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TRUCK OF THE YEAR
JURY MEMBER

BUS OF THE YEAR
JURY MEMBER

VAN OF THE YEAR
JURY MEMBER

Auto tekniikka ja kuljetuksen keskeinen lukija- ja kohderyhmä:
� Kuljetusalan yritysten johtajat, päälliköt sekä liikennöitsijät.
� Kuljetus-, varasto- ja hankintapäälliköt.
� Kaupan ja teollisuuden logistiikka- ja kuljetusvastaavat.
� Yhteiskunnalliset vaikuttajat ja viranomaiset.
� Yritysautojenhankintavastaavat ja -päättäjät.
� Ammattiautoilun huolto- ja korjaustoiminta, auto- ja tarvikekauppa.
� Öljy-yhtiöt ja rengasala.

● Lehti tavoittaa
kattavasti kuljetus- ja
kuormaustekniikan,
kuljetustalouden sekä
suomalaisen
elinkeinoelämän
päättäjät.

ILMESTYMISAIKATAULU VUONNA 2014

Nro DL ...... Ilmestyy Teema ja liitteet:
1 24.1............ 3.2. Huolto ja korjaus
2 26.2............ 7.3. Arctic Test
3 26.3............ 4.4. Polttoaineet, Liite: Vaihtoautot, leasing, vuokraus

4 22.4. ........... 2.5. Kuljetusyrityksen perustaminen, rahoitus, vakuutukset
5 19.5. ......... 30.5. Henkilökuljetukset
6 13.6. ......... 23.6. Metko, päällirakenteet
7 2.9. ........... 11.9. Ammattilaisen hyvinvointi, työturvallisuus
8 1.10. ....... 13.10. Metsätyö ja puukuljetukset
9 4.11. ....... 13.11. Logistiikka

10 4.12. ....... 15.12. Koulutus, koulutuskartta, Kalenteri 2015

Auto tekniikka ja kuljetus on Suomen suurin ja Pohjoismaiden
johtava ammattiautoilun ja logistiikan erikoislehti!

B Yhtiöt Oy
Nuijamiestentie 5 A 00400 Helsinki
Puhelin: (09) 547 621
Telefax: (09) 5476 2246
etunimi.sukunimi@boy.fi

JULKAISIJA

www.boy.fi

LIITTEET

� KOULUTUSKARTTA
SUURJULISTE
VUOSIKALENTERI

● Auto tekniikka ja
kuljetus testaa mm.
kuorma- ja linja-autoja,
paketti- ja henkilöautoja
sekä yritysautoja. Lehti
on myös alalla käsit-
teeksi muodostuneen
Arctic Testin
pääjärjestäjä.

INTERNATIONAL
PICK-UP AWARD
JURY MEMBER

PICK-UP
AWARD

LYHYESTI

uutiset

Trukkiuutta Toyota Material Handling EuropeltaTOYOTA Material Handling Europe (TMHE) lan-seerasi uudistetun BT-Movit N-vetotrukkimallis-ton joka tuo asiakkaille entistä enemmän etuja.BT Movit – mallisto on varustettu kuljettajan tason tunnistuksella varmistaen kuljettajan turval-lisen ajoasennon. Vetotrukin eteen on lisätty LED-valot näkyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Maksiminopeutta on nostettu nopeuteen 12 km/t nopean ja tehokkaan keräilyn mahdollistamiseksi.

Tullilta maarajojen liikennetilasto

[ 10 ]

Uusia taksilupia
KESKI-SUOMEN elinkeino-, liikenne- ja ym-päristökeskus on myöntänyt uusia taksilupia Joutsaan ja Laukaaseen. Hakijoita oli kolme.Joutsan kunnan taksilupien enimmäismää-rä on 19. Kyseisestä kiintiöstä 17 lupaa on henkilöautolle ja 2 esteettömälle henkilöau-tolle. Uudet taksiluvat on myönnetty ELY-keskuksen 27.11.2012 antaman kiintiöpää-töksen puitteissa.

Keski-Suomen ELY-keskus on myöntänyt lisäksi yhden uuden taksiluvan Laukaaseen. Hakijoita oli kaksi. Laukaan kunnan taksilu-pien enimmäismäärä on 31. Kyseisestä kiin-tiöstä 29 lupaa on henkilöautolle ja 2 esteet-tömälle henkilöautolle.
Joutsan ja Laukaan uusia taksilupahake-muksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Seu-raava hakuaika Joutsaan päättyy 28.2.2014 ja Laukaaseen 31.3.2014.

TULLI julkaisi uudet maantie- ja rautatieliiken-teestä kertovat tilastot. Tilastoihin on koottu raskaan liikenteen, henkilöliikenteen, matkusta-jamäärien ja rautatieliikenteen lukuja kaikilta Suo-men maarajan rajanylityspaikoilta. Tilastot löyty-vät Tullin nettisivulta.
Tilastoaineisto kootaan Tullin omista tilastois-ta sekä tiedoista, jotka saadaan Liikennevirastolta, Rajavartiolaitokselta ja VR-Transpointilta.

HELSINGIN Hermanniin on avattu Gasumin tankkausasema, josta voi tankata maa- ja biokaa-sua liikennekäyttöön. Hermannin asema on Ga-sumin 17. ja Suomen 20. kaasuautojen tankkaus-asema. Gasumin tavoitteena on nostaa asemien määrää jatkossakin.
Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut, että Suomessa voisi olla vuonna 2020 noin 60 kaasua liikennekäyttöön myyvää tankkausasemaa. 

Gasumille tankkausasema Helsingin Hermanniin
Kaasun käytön lisääminen on yksi tapa yltää EU:n asettamiin tavoitteisiin vaihtoehtoisten polttoai-neiden liikennekäytön lisäämisessä.

”Vahvistamalla luonnonkaasun tankkausver-kostoa parannamme kaasuautoilun mahdollisuuk-sia Suomessa ja kehitämme samalla Euroopan läpi kulkevaa tankkausverkostoa”, Gasumin liikenne-palveluiden myyntipäällikkö Petri Michelssonsanoo.

Kuva: Gasum Oy

MICHELIN tuo markkinoille uuden 17.5-tuumai-sen MICHELIN X® MULTI™ D -renkaan ohjaa-ville akseleille.  Rengas on tarkoitettu enimmäis-painoltaan 16 tonnin kuorma-autoihin.MICHELIN X® MULTI™ D -rengas on suunni-teltu ja kehitetty Michelinin tutkimus- ja tuotekehi-tyskeskuksessa Clermont-Ferrandissa, Ranskassa, ja sen valmistus tapahtuu Michelinin uusinta tekno-logiaa edustavassa Karlsruhen tehtaassa Saksassa.

