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Valtakunnallinen radiomainonta 
Sanoma Media Finland myy radiomainontaa Radio Suomipopille, Radio Rockille, Radio Aallolle, Loopille, 
Helmiradiolle ja HitMixille.  
Valtakunnallista radiomainosaikaa voi ostaa kolmella eri ostotavalla: 

 Radio Velho -paketeilla 

 Kanavakohtaisilla spottihinnoilla (Audioplanner) 

 Spottihintaisilla kanavapaketeilla (Audioplanner) 

 

Radio Velho 

Radio Velho -paketeissa ostetaan kontakteja tietyssä kohderyhmässä. Mainosaika on täysin kelluvaa. Radio 
Velho -kampanjat suunnitellaan X4 Extranetissa. Paketteihin voi tehdä erilaisia painotuksia viikkojen ja 
spottipituuksien mukaan. Lisämaksusta kampanjaan voi ostaa haluttuja ohjelmablokkeja ja tehdä painotuksia tai 
rajauksia viikonpäivien suhteen.  

Radio Velho Staattisessa on etukäteen määritellyt, luonnollisen kuuntelun mukaiset kanavapainotukset. 
Kampanjassa tulee olla vähintään 10 TRP:tä per päivä.  

Radio Velho Dynaamisessa on valittavissa 3–6 kanavaa ja kanavapainotukset ovat räätälöitävissä. Radio Velho 
Dynaamisen vähimmäisostomäärät per kanava ja per päivä ovat: Radio Suomipop 5,0 TRP, Radio Rock 3,0 TRP, 
Radio Aalto 1,5 TRP, Loop 0,6 TRP, Helmiradio 0,3 TRP ja HitMix 0,1 TRP.  

Radio Velho Kanavaostamisessa valitaan haluttu kanava. Vähimmäisostomäärät per kanava ja per päivä ovat 
samat kuin Radio Velho Dynaamisessa.  

Kontaktitakuu myönnetään ostokohderyhmässä niihin Radio Velho -kampanjoihin, joiden minimi TRP-määrä on 
200 TRP:tä ja kampanjan kesto vähintään 3 päivää. Radio Velhossa on koko kampanjalla yksi yhteinen 
kontaktitakuu, ei kanavakohtaisia takuita.  
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Audioplanner 

Kanavakohtainen spottihinta 

Kaikkia kuutta radiokanavaamme voi ostaa yksin tai erilaisina yhdistelminä kanavakohtaisilla spottihinnoilla, ns. 
kiinteänä blokkiostamisena suunnitteluohjelma Audioplannerista. Tällöin mainokset esitetään kunkin kanavan 
oman ajolistan mukaisesti sovituissa ohjelmablokeissa. Blokit ovat kolmen tunnin mittaisia, paitsi yöblokki, joka 
on kuuden tunnin mittainen. Kunkin blokin hinta määräytyy kuuntelijamäärän ja kapasiteetin perusteella. 
Blokkiostamisessa ei ole minimiostomäärää eikä kampanjan pituudelle aseteta rajoituksia. Blokkiostamisessa voi 
määritellä halutun paikan blokissa ja katkossa 20 %:n lisämaksulla. Aktivointiosan lisämaksu on 10 %. 

Spottihintainen kanavapaketti 

Sanoma Media Finlandin radiomainontaa voi ostaa valmiiden kanavapakettien avulla Audioplannerista. 
Valtakunnallisia paketteja on kolme erilaista: NM Total, NM Naiset SAH ja NM Miehet SRH. Valmiissa paketeissa 
ajolistat, esitysmäärät ja spotit ovat kaikilla paketissa mukana olevilla kanavilla samat.  

Yleistä kampanjoihin ja ostamiseen liittyen 

Pituuskertoimet 

Kaikki ilmoitetut hinnat ovat 30 sekunnin mainokselle. Eripituisille mainoksille saa hinnan kertomalla 30 
sekunnin hinnan oheisilla pituuskertoimilla. Audioplannerista löytyvät kertoimet kaikille spottipituuksille.  

