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Arkkitehtiuutiset
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www.safa.fi

Alkaen

495
€/kk

Miksi viestiä
juuri SAFAn
julkaisuissa ja
medioissa?

Suomen
Arkkitehtiliiton
verkkosivut

Alkaen

1 300
€/kk

SAFA-uutiskirje

2 x kk
kaikki SAFAn
jäsenet

750 €
kerta

Arkkitehti vaikuttaa rakennetun ympäristön
päätöksentekoon – niin suuriin kuin pieniinkin
tuotevalintoihin ja hankintoihin. SAFAn julkaisut
tavoittavat lukijakunnan, jota kiinnostavat
laadukkaat ratkaisut, palvelut, teknologia, uudet
vaihtoehdot – sekä lifestyle, design ja kulttuuri.

>> Tutustu ilmoitusmahdollisuuksiin printti- ja digituotteissamme >>
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brandwork.fi

Inspiroidu lasista.

VAIHDA SEINÄ NÄKÖALAAN.
NAUTI HILJAISUUDESTA.

www.vitrea.fi

motus
is movement

Profin lasiliukuseinät on luotu kaupunkiympäristöön. 30 vuoden
kehitystyön tuloksena käytämme paksuja erikoislasielementtejä jotka
tehokkaasti vaimentavat esimerkiksi liikenteen melua. Siksi Profin on
markkinoiden hiljaisin lasiliukuseinä. Vaihda seinä näköalaan.

Luxo Motus – skandinaaviseen sisustukseen
suunniteltu, monipuolinen valaisinsarja

Lataa ArchiCAD ja Revit yhteensopivat suunnitteluobjektit:
profin.fi/bim

WOOD, NATURALLY.

Profin__240x297_Ark 25.5/2018.indd 1

29/05/2018 13.14

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

motus flat

motus mini

motus table

Glamox Oy
Silja Palmu, 0400 477605
silja.palmu@glamox.com
www.glamox.fi

Ilmoitusmyynti
SAFAn ilmoitusmarkkinointi
Saarsalo Oy
Myllyhaantie 6 C
33960 Pirkkala
Maria Ahoranta
maria.ahoranta@saarsalo.fi
+358 44 243 3519
Timo Lepistö
timo.lepisto@saarsalo.fi
+358 44 534 9878
HUOM! – Arkkitehtiuutisiin tarkoitetut
•

työpaikkailmoitukset
tyopaikkailmoitukset@safa.fi

•

koulutusilmoitukset
ads@safa.fi

Arkkitehtiliiton painojulkaisut
ja digikanavat ovat alan
tärkeimpiä tiedonlähteitä
Suomessa. Ilmoittamalla
SAFAn julkaisuissa, saavutat
brändeillesi tunnettuutta
arvokkaan kohderyhmän
parissa.

Hinnat ja mediakortin tietoja koskevat muutokset
Hinnat ovat voimassa 1.1.2021 lukien ja koskevat vuonna 2021
julkaistavia ilmoituksia. Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat vastaavasti
hintoja määräysten voimaantulosta alkaen. Hinnat ovat verottomia.
Hintoihin lisätään arvonlisävero. Oikeus mediakortin ja kaikkien
siinä annettujen tietojen muuttamiseen pidätetään.
Ilmoitusten peruutukset
Myöhästyneestä ilmoitusaineistosta veloitetaan aiheutuneet
lisäkustannukset (esimerkiksi painon laskuttamat). Ilmoitusten
peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti ilmoitusmarkkinointiin viimeistään ilmoitusten varauspäivänä. Määräajan jälkeen tapahtuneesta
peruutuksesta veloitamme 40 % ilmoituksen hinnasta.
Vastuu ja reklamaatiot
Asiakas vastaa toimittamansa aineiston oikeellisuudesta. Ilmoituksen julkaisija tai paino ei ole vastuussa aineiston muokkaamisesta
veloituksetta. Huomautukset on tehtävä kirjallisesti 7 vuorokauden
kuluessa ilmoituksen ilmestymisestä. Ilmoituksen julkaisijan vastuu
virheistä rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan. Julkaisijalla on
oikeus olla julkaisematta ilmoitusta.
Alennukset
•
•
•

vuosisopimusalennus ilmoitusvolyymin mukaan
toistoalennus sopimuksen mukaan
ilmoituspaketteja SAFAn eri julkaisuissa sopimuksen mukaan

Maksuehdot ja -tiedot
14 päivää netto, viivästyskorko lainmukainen
Pankkiyhteys: Suomen Arkkitehtiliitto, FI46 1521 3000 0095 24

ark
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Arkkitehti – Finnish Architectural Review

Suomen ainoa arkkitehtuuriin
keskittyvä aikakauslehti
vuodesta

1903

Tavoitamme suomalaiset arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat
sekä rakennusalan, suunnittelun ja kulttuurin
vaikuttajat, päättäjät ja tekijät.

