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Kuljetusalan
ammattilehti!

Koeajoja, uutuuksia sekä 
käyttäjien kokemuksia.

Hyppäämme mukaan kyytiin 
alan ammattilaisten arkeen.

KALUSTOESITTELY TIEN PÄÄLLÄ

MIKÄ LEHTI? MAINOSTA 
MEILLÄ!

ILMOITUSHINNAT & 
AIKATAULU ILMOITUSKOOT KUSTANTAJAJAKELU &

LEVIKKI YHTEYSTIEDOT



Hyvä ammattilehti kertoo lukijalleen alan arjesta 
sellaisena kuin työn tekijä sen näkee ja kokee. 
Lisäksi se tarjoaa hyödyllistä tietoa uutuustu-

otteista koeajojen ja uutisten muodossa, sekä viihdyttää 
esittelemällä kalustoa joka merkitsee omistajalleen tav-
allista työkalua enemmän. Rivien välistä huokuu myös 
lehden tekijöiden vankka ammattitaito ja henkilö-
kohtainen intohimo alaa kohtaan.

Raskas Kalusto on ollut alansa luetuin aika-
kauslehti ensimmäisestä numerosta lähtien. 
Menestyksen eteen on tehty ja tehdään töitä to-
sissaan. Toimituksen panostus näkyy vahvasti 
jokaisen numeron sivuilla. Laadukkaalla kuvi-
tuksella ja mukaansatempaavalla tekstillä to-
teutettuihin artikkeleihin haetaan aiheita maan 
joka kolkalta ja usein rajojen ulkopuoleltakin.

Päätoimittaja Juha Pokki

Mikä lehti?

 Tapahtumat
Uutuudet ja kuulumiset  
tapahtumista tuoreeltaan.

 Uutispalsta
Alan uutuustuotteet ja 
muut ajankohtaisuudet.

 Koeajot
Koeajamme raskasta  
kalustoa laidasta laitaan.

 Esittelyt
Esittelemme kuljetusalan ja siihen liittyvät
tekijät ja ilmiöt positiivisessa hengessä.

Alan luetuin
aikakauslehti!

8 kertaa  
vuodessaMediatiedot 2023



Tavoita hankinnoista 
päättävät tehokkaasti!

Levikki
Levikkimme on 14 000 kap-
paletta per ilmestynyt nu-
mero. Lukijamäärämme 
on n. 70 000 henkilöä 
ja tavoitamme suuren 
osan alalla toimivista 
yrityksistä, joita on n. 
13 000 kappaletta.

Jakelu 
Vuonna 2023 lehden peruspainosmäärä on 16 000 kappaletta, 
joka menee tilaajille sekä myyntiin noin 3 000 Lehtipisteeseen 
kautta maan. Jakelun hoitaa Lehtipiste Oy.

Kotimaista ja ekologista! 
Kotimaista sisältöä, suomalaiselle 
paperille painettuna. Lisäksi lehden 
paperi sekä tuotantoprosessi ovat 
sertifioidusti ympäristöystävällisiä.
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Lehden laadukas, 
hyväntuulinen ja kiinnos-

tava sisältö sekä tasokas  
kuvitus ovat saaneet  

lukijoilta paljon  
kiitosta.

Maksullinen lehti 
luetaan huolellisesti  

kannesta kanteen ja  
säilytetään pitkään.

Ilmoitukset 
erottuvat erittäin  

hyvin, koska sisällöstä aina 
vähintään 70 % on 

toimituksellista.

Teemme työtä 
tosissamme lukijoiden ja 
ilmoittajien intressit 

huomioiden, siellä missä  
työ tehdään.

Lukijoinamme 
on henkilöitä, jotka 

päättävät tai vaikutta-
vat yrityksensä laite-

hankintoihin.

Olemme 
sitoutumaton  

kuljetusalan äänen- 
kannattaja.

Ilmoitusten 
valmistus sisältyy 
ilmoitushintoihin.

Lehti on 
irtonumeromyynnissä 

kaikkien saatavilla,  
toisin kuin monet 

kilpailijat.

Lehti on 
kustannustehokkain  

tapa tavoittaa laaja 
ammattikunta.

Miksi mainostaisit  
Raskas Kalusto -lehdessä?



Koko 4-väri

2/1 (aukeama) 3 690 €

1/1 (takasivu) 2 490 €

1/1 1 890 €

1/2 1 190 €

1/3 790 €

1/4 650 €

1/6 450 €

1/12 280 €

RaskasKalusto.fi -mainosbannerit

300 px × 250 px 30 € / 1000 näyttöä

980 px × 400 px 50 € / 1000 näyttöä

Tekniset tiedotIlmoitushinnat

Määräpaikat: +10 %  
Vuosisopimusalennus: –30 %
Mainostoimistoalennus: –10 %  
Hintoihin lisätään alv.

Lehden koko: A4 (210 x 297 mm)
Sidonta: Liimattu
Painomenetelmä: Heatset
Painopaikka: PGM
ICC-profiili: ISO Coated v2 (kannet), 
ISO Coated v2 300% (sisäsivut)

Peruutukset: Peruutukset tulee tehdä kolme viikkoa ennen 
ilmestymispäivää. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista 
veloitamme hinnaston mukaisen ilmoitushinnan. 