Uusi rengas kevyihin 
kuorma-autoihin

TUOREEN Continental Rengas Oy:n YouGov Finlandin tilaaman tutkimuksen mukaan rengas-valinta Suomessa menee alueittain. Koko maassa suosituimmat renkaat ovat edelleen nastarenkaat. Mutta mitä etelämpänä asuu, sitä todennäköisem-min saattaa harkita vaihtoehtona myös kitkaren-kaita. Pääkaupunkiseudulla neljäsosa autoilijasta on päätynyt nastattomiin talvirenkaisiin, mikä on selkeästi muuta maata enemmän.

PK-seudulla luotetaan 
kitkarenkaisiin

Liikenneturvallisuus-
yhdistys palkittiin
HELSINGIN liikenneturvallisuusyhdistys ry:lle on myönnetty poliisin liikenneturvallisuuspalkinto. Lii-kenneturvallisuuspalkinto myönnetään ansiokkaas-ta toiminnasta liikenneturvallisuuden hyväksi.Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry on pe-rustettu vuonna 1989 tekemään paikallista liiken-neturvallisuustyötä. Toimintaa rahoittaa suurelta osin Helsingin kaupunki ja yhteistyötä tehdään Hel-singin kaupungin eri hallintokuntien, poliisin, Lii-kenneturvan ja lukuisten jäsenyhdistysten kanssa.
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LENTOKULJETUKSET kasvavat keskimää-

rin 4,7% vuodessa vuoteen 2032 mennessä, 

ennustaa Airbus. Kasvu edellyttää 26 000 uut-

ta matkustaja- ja  yli 3000 rahtikonetta. Airbus 

julkisti ennusteensa 24.9.2013.

29 200 uutta 
jättikonetta

AIR Charter Servicen B747-8:n lentoa Saksasta 

Hahnin kentältä Brasilian Sao Pauloon lokakuussa 

on herättänyt vastalauseita ja suuttumusta jalka-

palloilevassa maailmassa.
Rahtina oli 35 tonnia ”alkoholin poistolaitteis-

toa” pakattuna 24 tukevaan puulaatikkoon.

”FIFA on kieltänyt alkoholipitoisten juomien 

nauttimisen stadionalueilla. Brasiliassa alkoho-

litonta olutta ei valmisteta. Sitä varten alkoho-

lin poistolaitteistoa tarvitaan, kun Brasilia tukee 

järjestämään jalkapalloilun World Cup otteluita”, 

Brasilian jalkapalloliiton tiedottaja perustelee.

Lentorahti ”salaliitto 
jalkapalloilua vastaan”

UPS on tilannut 1821 palovarmaa lentokonttia. 

Kontit otetaan käyttöön jo ensi kevääseen men-

nessä. Avaako se uuden luvun lentorahtien histo-

riassa, kysytään.
Palovarmat kontit on valmistettu alumiinista ja 

kuitumateriaalista, joka testeissä on kestänyt 1200 

UPS tilasi palovarmoja lentokontteja
asteen tulivoimaa neljä tuntia. Se antaisi lentäjil-

le riittävästi aikaa laskeutua turvallisesti, jos palo 

syttyisi lennon aikana. Kontin sisältä alkanut palo 

lennon aikana  aiheutti UPSn B747 rahtikoneen 

tuhoisan maahansyöksyn lähellä Dubai:ta vuon-

na 2010. 

VOLGA-Dnepr lentorahtiyhtiön An124-100 kul-

jetuskone lennätti 80 tonnia painavan liikuteltavan, 

20 m pitkän ja yli neljä m korkean ja leveän kaasu-

turbiinvoimalan Akabanista Kalinigradiin. Voimala 

oli ”pakattu” puoliperävaunuun, joka siirrettiin pe-

Rahtina kaasuvoimala
ruuttamalla  koneen rahtitilaan.

Kalinin energialaitosta ollaan uusimassa täydel-

lisesti 645 000 asukkaan menetettyä sähkönsä vii-

me elokuussa. Liikuteltava kaasutubiinivoimala tu-

lee toimimaan varavoimalana.

VENÄLÄINEN AirBridgeCargo (ABC), joka 

kuuluu Volg-Dnepr ryhmään,  kuljetti 2013 

tammi-elokuussa 223,732 tonnia lentorahtia 

Venäjän lisäksi Aasiaan, Eurooppaan ja Poh-

jois-Amerikkaan.30.9. Se vastaanotti neljän-

nen uuden B747-8 rahtikoneensa Everett:

ssa USA:ssa. Kone   toimii reitillä Moskova-

Amsterdam-Chicago ja lisäksi ABCn rahtilen-

toverkossa Euroopassa, Aasiassa ja USAssa. 

ABC/Volga-Dnepr  kuljettaa lentorahtia myös 

An 124-100 ja IL  76TD-90VD koneillaan.

ABC rahtiennätyksiin

IAG Cargo, British Airwaysin ja Iberian lentorah-

tiyhtiö, avasi Heathrown lentokentälle ”lääke-

keskuksen”, välivaraston erityisesti lääkkeiden ja 

terveystuotteiden lentokuljetuksia varten. Lääke-

kesuksessaa on mm. kaksi erilaista lämpötilasäädel-

IAG Cargo avasi ”lääkekeskuksen”  
tyä osastoa. Kumpikin tekee tilaa 28 eurolavalle.

Lääkekeskus alleviivaa lääkekuljetusten kasva-

van merkityksen yrityksemme kuljetuksissa maa-

ilmanlaajuisesti, IAG Cargon toimitusjohtaja Steve 

Gunning perustelee.

IATAlta vaaditaan toimenpiteitä lääkkeiden ja ter-

veystuotteiden käsittelyyn lentokuljetusketjuissa.

Kuljetettavilla lääkkeillä ja terveystuotteilla on 

voimassaolon, säilytysolosuhteiden ja käsittelyn 

osalta keskenään poikkeavia vaatimuksia. Tarvitaan 

lentokuljetuksille standardisointeja laatutakeeksi, 

CCAn puheenjohtaja Sebastian Scholte vaatii.

Lääkekuljetuksille 
standardisointeja!
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MITEN VIENTIKULJETUKSISSA MENESTYY?
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KORTRIJKIN
BUSSIUUTUUDET

MONIPUOLINEN LM TRACK HYBRIDIÄ SATAMIIN SETRAN HUIPPUMALLI

EU-MEPPI PETRI SARVAMAA:

NYT ON TAISTELTAVA

RENAULT 
VALLOITTAA

MITÄ OLLILA 
JÄTTI KERTOMATTA?