Arkkitehti
ILMOITUSMYYNTI

Arkkitehti – Finnish Architectural Review

Saarsalo Oy
Myllyhaantie 6 C
33960 Pirkkala

ISSN 0783-3660 (painettu)
ISSN 2490-0575 (verkkojulkaisu)

Maria Ahoranta + 358 44 243 3519
Timo Lepistö +358 44 534 9878
etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

Perustettu vuonna 1903
Levikki 3 796 (2020)
Painosmäärä 4 100
Lukijajakauma
•
•
•

SAFAn jäsenet 70%
muut kotimaiset lukijat 20%
ulkomaiset lukijat 10%

Aikakausmedia ry:n jäsen
Kulttuuri-, tiede- ja mielipidelehtien liiton
Kultti ry:n jäsen
www.ark.fi
Instagram @ark_review
Twitter @ark_review
Facebook @ARKFinnishArchitecturalReview
#arkkitehtilehti
#finnisharchitecturalreview

Julkaisija
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Malminkatu 30
00100 Helsinki
Päätoimittaja
Kristo Vesikansa (1.1.2021 alk.)
editor@ark.fi
Toimitussihteeri
Essi Oikarinen
ark@ark.fi
+358 40 1693 219
Ulkoasu
Susanna Raunio
Tuuli Häggman
taitto@ark.fi
Toimitusavustaja
mail@ark.fi
Julkaisusihteeri
Erja Virtala
julkaisut@ark.fi
+358 40 1693 221
Arkkitehtuurikilpailuja-liite
Pipsa Penttinen
kilpailut@safa.fi
+358 40 080 6284
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Painetun lehden ilmoituskoot

Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

2/1 aukeama

5 170 €

1/1 takakansi

Leikkuuvara 3 mm
Marginaalien sisäinen alue
195 x 267 mm

297 mm

297 mm

230 mm

297 mm

460 mm

4 700 €

1/2 pysty

110 x 297 mm

2 340 €

1/1 II-kansi

4 310 €

1/2 vaaka

230 x 146 mm

2 340 €

1/1 III-kansi

4 090 €

1/4 vaaka

195 x 63 mm

1 630 €

1/1 ensim. sivu

4 035 €

1/1 sivu

3 760 €

vuosi-ilmoitus
1/6 sivu
95 x 80 mm

2 510 €

Vuosi-ilmoitus viidessä numerossa.
Aineistoa voi vaihtaa numerokohtaisesti. Vuosi-ilmoitukseen ei
kehystä eikä leikkausvaraa.

Lehdessä julkaistavat ilmoitukset näkyvät myös digitaalisessa näköislehdessä.

Painetun lehden ilmoitusliitteet
Suomi 3 500 kpl

SAFA:n jäsenet 2 900 kpl

2 sivua

3 285 €

2 815 €

4 sivua

3 495 €

3 030 €

6 sivua

3 700 €

3 275 €

8 sivua

3 910 €

3 455 €

Liitteet postitaan lehden mukana muovitettuna.
Muunlaajuiset liitteet (esim. kortit, esitteet, kirjaset) tai
ilmoitus+liite -yhdistelmät erillisen tarjouksen mukaan.

Tutustu myös ark.fi verkkoilmoituksiin

Lehden tekniset tiedot

Printtiaineistojen vaatimukset

Aineistojen toimitus

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

lehden koko 230 x 297 mm
leikkuuvara 3 mm (ei vuosiilmoituksessa)
marginaalien sisäinen alue
195 x 267 mm
sisämarginaalin varoalue 10 mm
paperi: Galerie Art Volume 115 g
kansi: Edixion Offset 300 g
liimasidonta
painopaikka Grano Oy, Helsinki

•
•
•

offset-painokelpoinen PDF
fontit sisällytettynä
sivut: CMYK – ISO Coated v2 (ECI)
kansi: CMYK – PSO Uncoated
ISO12647 (ECI)
resoluutio vähintään 300 dpi
leikkuumerkit (ei vuosi-ilmoituksessa)
tiedoston nimessä ilmoittajan nimi ja
lehden numero

