021

Myyntipalvelu
puh. 03 7575 710
myyntipalvelu@hameenmedia.fi

Ilmoituslaskutus
puh. 09 2730 0230
laskutus.hameenmedia@media.fi



Displaymainonta

Digikokosivupaketti CPM 21€ 
620 x 891 + 300 x 600 tai 300 x 431 px

Maksiparaatipaketti CPM 25€
980 x 552px + 300 x 600 px

Paraatipaketti CPM 21€
980 x 400px + 300 x 300 px

Panoramapaketti CPM 12€
980 x 120px + 300 x 150 px

Paraatikarusellipaketti CPM 22€ 
980 x 250 px (mobiili skaalautuu)

3D-paraatipaketti CPM 22€ 
980 x 400px + 300 x 300 px

Boksipaketti CPM 9€
300 x 250px + 300 x 250 tai 300 x 300 px

Boksikuutiopaketti CPM 10€ 
300 x 250px + 300 x 250 tai 300 x 300 px

Jättiboksipaketti CPM 11€ 
468 x 400px + 300 x 300 px

Jättiboksikuutiopaketti CPM 12€ 
468 x 400px + 300 x 300 px

Pystyparaatipaketti CPM 17€ 
300 x 600 px

Tarrapaketti CPM 14€ 
300 x 200px + 300 x 300 px

Tikkeripaketti CPM 10€ 
1600 x 45px + 300 x 150 px

Displaymainonta mahdollista ostaa myös yksittäin (desktop, tabletti, mobiili). 
Hinnat eivät sisällä mahdollisia aineistokustannuksia ja ovat voimassa toistaiseksi. 

Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvolisävero.

HUOM! Meiltä myös aineistojen valmistus tarvittaessa. 
Kysy lisää mediamyynnistä.

Tuplaboksipaketti CPM 16€
468 x 600 px + 300 x 431 px



Displaymainonta - video

Videoparaatipaketti CPM 22€
980 x 400px + 300 x 300px
Ei näy tabletilla

Jättiboksivideopaketti CPM 12€
468 x 400px + 300 x 300px

Pystyparaativideopaketti CPM 18€ 
300 x 600px

Boksivideopaketti CPM 10€ 
300 x 250px + 300 x 250px tai 300 x 300px

Displaymainonta - mobiili

Mobiili-
pystyparaati
CPM 22€
300 x 600px

Mobiilivideo-
paraati
CPM 19€
300 x 300px

Mobiiliparaati
CPM 18€
300 x 300px

Mobiili
3D-kuutio
CPM 19€
300 x 300px

Half swipe
CPM 19€
300 x 300px

Slide swipe
CPM 19€
300 x 300px

Mobiili-
panorama
CPM 14€
300 x 150px

Displaymainonta mahdollista ostaa myös 
yksittäin (desktop, tabletti, mobiili). 

Hinnat eivät sisällä mahdollisia 
aineistokustannuksia ja ovat voimassa 

toistaiseksi. 
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva 

arvolisävero.  

HUOM! Meiltä myös  
aineistojen valmistus 

tarvittaessa. Kysy lisää 
mediamyynnistä.

Artikkelivideopaketti (out-stream) CPM 22 €
vaaka 16:9 tai pysty 9:16

Pystyvideopaketti eli vertikaalivideopaketti CPM 22 €
Pystyvideo: 9:16

Sivun yläosan vaakavideopaketti CPM 22 €
vaakavideo 16:9

Avaussivun hallinta

Avaussivun hallinta näytetään käyttäjälle heti ensimmäisellä sivulatauksella. 
Koko on 600 x 700 px. Näkyy tietokone, tabletti ja puhelin. Vain kuva-aineisto: 
Jpg, png. 200 kt (ei html5, video, rich media-aineistoja)

Mainoksessa näkyy valmiina: sulje ruksi sekä lehden logo. Mainos sulkeutuu 
automaattisesti 10-15 s. jälkeen. Avaussivun hallinta-mainosmuotoa näytetään 
verkkopalvelussa kerran tunnissa. Mainoksen kampanjakohtainen frekvenssi 
(toistorajoitin) on kolme kertaa päivässä/selain tai laite. Mainostaja saa näkyvyy-
den yksioikeudella eli vain yksi mainostaja/päivä. 