4 KUUKAUDESSA 
AMMATTIIN TYYPIT: SKODA OCTAVIA MB SPRINTER SCANIA R 490 EURO6 VOLKSWAGEN WORKERKAKSIKÄYTTÖ MOVANO
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tyypit

SCANIA R490 E6 STREAMLINE
ISKUTILAVUUS 

12,7 lSYLINTERILUKU 
6TEHO 360 kW (490 hv) / 1 900 r/minVÄÄNTÖ 2 550 Nm / 1 000 1 300 r/ i

PAKOKAASUJARRU 263 kW / 2 400 r/minPÄÄSTÖJENHALLINTA EGR, VGT, DOC, DPF, SCRETUAKSELIPAINO 7 500 kgT

Scania R 490 Euro 6 Streamline 6x2

 ENEMMÄN 
VÄHEMMÄLLÄ
Enemmän vääntöä ja pienempi kulutus 
vähemmillä sylintereillä. Scania kulkee 
maittavasti ilman vinkkeliäkin. 
Teksti ja kuvat | Tero Lahtinen

S canian jo perinteeksi muodostunut syyska-ravaani nimellä kulkevan koeajokiertue al-kaa olla tältä vuodelta käsitelty. Sen tähtinä lois-tivat tänä vuonna 76-tonniset yhdistelmät, joi-ta oli ajettavana peräti kolmena eri versiona. Isojen möykkyjen rinnalla koeajettavana oli myös kaksi täysilmajousista takatelistä re-kanveturia, Topline ohjaamoin.Toinen vetureista oli 500 hv Euro 5 V8-moot-torilla ja toinen 490 hv Euro 6 Rivikuutosella. Auto, tekniikka ja kuljetus –lehdelle au-kesi koeajaa näistä jälkimmäinen eli Euro 6 –koneinen versio.
Alastarolta Helsinkiin suuntautuneella, mutkaisella ja kapealla reitillä pääsi hyvin sisäl-le auton ajettavuuteen sekä voimavaroihin.

Säästöä muotoilulla. Scania päivitti hiljattain R-sarjalaistensa aerodynamiikkaa muotoile-malla ohjaamon katto- ja sivutuuliohjaimet, sivuhelmat sekä etukulmat uudelleen ja uu-distamalla valolipan. 
Pintaremontoinnin yhteydessä uusittiin lisäksi ajovaloumpiot, joissa on nyt LED-suuntavalot sekä päiväajovalot. Valinnaisia ajovalotyyppejä ovat H4, H7 ja Xenon. Takapää sai uudet LED-takavalot, joiden ilmoitetaan tuottavan parhaimmillaan 30 litran polttoainesäästön vuodessa. Sisätilojen päivitykset rajoittuivat lähin-nä värimaailman muutoksiin sekä Stream-line-mallin esiteltyihin Premium-istuimiin. Sellaiset olivat löytäneet tiensä myös koeaja-mamme yksilön ohjaamoon ja hyvän ajo-asennonhan ne tarjosivatkin.

Säästöä tekniikalla. Scanian Euro 6 mootto-riperhe sisältää aluksi yhdeksän eritehoista dieselmoottoria alkaen 9-litraisesta 250 hv riviviisikosta aina 580-hevosvoimaiseen V8-moottoriin. 370 hv kuutonen ja 730 hv V8 pitäisi olla tarjolla ensi vuoden alusta alkaen. Vaihtoehtoisia polttoaineita polttavien moot-toreiden tarjonta sisältää kaksi kaasu- ja yhden, myöhemmin esiteltävän etanoli-moottorin.Koeajamamme auton hytin alla kehräsi sivistyneesti 13-litrainen teholtaan 490 hep-painen kuutoskone, joka on suora kehitys-versio 480 hv tehoisesta Euro 5-päästötason moottorista.
Muuttuvageometrisellä ahtimella ja vä-lijäähdyttimellä varustetun moottorin par-haaksi vääntömomentiksi ilmoitetaan 2 550 Nm kierrosalueella 1 000–1 300 r/min.Vaihteistona kahdella polkimella varustet-tu Opticruise-automaatti. Scanian asiakkailla on mahdollisuus valita myös kytkinpolkimel-la varustettu Opticruise. Se on kerännyt suo-siota ainakin puuautoilijoiden keskuudessa. Polttoainetalouden parantamiseksi moot-torilta voimansa ottavien apulaitteiden käyt-töaikoja on optimoitu mahdollisimman vä-häisiksi. Esimerkkinä uusi paineilmakompres-sori, joka kytkeytyy päälle vain tarvittaessa. Pakokaasujen puhdistusjärjestelmässä hyö-dynnetään pakokaasujen takaisin kierrätystä (EGR), hapetuskatylysaattoria (DOC), pako-kaasujen katalyyttistä pelkistystä (SCR) sekä hiukkassuodatinta (DPF). Euro 6:n Adblue –kulutus on noin 3 % luokkaa polttoaineen ku-lutuksesta, kun Euro 5:ssa se on 5 – 6 %.Tekniikkapuolen uudistukset sisälsivät myös automatisoitujen Opticruise -vaihteis-tojen mekaniikkaan ja vaihtamisstrategiaan liittyneet päivitykset. 

Taloudellisesti ajavan ammattikuljetta-jan ohjastamana uudella Euro 6 koneisella Scanialla on mahdollista saavuttaa jopa 5 % 

säästöt polttoainekuluissa, Euro 5 sukupol-veen verrattuna. 
Edellä mainittujen lisäksi ennakoivaan Scania Active Prediction –vakionopeuden-säätimeen on lisätty uusi Economy-tila, joka tuo parhaimmillaan 3 % lisäsäästöt poltto-ainekuluihin. Loppuvuodesta Opticruise-vaihteistoihin tulee uutena Eco-roll-rullaus-toiminto, joka mahdollistaa polttoaineen kulutuksen nipistämisen vielä 2 %:lla. Kaiken kaikkiaan Scanian uudistuksien pitäi-si tuoda jopa 10 % säästöt polttoainekuluihin. 