 
Kausien avausaikataulu 

 

  

Sekuntia Kerroin Sekuntia Kerroin

5 0,28833 65 1,916667

10 0,49333 70 2,033333

15 0,665 75 2,15

20 0,80333 80 2,266667

25 0,91666 85 2,383333

30 1 90 2,5

35 1,133333 95 2,616667

40 1,266667 100 2,733333

45 1,4 105 2,85

50 1,533333 110 2,96667

55 1,666667 115 3,08334

60 1,8 120 3,20001

Avataan myyntiin

Helmi–toukokuu 1.2.–3.6.  4.12.2017

Kesä–syyskuu 4.6.–30.9. 5.3.2018

Loka–tammikuu 1.10.–31.1. 6.8.2018

Avattava kausi
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Alueellinen radiomainonta 

Alueellista mainosaikaa voi ostaa Audioplannerista kanavakohtaisilla spottihinnoilla Helmiradio Uusimaa- ja 
HitMix Helsinki -kanavilta Uudenmaan alueella. Aluemainontaa on mahdollista ostaa myös kahdella eri Helsinki+ 
-kanavayhdistelmäpaketilla. NM Helsinki+ AHH -pakettiin kuuluvat Radio Aalto, Helmiradio Uusimaa ja HitMix. 
NM Helsinki+ ALHH -paketissa ovat Radio Aalto, Loop, Helmiradio Uusimaa ja HitMix.  

Helmiradion ja HitMixin Uudenmaan ulkopuolisesta aluemainonnasta ja trafikoinnista vastaa Mediatakojat Oy. 
Vuosisopimusalennukset eivät koske Helmiradion ja HitMixin Uudenmaan ulkopuolista alueellista mainontaa. 

Yhteystiedot: Sampsa Jolma, puh. 044 590 2555, sampsa.jolma@mediatakojat.fi. 

 

Radio myyntiehdot 
Mainosajan myynti 

Mainosaikaa myydään tasapuolisesti kaikille mainostajille, mediatoimistoille, mainostoimistoille tai muille 
mainonnan palveluyrityksille (myöhemmin ”Mainostaja”), jotka sitoutuvat noudattamaan radiomainonnalle 
asetettuja yleisiä vaatimuksia ja Sanoma Media Finlandin ohjeita. Näitä myyntiehtoja sovelletaan, kun 
Mainostaja ostaa mainosaikaa Sanoma Media Finlandin radiokanavilta. Mainosaikaa tilattaessa on ilmoitettava 
mainostaja ja mainostettava tuote tai palvelu. Mainosaikaa ostanut asiakas ei ole oikeutettu myymään sitä 
edelleen kolmannelle osapuolelle. 

Sanoma Media Finland pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää varattuja mainosaikoja tai 
peruuttaa tehtyjä aikavarauksia, esim. ohjelman peruuntuessa, siirtyessä tai muusta pakottavasta syystä. 
Mainostajille ilmoitetaan tällaisista muutoksista välittömästi. Sanoma Media Finland pyrkii samalla antamaan 
muuttuneen tai peruuntuneen ajan tilalle uuden vastaavan ajan. 

Hinnat ja alennukset 

Sanoma Media Finland pidättää itsellään oikeuden julkaisemiensa hintojen muuttamiseen. Viimeisimmät hinnat 
ja ehdot löytyvät X4 Extranetista. Hintojen korotus koskee myös tehtyjä mainosaikavarauksia, mikäli Sanoma 
Media Finland ei ole tehnyt Mainostajalle toisenlaista sitovaa tarjousta. Mainostajalla on tällöin oikeus koko 
mainosaikavarauksensa tai sen osan peruuttamiseen tai lyhentämiseen korvauksetta kuuden (6) työpäivän 
kuluessa siitä päivästä, jolloin hintojen korotuksesta on kirjallisesti ilmoitettu Mainostajalle. 

Lainsäädännön tai viranomaisten toimenpiteiden aiheuttamat hinnankorotukset koskevat myös jo tehtyjä 
aikavarauksia ja ulkona olevia tarjouksia. Mikäli mainoksen lähetysaikaa on jouduttu Sanoma Media Finlandin 
riippumattomista syistä siirtämään muuhun kuin varattuun ajankohtaan ja Mainostaja on hyväksynyt siirron, 
Mainostajaa laskutetaan uuden lähetysajan hinnan mukaan. 

