
MEDIAKORTTI 2017

Suomalaiset toimijat toteuttavat yli kaksikymmentä kiertotaloutta ja jätehuoltoa edistävää 
hanketta valtakunnallisessa CIRCWASTE-hankkeessa vuosina 2016-2023.

Hanke yhdistää sadat toimijat yli organisaatio- ja sektorirajojen kehittämään konkreettisia 
toimia kiertotalouden toteutumiseksi rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa, 
elintarvikeketjussa ja kotitalouksissa. Euroopan komission Life IP -ohjelmasta rahoitettu 
ohjelma on 19 miljoonan euron kokonaisuus. CIRCWASTE-hankkeen toiminta keskittyy 
viidelle alueelle: Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan ja 
Pohjois-Karjalaan. Kokonaisuutta koordinoi Suomen ympäristökeskus.

CIRCWASTE-lehti kertoo hankkeen etenemisestä, esittelee hankekumppaneiden 
osaamista ja tekemistä ja yhdistää kiertotaloudesta kiinnostuneet toimijat kautta maan.

ILMESTYMINEN
Lehti ilmestyy seitsemän hankevuoden  
aikana kolme kertaa.

Ensimmäinen numero kertoo hankkeen 
ensimmäisestä vaiheesta, joka toteutetaan  
vuosina 2016-2018.

Lehti ilmestyy 26.5.2017.

Varaukset ja aineistot 9.5.2017 mennessä.

LEVIKKI
Lehti ilmestyy sekä painettuna että sähköisenä 
versiona ja tavoittaa yli 50 000 lukijaa. 
Lehti jaetaan kiertotalouden erikoislehden 
Uusiouutisten liitteenä ja lisäksi itsenäisenä 
painoksena valituille sidosryhmille.

Lehti jaetaan painettuna useissa kansainvälisissä 
ja kansallisissa kiertotalousalan tapahtumissa. 
Näitä ovat esimerkiksi World Circular Economy 
Forum Helsinki, Helsinki Chemicals Forum 
sekä KasvuOpen Kiertotalouden kasvupolku 
-tapahtuma Suomessa sekä EcoExpoAsia 
Hongkongissa ja IFAT-messut München Saksassa.

Sähköinen näköislehti tavoittaa kymmeniä 
tuhansia lukijoita nettisivujen, uutiskirjeiden, 
sosiaalisen median ja sähköpostilistojen kautta.

YHTEYSTIEDOT
Lehden toimitus:
Suomen ammattimedia SUOMA Oy, 
päätoimittaja Elina Saarinen
etunimi.sukunimi@uusiouutiset.fi,  
puh. 040 844 9208

Mediamyynti:
Suomen ammattimedia SUOMA Oy, 
myyntipäällikkö Marja-Liisa Louhio
etunimi.sukunimi@uusiouutiset.fi,  
puh. 045 1144 723

CIRCWASTE-hankkeen koordinointi:
Suomen ympäristökeskus,  
jäteasiain hallintaryhmän päällikkö  
Tuuli Myllymaa
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,  
puh. 0295 251 437

Suomen ympäristökeskus,  
viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,  
puh. 040 740 1656

www.materiaalitkiertoon.fi   
(huom: sivusto avataan loppukevään aikana.)

www.syke.fi/hankkeet/circwaste

 @circwaste

 Facebook: Resurssiviisaus

https://twitter.com/circwaste
https://www.facebook.com/Resurssiviisaus/


HINNAT
Takakansi ............. 185 x 266 mm .........2 500 eur
Kakkoskansi ........ 210 x 297 mm .........2 500 eur
1/1 sivu ................. 210 x 297 mm .........2 400 eur
1/2 sivu ................ 100 x 297 mm .........1 600 eur
1/4 sivu ................ 90 x 130 mm ...........1 200 eur
1/8 sivu ................ 90 x 65 mm.............650 eur

Hintoihin lisätään ALV 24%.

TEKNISET TIEDOT
Koko...............................210 x 297 mm
Leikkausvara .................3 mm
Painomenetelmä ..........Offset
Painopaikka ..................Forssa Print Oy, Helsingintie 22, 30300 Forssa
Aineisto .........................painovalmis pdf
Aineistojen lähetys ......ilmoitukset@uusiouutiset.fi

TOIMITUSEHDOT
Yleinen maksuehto 7 vrk netto. Viivästyskorko 11%. Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.  
Ilmoitusten peruuttaminen viimeistään 4 viikkoa ennen numeron julkaisemista.  
Korvauslasku määräajan jälkeen enintään 50% varatun ilmoituksen hinnasta.

Ilmoitus 1/1
210 x 297 mm  
+ leikkuuvara 3 mm Ilmoitus 1/2

100 x 297 mm
+ leikkuuvarat 3 mmTakakansi

210 x 262 mm  
+ leikkuuvara 3 mm

Ilmoitus 1/4
90 x 130 mm

Ilmoitus 1/8
60 x 130 mm

mailto:ilmoitukset@uusiouutiset.fi