Hinnat eivät sisällä mahdollisia aineistokustannuksia ja ovat voimassa toistaiseksi. 
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvolisävero. 

HUOM! Meiltä myös aineistojen valmistus tarvittaessa. 
Kysy lisää mediamyynnistä.

Avaussivun hallinta (interstitiaali) on näyttävä 
display-ratkaisu. Avaussivun hallinta avautuu 
koko ruudun kokoiseksi sisääntulosivuksi, kun 
lukija saapuu verkkopalveluun. Mainos saan näin lukijan jakamattoman huomion. 

Avaussivun hallinta on todella vaikuttava mainosmuoto, joka antaa paljon 
mahdollisuuksia toteuttaa visuaalisesti hyvinkin näyttäviä sisältöjä ja soveltuu siksi 
erityisen hyvin esimerkiksi brändimainontaan. Korkean klikkaus-% ansiosta 
mainosmuoto toimii loistavasti myös taktiseen tarjousmainontaan. 

Mainospaikka myydään jokaiselle päivälle yksinoikeudella, joka lisää mainoksen 
tehoa entisestään. 

Avaussivujen hallinnan päiväkohtainen hinnasto
Hinta sisältää avaussivun hallinnan näkyvyyden sivuston ensilatauksen yhteydes-
sä yhden päivän sisällä.

Avaussivun aineisto-ohjeet

Etelä-Suomen Sanomat xx € / päivä

Forssan Lehti 250 €  / päivä

Hämeen Sanomat 450 € / päivä

Itä-Häme xx € / päivä



Avaussivun hallinta

Avaussivun hallinta näytetään käyttäjälle heti ensimmäisellä sivulatauksella. 
Koko on 600 x 700 px. Näkyy tietokone, tabletti ja puhelin. Vain kuva-aineisto: 
Jpg, png. 200 kt (ei html5, video, rich media-aineistoja)

Mainoksessa näkyy valmiina: sulje ruksi sekä lehden logo. Mainos sulkeutuu 
automaattisesti 10-15 s. jälkeen. Avaussivun hallinta-mainosmuotoa näytetään 
verkkopalvelussa kerran tunnissa. Mainoksen kampanjakohtainen frekvenssi 
(toistorajoitin) on kolme kertaa päivässä/selain tai laite. Mainostaja saa näkyvyy-
den yksioikeudella eli vain yksi mainostaja/päivä. 

Hinnat eivät sisällä mahdollisia aineistokustannuksia ja ovat voimassa toistaiseksi. 
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvolisävero. 

HUOM! Meiltä myös aineistojen valmistus tarvittaessa. 
Kysy lisää mediamyynnistä.

Avaussivun hallinta (interstitiaali) on näyttävä 
display-ratkaisu. Avaussivun hallinta avautuu 
koko ruudun kokoiseksi sisääntulosivuksi, kun 
lukija saapuu verkkopalveluun. Mainos saan näin lukijan jakamattoman huomion. 

Avaussivun hallinta on todella vaikuttava mainosmuoto, joka antaa paljon 
mahdollisuuksia toteuttaa visuaalisesti hyvinkin näyttäviä sisältöjä ja soveltuu siksi 
erityisen hyvin esimerkiksi brändimainontaan. Korkean klikkaus-% ansiosta 
mainosmuoto toimii loistavasti myös taktiseen tarjousmainontaan. 

Mainospaikka myydään jokaiselle päivälle yksinoikeudella, joka lisää mainoksen 
tehoa entisestään. 

Avaussivujen hallinnan päiväkohtainen hinnasto
Hinta sisältää avaussivun hallinnan näkyvyyden sivuston ensilatauksen yhteydes-
sä yhden päivän sisällä.