•

ads@ark.fi
aineiston toimituksessa mainittava
lehden numero, ilmoittajan nimi ja
ilmoituskoko
ilmoitusliitteiden toimitus osoitteella:
Grano Oy, Pakarituvantie 7-9,
00410 Helsinki – Mukaan liitetään
lähetteenä ilmoittajan ja liitteen nimi,
lehden nimi ja numero
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”Prestigious
bilingual
architecture
and design
title.”
The Monocle Travel Guide
Series – Helsinki (2018)

© Wellu Hämäläinen

Aikataulu 2021
ilmoitusvaraus

(muutokset mahdollisia)

ilmoitusaineisto

numeron teema

aiheita mm.

nro

ilmestyy

1

3.3.

5.2.

12.2.

KRIISI

2

28.4.

1.4.

9.4.

PERINNE JA UUDISTUMINEN

3

23.6.

28.5.

4.6.

PYHÄ TILA

uudet kirkkorakennukset, kirkollisen
rakennusperinnön tulevaisuus, rauhoittumisen tilat
Venetsian arkkitehtuuribiennaali

4

15.9.

20.8.

27.8.

ASUMINEN

asumisen trendit, uudet asuinrakennukset

5

17.11.

22.10.

29.10.

HISTORISMI NYT

koronapandemian vaikutukset arkkitehtuuriin,
kriisit, kaupunkisuunnittelu, urbaani arkkitehtuuri,
toteutumattomia projekteja
massiivirakenteiden uusi tuleminen,
kestävä rakentaminen, paikallisuus,
Alvar Aalto -mitali

Historiallisen arkkitehtuuriin uudelleentulkinnat,
uusvanha, restaurointi ja korjausrakentaminen

ark
Verkkoilmoitukset www.ark.fi

Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Näkyvyyspaketti 1
•
•

3 ilmoituspaikkaa läpi sivuston
etusivun ylin ja alin paikka
sekä kaikkien artikkelien alussa
bannereista linkki haluttuun
verkko-osoitteeseen

•
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970 x 250 px

695 € / 1 kk

Näkyvyyspaketti 2
•
•
•

2 ilmoituspaikkaa läpi sivuston
etusivun keskellä sekä kaikkien
artikkelien lopussa
bannereista linkki haluttuun
verkko-osoitteeseen

970 x 250 px

495 € / 1 kk

Logobanneri
•

mustavalkoinen ilmoittajan
logosta muodostettu monogrammibanneri
pidempiaikaiseen näkyvyyteen
näkyvissä kaikkialla sivuston
alareunassa

•
•

1 700 € / 3 kk

Hinta/kesto

2 900 € / 6 kk
4 900 € / 12 kk
etusivu
ark

artikkelisivu

kaikki sivut
ark

ark

paketti 1

sisältö
paketti 1

sisältö
sisällöt
paketti 2

sisältö

ark

paketti 1

ark

Verkkoaineistot
•
•
•
•

•
•

tiedostomuoto .png tai .jpg
resoluutio vähintään 72 dpi
IAB Billboard -bannerikoko: leveys 970
pikseliä, korkeus 250 pikseliä
logobanneria varten toimitetaan
ilmoittajan logo vektorimuodossa,
josta julkaisijan toimesta laaditaan
”monogrammibanneri”
bannereista linkki haluttuun verkkoosoitteeseen
verkkoaineistot toimitetaan
sähköpostitse julkaisut@ark.fi

paketti 2

ark

ark

ark

ark

ark

ark

logobanneri

ark
ark

ark

ark

ark
ark

ark

ark

ark

Näkyvyyttä
sisällön ytimessä

Joustavuutta
aikatauluihin

Ilmoitukset näkyvät koko kampanja-ajan
Arkkitehti-lehden etusivulla, sekä jokaisen
erillisen artikkelin ja arkkitehtuurikohteen
yhteydessä.

Verkkosivusto on luettavissa ja saavutettavissa riippumatta painolehden aikatauluista, kuukausi kerrallaan, milloin tahansa.