Liikeellelähtö on vaivatonta, myös ylämä-keen. Se on pitkälti lisävarustelistalta ruksi-tun mäkilähtöavustimen ansiota. Marssinopeuteen kiihdytys käy lähes mak-simipainoon lastattunakin eleettömästi. Vaih-teiston toiminta on kaikkiaan hyvin loogista, ilman ylimääräisiä vaihtotapahtumia. Oikea pykälä tuntuu löytyvän kaikissa tilanteissa.Tuulitunnelissa vietetty aika ei ole men-nyt hukkaan, sillä tuulen huminan kuullak-seen on avattava ikkuna. Huomionarvoisena seikkana mainittakoon että kuutoskoneen äänimaailma ei kalpene lainkaan V8:n tar-joamalle, se on jopa miellyttävämpi.Täysilmajousitetun, akseliperäisen ja 6x2 –alustaisen auton kulku on pehmeän hiljais-ta ja toisin sanottuna se etenee kuin juna.80 km/h marssinopeudessa 490 hv ko-neen kierrokset pysyttelevät 1100 r/min. paikkeilla. Paras vääntö saavutetaan jo 100 kierrosta alempaa. Suuresta tehorekisteristä johtuen Scanian kyyti ei hyydy nimeksikään, vaikka vastassa olisi pidempääkin kiipeämis-tä vaativa ylämäki. Moottori tuntuukin hie-

man ylimitoitetulta pelkkien puolikkaiden vetoon. Siihen tehtävään riittää hyvin 410 hv tai vielä esittelemätön 370 hv versio sa-masta 13-litran koneesta.
Ennakoiva, Ecocruisella varustettu va-kionopeudensäädin hoitaa tehtävänsä mal-likkaasti. Tasa- ja alamäkinopeuksien säätä-minen käy kätevästi ohjauspyörän napeis-ta. Jarrupoljin ei tässä autossa kulu, vaikka sähköisesti ohjattu EBS5 levyjarrujärjestel-mä onkin hidastimineen ja pakokaasujarrui-neen prameimmasta päästä. 

Kulupuoli nousee satojatuhansia kilometrejä vuodessa tahkoavan työkalun kohdalla tär-keimmäksi perusteeksi auton valinnassa.Euro 6:n myötä uusien autojen hankinta-hinnat nousevat merkistä riippumatta noin kymmenellä prosentilla. Jotta Euro 6 teknolo-gia toimisi ajatellusti on auton moottorin käy-tävä jatkuvasti parhaalla mahdollisella hyöty-suhteella. Se tarkoittaa että kauppiaat tulevat jatkossa tarjoamaan entistä pienempitehoisia moottoreita uusiin autoihin. Pienempi tehoi-nen moottori on yleensä edullisempi hankin-takuluiltaan, joten autojen hankintahinnat pysynevät lähellä nykyistä tasoa. Jatkossa huoltopuolen kulupuolta rasit-taa perinteisien öljynvaihtojen, rasvauksien ja jarruhuoltojen lisäksi pakokaasun puhdis-tus- ja kierrätysjärjestelmien huollot.Huoltokulut ja il i k

kenteessä, suomalaisilla massoilla käyttöluok-ka 2 (raskas kaukoliikenne) huolto-ohjelmaa. Siinä öljynvaihtovälit ovat öljyn laadusta riip-puen 20 000 - 45 000 kilometrin välein.Huoltoseisokkien mi i i i k

ajoneuvon huoltoon.
Suurimmat yksittäiset kulut muodostu-vat loppujen lopuksi polttoaineesta, jonka kulutus on pitkälti kuljett j kii

80 km/h nopeudessa moottorin kierrokset pysyttelevät 1100 r/min tuntumassa. Ennakoivan vakionopeudensääti-men tasa- ja alamäkinopeudet näkyvät mittaritaulun ylä-osassa. Tässä vaiheessa matkaa polttoaineen keskikulu-tus oli vielä reippaanlaista.

Streamlinen kojelauta on pitkälti ennallaan. Uutta on audiojärjestelmä, jossa on lisävarusteena navigaattori, CD-soitin, 

Bluetooth-puhelinliitäntä, AUX- ja USB-liitäntä, ja piilotettu SD-muistikortinlukija, jonka kautta myös navigointitiedot päi-

vitetään. Järjestelmä toistaa pakatut(esim. MP3)audioformaatit, myös suoratoisto ulkoisesta lähteestä on mahdollinen. Na-

vigoinnin ja audiotietojen ohella kuvaruutua voi käyttää jopa kuuden kameran näyttönä. Ennakoivaa vakionopeudensäädin-

tä operoidaan ratin keskiön nappuloista.

Ulkoiselta ilmeeltään entistä virtavii-
vaisempi R-sarja sai päivityksessä 

uudet ajovalot ja aurinkolipan.  

taksi
tyypittyypit

Skoda Octavia Combi 2,0 TDI Elegance DSG

PIHI PIKKUVELI
Skoda uudisti hiljattain Octavia-mallis-

tonsa. Koeajoimme taksiin sopivan ja 

sisätiloiltaan kasvaneen Combi-famarin.

Teksti, kuvat | Tero Lahtinen

S koda on vaivihkaa vahvistanut Superb- 
ja Octavia-malleillaan asemaansa taksi-

automarkkinoilla. Octavia on jo aikaisem-
milla sukupolvillaan ansainnut tilavan ja ta-

loudellisen mallin maineen. Odotukset ovat 

siis korkealla, selvitetään miltä Superb:in 

pikkuveli vaikuttaa käytännössä.
Farkku-Octavia on korimallinsa puolesta 

luonnollinen valinta taksimalliksi. Koeajet-

tavaksemme valikoitui 2,0 l turbodieselillä ja 

6-vaihteisella DSG-automaatilla varustettu 

versio, tarjolla on myös 1,6 l versio. Maa-

turhaan korostu, joten se puolustaa paik-
kaansa ammattikäyttössä.

 Varustelutasoja on kolme: Active, Am-

mainittakoon esimerkiksi rengaspaineen ja 

kuljettajan vireystason seurantaa, hätäjar-

rutus-avustin sekä ajonvakautusjärjestelmä. 

M k id p olelta kiinnosta

Uudistuneen Octavian ulkonäkö on varsin onnistunut. 

Sen huomaa katukuvassa positiivisista eleistä ja ilmeistä. 

Sisällä on hyvin tilaa. Kojelautaa hallitsee Kolumbus-navigaatiojärjestelmän 8-tuuman näyttö.
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TILAUSHINNAT
Kestotilaus:  63 € / 12 kk
Määräaikainen tilaus:
70 € / 12 kk
Irtonumero 7,40 €

(+ alv 10%.)
Pidätämme oikeuden
muutoksiin.