Avaussivun aineisto-ohjeet

Etelä-Suomen Sanomat xx € / päivä

Forssan Lehti 250 €  / päivä

Hämeen Sanomat 450 € / päivä

Itä-Häme xx € / päivä

Avaussivun hallinta

Avaussivun hallinta näytetään käyttäjälle heti ensimmäisellä sivulatauksella. 
Koko on 600 x 700 px. Näkyy tietokone, tabletti ja puhelin. Vain kuva-aineisto: 
Jpg, png. 200 kt (ei html5, video, rich media-aineistoja)

Mainoksessa näkyy valmiina: sulje ruksi sekä lehden logo. Mainos sulkeutuu 
automaattisesti 10-15 s. jälkeen. Avaussivun hallinta-mainosmuotoa näytetään 
verkkopalvelussa kerran tunnissa. Mainoksen kampanjakohtainen frekvenssi 
(toistorajoitin) on kolme kertaa päivässä/selain tai laite. Mainostaja saa näkyvyy-
den yksioikeudella eli vain yksi mainostaja/päivä. 

Hinnat eivät sisällä mahdollisia aineistokustannuksia ja ovat voimassa toistaiseksi. 
Kaikkiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvolisävero. 

HUOM! Meiltä myös aineistojen valmistus tarvittaessa. 
Kysy lisää mediamyynnistä.

Avaussivun hallinta (interstitiaali) on näyttävä 
display-ratkaisu. Avaussivun hallinta avautuu 
koko ruudun kokoiseksi sisääntulosivuksi, kun 
lukija saapuu verkkopalveluun. Mainos saan näin lukijan jakamattoman huomion. 

Avaussivun hallinta on todella vaikuttava mainosmuoto, joka antaa paljon 
mahdollisuuksia toteuttaa visuaalisesti hyvinkin näyttäviä sisältöjä ja soveltuu siksi 
erityisen hyvin esimerkiksi brändimainontaan. Korkean klikkaus-% ansiosta 
mainosmuoto toimii loistavasti myös taktiseen tarjousmainontaan. 

Mainospaikka myydään jokaiselle päivälle yksinoikeudella, joka lisää mainoksen 
tehoa entisestään. 

Avaussivujen hallinnan päiväkohtainen hinnasto
Hinta sisältää avaussivun hallinnan näkyvyyden sivuston ensilatauksen yhteydes-
sä yhden päivän sisällä.

Avaussivun aineisto-ohjeet

Etelä-Suomen Sanomat xx € / päivä

Forssan Lehti 250 €  / päivä

Hämeen Sanomat 450 € / päivä

Itä-Häme xx € / päivä

Etelä-Suomen Sanomat 750 €
Forssan Lehti 250 €
Hämeen Sanomat 450 €
Itä-Häme 250 €
Keski-Häme 75 €
Seutuneloset 75 €
Uusi Lahti 75 €

Avaussivujen hallinnan päiväkohtainen hinnasto

Hinta sisältää avaussivun hallinnan näkyvyyden sivuston ensilatauksen 
yhteydessä yhden päivän sisällä.



Natiivimainonta digissä
Printtilehden natiivimainonta eli advertoriaali tarjoaa lukijalle perinteistä mai-
nontaa enemmän tietoa tarinan keinoin ja on siksi erittäin tehokas mainonnan 
väline. Advertoriaali noudattelee ulkoasultaan toimituksellistä sisältöä ja siinä 
on mahdollista hyödyntää samaa sisältöä kuin digin natiivimainoksessa. Adver-
toriaali voi olla kooltaan 1/2-sivu, sivu tai aukeama. Advertoriaalin hinnoittelussa 
huomioidaan ilmoituksen koko sekä asiakkaan mahdollinen sopimushinta.
Kysy lisää mediamyynnistä!

Natiiviartikkelin hinnasto

Natiivimainonnassa mainosta-
ja saa käyttöönsä tilaa, jossa on 
totuttu näkemään vain median 
omaa sisältöä. Natiivimainontasi 
on kanavissamme luotettavassa 
mediaympäristössä, jossa se ta-
voittaa paikallisesti ja sillä on val-
mis yleisö.

Lisätöistä tuntiveloitus 100 € + alv, laskutetaan aina alkavalta tunnilta. (Lisäveloitukset sovitaan aina erikseen)  Matkakulut veloite-
taan erikseen konsernin lähimmästä toimipisteestä laskettuna jos asiakkaan toimipiste sijaitsee kaupunkialueen ulkopuolella. 

