
Kassan kautta kotiin!

PIHA- JA PUUTARHAJULKAISUT
terassi media

MEDIATIEDOT 2021-2022

PALKITTU JA INNOVATIIVINEN, KASVAVA KOTIMAINEN!

terassi media oy
* eniten julkaisuja asumisen, kodin ja puutarhan aihealueilla.
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niitä ostetaan
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Kustannustehokkain paikka mainoksellesi
ja/tai sisältöyhteistyöllemme. Et maksa turhasta.
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Pihaunelmia & elämää

180sivua
JÄTTINUMERO!

*Lukuisat riippumattomat kansalliset ja 
kansainväliset tutkimukset osoittavat 
aikakauslehtien ylivoimaisen kilpailukyvyn 
verrattuna muihin maksullisiin medioihin.
Lisätietoa mediamyynnistämme.

Lehtiämme ostavat kauppojen kassoilta juuri ne asiakkaat, jotka sinäkin 
haluat tavoittaa eli pihoihinsa ja parvekkeisiinsa panostavat! Naiset ja miehet.

Julkaisemme kaikki lehtemme kassalehtituotteina, jotka Lehtipiste on hyväksynyt 
tiukan myyntitavoiteseulansa kautta koko maankattavaan kassajakeluun.  
(huom. Lehtemme ovat saatavilla myös Virossa, Lehepunktin suurimmissa 
jakelupisteissä)

Omasta kiinnostuksen kohteesta kertova, ostettu lehti, luetaan aina! 
Myös yrityksesi tuotteet/palvelut sisällössä mukana. Heräteostos, joka syntyy  
todellisesta tarpeesta, parhaaseen sesonkiin.

Pääset mukaan päätöksentekijöiden pöytään: Aikakauslehdet ovat ostopäätös-
 vaikuttavuudessaan lähes kolminkertaisia verrattuna muihin maksullisiin medioihin!
LÄHDE ASUNTOMESSUJEN KÄVIJÄTUTKIMUS 2017

Mainoksiasi arvostetaan: Aikakauslehdet ovat kiistatta ylivoimaisesti 
mainossiedetyin media.

Pääset paraatipaikalle, parhaassa seurassa: Kaikki julkaisumme ovat upean 
visuaalisia, ajankohtaisia, innovatiivisia, asiantuntevia, ehdottoman monipuolisia 
ja kotimaisia. Ne on tehty sisällöllisesti 100 % ensijulkaisuksi, ilmoitettuun 
julkaisuajankohtaan.  Jo 10 vuotta esimerkiksi Terassi-lehti on ollut Lehtipisteiden 
myydyin piha- ja puutarhalehti Suomessa. Ja myös muut aihealueen erikoisjulkaisut 
ovat saavuttaneet kassamyyntitavoitteensa. Vuodesta toiseen.

Sijoitat samalla myös omaan tulevaisuuteesi. Mainosten tuotoilla teemme pihan 
ja puutarhan lehtiä, jotka kannustavat lukijoita jatkuvasti lisäämään ulkotilojensa
viihtyvyyttä tuotteillasi ja palveluillasi.

Voit luottaa asiantuntevaan kumppaniin: Kaikkien aikojen ensimmäiseksi Vuoden 
Kustantajaksi valitulla Terassi Medialla on ylivoimaisesti laajin asiantuntemus ja 
osaaminen piha- ja puutarha-alan printtien kustantamisesta Suomessa. Menestyksellä!

✓

Tutkitusti*

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Suurin* asumisen ja kodin sekä pihan ja 
puutarhan printtikustantamo Suomessa.



ILMESTYMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT 2021

Rakas PARVEKE 17.3.20211.3.2021

Terassi & PIHAOPAS 1.4.202119.3.2021

Puutarhan KESÄ 22.4.20216.4.2021

PihaREMPPA 28.4.202112.4.2021

Terassi & Lomapihaopas 5.5.202119.4.2021

PALSTALLA -Unelmien siirtolapuutarhassa 3.6.202117.5.2021

DIY Pihaan ja puutarhaan 9.6.202125.5.2021

Terassi & Lohjan Asuntomessujen PIHAOPAS 8.7.202121.6.2021

Puutarhakevään ja -sesongin avaava käännettävä kaksoisjulkaisu! Upeita kotimaisia pihakokonaisuuksia, pihaelämää, muutoskohteita, jne. 
Lähes 200 sivuinen jättipaketti on pihaideaa täynnä. Pihan ja terassien katteista suojiin, työkaluista kalusteisiin! 

Kevät tulee ensin parvekkeille! Suomessa on yli miljoona parveketta ja lasitettu parveke on kaupunkiasujalle jopa mieluisampi kuin oma sauna. 
Kymmeniätuhansia parvekkeita myös remontoidaan vuosittain. Mutta ennen kaikkea niitä kalustetaan, somistetaan, tuunataan, varustetaan ja 
niillä vietetään vapaa-aikaa harrastaen; kuntoilusta viljelyyn ja ruoanlaittoon sekä ihan vain oleillen, ympäri vuoden. Rakas PARVEKE on uutuusjulkaisu 
kaikille parvekkeen omistajille ja parveke-elämästä haaveilevalle. Isomman ja pienemmän parvekemuutoksen suunnitteluun ja toteutukseen avuksi. 
Sadoin ideoin ja ohjein. Parvekkeesta on moneksi. Katso itse, ja ylläty miten monitoiminen tilaihme hyvin suunniteltu parveke on!

H
uo

m
. K

us
ta

nt
aj

a 
pi

dä
tt

ää
 o

ik
eu

de
n 

m
ah

do
lli

si
in

 n
im

en
m

uu
to

ks
iin

.

terassi

te
ra

ssi

PUUTARHAKEIDAS
Sisusta& somista

RAKENNA 
RENTOUTUJAN

TERASSI

PUUTARHURIN 
VEHREÄ PIHA

KOKO PIHA 
PUUSTA

nyt
LEHTEÄ YHDEN

HINNALLA!+ ERIKOISLIITE!
Pihaopas 2+1

kesään

Parhaat
kalusteideat

terassi media oy

N
ro

 2
 | 

hu
ht

ik
uu

 2
0

20
 | 

9
,9

0Pihaunelmia & elämää

180sivua

JÄTTINUMERO!

Mistä on lumoavimmat 
suomalaispuutarhat tehty?

Kesä

Kurkista upeisiin 
yksityispihoihin

NÄIN ONNISTUT!
Puutarhagurut

opastavat

Puutarhan

terassi media oy

2020

16
SUOMEN 

KAUNEINTA
PUUTARHAA

590
Uutuus!

nautiskelijasta
harrastajaan

X
pihatyyli3

– SESONGIN PARHAAT– 

5,95TUUSULAN ASUNTOMESSUT

3 . - 3 0 . 8 . 2 0 2 0

terassi

Upeaa
kohdetta

34

TUUSULAN ASUNTOMESSUT

Pihaopas& upeat kodit

- KODIN SUOSIKIT -

PIHAT
PARVEKKEET

TERASSIT

KaikkiKODIT JA 
MESSUPIHAT!

Pihaopas
& upeat kodit

Kaikkien suomalaisten kesäpuutarhureiden monivuotinen jättisuosikki! Puutarhan KESÄ on toteutettu yhteistyössä maan johtavien puutarha-
suunnittelijoiden ja viherrakentamisen ammattilaisten kanssa. Hurmaaviin suomalaisiin yksityisiin koti- ja mökkipuutarhoihin keskittynyt julkaisu 
herkuttelee niin kukoistavien puutarhojen määrillä kuin myös kasvatus- ja hoitovinkeillä sekä ammattilaisneuvoilla, laadusta ja mielenkiintoisista 
tarinoista tinkimättä. Suomi on kotipuutarhojen ja -tarhureiden luvattu maa!