Muokattavuutta ja
valinnanvaraa
Tarjolla on vaihtoehtoja eri näkyvyyksille
2-3 eri banneripaikalla. Kullakin paikalla
voidaan käyttää useampaa aineistoa kampanja-aikana. Kysy lisää mediamyynnistä.

www.ark.fi
alkaen 495 € / kk
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Arkkitehtiuutiset

Tuoreita uutisia ja
raikkaita näkemyksiä

Arkkitehtiuutiset on
ajankohtainen, kantaa
ottava lehti, joka kiinnostaa
ja puhuttaa arkkitehteja,
maisema-arkkitehteja
ja muita kiinteistö- ja
rakennusalan toimijoita.
Kuukausittain ilmestyvä au
haastattelee arkkitehtuurin
alan vaikuttajia, uutisoi
arkkitehtuurikilpailuista,
palkinnoista ja suunnittelua
koskevista uudistuksista.
Lehti on 52–62-sivuinen.
Joka numerossa on osiot
myös työpaikkailmoituksille
ja tuoteuutisille sekä erillinen
palveluhakemisto.

vuodesta

1947

Myös näköislehtenä!

Arkkitehtiuutiset
ILMOITUSMYYNTI

Arkkitehtiuutiset

Saarsalo Oy
Myllyhaantie 6 C
33960 Pirkkala

ISSN 0044-8915

Maria Ahoranta + 358 44 243 3519
Timo Lepistö +358 44 534 9878

Painettu levikki 3 929 (2020)

etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

Perustettu vuonna 1947

Painosmäärä 4 200
Aikakausmedia ry:n jäsen, SAFAn, ATLn ja
SUMn uutis- ja jäsenlehti. Tilaajina mm.
kaikki SAFAn varsinaiset ja opiskelijajäsenet.
•

arkkitehdit 75 %

•

arkkitehtiopiskelijat 14 %

•

muut tilaajat 11 %

www.safa.fi/julkaisut/#au
Twitter: @au_uutiset

Julkaisija
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Malminkatu 30
00100 Helsinki
Toimitus
au@safa.fi
Päätoimittaja
Paula Huotelin
paula.huotelin@safa.fi
+358 40 556 2827
Toimitussihteeri & ulkoasu
Silja Ylitalo
silja.ylitalo@safa.fi
+358 40 1692 213
Julkaisusihteeri
Erja Virtala
julkaisut@safa.fi
+358 40 1693 221

Arkkitehtiuutiset
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Ilmoituskoot

Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

210 mm

245 mm

245 mm

2/1 aukeama

2 750 €

1/1 takakansi

1/2 auk. vaaka

2 210 €

Leikkuuvara 3 mm
Marginaalien sisäinen alue
157 x 205 mm

Ilmoitusliitteet

245 mm

195 mm
120 mm

390 mm

2 550 €

1/2 pysty

96 x 245 mm

1 445 €

1/1 II-kansi

2 455 €

1/2 vaaka

195 x 120 mm

1 445 €

1/1 III-kansi

2 335 €

1/4 pysty

76 x 100 mm

920 €

1/1 sis. luettelon
viereinen sivu

2 310 €

1/4 vaaka

195 x 59 mm

920 €

1/1 sivu

2 210 €

palveluhakemisto
1/6 sivu
76 x 60 mm

195 x 210 mm

Tuoteuutiset

Koulutus- ja työpaikkailmoitukset
4,40 € / pmm

koko painos

korttiliite

1 340 €

2 sivua

1 905 €

4 sivua

2 165 €

1 510 €

Alaotsikoitu vuosi-ilmoitus
numeroissa 1, 2, 3 sekä 6, 7, 8.

1 palsta

157 mm

2 palstaa

76 mm
157 mm

Korkeus max 205 mm (marginaalien sis.)
Työpaikkailmoitukset osoitteeseen:
tyopaikkailmoitukset@safa.fi

Kiinnitys irtoliitteenä, liimatipalla tai
liimasidottuna lehteen. Muut liitteet
(esim. muovitus) erillisen tarjouksen
mukaan.

www.safa.fi

157 x 205 mm

1 515 €

1/2 vaaka

157 x 100 mm

1 060 €

Työpaikkailmoitukset julkaistaan lehden
lisäksi SAFAn verkkosivuilla. Verkkoilmoituksen tiedot on täytettävä erikseen
SAFAn sivustolla.

Tekniset tiedot

Aineistojen toimitus

•
•

•
•

•
•

Lue myös
verkossa!