Hinta sisältää 7 päivän näkyvyyden artikkelille etu- ja artikkelisivun nostopaikalla 
(max. 50%-100% sivunäytöistä) yhdessä lehdessä, oman artikkelisivun sisältäen 
tekstiä, kuvia, videoita ja linkkejä, oman koostesivun sisältäen kaikki mainostajan 
omat artikkelit, raportoinnin artikkelista.

Natiivimainonta printissä

Sisällöntuotanto
Sisältömarkkinoinnin ratkaisuissa kaikesta tärkeintä on timanttinen sisältö, 
joka herättää juuri halutun kohderyhmän kiinnostuksen. Voit antaa tuotannon 
kokonaan ammattilaistemme käsiin, jolloin saat sisällön avaimet käteen -peri-
aatteella. Lisäksi aineisto on vapaassa käytössäsi.

VIDEOTUOTANTO
Videolla saat natiivimainontaasi lisää tehoa ja meiltä saat ammattitaidolla toteutettua 
videotuotantoa hyvinkin erilaisiin tarpeisiin. Oli kyseessä sitten ytimekäs asiakasrefe-
renssi tai pidempi yritysesittely, voimme tarjota sinulle avaimet käteen -ratkaisun.
Kysy lisää mediamyynnistämme!

Etelä-Suomen Sanomat, Helsingin Uutiset, Keskisuomalainen, Savon Sanomat

1 kpl 3 kpl 5 kpl
1 680€ 4 280€ (15% alennus) 5 880€ (30% alennus)

Aamuposti, Länsiväylä, Itä-Häme, Keski-Uusimaa, Tamperelainen, Uusimaa,  
Vantaan Sanomat

1 kpl 3 kpl 5 kpl
840€ 2 140€ (15% alennus) 2 940€ (30% alennus) 

Lappeenrannan Uutiset, Iisalmen Sanomat, Länsi-Uusimaa, Mäntsälän Uutiset, 
Nurmijärven Uutiset, Seinäjoen Sanomat, Sipoon Sanomat, Vihdin Uutiset, 
Warkauden Lehti, Loviisan Sanomat

1 kpl 3 kpl 5 kpl
505€ 1 290€ (15% alennus) 1 770€ (30% alennus) 

Etelä-Saimaa, Itä-Savo, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat,  
Länsi-Savo, Uutisvuoksi

1 kpl 3 kpl 5 kpl
550€ 1 400€ (15% alennus) 1 920€ (30% alennus)

Sisällöntuotannon paketit ja hinnat 

Sisältö Super (950 € + alv) Midi (600 € + alv) Mini (350 € + alv) 

Suunnittelu Sisältösuunnittelu tuotta-
jan kanssa, taustatyö

Sisältösuunnittelu 
tuottajan kanssa

Aloituskyselylomake 
sähköpostilla asiakkaalle

Haastattelu 1-2 haastattelua  
(etä/live) maks. 60 min

1 etähaastattelu 
maks. 60 min 30 min etähaastattelu

Kuvat Max. 5 kuvaa Max. 3 kuvaa Asiakkaan omat kuvat, 
asiakas toimittaa itse

Tekstin merkkimäärä n. 4 000 riippuen julkaisusta n. 3 000 Max. 2 500

Taitto

Digi 
Printti 1/2, 1/1 tai aukema 
asiakkaan graafista ilmettä 
hyödyntäen tarvittaessa

Digi 
Printti 1-1/2 sivu, 
valmis pohja

Digi 
Printti 1/2 sivu, 
valmis pohja

Tarkistuskierrokset Max. 3 Max. 2 Max. 1

Julkaisu
Asiakkaan omissa kana-
vissa sekä Keskisuomalai-
sen valituissa medioissa

Julkaisu Keskisuomalai-
sen mediassa tuotannon 
edellytys, jaettavissa myös 
asiakkaan omissa kanavissa

Julkaisu Keskisuomalai-
sen mediassa tuotannon 
edellytys, jaettavissa myös 
asiakkaan omissa kanavissa

verkkopalvelu hinta

www.ess.fi 1680 €

www.forssanlehti.fi 550 €

www.hameensanomat.fi 840 €

www.itahame.fi 840 €



Näköislehdellä tarkoitetaan pai-
netun sanomalehden digitaalista 
versiota, joka voi olla joko pelkkä 
näköislehti ja / tai painetun lehden 
sovelluksen näköislehti. Kyseessä 
on uutissisältö, jota pääsee luke-
maan tilattavissa lehdissä vain leh-
den tilaajat. Näköislehden 
mainosmuoto on välisivun mainos, 
joka näytetään tietyn sivunvaihdon 
jälkeen. 