Energisen innostava opas helppoon ja nopeaan pihan ja kodin ulkotilojen pintaremonttiin! Isokin remontti onnistuu uusilla materiaaleilla, 
työkaluilla ja tekniikoilla. PihaREMPPA johdattaa lukijansa energisen innostavasti helpon ja nopean pintaremontoinnin saloihin. Viimeisimpien 
materiaali-, työkalu- ja tekniikkauutuuksien kärjellä. Nämä toteutusideat, vinkit, neuvot ja ohjeet eivät avaudu rautakaupan hyllyjen ohi pur-
jehtiessa. Inspiroivat ennen-jälkeen muutoskuvat, ideakoosteet ja työohjeet selityksineen, kuvineen ja ammatilaishuomioineen konkretisoivat 
haaveet mahdollisuuksiksi myös tee-se-itse toteuttajille!

Jokavuotinen kestosuosikki ilmestyy jälleen käännettävänä kaksoisjulkaisuna! Terassissa Upeita kotimaisia pihakokonaisuuksia, pihaelämää, 
kesä- ja syyspihan ajankohtaisuuksia sekä paljon muuta asiantuntijoista uutuustuotteisiin. PIHAOPPAASSA Lohjan Asuntomessujen kaikki pihat 
ja ulkotilat esiteltynä kattavasti. Lähes 200 sivuinen jättipaketti on jälleen pihaideaa täynnä. 

Lomalla on aikaa nikkaroida. Pientä ja isompaakin projektia. Terassit, laiturit, puuvajat, aitat, varastot, kesäkeittiöt, grillit, pergolat, autokatokset, 
huvimajat, istutusaltaat, kalusteet jne. syntyvät toimeen tarttuvalta. Olivatpa ne sitten puolivalmiista kasattavia ja siten vain perusteita, 
maalia ja kattopinnoitteita vailla tai sitten ns. pitkästä tavarasta alusta loppuun itse tehtäviä. Upeimmat pienrakennusten ja -rakenteiden 
puolivalmisteet ja rakennuspaketit esiteltyinä hintoineen sekä arvioituine kasausaikoineen ja vaikeusasteineen. Julkaisu sisältää myös runsaasti 
nikkarointiohjeita helpoimmista ja nopeimmista pihan ja puutarhan rakennuksista ja -rakenteista sekä vinkkejä ja ohjeita työkalujen ja 
tarvikkeiden ja materiaalien hankintaan. Julkaisun asiantuntijat myös neuvovat mitä ja millä perusteilla kannattaa tehdä itse ja milloin ostaa 
valmiina tai työ rakennuspalveluna. Joko naulasormia syyhyttää?

Siirtolapuutarhat ovat kuin pieniä maalaiskyliä kaupunkien kyljessä. Muutaman sadan neliön piha ja pieni kesäasuttava mökki työkaluvajoineen 
pyörämatkan päässä kaupunkikodista on monen unelma niin meillä kuin maailmallakin. Lähiviljely- ja kotoilubuumin ja yhteisöllisyytensä myötä 
niistä on tullut trendikkäitä ja viimeistään korona-ajan myötä jälleen huippukysyttyjä, sillä uusia kokonaisia alueita syntyy jälleen. Kompakteine 
vessoineen, suihkuineen, lähteineen, koriste- ja hyötyviljelyskasveineen, istutusalustoineen, ja hyvin varusteltuine pikkumökkeineen ne ovat 
hurmaavia ja monipuolisia tilaihmeitä, niin sisältä kuin ulkoakin. Kurkista sisään, sillä haaveista kannattaa tehdä totta! Näistä upeista palstoista 
saa myös runsaasti ideaa omaankin pihaan ja parvekkeelle.
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Kesän lomapihasesongin avaus. Upeita kotimaisia kaupunki- ja mökkipihakokonaisuuksia, upeita kesäkeittiöitä grilleineen, altaita ja paljuja sekä 
pihasaunojen ja laitureiden parhaimmistoa. Mullat ja lannoitteet sekä työkalut ja muut materiaalit ja tarvikkeet koriste- ja hyötypuutarhaan, 
kasvihuoneita unohtamatta. Kaikki tykötarpeet kunnon kesäpihaelämään!