Mainosajan hinnasta myönnetään Sanoma Media Finlandin hyväksymille mainos- ja mediatoimistoille 15 %:n 
mainostoimistokorvaus. Sanoma Media Finland edellyttää, että mainostoimistokorvauksen saava mediatoimisto 
noudattaa näitä myyntiehtoja, huolehtii tilaus- ja maksuaikataulujen noudattamisesta, esitysohjeista, vastaa 
täydellä luottotappiovastuulla (del credere -vastuu) välittämistään mainoksista sekä valvoo ja vastaa siitä, että 
sen välittämien mainosten sisältö on lain, hyvän tavan, mainonnan itsesäätelyelinten ja muiden vaatimusten 
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mukainen. Mainostoimistokorvauksen saava mediatoimisto hoitaa asiakkaansa kampanjoiden suunnittelun, 
varauksen ja seurannan ja hyödyntää näissä ammattimaista mediaostamista varten tuotettuja 
tutkimuspalveluja. 

Mainostaja, joka ostaa kampanjan suoraan Sanoma Media Finlandilta ja maksaa sen maksuehtojen mukaisesti, 
saa 12 %:n ennakkolaskutusalennuksen kampanjan bruttohinnasta. Hintoihin lisätään alv 24 %. 

Laskutus ja maksuehdot 

Kampanja laskutetaan viikon jaksoissa (ma–su) mainoksen todellisen lähetysajan perusteella, kuitenkin niin, että 
vähintään peritään vahvistetun aikavarauksen mukainen hinta. Maksuehdot: mediatoimistot 14 pv -1 % ja 30 pv 
netto ja suora-asiakkaat 14 pv netto. Jos kampanja laskutetaan ennakkoon, on maksuehtona 7 pv netto. Yliajalta 
veloitetaan 10 prosentin vuotuinen viivästyskorko ja mahdolliset perimiskulut. Laskutusta koskevat 
huomautukset on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) työpäivän kuluessa laskun lähettämisestä. 

Kampanjatarjouksen voimassaoloaika 

 

Voimassaoloajat lasketaan alkuperäisen varausajankohdan mukaan; vaikka tarjoukseen tehdään muutoksia, 
vahvistuspäivä ei muutu. Pyhäpäivien tai mainosajan korkean kysynnän ajankohtina Sanoma Media Finland 
pidättää oikeuden lyhentää normaaleja vahvistusaikoja. 

Kampanjan vahvistaminen 

Kampanjakokonaisuus tulee vahvistaa sähköisesti (OVT, X4 Extranet) viimeistään tarjouksessa mainittuna 
voimassaolopäivänä klo 23.00 mennessä. Jos tarvitset myyntipalvelun apua vahvistuksen kanssa, ota yhteyttä 
viimeistään klo 15.00.  

Muutokset tarjoustilaiseen kampanjaan 

Radio Velho 

Radio Velholla ostettaessa voi tarjoustilaiseen kampanjaan lisätä tai vähentää budjettia. Muita muutoksia, esim. 
spottipituuden muutoksia, ei tarjoustilaiseen kampanjaan voi tehdä, vaan kampanja tulee buukata uudelleen. 
Muutoksissa käytetään aina uusinta saatavilla olevaa KRT-dataa ja hinnastoa.  

Audioplanner 

Jos tarjoustilaiseen kampanjaan tehdään muutoksia, on kampanja buukattava uudelleen uusinta saatavilla 
olevaa KRT-dataa ja hinnastoa käyttäen.  