Mallit vaaka- ja pystymuotoisesta näköislehden välisivun 
mainoksista.

Monisivuinen mainos muodostuu useammasta mainosnäkymästä, jota voidaan se-
lata eteenpäin joko pyyhkäisemällä pystysuunnassa tai nuolipainikkeista painamal-
la. Mainospohja soveltuu erinomaisesti esimerkiksi printtiesitteiden, tarjousliitteiden 
ja asiakaslehtien käyttämiseen mainoksena. Jokaiseen mainosnäkymään lisätään 
painike, josta ohjataan kampanjasivustolle. 
Monisivuisesta mainoksesta tallennetaan Richie Ads -mainosanalytiikkaa sivunvaih-
doista. Aineistoista muodostetaan pysty- ja vaakaorientaatiossa toimiva responsiivi-
nen rich media -aineisto.

Monisivuinen esitemainos

Näköislehden videomainos
Videomainos on kokosivun mainosmuoto, jossa mainostajan video toistetaan 
autoplayllä käyttäjän saapuessa mainosnäkymään. Käyttäjä voi kytkeä videoon 
äänet mainoksen oikeassa alakulmassa olevasta ikonista, oletuksena video 
toistetaan ilman ääniä.  Mainos toimii käyttäjän laitteella sekä pysty- että vaa-
kaorientaatiossa. Videoplayer sijoitetaan mainokseen keskiosaan mainostajan 
toimittamien taustakuvien päälle, joihin voi sijoittaa mahdolliset kuva- ja teks-
tielementit. Taustakuvissa on koko sivun kattava linkkialue, johon kiinnitetään 
mainostajan toimittama linkki.

Näköislehden mainonnan tarkemmat aineisto-ohjeet löydät osoitteesta: 
meks.fi/aineisto-ohjeet

Hinnoista myönnetään asiakasalennus ja mediatoimistoalennus -15 %. Hinta alv. 0 %.

Kuvamainos Monisivuinen Videomainos

Etelä-Suomen Sanomat 1150 € 1450 € 1275 €

Forssan Lehti 635 € 865 € 750 €

Hämeen Sanomat 990 € 1265 € 1100 €

Itä-Häme 290 € 575 € 405 €

Näköislehden välisivun mainos
Valmiin aineiston hinta / viikko. Hintaan lisätään alv 24%

Näköislehden välisivun mainos



Digitaalinen ulkomainonta

LIIKENNEASEMAMEDIAT DIGINÄYTÖT BRUTTOKONTAKTIT
Neste K Janakkala Linnatuuli Itä 4 kpl 7445
Neste K Janakkala Linnatuuli Länsi 4 kpl 8052
Neste Automaatti Hämeenlinna Tiiriö CM  4 kpl 10429
Neste K Hämeenlinna Idänpää 6 kpl 9993
Neste Tuulos Kauppakeskus Tuulonen 4 kpl 2482
Neste OK Lahti Laune 6 kpl 5296
Neste K Lahti Karisto 4 kpl 12113
Neste K Lahti Kivistönmäki 6 kpl 5966
Neste OK Lahti Taukotuuli 6 kpl 4757
Neste Express Lahti Hennala 6 kpl 6459
Neste K Orimattila Tuuliharja 8 kpl 9672
Neste OK Kuhmoinen 4 kpl 1675
Neste Automaatti Heinola, KCM 2 kpl 6965
Neste OK Heinola Vierumäki 6 kpl 8046
Neste OK Hartola Jari-Pekka 8 kpl 6793
Neste OK Sysmä Sysmäntie 4 kpl 4057
Neste OK Iitti Kausala 4 kpl 3600
Neste OK Matkakeidas 4 kpl 6430
Neste OK Janakkala Turenki 4 kpl 8612
Neste Express Forssa 4 kpl 9085
Neste OK Forssa 4 kpl 4660

Hinta 90€ / vko / paikka

BIG ONE -ULKOMAINOSNÄYTÖT  BRUTTOKONTAKTIT
Neste K Kivistönmäki Lahti  98000
Neste Matkakeidas Hollola  102200
Heinola Vuohikallio  33124
Heinola Tähtiniemi  26775
Heinola Veljeskylä  22900
Lahti Saimaankatu  38500
Lahti Hämeenlinnantie, itään  114100
Lahti Hämeenlinnantie, länteen  114100
Forssa Hämeentie  36773
Forssa Tampereentie  29942
Forssa Yhtiönkatu  35356

Hinta 390€ / vko / paikka

Hintaan lisätään alv. 24%

Hintaan lisätään alv. 24%



Paikallis- ja pikavuorobussien digitaaliset näytöt

PAIKALLISLIIKENNE MATKUSTAJAMÄÄRÄ HINTA / VKO
Hämeenlinnan paikallisliikenne 30000 480 €

PIKAVUOROLIIKENNE MATKUSTAJAMÄÄRÄ HINTA / VKO
Hämeenlinnan pikavuorobussit 1510 350 €
Lammin pikavuorobussit 1400 50 €
Heinolan pikavuorobussit 5550 135 €
Lahden pikavuorobussit 11000 250 €
Hartolan pikavuorobus 5150 125 €
Kuortin pikavuorobussit 5550 125 €
Forssan pikavuorobussit 2900 75 €

▶ Näy siellä missä kuluttajat liikkuvat
▶ Ohittamaton mainospaikka
▶ Jakamaton huomio 
▶ Sijaitsevat lähellä ostopaikkaa
▶ Mainonta kohdennettavissa alueellisesti
▶ Kirkkaat, suuret ja laadukkaat näytöt
▶ Mahdollisuus video- tai still-mainontaan

Miksi digitaalinen ulkomainonta?

Valmiiden aineistojen tarkistusmaksu: Maksun suuruus on 5 € + voimassa oleva alv. ja se 
veloitetaan 1.6.2022 jälkeen tehdyistä uusista kaupoista. Tarkistusmaksu veloitetaan valmiin 

julkaisukelpoisen aineiston tarkistamistyöstä. Tarkistettaessa katsotaan, että aineisto on oikean 
kokoinen, aineistomuodon ja että se on asiasisällöltään julkaistavissa.

Hintoihin lisätään alv. 24%



Verkkoaineistot toimitetaan osoitteeseen 
digimainonta@hameenmedia.fi 

Aineiston toimituksen yhteydessä ilmoita seuraavat tiedot:
- Mainostajan ja kampanjan nimi ja yhteystiedot
- Julkaisupäivä(t)/-aika
- Näyttöjen määrä
- Kohdemedia (mikä verkkosivu, mainospaikka tai mainosratkaisu)
- Kampanjan www-osoite, johon mainoksen tulee klikatessa ohjata
- Materiaalin toimittajan yhteystiedot / yritys / yhteyshenkilö

Display-mainonta

Kaikkien aineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla 
HTTPS-yhteensopivia. Mainokset sijoitetaan paikoilleen kampanjan 
ensimmäisenä päivänä kello 10.00 mennessä.

Natiivimainonta: 
Natiivimainosten ja -artikkeleiden aineisto on toimitettava viimeis-
tään 4 arkipäivää ennen kampanjan alkua. Natiiviartikkeleissa on 
sallittua käyttää vain no follow -linkkejä. Natiiviartikkelista lähe-
tetään nähtäväksi esikatseluversio, jota on mahdollista muokata 
enintään 2 kertaa.

Aineistojen toimitus

Display-mainonnan aineistoaikataulu
Digiratkaisu Valmisaineistot Valmistettavat aineistot
GIF‐, JPG‐ tai PNG‐kuva‐aineistot, kolmannen osapuolen tägimateriaali 
Erikoisratkaisu ja kaikki muut kuin kuvamainosmuodot

Digiratkaisu Valmisaineistot Valmistettavat aineistot

GIF‐, JPG‐ tai PNG‐
kuva‐aineistot,
kolmannen osapuolen 
tägimateriaali

Kolme arkipäivää en-
nen kampanjan alkua 
klo 12.00 mennessä.

