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Koneviesti tänään

Vain muutos  
on pysyvää

Lehtien lukutottumukset alkoivat 
vuosituhannen vaihteessa muut-
tua nopeasti, koska nopeiden laa-
jakaistayhteyksien hinta laski ja 
saatavuus parani. Kehitys jatkuu, 
sanomalehtien ja yleisaikakausleh-
tien levikit laskivat nopeaa tahtia, 
erikois- ja ammattilehtien levikki-
en lasku on onneksi hitaampaa. 

Koneviestin ulkoasua päätet-
tiin levikin laskun pysäyttämisek-
si ajanmukaistaa. Koneviesti siir-
tyi vuoden 2003 alussa nykyiseen 
aikakauslehtikokoon. Samalla leh-
den ilmestymisväli piteni kahdes-
ta kolmeen viikkoon, vuosikerta 
koostuu 18 numerosta. Sisällön 
määrä on pysynyt samana, sillä 
harvempi ilmestymistahti ja pie-
nempi sivukoko on korvattu suu-
remmalla sivumäärällä.

Levikki vakiintui,     
vaikka kilpailu kiristyi
Koneviestin kanssa kilpailevi-
en lehtien määrä on vuosituhan-
nen alussa lehtialalla vallinneesta 
suuntauksesta poiketen kasvanut. 
Etenkin maarakennus- ja kulje-
tusalalle on tullut useita ilmaisja-
kelulehtiä, jotka kilpailevat Kone-
viestin kanssa pääasiassa ilmoitus-
myynnissä. Vanhoihin koneisiin 
keskittyvät harrastelehdet puoles-
taan pitävät toimituksen pirteänä.   

Kiristyneestä kilpailutilantees-
ta huolimatta levikki onnistut-
tiin vakiinnuttamaan noin 32 000 
kappaleeseen, mikä on lehden po-
tentiaaliseen lukijamäärään näh-
den hyvä saavutus. Suomessa on 

tällä hetkellä noin 30 000 aktiivis-
ta maatilaa ja arviolta 15 000 Ko-
neviestin aihepiirin kuuluvilla toi-
mialoilla työskentelevää urakoitsi-
jaa ja yrittäjää. 

Lukijoiden    
toimintaympäristö muuttui
Viljelijäväestön määrän lasku sekä 
tilakoon kasvu ovat muuttaneet 
maatalouden koneellistumista ja 
koneiden käyttöä rajusti. Maaseu-
dun yrittäjät ovat nykyisin moni-
toimiyrittäjiä, jotka käyttävät ka-
lustoaan maatalouden lisäksi ura-
koinnissa. Suuntaus näkyy trakto-
reiden myynnissä, sillä traktoreis-
ta jopa kolmannes ostetaan teiden 
tai ympäristön hoitoon tai muu-
hun urakointiin

Vuonna 2011 tehty lukijatutki-
mus vahvisti rakennemuutoksen: 
pääasiallisesti maataloudesta toi-
meentulonsa saavien lukijoiden 
määrä laski silloin ensimmäisen 
kerran alle 50 prosenttiin. 

Koneviestissä on    
vahva ydintoimitus
Koneviestin toimitus muutti 
vuonna 2002 Espoosta Helsingin 
keskustassa sijaitsevaan Maalais-
tentaloon, jossa myös Viestilehti-
en muiden lehtien toimitukset, si-
vunvalmistus, markkinointi ja ta-
loushallinto ovat.

Juhlapuheet ja ylevät tekstit al-
kavat usein lauseella ”Henkilöstö 
on yrityksemme merkittävin voi-
mavara”, jonka paikkansapitävyyt-
tä tiukka taloudellinen tilanne ja 

ã Koneviestin ulkoasua ja juttujen käsittelytapaa uudistetaan 
koko ajan. Kansi on tästä erinomainen esimerkki: se on uudistu-
nut kymmenen viimeisen vuoden aikana useita kertoja, viimeksi 
tämän vuoden alussa.

Koneviestin sähköisiin palveluihin on panostettu viime vuosina voimakkaasti. Osoitteesta www.kone-
viesti.fi löytyy jo kaikki lehdessä julkaistut jutut vuodesta 2002 alkaen, ja arkistoa laajennetaan koko ajan.
Sivuilla pääset lukemaan myös tuoreimmat konealan uutiset, tutustumaan tulevien lehtien tarjontaan ja 
katsomaan lehden aiheisiin liittyviä videoita.

Internet nousi vuosituhannen vaihteessa paine-
tun lehden haastajaksi, mikä näkyy etenkin sa-
nomalehtien laskevina levikkilukuina. Samalla 
sähköiset julkaisut ja erilaiset lukulaitteet tarjo-
avat aikakauslehdillekin uuden jakelukanavan ja 
mahdollisuuden liittää liikkuva kuva lehtiartik-
kelin osaksi.
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viestin odotetuinta ja toimituk-
sen kannalta haastavinta sisältöä. 
Korjaus- ja käyttövinkkien tar-
ve on lähes yhtä kova kuin sotien 
jälkeen, kun Suomi alkoi Kone-
viestin ”esihistoriallisena” aikana 
koneellistua. Silloin kysymykset 
koskivat oikean voiteluaineen va-
lintaa, nykyään esimerkiksi pako-
kaasujen käsittelyä, automaattioh-
jausta tai päisteautomatiikan toi-
mintaa.  

Sähköinen arkisto on   
helppokäyttöinen 
Koneviesti on monessa kohdin ol-
lut edelläkävijä sähköissä palve-
luissa – joskus jopa liian aikainen. 

Koneviestin verkkopalveluja 
uudistetaan parhaillaan. Lehden  
julkaisemia konetaulukkoja siir-
retään tietokantaan, jotta lukijat 
voisivat netissä verrata koneita 
omien vaatimustensa tai koneiden 
erilaisten ominaisuuksien, kuten 
tehon, työleveyden tai hinnan, pe-
rusteella. Tavoitteena on, että pal-
velu olisi lukijoiden käytettävissä 
jo tulevan talven aikana.  

Lehtiartikkelissa käytettävien 
kuvien ja erilaisten graafien käyt-
tö lisääntyy koko ajan. Kuvia on 
tarjolla niin paljon, että julkai-
semme osan niistä lisämateriaali-
na netissä. Osoitteesta www.kone-
viesti.fi löytyy sekä valokuvia että 
videoita.  

Koneviestin sähköinen arkisto 
on koneharrastajan aarrearkku. 
Käytetyn koneen ostaja voi tar-
kistaa Koneviestin arkistosta kiin-
nostavan koneen valmistusaikai-
sen myyntihinnan ja varusteet, tai 
jopa lukea siitä kertovan koeajose-
lostuksen.

Verkkopalvelut ovat tilaajan 
etu sisältyen tilauksen hintaan.  
Satunnaistakaan käyttäjää ei ole 
unohdettu: kertatunnukset osta-
malla aineistoa saa selailla rajoi-
tuksetta yhden käyttökerran ajan. 

Luotettavuus valttina   
tulevaisuudessakin
Lehden on pystyttävä muuttu-
maan jatkuvasti, sillä paikallaan 
pysyminen merkitsee nopeasti ke-
hittyvässä tiedonvälityksessä taan-
tumista. Metsäkoneen ohjaamossa 
ja navetan toimistossa on jo laaja-
kaistayhteys. 

Taloudellisesti merkittävä muu-
tos oli vuonna 2012 tehty lehtien 
arvonlisäverokannan nosto 9 pro-
senttiin.

Tekniikan muutoksen epäillään 
syöksevän painetut lehdet peri-
katoon, mitä emme Koneviestis-
sä usko. Painetun lehden luku on 
helppoa eikä se ole sidottu paik-
kaan tai nettiyhteyksiin. Lehtiin 
on opittu luottamaan, koska sii-
hen painettu tieto on aina saman-
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Väderstad-työkoneet Agrimarketeista kautta maan.

Katso lisää: www.agrimarket.fi

Kun laatu ratkaisee

20 vuotta yhteistyötä!

Hintoihin lisätään toimituskulut.

rapid-KylvölannoitinVäderstad Rapidilla kylvät kustannus-

tehokkaasti ja varmistat tasaisen orastumisen. 