  

Varausajankohdasta aikaa 

kampanjan alkuun

Tarjous voimassa 

varausajankohdasta 

eteenpäin

28 päivää tai enemmän 2 viikkoa

14–27 päivää 1 viikon

7–13 päivää 3 päivää 

3–6 päivää 1 päivän 

1–2 päivää Samana päivänä
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Muutokset vahvistettuun kampanjaan 

Radio Velho 

Ostettaessa Radio Velholla voi vahvistettuun kampanjaan lisätä budjettia. Uusi tilaus on automaattisesti 
vahvistetussa tilassa, ts. erillistä vahvistusta ei tehdä. Jo käynnissä olevaan kampanjaan ei ole mahdollista lisätä 
budjettia. Mikäli kampanjaan tulee muita muutoksia, on kampanja buukattava uudelleen uusinta saatavilla 
olevaa KRT-dataa ja hinnastoa käyttäen. Alkuperäinen vahvistettu budjetti tulee tällöin säilyttää. 

Audioplanner 

Mikäli vahvistettuun kampanjaan halutaan tehdä muutoksia, tulee kampanja buukata uudelleen uusinta 
saatavilla olevaa KRT-dataa ja hinnastoa käyttäen. Alkuperäinen vahvistettu budjetti tulee tällöin säilyttää. Jos 
kyseessä on loppuunmyyty ajankohta eikä lisäesityksiä ole mahdollista ostaa spottipituuden lyhentyessä, 
laskutetaan asiakkaalta kampanjan alkuperäinen budjetti.  

Vahvistetun kampanjan peruuntuminen 

Mikäli Mainostaja joutuu force majeure -syystä peruuttamaan tai siirtämään jo vahvistetun mainoskampanjan 
tai osan siitä, Sanoma Media Finland veloittaa seuraavat peruutusmaksut, jotka lasketaan peruutettujen 
mainosesitysten nettohinnasta. 

Peruutus/peruutusmaksu 

 8 vrk tai enemmän ennen kampanjan alkua 25 % 
 7 vrk tai vähemmän ennen kampanjan alkua 100 % 

Ohjelmayhteistyöt tai promootiot 

Mikäli kampanja/yhteistyö perutaan 31 vrk tai aikaisemmin, Sanoma Media Finland laskuttaa 50 % yhteistyön 
hinnasta. Mikäli peruutus tehdään 30 vrk tai vähemmän ennen kampanjan alkua, Sanoma Media Finland 
laskuttaa 100 % yhteistyön hinnasta. 

Peruutusmaksut lasketaan kampanjan/yhteistyön ensimmäisen esityksen mukaan. Yhdessä kampanjassa on 
käytössä vain yksi peruutusmaksuprosentti. 

Kampanjayhteenvedon luovuttaminen 

Mainostaja voi oman liiketoimintansa kehittämiseksi luottamuksella luovuttaa omat kampanjayhteenvetonsa 
kolmannelle osapuolelle. Edellä mainittuja kampanjatietoja ei saa kopioida, tallentaa kolmannen osapuolen 
ylläpitämään tietopankkiin tai muuten hyödyntää kaupallisessa yhteydessä. 

Mainosten sisältö ja mainosmateriaali 

Mainosten sisällön tulee täyttää Sanoma Media Finlandin ohjeiden lisäksi lakien, asetusten, viranomaisten 
määräysten ja Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen asettamat vaatimukset. Mainokset on tuotettava 
hienotunteisesti ja hyvällä maulla. Mainosten tulee olla sellaisia, etteivät ne herätä kielteisiä asenteita 
mainontaa kohtaan. Mainoksissa ei pidä käyttää mitään sanontaa tai kuvaa, joka pyrkii halventamaan tai 
saattaa halventaa kilpailijoita, kilpailevia tuotteita tai muita elinkeinoelämän aloja, ammatteja tai yhteisöjä. 
Lapsille tarkoitettujen mainosten sisältöä on harkittava tarkkaan ja otettava huomioon, että ne vetoavat lapsiin 
tuotteen käyttäjinä tai vaikuttavat esimerkillään heihin.  
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Lääkemainokset on aina toimitettava ennakkotarkastettavaksi Lääkemainonnan tarkastusvaliokunnalle co. 
Lääketeollisuus ry. Lääkemainokset kannattaa toimittaa tarkastukseen jo käsikirjoitusvaiheessa. 