Kolme-viisi arkipäivää ennen 
kampanjan alkua klo 12.00 
mennessä.

Erikoisratkaisut ja 
kaikki muut kuin kuva-
mainosmuodot

Viisi arkipäivää ennen 
kampanjan alkua klo 
12.00 mennessä.

Viisi arkipäivää ennen 
kampanjan alkua klo 12.00 
mennessä.

Aineiston myöhästyminen: 
Jos aineiston toimitus myöhästyy, aineisto on sisällöllisesti arveluttavaa 
tai teknisesti toimimatonta, Hämeen Media ei takaa kampanjan alka-
van haluttuna ajankohtana. Hämeen Media ei vastaa aineiston virheel-
lisyydestä johtuvasta kampanjan alun myöhästymisestä, mutta pyrkii 
huomauttamaan tästä hyvissä ajoin asiakkaalle. Hämeen Media pidät-
tää itsellään oikeuden poistaa näkyvistä ohjeiden vastaisen aineiston. 
Aineisto palautetaan näkyville, kun asiakas on korjannut sen ohjeis-
tuksen mukaiseksi. Jos aineisto aiheuttaa kampanjan aikana teknisiä 
ongelmia, on Hämeen Medialla oikeus poistaa mainos sivustolta.

Verkkoaineiston vaihtaminen: 
Kampanjaa varattaessa on ilmoitettava, montako mainosta kam-
panjaan tulee ja miten niitä halutaan vaihdettavan. Kampanja-ai-
kana aineiston voi halutessaan vaihtaa kerran per mainospaikka 
per kampanja-aika. Vaihtoaineiston toimitus on aineistoaikataulun 
mukainen. Useammasta mainoksen vaihdosta laskutamme tunti-
veloituksen mukaisesti, samoin kuin yllättävistä kampanjan aikana 
tapahtuvista vaihdoista. Veloitus minimissään 40 euroa (+alv).

Verkkokampanjoiden todennus ja näyttötakuu: 
Kampanjat todennetaan Hämeen Median mainonnanhallintajär-
jestelmällä. Mikäli kampanja alittaa 95 % ostetusta näyttömäärästä, 
kampanjaa voidaan jatkaa kunnes näytöt täyttyvät tai puuttuvat 
näytöt hyvitetään Asiakkaan seuraavassa kampanjassa mainosnäyt-
töinä. Mikäli mainosnäytöt jäävät kampanjan loputtua tavoitteesta 
alle viisi (5) prosenttia, ei mainosnäyttöjä korvata. Mikäli Asiakkaan 
aineisto on toimitettu myöhässä, Hämeen Media ei vastaa näyttöta-
kuun toteutumisesta.  



Display-mainonnan aineistoaikataulu
Digiratkaisu Valmisaineistot Valmistettavat aineistot
GIF‐, JPG‐ tai PNG‐kuva‐aineistot, kolmannen osapuolen tägimateriaali 
Erikoisratkaisu ja kaikki muut kuin kuvamainosmuodot

Yleisimmät display-mainosmuodot ja kilotavurajat

Tietokone ja tabletti

Kilotavurajat ovat ehdottomia emmekä valitettavasti voi niissä joustaa. Kilotavurajoja ei voi kiertää käyttämällä loadereita tai 
kolmannen osapuolen tagiä. Kaikkien aineistojen ja mahdollisten seurantapikseleiden tulee olla HTTPS-yhteensopivia.

Mobiili

Mainosmuoto Koko (px) Max. tiedostokoko / kuva (kt) Max. tiedostokoko / HTML5 (kt)
Digikokosivu 620 x 891 200 250
Avaussivun hallinta 600 x700 200 Ei sallittu
Maksiparaati 980 x 552 200 250
Paraati 980 x 400 200 250
Paraatikaruselli 980 x 250 200 250
Panorama 980 x 120 100 250
Jättiboksi 468 x 400 100 250
Tuplaboksi 468 x 600 100 250
Mainosboksi 300 x 250 100 250
Pystyparaati 300 x 600 100 250
Tikkeri 1600 x 45 100 Ei sallittu
Tarranurkka 300 x 200 100 Ei sallittu