TILAUSPALVELU
Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Anu Litja
Puh. (09) 547 622 13
anu.litja@boy.fi

ILMOITUS-
MARKKINOINTI

ILMESTYMINEN

Lehti ilmestyy
vuonna 2014
10 kertaa

PAINOS
keskimäärin ............  20 000

TILAUSHINNAT

ILMOITUSVARAUKSET
JA AINEISTOT
Ilmoitusvaraukset 2 viikkoa
ennen lehden ilmestymistä.
Valmiit aineistot aineisto-
päivään mennessä.
aineisto@boy.fi

Välitämme ilmoituksia
TRUCK OF THE YEAR
 VAN OF THE YEAR
BUS OF THE YEAR
-tuomaristojen lehtiin 21
Euroopan maassa.

LEHDEN KOKO

A4, 210 x 297
painopinta 188 x 270

Liitteet: Hinnat sopimuksen mukaan

Erikoispostitukset:
Hinnat sopimuksen mukaan

LISÄVELOITUKSET
Mainosmateriaalin  suunnittelusta
ja  toteutuksesta  laskutetaan
sopimuksen mukaan

Määräpaikkakorotus 10 %

ALENNUKSET
Mainostoimistoalennus 15 %
myönnetään ainoastaan
auktorisoiduille mainos-ja
mediatoimistoille.

Yllä oleviin hintoihin lisätään ALV 23 %.

Puh. (09) 547 621
Fax (09) 547 622 46

Riitta Tynkkynen
Puh. 040 455 9656
riitta.tynkkynen@boy.fi

Tuija Sihvo
Puh. 040 455 1753
tuija.sihvo@boy.fi

DIGITAALINEN AINEISTO

Huom! Aineisto digitaalisena

Yleistä
• Ilmoitusaineistot yksittäisinä

Adobe Acrobat PDF tiedostoina
• Tee ilmoituksesi kaikkine

elementteineen täsmälleen
varaamasi ilmoitustilan kokoiseksi.

• Tee lopullisesta valmiista
ilmoituksesta PDF-tiedosto.

• Älä kokoa ilmoitusta
kuvankäsittelyohjelmalla.

• Poista ilmoitusdokumentin
sisältä kaikki sinne
kuulumattomat elementit.

• Lähetä valmis ilmoitusaineisto
lehteen PDF-tiedostona.

• Muuta kuin PDF-aineistoa
käytettäessä tulee ottaa
etukäteen yhteyttä.

• Tekstit tulisi konvertoida poluiksi
mikäli  mahdollista. (Käytetyt fontit
aineiston mukaan)

a ineisto@boy.f i

VASTUU JA EHDOT

MAKSULIIKENNE MAKSUEHDOT
7 pv netto,
auktorisoidut mainos- ja
mediatoimistot 14 pv netto
Viivästyskorko 11 %

Marjatta Lindberg
Puh. (09) 5476 2230
marjatta.lindberg@boy.fi

ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN
Ilmoituksen peruuttaminen seitsemän työpäivää ennen aineistopäivää
veloituksetta. Sen jälkeen joudumme veloittamaan peruutusmaksuna
50% ilmoituksen myyntihinnasta.

B Yhtiöt Oy pidättää oikeuden veloittaa julkaistujen ilmoitusten ja materiaalin
suunnittelusta sekä lähettämisestä  erillisen hinnaston mukaisesti.

B Yhtiöt Oy:ssä suunniteltujen ja valmistettujen ilmoitusten lainaukseen tai
kopiointiin on aina pyydettävä B Yhtiöt Oy:n suostumus.

MUUTOKSET
Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannus-
lisäykset korottavat  hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä
lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia.
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan kuukautta ennen voimaan tuloa.
Painosmäärät voivat vaihdella numerokohtaisesti.

VASTUU VIRHEISTÄ JA REKLAMAATIOT
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on
ilmoituksen hinta ja muihin lehtiin toimitetuista aineistoista niiden valmistusarvo.
Lehti ei vastaa ilmoituksen poisjäämisen aiheuttamista vahingoista eikä jos
ilmoitusta ei voida julkaista määrättynä päivänä tai käsikirjoituksen mukaisesti.

Hinta
euroa

2/1 6 990
396x273 tai
420x297 +
3 mm leikkaus

1/2 + 1/2 4 690
396x134 tai
420x146 +
3 mm leikkaus

1/1 4 590
186x273 tai
210x297 +
3 mm leikkaus

1/2 2 690
91x273 tai
103x297 +
3 mm leikkaus

186x134 tai
210x146 + 3 mm leikkaus

1/4 1 290
188x65 tai
210x71 +
3 mm leikkaus

91x134 tai
103x146 + 3 mm leikkaus

44x273 tai
49x297 + 3 mm leikkaus

1/8 650

91x65 tai
103x71 +
3 mm leikkaus

44x134 tai
50x146 + 3 mm leikkaus

“postimerkki” 650

45x50

Asettelu tekstin
sekaan, sivun
keskelle.

II kansi 4960
III kansi 4840
Takakansi 5 140

SUURJULISTE, 800x574 7 960

Etukansi 7 800

Nettiruutu / vuosi 43x20mm 595
Internet box / year

ILMOITUSKOOT/HINNAT

Verkkojulkaisuiden
mediatiedot.
kts. www.boy.fi

BANNERIMYYNTI

Värit
• Väriarvot määritellään

prosessiväreinä (CMYK).

Kuvien resoluutio:
• 4v-kuvat:  suositus 300 ppi
• Mv-kuvat: minimi 150 ppi
• Viivakuvat (Lineart): 800 ppi

Sähköposti
Valmiit PDF- ilmoitukset osoitteeseen
aineisto@boy.fi

Painomenetelmä
• heatset

Sidonta
• stiftaus

Painopaikka:
• ScanWeb Oy, Kouvola

www.autotekniikka.fi



● Ajolinja on
erikoislehti ammatti-
autoilun ja siihen liitty-
vien työkoneiden sekä
jatkokoulutuksen paris-
sa työskenteleville.
Ajolinja on ammatti-
liikenteen ja päättäjien
viihteellinen uutislehti.

2014

ILMESTYMISAIKATAULU VUONNA 2014

� Ajolinjan lukija vaikuttaa kuljetusalan asiantuntijana erityisesti yritysten
hankintoja koskevaan päätöksentekoon. Hän saa ammatissaan tarvitse-
mansa puolueettoman tiedon ammattilehdestään. Luottamussuhde
lehteen on vahva, ajanmyötä syntynyt.
� Kuljetusalan pk-yrittäjät, johtajat ja päättäjät.
� Kuljetusalan hankinnoista vastaavat päättäjät ja suosittelijat.
� Ammattikuljettajat ja sidosryhmät.
� Ammattiliikenteen auto- ja tarvikekauppa.
� Huolto- ja palvelualojen yritykset ja alihankkijat.