Tuotteet ja palvelut, joita ei saa mainostaa: 

 Väkevät alkoholijuomat (yli 22 %) 
 Tupakkavalmisteet 
 Vain lääkärin määräyksellä saatavat lääkkeet tai lääkehoidot 

Tuotteet ja palvelut, joiden mainonnassa rajoituksia: 

 K-16-tuotteita saa mainostaa klo 21.00 jälkeen  
 Mietoja alkoholijuomia saa mainostaa klo 22.00 jälkeen 
 K-18-tuotteita saa mainostaa klo 23.00 jälkeen 

Mainosten on selvästi erotuttava varsinaisesta ohjelmistosta sekä teknisesti että sisällöltään ja esitystavaltaan. 
Mainosaineiston on täytettävä Sanoma Media Finlandin asettamat tekniset vaatimukset. Sanoma Media 
Finlandilla on oikeus ilman korvausvelvollisuutta kieltäytyä mainosten esittämisestä, mikäli ne eivät ole em. 
vaatimusten mukaisia. Sanoma Media Finland ei esitä radiokanavilla mainoksia, joissa käytetään tai imitoidaan 
kanavan juontajien ääniä. Mainosaineiston lähettäminen Sanoma Media Finlandille tapahtuu Mainostajan 
vastuulla. 

Lakisääteisen infotekstin vaativiin mainoksiin Sanoma Media Finland myöntää maksimissaan 15 sekuntia 
veloituksetonta aikaa infotekstiä varten. Varsinaisen mainosspotin tulee olla pidempi kuin veloituksettoman 
osan. Infoteksti pitää olla selkeästi sijoitettuna spotin lopussa eikä sitä ajeta erillisenä spottinaan. 

Vastuu mainosten sisällöstä 

Mainostaja vastaa siitä, ettei Mainostajan tai sen käyttämän mainostoimiston tilaama ja Sanoma Media 
Finlandille välitettäväksi toimitettu mainos ole voimassaolevien lakien, muun markkinointisäännöstön, 
viranomaisten ja mainonnan itsesäätelyelinten määräysten tai hyvän tavan vastainen. Mainostaja vastaa myös 
aineiston omistus- ja/tai käyttöoikeuksien hankkimisesta ja siitä, että mainoksen esittäminen voi tapahtua 
kenenkään tekijän-, patentti- tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta oikeutta loukkaamatta. 

Mainostaja vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista (mukaan 
lukien Teosto-maksut). Mainostaja vastaa kaikista kolmannelle osapuolelle tekijän-, patentti-, ja muiden 
immateriaali- sekä muiden oikeuksien loukkaamisesta tai puuttumisesta aiheutuvista vahingoista tai niihin 
perustuvista muista vaatimuksista. Sanoma Media Finland ei vastaa Mainostajaan tai kolmanteen nähden 
mistään kustannuksista tai vahingoista, jotka Mainostajalle tai kolmannelle aiheutuvat yllä mainittujen ehtojen 
rikkomisesta. 

Sanoma Media Finlandin oikeus käyttää mainosta  

Ellei Mainostaja ole kirjallisesti toisin ilmoittanut viimeistään toimittaessaan mainosmateriaalia Sanoma Media 
Finlandille, mainoksen ensiesityksen jälkeen Sanoma Media Finlandilla on oikeus siirtää mainos dvd:lle tai 
muulle tallennusalustalle ja käyttää sitä esittely-, koulutus- ja tutkimuskoosteissa sekä omilla internet- ja 
extranet-sivuillaan. Sanoma Media Finlandilla ei ole oikeutta käyttää mainosta kaupallisiin tarkoituksiin muissa 
viestimissä. 
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Vapauttamisperusteet 

Mikäli mainoksen lähettäminen viivästyy tai peruuntuu lakon, työselkkauksen tai muun vastaavan, osapuolista 
riippumattoman ja ennalta arvaamattoman seikan vuoksi, Sanoma Media Finlandilla on oikeus siirtää 
vastaavasti lähetysaikaa, kunnes este lakkaa, eikä Mainostajalla ole oikeutta saada Sanoma Media Finlandilta 
korvausta siirtämisen perusteella. Mikäli este teknisesti tai taloudellisesti kohtuuttomasti vaikeuttaa sovittua 
lähetystä, Sanoma Media Finlandilla ja Mainostajalla on oikeus purkaa mainoksen lähettämistä koskeva 
sopimus, eikä kummallakaan ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta tässä kohdassa tarkoitetun purkamisen 
perusteella. 