Boksikuutiot (rich media) 300 x 250/
300 x 300/300x431 250 250

Jättiboksikuutiot (rich media) 468 x 400/468 x 600 250 250

Mainosmuoto Koko (px) Max. tiedostokoko / kuva (kt) Max. tiedostokoko / HTML5 (kt)
Mobiiliparaati 300 x 300 100 250
Mobiilipanorama 300 x 150 100 250
Mobiilikuutio 300 x 300 / 300 x 431 250 250
Mobiilipystyparaati 300 x 600 100 250



Tarkemmat tiedot 
www.keskisuomalainen.com/myyntiehdot

Maksun saaja
Hämeen Media Oy
y-tunnus 3221753-8

Pankkiyhteys
Nordea  
FI55 2028 3800 0305 28 
BIC: NDEAFIHH

Osuuspankki  
FI21 5612 1120 0016 04 
BIC: OKOYFIHH

Maksuehdot
Yritysasiakkaat 10 pv netto
Yksityisasiakkaat 14 pv netto

Viivästyskorko
Korkolain 4 §:n mukaisesti.

Huomautukset
Laskutusta koskevat huomautuksen on tehtävä kahdeksan (8) arkipäivän ku-
luessa laskun päiväyksestä.

Luotollinen myynti
Hämeen Media Oy edellyttää luotollisessa ilmoitusmyynnissä asiakkailta y-tun-
nuksen tai henkilötunnuksen antamista asiakkaan oikeusturvasyistä.

Valmiiden aineistojen tarkistusmaksu
Tarkistusmaksu 5 € + alv. veloitetaan kaikista medioista: printti, digi-, radio- ja 
ulkomainonnan mainoksista.  Tarkistusmaksu veloitetaan valmiin julkaisukel-
poisen aineiston tarkistamistyöstä. Tarkistettaessa katsotaan, että aineisto on 
oikeassa koossa ja muodossa sekä asiasisällöltään julkaistavissa.

Mainosvalmistus
Digimainosten valmistus erillisen hinnaston mukaan.

Laskutuksen käsittelykulu
Paperilaskusta veloitamme yritysasiakkailta 7 € + alv, yksityisasiakkailta 3 € (sis. 
alv). Verkkolaskut ja sähköpostilaskut veloituksetta.

Arvonlisävero
Ilmoitushinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, jollei erikseen toisin mainita. Hintoihin 
lisätään kulloinkin voimassa olevat viranomaisten julkaisutoimintaan määräävät 
verot ja maksut.

Peruutukset
Ilmoitusten peruutuksiin pätee sama aikataulu kuin ilmoitusvarauksiin. Peruu-
tetuista jo tehdyistä ilmoituksista veloitetaan mainoksen valmistuksesta aiheu-
tuneet kustannukset kokonaisuudessaan. Jos peruutus tehdään määräajan 
jälkeen tai mainosaineistoa ei toimiteta julkaistavaksi, veloitetaan varatun ilmoi-
tustilan nettohinta sekä mahdolliset mainoksen valmistuksesta aiheutuneet 
kustannukset.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot
Muistutus virheellisestä julkaisusta on tehtävä kahdeksan (8) vuorokauden ku-
luessa ilmoituksen julkaisemisesta lehdessä tai sähköisen kampanjan päättymi-
sestä. Muistutus laskutusvirheestä on tehtävä viimeistään kahdeksan (8) vuoro-
kauden kuluessa laskutuspäivästä. 
Lehti ei vastaa painovirheistä, jotka johtuvat epäselvistä käsikirjoituksista tai 
puhelimessa sattuneista väärinkäsityksistä. Vedosilmoitusten osalta vastuu il-
moituksen oikeellisuudesta siirtyy asiakkaalle. Lehti ei anna hyvitystä vähäisestä 
painovirheestä, joka ei vaikuta ilmoituksen ymmärtämiseen eikä vähennä sen 
arvoa. Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta tai ilmoituksen poisjäännistä 
rajoittuu enintään maksettuun ilmoitushintaan.

Tietosuoja
Voit tutustua Mediatalo Keskisuomalaisen tietosuojainformaatioon 
www.keskisuomalainen.com/tietosuojalauseke

Myyntiehdot