Nro DL ...... Ilmestyy Teema ja liitteet:
1 31.1.......... 11.2. Päällirakenteet ja perävaunut
2 12.3. ..........24.3. Erikoisautot, nosturit
3 28.4............ 8.5. Rahoitus, vapaa-aika
4 25.6............ 8.7. Power Truck Show, autovarustelu
5 20.8. ......... 29.8. Renkaat ja huolto
6 23.9. ......... 2.10. Raskaat vaihtoautot, Liite: vaihtoautot, leasing, vuokraus

7 22.10........ 3.11. Kevyet hyötyajoneuvot
8 19.11. ....... 1.12. Koulutus, koulutuskartta
9 10.12. ..... 22.12. Extra numero, Kalenteri 2015

Ajolinja on Suomen suurin kuljetusalan pk-yrittäjien
ja omistajakuljettajien ammattilehti!

B Yhtiöt Oy
Nuijamiestentie 5 A 00400 Helsinki
Puhelin: (09) 547 621
Telefax: (09) 5476 2246
etunimi.sukunimi@boy.fi

JULKAISIJA

www.boy.fi

LIITTEET

�SUURJULISTE
VUOSIKALENTERI
KOULUTUSKARTTA

TRUCK OF THE YEAR
JURY MEMBER

BUS OF THE YEAR
JURY MEMBER

VAN OF THE YEAR
JURY MEMBER

INTERNATIONAL
PICK-UP AWARD
JURY MEMBER

PICK-UP
AWARD
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FH-Volvo

on Vuoden

Kuorma-auto
■  Miltei päivälleen vuosi ensiesittelyn jälkeenuusi Volvo FH on voittanut International Truckof the Year 2014 palkinnon. Raati koostuueurooppalaisista kuljetusalan toimittajista, jois-ta Suomea edustaa Auto Tekniikka ja Kuljetuslehden päätoimittaja Klaus Bremer.- Volvon innovatiivinen ohjaamo, korkeanteknologian komponentit voimansiirtolinjassaja edistyneet huoltoratkaisut asettavat uudentason kuljetusalalle, perustelee raadin pu-heenjohtajaGianenrico Griffini vuoden kuor-ma-auton valintaa. �

� � � � � Volvo Trucksin pomo Claes Nilsson vastaanottipalkinnon Moskovan Comtrans-näyttelyssä.

TM-60 poliisille
■  Tekniikan Maailman järjestyksessään joviides Suomen poliisille lahjoittama partio-auto on Mercedes-Benz CLS 350 CDI BEShooting Brake 4Matic.Uudelta partioautolta haluttiin ennen kaik-kea näyttävyyttä, tehokasta suorituskykyäsekä ympäristöystävällisiä ja taloudellisiaajokilometrejä.
Lahjoituskohteessa on neliveto, 265-hep-painen V6-diesel ja sen perässä seitse-mänportainen automaatti.

TM-60-partioauto on varustettu poliisinuusimmalla liikennevalvontatekniikalla.Myöhemmin varustelu täydentyy rekisteri-kilpien tunnistuslaitteistolla. Autoa käyttä-vät ensi vuoden alusta muodostettavat alu-eellisten poliisilaitosten liikennevalvontayk-siköt. �

� � � � � TM-60-erikoiskilpiä kantavan Mercedes-Benz CLS 350 CDI BE Shooting Brake 4Maticinhinta lilman poliisivarustusta on
112 000 euroa.

Jukka on Tavara-

liikennetietäjä
■  Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n Tavara-liikennetietäjä kisa ratkesi Jyväskylässä pi-detyssä finaalissa. Mestaruuden nappasi Juk-ka Eriksson Karijoelta, toiseksi kiilasi KariSuojanen Uudestakaupungista ja kolmannek-si nousi Ville Talvenheimo Parolasta.Finaalikysymykset liittyivät maamme luvan-varaiseen tavaraliikenteeseen ja sen histori-aan sekä tavara-autojen nimiin, merkkeihin jateknisiin yksityiskohtiin. �

Scania meinaa

tuplata tuotannon■  Scania toimitti viime vuonna 61 000kuorma-autoa. Tuotanto on tarkoitus tup-lata vuoteen 2020 mennessä. Bussejakinmeinataan toimittaa 15 000, teollisuus- jamerimoottoreita 20 000. �

Lappeessa

taas vedeltiin
■  Lappeenrannan Kasukkalassa, soramon-tulla, oli syyskuussa mäkivetokisat. Traktori-en lisäksi  myös kuormurit pääsivät vetotehtä-viin.

Molemmissa rekkaluokissa Scaniat vetivätpisimmän korren.

Täysperät
1. Toni Tarkiainen ........... Scania R6202. Tomi Siitari ............ Volvo FH16-7003. Markku Immonen ..........Scania 6204. Jarno Kosunen .................. Sisu Cat5. Timo Junnikkala ................ Sisu Cat

Puolikkaat
1. Jani Petäjä .....................Scania 1432. Henri Rautio ............... Scania R5003. Ville Mättö ........................ Volvo F164. Joni Kangasniemi .......ScaniaT143

Aakoo

eläkkeelle,

Sepälle lisä-

vastuuta
■  Rahtarit ry:n toiminnanjohtajana vuo-desta 1977 toiminut Anna-Kaisa Lehti-nen, 68, on jäänyt eläkkeelle. Hän hoitaaosa-aikaisesti taloudenhoitoa vuoden lop-puun saakka. Lehtinen on lisäksi kan-sainvälisen kuljettajajärjestö UICR:n en-simmäinen varapuheenjohtaja vuoteen2016 asti.
Toimitussihteeri ja Rahtarit ry:n koulu-tuskeskuksen vastaava johtaja HannaSeppä, 31, Mäntsälästä on nimitetty jär-jestöpäälliköksi. Hänelle siirtyvät toimin-nanjohtajan työt talousasioita lukuunot-tamatta. Seppä on kauppatieteiden mais-teri MBA.

Rahtarit-lehden päätoimittajana aloit-taa ensi vuoden alusta yhdistyksen kuo-piolainen puheenjohtajaPentti Tiainen, 52. Rahtarit ry:n en-simmäinen varapuheenjohtaja ja hallituk-sen jäsen Risto Nokkala, 45, Hankasal-melta vastaa jatkossa Rahtarit ry:n ka-lustosta.
Toimistosihteeri Pirjo Niemi, 54, Tam-pereelta on nimitetty jäsensihteeriksi.Osa-aikaisena toimistosihteerinä jatkaaJaana Kettunen, 40, joka vastaa Rahta-rit-putiigista sekä Mäntsälän kiinteistönvuokrauksesta. �

Valoviat yleisiä
■  A-Katsastus katsasti elokuun lop-puun mennessä 700 000 henkilö- japakettiautoa. Niissä havaittiin lähes290 000 valoihin liittyvää vikaa, joitaeniten oli lähivaloissa ja niiden suun-tauksessa.
Valoviat ovat olleet tasaisessa nou-sussa 2000-luvulla.

SAHKEITA
AMMATTIAUTOILUN TUORE IMMAT UUTISET JA TAPAHTUMAT

W W W . A J O L I N J A . F I

� � � � � Hanna Seppä.
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Renault
Koeajo

ajolinja

12 ■  AJOLINJA ■

 T Sleeper

Nyt on maantieautoilijan
yhä vaikeampi päättää,
kumman Volvo-konsernin
merkeistä ottaisi. Renault on
noussut rekkojen eturiviin.
Teksti Jouni Hievanen, kuvat Jouni Hievanen ja Renault

vedossa

Elämänsä

■  AJOLINJA ■  13

��

R

enault on Ranskassa kova juttu. Markki-
naosuus huitelee kuorma-autoissa 40 pro-
sentin paikkeilla. Kotimaisuus on arvos-
saan voimakkaan kansallistunteen valta-
kunnassa.

Volvo-konserniin kuuluva Renault teki rajut temputkesällä ja esitteli kerralla uuden Euro 6 malliston.Syyskuussa päästiin tutustumaan maantiemallistoontien päällä Normandiassa, Renaultin Blainvillenhyttitehtaan liepeillä.

Tasalattia ei tule meille

Kuormattujen eu-

ropuolikkaiden eteen oli valjastettu uudet T-sarjalaiset.Ajossa oli kahta hyttikorkeutta, joista se korkein HighSleeper tasalattiamalli ei ole Pohjolan tuontivalikoi-massa ainakaan aluksi.
Ennen julkistusta sitä ajatteli, että FH-Volvo ja Re-nault T ovat varmaan paljolti sama auto. Voimalinja onollut samaa rautaa jo pitkään, mutta hyttiyhteneväisyyson maanteiden partaveitseissä ollut kaukana. Ja eriautoilta näyttävät edelleen.
Jo perusajatuksessa on eroa. Volvoon palasi pysty-suoraan tuulilasiin, Renaultissa se on 12 prosenttiakallistettu. Mutta onneksi fransmannit ovat ottaneetsamat mahtavat lähes taustattomat peilit kuin mitä FH-Volvossakin on.

��

Renault T Sleeper

�����     Koeajo tehtiin
Normandian
seututeillä,
motaria ei

paljoa ollut.

Euro6
moottorit

●●●●●     DTI11: 380hv/1800 Nm
430 hv/2050 Nm
460 hv/2200 Nm

●●●●●     DTI 13: 440 hv/2200 Nm
480 hv/2400 Nm
520 hv/2550 Nm

,,
Renault

on noussut
rekkamerkkien
tasapäiseen
etulinjaan.
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AJONEUVO-
NOSTURIT

www.teraspyora.fi 
Puh. 0400 422 900

Ajoneuvonostureiden 
HUOLLOT JA KORJAUKSET

www.ajolinja.fi

ajolinja

Uusi Mercedes-Benz

Eka eurokuutonen
Hi k t Tero Lahtinen

Viisi uutta
turvajärjestel-
mää, uuden
päästöluokan
moottorit, ripaus
uutta keulaan
ja sisälle.

nyt Suomessa

Sprinter

MADONNA
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Nro

2013

IKILIIKKUJAT: Pirttilahti ja Scania 110

Ristimaan

KO
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Renault T

Volvo FMX
Volkkari liikkuu

ILMAN POLKIMIA

Sorat lavalta

ilman kippiäTehon ja väännön

perusteet

Jä
tt
i

julis
te

31.VUOSIKERTA
AMMATTIAUTOILUN ERIKOISLEHTI

HINTA 6,90€

Land Cruiser

uudistuu

■  Toyota Land Cruiser on nelivetoisten

ikoneja ympäri maailmaa. Ikää on jo 60

vuotta, mutta matka jatkuu uudistuneen

mallin voimin. Se saapuu Suomeen vuo-

den lopulla.
Uudistuvassa mallissa on saatavilla

i iheinen ryömi-

Sähköinen pikkupaku

■  Volkswagen esitteli Frankfurtin messuilla

uuden e-load up! sähköautokonseptin. Saa

nähdä, tuleeko siitä ihka oikea pikkupaku. �

Opelit Forssan

Deltasta

■  Forssan seudulta on puuttunut jonkin

aikaa uusien Opelien myynti, mutta siihen

on tullut muutos. Adamin helmet myy nyt

Delta Auto Forssa, joka on palvellut opelis-

teja jo huollon ja korjausten osalta.

Delta Auto Forssa on kesän aikana koke-

nut remontin myötä muodonmuutoksen. Ti-

loja on yleisesti kohennettu ja automyynnin

edustuksia varten on rakennettu 500 neliön

laajennus. Eri kiinteistössä toimineet huol-

totoiminnot ovat siirtyneet samaan tilaan

automyynnin kanssa. Entiseen huoltotilaan

on rakenteilla peltikorjaamo. �

Vetävämpi D-Max

■ Uuden Isuzu D-MAX 3500-sarjan ve-

topaino on kasvanut luokassaan markki-

noiden suurimmaksi 3 500 kiloon.

Uudistunutta D-MAX pick-upia on tar-

jolla kahta eri korimallia. Double Cab on

saatavilla kaksipaikkaisena pakettiau-

tona tai viisipaikkaisena henkilöauto-

na. Space Cabissa on kaappariovet,

jotka helpottavat etuistuimien takana

olevan säilytystilan hyödyntämistä.

Moottorina on 2,5-litrainen kaksois-

turbodiesel välijäähdyttimellä. Huippu-

teho on 163 heppaa, paras vääntö 400

Nm.
Yhdistetty EU- kulutus on manuaali-

laatikolla 7,4 l/100 km ja automaatilla

8,4 l/100 km.
Isuzu D-MAX on ainoa pick up, jonka

on valmistanut vain hyötyajoneuvoihin

erikoistunut valmistaja. Luotettavuus on

Isuzulle kaikki kaikessa. Uudella mallil-

la on takana yli neljä miljoonaa testikilo-

metriä. �

� � � � � D-Max 3500 mallin autoverollinen

jälleenmyyntihinta alkaa 32 275 eurosta.

Transit Connect

Vuoden Paku

■ Ford Transit Connect on saanut Inter-

national Van of the Year 2014 -palkinnon

kansainvälisessä hyötyautonäyttelyssä

COMTRANSissa Moskovassa.

