Aineisto-ohjeet 2022
Ilmoitusten leveysmitat
1 palsta
2 palstaa
3 palstaa
4 palstaa
5 palstaa
6 palstaa
7 palstaa
8 palstaa

44 mm
92 mm
140 mm
188 mm
236 mm
284 mm
332 mm
380 mm

Etusivun ilmoituskoko on
380 x 460 mm
Kokosivun ilmoituskoko on
380 x 510 mm
Takasivun ilmoituskoot:
• kokosivu
380 x 460 mm
• muutoin max korkeus voi olla
255 mm
Aukeaman ilmoituskoko on
776 x 510 mm
Täyden palstan ilmoituksen korkeus on
• Tekstissä
490 mm
• Luokitelluissa ilmoituksissa
510 mm
Jos ilmoitus ei ole täyden palstan
korkuinen, sen korkeus voi olla enintään
400 mm

Silmäkulmat

Tekstiin tulevien ilmoitusten aineistopäivä on
ilmestymispäivää edeltävän viikon torstaina.
Tekstin jälkeen/luokiteltujen aineistojen aineistopäivä
on julkaisuviikon maanantaina klo 16.00 mennessä.
Mikäli ilmoitus tai liite on tehty valmiiksi ja se peruutetaan
sisäänottoajan jälkeen, ilmoitus- tai liitehinnasta
veloitetaan 50 %.

Ilmoitusvaraukset ja aineistot
puh. 020 413 2321
ilmoitus@mt.fi

Aineiston tallennusmuodot
PDF on valmiin aineiston suositeltava tallennusmuoto.
Painovalmis PDF ei saa sisältää väriprofiileja.
Fontit on sisällytettävä PDF-tiedostoon.
Väriprofiili kuville (CMYK): WAN-IFRAnewspaper26v5.icc
Lisää viestiin lähettäjän yhteystiedot.

Aineiston toimitus

• Etusivu 60 x 30 mm
• Takasivu 92 x 30 mm
• Sääsivu 44 x 40 mm

Ilmoitusten minimikoot
•
•
•
•
•
•
•

4-väri-ilmoitukset tekstissä
200 pmm
Lisäväri-ilmoitukset tekstissä
200 pmm
4-väri-ilmoitukset tekstin jälkeen
50 pmm
Lisäväri-ilmoitukset tekstin jälkeen
30 pmm
Kuvalliset ilmoitukset
50 pmm
Mv-ilmoitukset tekstin jälkeen
20 pmm
Alle 20 pmm:n ilmoitukset riveinä:
pienin 2 riviä, suurin 5 riviä
• Tehokehys-ilmoituksen koko
20–45 pmm
• Ilmoituksen koko määritellään 5 mm:n tarkkuudella

Ilmoitusten sisäänjättöaikataulu
Ilmestymispäivä
Maanantai
Keskiviikko
Perjantai

Ilmoitusaineistojen jättöaikataulu
Metsänomistajanumeroon

Sisäänjättö
pe klo 10.00
ma klo 16.00
ke klo 16.00

Alle 10 Mt:n aineistot sähköpostilla:
ilmoitus@mt.fi
Tiedostosiirtona (yli 10 Mt): Owncloud-aineistopalvelu:
Ilmoitusaineiston siirtoa varten tarvitaan
linkki, jonka saat ilmoitusvalmistuksesta:
ilmoitus@mt.fi tai puh. 020 413 2471
Katso ohjeet netistä: mediamyynti.mt.fi

Maaseudun Tulevaisuuden
ilmoitusautomaatti
Ilmoitusautomaatilla on helppo tehdä
lehteen rivi- tai kuvailmoituksia.
Palvelu on avoinna vuorokauden ympäri.
Ilmoitusautomaatissa on valmiita ilmoituspohjia
ja maksu tapahtuu heti.
Ilmoitusautomaatti löytyy osoitteesta: mt.fi/ilmoitus

Ilmoitusten sisäänjättöaikataulu
ilmoitusautomaatilla
Ilmestymispäivä Sisäänjättö
Maanantai
pe klo 10.00
Keskiviikko
ti klo 10.00
Perjantai
to klo 10.00