Reklamaatiot: Reklamaatiot tulee tehdä kahdeksan päivän 
kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Kustantajan vastuu 
rajoittuu ilmoitushintaan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Aikataulu 2023
Lehti Aineisto pvm. Ilmestyy Messut

1/2023 5.1.2023 26.1.2023

2/2023 10.2.2023 2.3.2023 Suuri postitusnumero

3/2023 17.3.2023 6.4.2023

4/2023 21.4.2023 11.5.2023 Kuljetusnäyttely

5/2023 2.6.2023 22.6.2023 Power Truck Show

6/2023 11.8.2023 31.8.2023 Maxpo

7/2023 29.9.2023 19.10.2023

8/2023 24.11.2023 14.12.2023 Hyvää joulua!

1/12
63 x 69

1/6 vaaka
129 x 69

1/6 pysty
63 x 142

1/4 pysty
96 x 142

1/4 vaaka
195 x 69

1/3 vaaka
195 x 94

Ilmoituskoot

2/1  (aukeama)
420 x 297

(+ 5 mm leikkausvara)

1/2 pysty
101 x 297

(+ 5 mm leikkausvara)

1/1 (kokosivu)
 210 x 297

(+ 5 mm leikkausvara)

1/2 vaaka
210 x 147

(+ 5 mm leikkausvara)

1/3 pysty
63 x 287

1/1 (takasivu)
 210 x 297

(+ 5 mm leikkausvara)

Aineistot: materiaali@raskaskalusto.fi



 

Amerikan Rauta
Rakkaudesta rautaan
Amerikan Rauta on lehti kaikille, joille amerikkalaiset ajopelit ja 
niiden rakentelu ei ole vain harrastus, vaan elämäntapa. Lehti 
käsittelee jenkkiharrastekenttää tämän päivän näkökulmasta 
unohtamatta tapahtumien ja cruisingien merkittävää roolia.

www.amerikanrauta.fi 

Klassikot
Autoilun ajankuvaa
Klassikot on aikakauslehti, joka sisältää juttuja 1950–1980-lu-
kujen autoista ja entisöintiprojekteista, tapahtumarepor-
taaseja, ohjeita ja vinkkejä oman auton kunnostamiseen 
sekä saman aikakauden klassikkomoottoripyöriä ja mopoja. 

www.klassikot.fi 

Raskas Kalusto
Alan johtava ammattilehti
Raskas Kalusto kertoo lukijalleen alan arjesta sellaisena kuin 
työn tekijä sen näkee ja kokee. Lisäksi se tarjoaa hyödyllis-
tä tietoa uutuustuotteista koeajojen ja uutisten muodossa, 
sekä viihdyttää esittelemällä alan kalustoa. 

www.raskaskalusto.fi 

Vanhat Koneet
Rautaista luettavaa
Vanhat Koneet on uudenlainen aikakauslehti koneharrasta-
jille. Esittelemme traktoreita, maansiirtokoneita, kuljetus-, 
auraus- ja maaurakointikalustoa. Kerromme myös mennei-
den vuosikymmenien työtavoista ja ilmiöistä.

www.vanhatkoneet.fi 

Koneurakointi
Raudanluja ammattijulkaisu
Koneurakointi on uusi ja reilusti erilainen ammattilehti, joka 
on suunnattu alan yrittäjille ja ammattilaisille. Lehden sivuil-
ta löydät tuoreet uutiset, koneuutuudet sekä paljon hyödyl-
listä tietoa itse koneista, työmenetelmistä ja alan osaajista.

www.koneurakointi.fi 

Viipalemediat Oy
Tiilitehtaankatu 47, PL 350, 65101 Vaasa
Puh. 06 2810 100 • Y-tunnus: 1072207-4 • www.viipalemediat.fi 

Kustantaja
Viipalemediat Oy  on vakavarainen suomalaisomistuk sessa oleva yritys. Muita tuotteita ovat Koneurakointi, Vanhat Koneet, Klassikot ja Amerikan Rauta. Lehtien ohella 
valikoimastamme löytyy kotimaista kirjatuotantoa moneen lähtöön. Kaikki ovat myydyimpiä omissa segmenteissään – eli osaamme tehdä kiinnostavia lehtiä ja kirjoja!



www.raskaskalusto.fi

Ota yhteyttä! 
Suunnitellaan Teille toimiva ja kilpailukykyinen kampanja.

Peppe Haapala
GSM 050 4147 559 
peppe.haapala@raskaskalusto.fi

Susanne Ripsomaa
GSM 050 4147 553
susanne.ripsomaa@raskaskalusto.fi

Ari Isosomppi
GSM 0500 862 383
ari.isosomppi@raskaskalusto.fi

Ilmoitusmyynti

Päätoimittaja: Juha Pokki
Toimituksessa: Iikka Kekko, Harri Onnila

Lehdistötiedotteet ja muut 
toimitukselliset asiat:
toimitus@raskaskalusto.fi

Sähköiset osoitteet 
etunimi.sukunimi@raskaskalusto.fi 
myynti@raskaskalusto.fi 
materiaali@raskaskalusto.fi

Toimitus

Olemme kuljetusalan ytimessä,  
nyt ja tulevaisuudessa! 
 