Tekokkaasti muokkaava vannas toimii ja 

kestää niin savella kuin mullassa, sängellä ja 

kynnöksellä, keväällä ja syksyllä.  

Vuodet ja säät vaihtelee, Rapid kylvää.  

nZ-aGrESSivE Työleveydet 5-10 m

• 
Vakaasti kulkeva, järeästi jäykistetty runko

• 
Tehokkaasti värähtelevä, läpäisevä  
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     Testit ovat tärkeä osa Koneviestin sisältöä ja keino erottautua 
muista lehdistä. Testit tehdään käytännön olosuhteissa yrityksissä, 
 tiloilla ja tutkimuslaitoksissa. Kuva on traktorin renkaiden talviominai-
suuksien testistä, joka tehtiin MTT Vakolassa vuonna 2011.

laisena useiden lukijoiden käytet-
tävissä. 

Verkko- ja muiden sähköis-
ten palveluiden kehit-
tymisen kan-
nalta on tärke-
ää, että pystym-
me takaamaan 
lukijoillemme 
yhtä luotettavaa ja 
puolueetonta tietoa 
kuin painetussa leh-
dessä. Netti on infor-
maatiota pullollaan, 
mutta sen luotettavuu-
den varmistaminen on 
työlästä tai jopa mahdo-
tonta. Oletko varma, että 
netissä ”peukutetun” hotel-
liarvion kirjoitti oikea asia-
kas eikä omistajan – tai kilpai-
lijan – veljenpoika?  

Tilaajia tarvitaan
Lehtien tekotapa ja jakelu muut-
tuvat varmasti, mutta artikkelit 
eivät synny itsestään. Koneiden ja 
laitteiden arviointi vaatii aikaa ja 
kustannuksia aiheuttavia mitta-
uksia ja vertailua, jotka katetaan 
pääosin tilausmaksuilla. 

Puolueetonta ja luotettavaa tie-
donvälitystä tarvitaan aina, mut-
ta se ei onnistu ilman uskollisia ti-
laajia. n
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toimintaympäristön nopea muu-
tos syövät. Koneviestin toimitta-
jien ja avustajien määrässä ei kui-
tenkaan ole tingitty.  

Koneviestin sisällön tekoon osal-
listu säännöllisesti parikymmentä 
henkilöä, joista osa on avustajia ja 
testihenkilöstöä. Simonkadun toi-
mituksessa Koneviestin sisällön te-
koon osallistuu yhdeksän henkeä. 

Koneviestin toimittajan on tun-
nettava oma aihealueensa perin-
pohjaisesti. Jokainen Koneviesti 
toimittaja on taustansa ja koulu-
tuksensa kautta oman alansa asian-
tuntija. Heillä on joko pitkä työko-
kemus lehden teosta tai he ovat ai-
kaisemmin toimineet muissa teh-
tävissä Koneviestin aihepiireihin 
kuuluvalla toimialoilla. Monet ovat 
myös sivutoimisia viljelijöitä tai 
yrittäjiä sekä vakavasti ”hurahta-
neita” tekniikan harrastajia. 

Toimittajien ammattitaitoa ke-

hitetään säännöllisesti. Osallistum-
me alan järjestämiin yleisiin  kou-
lutuksiin sekä järjestämme oman 
porukan kesken tiiviitä opintohet-
kiä, joissa viilataan pilkkuja ja har-
joitellaan entistä kiinnostavampi-
en juttujen kirjoittamista.  

Sisältö ratkaisee
Testit ovat edelleenkin olennainen 
osa Koneviestin sisältöä ja samal-
la keino erottautua muista kone-
lehdistä. Aihepiiriä on kuitenkin 
laajennettu, maa- ja metsätalous-
koneiden sekä maarakennuskalus-
ton lisäksi testaamme pakettiauto-
ja, mönkijöitä, moottorikelkkoja 
ja muita yrittäjien työssään ja va-
paa-ajallaan tarvitsemia ajoneuvo-
ja ja laitteita. Koneviesti on palan-
nut juurilleen, sillä 60-luvun Ko-
neviestissä oli joko itse toimitettu-
ja tai lainattuja autojuttuja. 

Huolto ja korjaus ovat Kone-
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