Vastuunrajoitus 

Osapuolet eivät vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät 
kuitenkaan koske korvausvastuuta kolmannen osapuolen oikeuden loukkaamistilanteessa, eivätkä vahinkoa, 
joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. 

Sopimuksen ja mainostilan siirto 

Sanoma Media Finlandilla on oikeus siirtää mainoksen lähettämistä koskeva sopimus oikeuksineen ja 
velvoitteineen Sanoma-konsernin sisällä toiselle yhtiölle sekä liiketoimintakaupan tai muun yritysjärjestelyn 
yhteydessä yhtiölle, jolle Sanoma Media Finlandin sopimukseen liittyvä liiketoiminta siirtyy. Mainostajalla ei ole 
oikeutta siirtää sopimusta tai varaamaansa mainostilaa kolmannelle ilman Sanoma Media Finlandin etukäteistä 
kirjallista suostumusta.  

Erimielisyydet 

Sanoma Media Finlandin ja Mainostajan väliset mahdolliset erimielisyydet, joista ei päästä sopimukseen, 
ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.  

 

Sanoma Media Finland pidättää oikeuden ehtojen muutoksiin. 
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Radion aineisto-ohjeet 

Mainosaineiston ja esitysohjeiden toimitus 

Sanoma Media Finlandin radiokanavilla esitettävä mainosaineisto ja esitysohjeet tulee toimittaa osoitteeseen 
radiotrafiikki@sanoma.fi oheisen aikataulun mukaisesti. 

 

Esitysohjeissa on nimettävä mainosspotit selkeästi. Mikäli erillisiä ohjeita ei toimiteta, ajetaan kaikkia 
spottiversioita vuorotellen. 

Edellä mainittuja aikoja myöhemmin toimitetuista mainoksista tai esitysohjeista Sanoma Media Finland perii 
pikatoimitusmaksuna 250 € + alv jokaiselta myöhästymispäivältä per myöhästynyt mainos. Juhlapyhien 
poikkeusaikatauluista tiedotetaan erikseen ja ne ovat nähtävissä mm. X4 Extranetissa. 

Mainostaja voi toimittaa mainoksen Sanoma Media Finlandille ennakkotarkastettavaksi. Ennakkotarkastuksessa 
mainos hyväksytään tarkastusajan tilanteen mukaisesti. Mainoksen esittäminen voidaan keskeyttää tai kieltää 
myöhemmin, mikäli mainos ei enää vastaa yleisiä periaatteita tai viranomaiset niin edellyttävät. 
Ennakkotarkastus ei rajoita Mainostajan vastuuta mainoksen sisällöstä. Mikäli mainosaineistoa tai sen osaa ei 
hyväksytä esitettäväksi, siitä ilmoitetaan välittömästi Mainostajalle. Mainostajan on toimitettava uusi tai uusittu 
aineisto Sanoma Media Finlandille kahden (2) päivän kuluessa ilmoituksesta. Mikäli näin ei tapahdu, tai aineisto 
ei vastaa mainosten sisältöä koskevia vaatimuksia, Sanoma Media Finlandilla on oikeus jättää se kokonaan 
esittämättä. 

Mainostaja on kuitenkin velvollinen maksamaan koko varaamastaan lähetysajasta eikä ole oikeutettu vaatimaan 
korvausta esityksen lyhentämisestä tai poisjättämisestä, jos lyhentäminen tai poisjättäminen on aiheutunut yllä 
mainitusta syystä. 