5 95
PARVEKE

Rakas

SISUSTA ULKOTILA!

5 95
PALSTALLA

Unelmien 
siirtolapuutarhalla

Oma, rakas 
kesäpaikka

DIY PIHAAN JA 
PUUTARHAAN

Itse tekemällä
omaan kotipihaan

KASSALEHTIJULKAISU ILMESTYYAINEISTOT

Kassalehti- 
julkaisulla 

lukijoita lähes 
100 000! *
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Satoa luonnosta 15.9.20212.9.2021

Valot ja tulet 11.8.202128.7.2021
Syksyn myötä pimeneviin ja viileneviin iltoihin kaivataan valoa, lämpöä ja suojaa! Upeilla valaisimilla, lämpöä ja tunnelmaa tuottavilla tuotteilla 
sekä erilaisilla suojaratkaisuilla niin kodin sisä- kuin ulkotiloihinkin syksy ja tuleva talvi ovat odottamisen arvoisia. Valitse tyyleistä suosikkisi ja 
katso tiloittain kaikki ideat ja uutuudet!

Satokauden 2021 suuri tee-se-itse käsikirja. Sienet, marjat, hedelmät, luonnonyrtit, heinät, rikkaruohot ja muut kasvit, sammaleet, jäkälät, kävyt, 
oksat ja risut odottavat luonnossa poimijaansa. Katso vinkit ja ohjeet satokauden parhaista aarteista herkuiksi, koristeiksi ja somisteiksi sekä 
terveys- ja hyvinvointituotteiksi. Valmistuksen ja säilytyksen parhaita koneita ja laitteita sekä esillepanon tuoteuutuuksia unohtamatta!

5 95Satoa 
luonnosta

reseptitHerkku-

Helpot ohjeet ja vinkit!

Maistuvaa
omasta maasta

TUNNELMAPIHA!

5 95VALOT&TULET
TEHOKKAIMMAT 
TERASSILÄMMITIMET

Valaise

Uutuusjulkaisu täynnä ihanien joulupihojen lumoa. Jouluvalot ja muut pihan – ja parvekkeen koristeet ja 
somisteet koukuttavat koristelemaan upeat talvipihat ja –parvekkeet juhlaviksi ja tunnelmallisiksi talven 
ihmemaiksi. Niin kaupan uutuustuotteilla kuin julkaisun Tee-se-itse –ohjeilla ja vinkeillä.

Joulupiha 10.11.202128.10.2021Joulupiha



ILMOITA TERASSI-MEDIAN LEHDESSÄ:

MEDIANÄKYVYYS, LISÄPALVELUT JA HINNAT

REKLAMAATIOT JA VASTUU VIRHEISTÄ
Oikeus mediatietojen ja siinä esitettyjen tietojen muutoksiin pidätetään. Ilmoitusten muut ehdot saatavana mediamyynnistä. Peruutus  
viimeistään 7 pv ennen aineistopäivää, sen jälkeen voidaan laskuttaa hinnaston mukainen ilmoitushinta/yhteistyölle vahvistettu muu hinta. 
Mahdolliset reklamaatiot 14 pv kuluessa julkaisusta/sovitusta yhteistyöstä kirjallisena. Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään maksetun 
ilmoitus-/yhteistyöhinnan palauttamiseen. Aineistopäivän noudattamisesta ja aineiston oikeellisuudesta vastaa ilmoittaja.

Asiakaspäällikkö Tiina Kailiala
puh. 045 164 2211, tiina.kailiala@terassimedia.fi
Asiakaspäällikkö Juha Europaeus
puh. 040 715 3057, juha.europaeus@terassimedia.fi 

Etusivun banneri 155 x 200 px 500 € / kk 
Sisäsivun banneri  542 x 100 px 400 € / kk 
Terassi Ostoksilla    150 € / kk 

www.terassilehti.fi

ILMOITA TERASSILEHTI.FI-SIVUSTOLLA:

Huom. Medianäkyvyyden hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa. 
Voimassaolevien säädösten mukainen vero lisätään laskuihin.