1/1

Koulutusilmoitukset osoitteeseen:
ads@safa.fi

•
•
•
•

lehden koko 195 x 245 mm
marginaalien sisäinen alue
157 x 205 mm
leikkuuvarat 3 mm
palstojen lukumäärä 2–3, leveys
yhteensä 157 mm
rasteritiheys 54–60 l/cm, 300 dpi
painomenetelmä offset, liimasidonta
painopaperi Multiart Silk,
kansi 200 g, sisus 115 g
painopaikka Grano Oy, Helsinki

•

ads@safa.fi
Toimitettavassa materiaalissa
mainittava lehden numero,
ilmoittajan nimi ja ilmoituskoko
Ilmoitusliitteiden toimitus osoitteella:
Grano Oy, Pakarituvantie 7-9,
00410 Helsinki – Mukaan liitetään
lähetteenä ilmoittajan ja liitteen nimi,
lehden nimi ja numero

Aineistovaatimukset

Digitaalinen näköislehti

•
•
•

•

•

offset-painokelpoinen PDF, leikkuumerkit
fontit sisällytettyinä tai konvertoituina
värit CMYK (Europe ISO Coated
FOGRA39)
kuvien resoluutio vähintään 300 dpi

Ilmoitus linkitetään näköislehdessä
ilmoittajan verkkosivuille.

Mediatiedot 2021
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© Tuomas Uusheimo

Aikataulu 2021
nro

ilmestyy

18.1.

6

2.9.

9.8.

16.8.

15.2.

22.2.

7

7.10.

13.9.

20.9.

15.4.

22.3.

29.3.

8

11.11.

18.10.

25.10.

4

20.5.

26.4.

3.5.

9

16.12.

22.11.

29.11.

5

24.6.

31.5.

7.6.

nro

ilmestyy

ilmoitusvaraus

1

4.2.

11.1.

2

11.3.

3

ilmoitusaineisto

ilmoitusvaraus

ilmoitusaineisto

ilmestymispäivä torstai

Mediatiedot 2020

SAFA.fi verkkosivut

Näkyvästi sivustollamme – n. 10 000 kävijää kuukaudessa!
SAFAn verkkosivut ovat jatkuvasti päivittyvä uutiskanava, jonka kautta tavoitat
suomalaista arkkitehtuuria ja suunnittelua seuraavat toimijat ja mediat.

Etusivuilmoitus
1 300 €/kk*

Sisältöartikkeli
1 700 €/kk*

*) Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

SAFA.fi verkkoilmoitukset
ILMOITUSMYYNTI

Etusivuilmoitus

Aineistojen toimitus

Saarsalo Oy
Myllyhaantie 6 C
33960 Pirkkala

•
•
•
•

•

Maria Ahoranta + 358 44 243 3519
Timo Lepistö +358 44 534 9878
etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

kuvan koko 650 x 365 px
tiedostomuoto .jpg tai .png
tekstinosto max 70 merkkiä
URL-verkkolinkki

Aineisto tulee toimittaa viimeistään
7 arkipäivää ennen kampanjan
alkua sähköpostitse osoitteeseen
julkaisut@safa.fi sekä kopiona (cc)
tiedotus@safa.fi

Sisältöartikkeli
•
•
•
•
•
•

“advertorial” artikkeli www.safa.fi
-sivustolla
teksti, kuvat ja otsikointi sivuston tyylin
mukaisesti
linkki etusivulta (kuten etusivuilmoitus)
650 x 365 px (jpg tai png) + otsikko
ei pituusrajoitusta artikkelitekstille
aineisto toimitetaan julkaisukunnossa

HUOM.
SAFAn verkkosivuille tarkoitetut
työpaikkailmoitukset jätetään
verkkolomakkeella:
www.safa.fi/koulutus-ja-ura/
ilmoita-tyopaikka

Mediatiedot 2021

SAFA jäsentiedote

750 €
/
jakelu

Nopeaa näkyvyyttä
SAFAn jäsenille
SAFA lähettää jäsenilleen joka
toisen viikon keskiviikkona sähköisen
uutiskirjeen, jossa tiedotetaan muun
muassa ajankohtaisista tapahtumista,
koulutuksista, arkkitehtuurikilpailuista
ja muista jäsenille tärkeistä aiheista.
Jäsentiedotteella tavoitat noin 3 000
arkkitehtia ja alan opiskelijaa!

SAFAn jäsentiedote
ILMOITUSMYYNTI

Tekniset tiedot

Aineistojen toimitus

Saarsalo Oy
Myllyhaantie 6 C
33960 Pirkkala

•
•
•

•

kuvan koko 400 x 400 px
tiedostomuoto .jpg tai .png
verkkolinkkimahdollisuus

ilmestymisviikon tiistaihin klo 12.00
mennessä osoitteeseen:
tiedotus@safa.fi

Maria Ahoranta + 358 44 243 3519
Timo Lepistö +358 44 534 9878
etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero

