
 
 

Tehokas ilmoituskanava – ainoa laatuaan 
 

YksityistieUutiset on valtakunnallinen yksityistieasioiden tiedotus- ja ilmoituslehti 
 

 
 

 
 Ainoa laatuaan lukijakunnaltaan ja levikiltään  
 Ilmestyy vuoden 2018 alussa (15. kerta) 
 Painos 23.000, josta 19.000 postitetaan  

o suurimmille tiekunnille, kunnille 
o metsäkeskuksille, tieisännöitsijöille 
o ELY-keskuksille, maanmittaustoimistoille  
o metsähallitukselle, metsäyrityksille  
o Tieyhdistyksen jäsenille 

 Jaetaan Talvitiepäivillä ja Yksityisteiden Talvipäivässä sekä  
 tieisännöitsijöiden kautta  
 Julkaisija Suomen Tieyhdistys ry yhteistyössä     

liikenneviranomaisten kanssa.  
 
YksityistieUutiset on linkki palveluntarjoajien ja  
viranomaisten sekä toisaalta tiekuntien, muiden  
yksityisteiden tienpitäjien ja haja-asutusalueiden  
ihmisten välillä.  
 

Tarjoamme Teille mahdollisuuden kertoa palveluistanne!  
 
Tiekunnat, tieosakkaat, kunnat sekä muut toimijat ja tienkäyttäjät kaipaavat tietoa  
- rummuista, silloista ja muista kuivatuslaitteista 
- opasteista, valaistuksesta 
- kiviaineksista ja muista tienpitomateriaaleista 
- koneista ja laitteista  
- suodatinkankaista, päällysteistä 
- urakoitsijoista ja asiantuntijapalveluista yms. osaamisesta 
- vakuutus- ja rahoituspalveluista 
 
LEHTI: Tabloid, nelivärinen, 6-palstainen, palstan leveys 40 mm, laajuus 16 sivua, painos 23.000.  
ILMOITUSHINNAT: 2,40 euroa/ppm (+ alv 24 %)  
ILMOITUSVARAUKSET:  
- www.tieyhdistys.fi 
- puh. 040 591 7655, email: tanja.pietarila-juntunen@tieyhdistys.fi  
- Suomen Tieyhdistys, PL 55, 00441 Helsinki 
 

ILMOITUSAINEISTOT: viimeistään 24.11.2017 



 
 

I L M O I T U S V A R A U S 
(Ilmoitusvarauksen voi tehdä myös osoitteessa www.tieyhdistys.fi) 

 

Totta kai, ilman muuta! Varaamme ilmoituksen vuoden 2018 alussa ilmestyvästä  
YksityistieUutiset -lehdestä!  

 
Valmiiksi räätälöityjä kokoja ja hintoja (Tabloid-lehti, koko noin 290 x 400 mm, palsta 40 mm) 

Vakiokokoja 
 

Leveys x korkeus          
mm x mm 

Hinta 
(+ alv 24 %) € 

Hinta etusivulla  (+ 
alv 24 %) € 

1/2 s. vaaka 
1/2 s. pysty 

258 x 182 
127 x 365 

2.500 - 

1/4 s. vaaka 
1/4 s. pysty 

258 x 91 
127 x 182 

1.290 1.995 

1/8 s. (3 palstaa leveä) 127 x 91 650 995 

2 palstaa leveä 83 x 100 480 735 

2 palstaa leveä 83 x 50 240 365 

 
Palstahinnat 2,40 €/pmm (+ alv 24 %), etusivulla 3,70 €/pmm  
Etusivulla julkaisija pidättää oikeuden rajoittaa ilmoitusten määrää 

 
 
Ilmoituksen koko  __________________________________________________________ 
 
Ilmoittaja  _________________________________________________________________ 
 
Osoite  ___________________________________________________________________ 
 
Yhteyshenkilö  _____________________________________________________________ 
 
Puhelin  __________________________________________________________________ 
 
Sähköposti  _______________________________________________________________ 
 
Laskutusosoite, jos eri kuin yrityksen osoite 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Ilmoitusvaraukset ja aineistot viimeistään 24.11.2017.  
Lehti ilmestyy viikolla 2/2018. 
 
Haluamme laskutuksen vuonna 2017 ______(x).  

                 vuonna 2018 ______(x). 
 

 
Suomen Tieyhdistys ry 

www.tieyhdistys.fi 
PL 55, 00441 Helsinki 

Tanja Pietarila-Juntunen 040 591 7655, tanja.pietarila-juntunen@tieyhdistys.fi 
 

 