Alennukset
• Kertailmoituksista mainos- ja mediatoimistot sekä toistuvat asiakkaat –15 %
• Sarjailmoitukset (samalla varauksella varataan useampi ilmoituspaikka) –25 %
• Yhteiskunnalliset ilmoitukset –40 %
• Uuden asiakkaan tutustumistarjous ensimmäisellä kerralla –20 % 
Huom. Alennukset eivät koske ilmoitusten suunnittelu- ja taittohintoja.

SISÄLLÖLLINEN YHTEISTYÖ:

Asiantuntijayhteistyö erilaisten artikkeleiden, tuotekoosteiden ja uutuustuote-esittelyjen 
muodossa rikastuttaa sisällöllisesti lehteämme sekä ilahduttaa pihoihin monipuolisesti 
panostavaa lukijakuntaamme. Teemme myös kuvausyhteistyötä, tuotekuvausta sekä 
rakennamme ilmoittajakumppaneidemme kanssa visuaalisesti kauniita messuosastoja 
maan johtaviin messutapahtumiin. Kysy lisää mediamyynnistämme.

terassi media oy

2/1 s.   460 x 297 mm*  9 000 €
1/1 s.   230 x 297 mm*  5 000 €
1/2 s.  107 x 297 mm* (pysty) 3 300 €
1/2 s.   230 x 148 mm* (vaaka) 3 300 €
1/4 s.    92 x 123 mm (pysty) 2 000 €
1/4 s.    230 x 74 mm (vaaka) 2 000 €
1/8 s.  92 x 60 mm (vaaka) 1 200 €
# määräpaikkalisä + 20 %.

Erikoispaikka Hinta
1. aukeama*   10 500 €
2. aukeama*    10 000 €
takakansi**       5 800 €
2. kansi*             5 500 €
3. kansi*             5 500 €

Koko Hinta

Ilmoitus (vapaa sijoittelu#)

* + leikkuuvarat 5 mm   ** takakannen koko 230 x 272 mm + 5 mm leikkuuvarat sivuille ja alas.
Sivukoko: 230 x 297 mm, leikkausvarat 5 mm. Aineistot painovalmiina, CMYK-muotoisina  
PDF-tiedostoina leikkuuvaroin ja -merkein. Kuvien resoluutio 300 dpi. 

2/1 s.  
460 x 297 mm* 

1/1 s.  
230 x 297 mm* 

takakansi
230 x 272 mm**  

1/2 s. 
230 x 148 mm* (vaaka)

1/4 s. 
92 x 123 mm 

(pysty)

1/4 s.
230 x 74 mm (vaaka)

1/8 s.
92 x 60 mm 

(vaaka)
1/2 s. 

107 x 297 mm* 
(pysty)

MEDIAKUMPPANEILLE EDULLISESTI!

Ilmoitusten/mainosten suunnittelu ja taitto:

1/1 s.   230 x 297 mm 200 €
1/2 s.  (pysty tai vaaka) 100 €
1/2 s.   230 x 148 mm (vaaka) 100 €
1/4 s.    (pysty tai vaaka) 75 €
1/8 s.    50 €

Kauttamme myös erikoisliitteet,  
asiakaslehdet ja esitteet. Kysy tarjous!

MEDIAMYYNTI/ILMOITUSVARAUKSET

Painovalmiiden ilmoitusaineistojen toimitus osoitteella 
aineistot@terassimedia.fi ellei muuta sovittu. 

NÄYTELEHTIÄ ASIAKKAILLE 
PAKETTIHINTAAN! 

Minimierä 50 kpl, hinta 2,50 € + alv
+ toimitusmaksu 20 €.

2017

Vuoden
kustantaja