Mainosaineiston esitysohjeet ja vastuu lähetysvirheistä  

Kaikki hyväksytyt mainokset pyritään esittämään varattuna lähetysaikana. Mikäli mainosta ei teknisistä tai 
muista toimintaan liittyvistä syistä (esim. lakko) tai Mainostajasta tai sen käyttämästä mainostoimistosta 
johtuvasta syystä kuitenkaan voida esittää, Sanoma Media Finland ei vastaa tästä aiheutuvasta vahingosta. 
 
Mikäli esitysohjeita ei ole saatu, ne tulevat myöhässä tai ne ovat epäselviä tai virheellisiä, Sanoma Media 
Finland ei vastaa mahdollisesta lähetysvirheestä. Sanoma Media Finlandista johtuvan lähetysvirheen sattuessa 
hyvityksen tavasta ja määrästä sovitaan erikseen Sanoma Media Finlandin kanssa. Hyvitys on enintään vastaava 
mainosaika tai virheellisesti esitetyn mainoksen laskuttamatta jättäminen. Lähetystä koskevat huomautukset on 
tehtävä kirjallisesti viiden (5) päivän kuluessa mainoksen esittämisestä tai tarkoitetusta esityspäivästä lukien. 

Esityspäivä Aineisto ja esitysohjeet viimeistään

Maanantai Torstai klo 11.00

Tiistai Perjantai klo 11.00

Keskiviikko Maanantai klo 11.00

Torstai Tiistai klo 11.00

Perjantai Keskiviikko klo 11.00

Lauantai Keskiviikko klo 11.00

Sunnuntai Keskiviikko klo 11.00
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Sanoma Media Finland varaa oikeuden vaaratiedotteen välittämiseen radiokanavillaan kulloinkin 
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos vaaratiedote osuu mainoskatkolle ja mainos jää tästä syystä 
esittämättä, Sanoma Media Finland ei ole velvollinen korvaamaan mainosesitystä.  

Aineistovaatimukset  

Radio: 

Materiaali voidaan toimittaa joko mp3- tai wav-tiedostona. 

 Mp3-tiedosto: 44.1kHz tai 48kHz normal stereo, 256 kbps tai parempi laatu. Variable bitrate ei käy. 

 Microsoft PCM Wav: 44.1kHz tai 48kHz 16-bit stereo. 

Aineisto peak-normalisoidaan lähetysjärjestelmässä. Suosittelemme, että äänen digitaaliset huipputasot ovat 
välillä -10db–0db. Aineisto ei saa sisältää hiljaisuutta yli kolmea sekuntia. Stereomateriaalin tulee olla myös 
monoyhteensopiva, eli ei sisällä esim. vaihevirheitä. 

Supla: 

Suosittelemme suoraan mp3-tiedostoa, sillä wav-materiaali joudutaan konvertoimaan. 
Mp3-tiedosto: 48kHz normal stereo, 128 kbps. Variable bitrate ei käy.    

Äänentason tulee noudattaa EBU R128 -ohjeistusta seuraavin poikkeuksin: 

 Integrated Loudness -21dB LUFS 

 Maximum True Peak level -2dB 

 Maximum Momentary Loudness -18 LUFS 
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Yhteystiedot radio  
etunimi.sukunimi@sanoma.com    
avoinna klo 08.30–16.30 

 

Radiosuunnittelu 

tvradiosuunnittelu@sanoma.com  
päivystyspuhelin 040 723 2436  klo 08.30–16.30 (heinäkuussa klo 8.30–16.00) 

Sanna Turunen     
suunnittelupäällikkö     
puh. 040 844 6094      

Mirva Alanko 
kampanjasuunnittelija 
puh. 040 595 5616 

Maria Forsblom     
radioasiantuntija     
puh. 040 484 8198    

Sari Järvinen      
kampanjasuunnittelija      
puh. 040 732 9575 

Iina Polso      
kampanjasuunnittelija      
puh. 040 707 0837 

Tiina Pölönen 
kampanjasuunnittelija  
puh. 0400 882 080      

Sanna Tuominen      
kampanjasuunnittelija      
puh. 040 528 7847 

 

Radiotrafiikki 
aineiston toimitus: radiotrafiikki@sanoma.com  
Annika Isaksson 
radiotrafiikkisuunnittelija 
puh. 050 571 7351    
 