Transit Connect sai 130 pistettä, kun

maksimi olisi ollut 163. Transit Connect

päihitti Mercedes-Benz Sprinterin sekä

Renault Kangoon.

Vuoden paku tittelin valitsi 24 toimitta-

jan tuomaristo. Suomea edustaa raadis-

j lk isevan BYhtiön julkaisu-

ajolin
ja

KevytK
alusto

�����     Kolmen litran dieselmoottori on päivitetty

vastaamaan Euro 5+ -päästömääräyksiä.



Hinta
euroa

2/1 4890
396x273 tai
420x297 +
3 mm leikkaus

1/2 + 1/2 3490
396x134 tai
420x146 +
3 mm leikkaus

1/1 3390
186x273 tai
210x297 +
3 mm leikkaus

1/2 2040
91x273 tai
103x297 +
3 mm leikkaus

186x134 tai
210x146 + 3 mm leikkaus

1/4 980
188x65 tai
210x71 +
3 mm leikkaus

91x134 tai
103x146 + 3 mm leikkaus

44x273 tai
49x297 + 3 mm leikkaus

1/8 480
91x65 tai
103x71 +
3 mm leikkaus

44x134 tai
50x146 + 3 mm leikkaus

“postimerkki” 480

45x50

Asettelu tekstin
sekaan, sivun
keskelle.

II kansi 3790
III kansi 3600
Takakansi (210x267 + leikkaus) 3990

SUURJULISTE, 800x574 6760

Etukansi 6 600

Liitteet: Hinnat
sopimuksen mukaan

Erikoispostitukset:
Hinnat sopimuksen mukaan

LISÄVELOITUKSET
Mainosmateriaalin  suunnittelusta
ja  toteutuksesta  laskutetaan
sopimuksen mukaan.

Määräpaikkakorotus 10 %

ALENNUKSET
Mainostoimistoalennus 15 %
myönnetään ainoastaan
auktorisoiduille mainos-ja
mediatoimistoille.

Yllä oleviin hintoihin lisätään ALV 23%.

ILMOITUSKOOT/HINNAT

TILAUSHINNAT
Kestotilaus:  45 € / 12 kk
Määräaikainen tilaus:
52 € / 12 kk
Irtonumero 6,90 €

(+ alv 10%.)
Pidätämme oikeuden
muutoksiin.

TILAUSPALVELU
Tilaukset ja osoitteenmuutokset:
Anu Litja
(09) 547 622 13
anu.litja@boy.fi

ILMESTYMINEN

Lehti ilmestyy
vuonna 2014
9 kertaa

PAINOS
keskimäärin ............  23 500

TILAUSHINNAT

LEHDEN KOKO

lA4,
210 x 297
painopinta 188 x 270

ILMOITUS-
MARKKINOINTI

Puh. (09) 547 621
Fax (09) 5476 2246

Riitta Tynkkynen
Puh. 040 455 9656
riitta.tynkkynen@boy.fi

Tuija Sihvo
Puh. 040 455 1753
tuija.sihvo@boy.fi

ILMOITUSVARAUKSET
JA AINEISTOT
Ilmoitusvaraukset 2 viikkoa
ennen lehden ilmestymistä.
Valmiit aineistot aineisto-
päivään mennessä.
aineisto@boy.fi

Välitämme ilmoituksia
TRUCK OF THE YEAR
 VAN OF THE YEAR
BUS OF THE YEAR
-tuomaristojen lehtiin 21
Euroopan maassa.

VASTUU JA EHDOT

MAKSULIIKENNE MAKSUEHDOT
7 pv netto,
auktorisoidut mainos- ja
mediatoimistot 14 pv netto
Viivästyskorko 11 %

Marjatta Lindberg
Puh. (09) 5476 2230
marjatta.lindberg@boy.fi

ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN
Ilmoituksen peruuttaminen seitsemän työpäivää ennen aineistopäivää
veloituksetta. Sen jälkeen joudumme veloittamaan peruutusmaksuna
50%  ilmoituksen myyntihinnasta.

B Yhtiöt Oy pidättää oikeuden veloittaa julkaistujen ilmoitusten ja materiaalin
suunnittelusta sekä lähettämisestä  erillisen hinnaston mukaisesti.

B Yhtiöt Oy:ssä suunniteltujen ja valmistettujen ilmoitusten lainaukseen tai
kopiointiin on aina pyydettävä B Yhtiöt Oy:n suostumus.

MUUTOKSET
Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannus-
lisäykset korottavat  hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä
lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia.
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan kuukautta ennen voimaan tuloa.
Painosmäärät voivat vaihdella numerokohtaisesti.

VASTUU VIRHEISTÄ JA REKLAMAATIOT
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on
ilmoituksen hinta ja muihin lehtiin toimitetuista aineistoista niiden valmistusarvo.
Lehti ei vastaa ilmoituksen poisjäämisen aiheuttamista vahingoista eikä jos
ilmoitusta ei voida julkaista määrättynä päivänä tai käsikirjoituksen mukaisesti.

Verkkojulkaisuiden
mediatiedot.
kts. www.boy.fi

BANNERIMYYNTI

DIGITAALINEN AINEISTO

Huom! Aineisto digitaalisena

Yleistä
• Ilmoitusaineistot yksittäisinä

Adobe Acrobat PDF tiedostoina
• Tee ilmoituksesi kaikkine

elementteineen täsmälleen
varaamasi ilmoitustilan kokoiseksi.

• Tee lopullisesta valmiista
ilmoituksesta PDF-tiedosto.

• Älä kokoa ilmoitusta
kuvankäsittelyohjelmalla.

• Poista ilmoitusdokumentin
sisältä kaikki sinne
kuulumattomat elementit.

• Lähetä valmis ilmoitusaineisto
lehteen PDF-tiedostona.

• Muuta kuin PDF-aineistoa
käytettäessä tulee ottaa
etukäteen yhteyttä.

• Tekstit tulisi konvertoida poluiksi
mikäli  mahdollista. (Käytetyt fontit
aineiston mukaan)

a ineisto@boy.f i

Värit
• Väriarvot määritellään

prosessiväreinä (CMYK).

Kuvien resoluutio:
• 4v-kuvat:  suositus 300 ppi
• Mv-kuvat: minimi 150 ppi
• Viivakuvat (Lineart): 800 ppi

Sähköposti
Valmiit PDF- ilmoitukset osoitteeseen
aineisto@boy.fi

Painomenetelmä
• heatset

Sidonta
• stiftaus

Painopaikka:
• ScanWeb Oy, Kouvola

www.ajolinja.fi


