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Arkkitehti
5 numeroa 2022

www.ark.fi

Arkkitehtilehden
verkkosivut

Arkkitehtiuutiset
6 numeroa 2022

www.safa.fi

alk.

495 €/kk

sivu alk.

2 320 €

3 760 €

Vanhaa
täydentäen
Extensions

Suomen
Arkkitehtiliiton
verkkosivut

Arkkitehtiliiton julkaisut ja
digikanavat ovat arkkitehtuurija rakentamisalan tärkeimpiä
tiedonlähteitä Suomessa.
Ilmoittamalla julkaisuissa
saat brändillesi tunnettuutta
arvokkaan kohderyhmän
parissa. Arkkitehti vaikuttaa
rakennetun ympäristön
päätöksentekoon – niin suuriin
kuin pieniinkin tuotevalintoihin
ja hankintoihin. Häntä
kiinnostavat laadukkaat
ratkaisut, palvelut, teknologia
– sekä lifestyle, design ja
kulttuuri.

Safa-uutiskirje

joka 3. viikko
kaikki Safan
jäsenet

alk.

1 300 €/kk

750 € /
kerta

Safan ilmoitusmyynti
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

Työpaikkailmoitusten myynti
www.safa.fi
Erja Virtala
julkaisut@safa.fi
+358 40 169 3221

Arkkitehtiuutiset
Anni Varis
tyopaikkailmoitukset@safa.fi
+358 40 678 3664
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Arkkitehtiuutiset
Aikataulu

7 • 2021

Ilmoitusliitteet

nro ilmestyy

varaukset aineisto

1

3.3.

3.2.

10.2.

2

21.4.

22.3.

29.3.

3

9.6.

11.5.

18.5.

4

1.9.

4.8.

11.8.

Jakelu Safan jäsenille tai kaikille tilaajille.
Hinnat alkaen 1 905 €, kysy tarjous!

Tekniset tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5

20.10.

22.9.

lehden koko 210 x 290 mm
marginaalien sisäinen alue
185 x 258 mm
leikkuuvarat 3 mm
palstojen lukumäärä 2–3, leveys
yhteensä 185 mm
rasteritiheys 60 l/cm, 300 dpi
painomenetelmä offset, stiftattu
paperi Munken Print,		
kansi 150 g, sisus 80 g
painopaikka Grano Oy, Helsinki
ISSN 0044-8915

29.9.

Aineistovaatimukset

Tilaajina mm. kaikki Safan varsinaiset ja
opiskelijajäsenet.
•
arkkitehdit 75 %
•
arkkitehtiopiskelijat 14 %
•
muut tilaajat 11 %

6

8.12.

9.11.

16.11.

(muutokset mahdollisia)

72 mm

260 mm
145 mm

210 mm

1/1 takakansi

210 x 260 mm

1/1 sivu, määräpaikat

2 680 €
2 580 €

esim. 2. kansi / 3. kansi / 1. sivu

1/1 sivu

210 x 290 mm

2 320 €

www.safa.fi/au

1/2 pysty

105 x 290 mm

1 520 €
1 520 €

1/2 vaaka

210 x 145 mm

Julkaisija

1/4 pysty

90 x 127 mm

965 €

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Malminkatu 30
00100 Helsinki

1/4 vaaka

210 x 72 mm

965 €

Toimitussihteeri
Silja Ylitalo
silja.ylitalo@safa.fi
+358 40 1694 617
Ulkoasu
Kaarina Tammisto
Lari Mörö
au@safa.fi

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

Ilmoitusmyynti

Levikki 3 929 (2020)
Painosmäärä 4 200 (2022)

Päätoimittaja
Paula Huotelin
paula.huotelin@safa.fi
+358 40 556 2827

•
•
•

105 mm

offset-painokelpoinen PDF, leikkuumerkit
fontit sisällytettyinä tai konvertoituina
värit CMYK – PSO Uncoated
ISO12647 (ECI)
kuvien resoluutio vähintään 300 dpi

Aineistojen toimitus

210 mm

290 mm

290 mm

210 mm

•
•
•
•

Ilmoituskoot ja hinnat

290 mm

Arkkitehtiuutiset on
ajankohtainen, kantaa
ottava lehti, joka kiinnostaa
ja puhuttaa arkkitehteja,
maisema-arkkitehteja ja muita
kiinteistö- ja rakennusalan
toimijoita. au haastattelee
arkkitehtuurin alan vaikuttajia,
uutisoi arkkitehtuurikilpailuista,
palkinnoista ja suunnittelua
koskevista uudistuksista.

palveluhakemisto
1/8 sivu
90 x 55 mm

Saarsalo Oy
Myllyhaantie 6 C
33960 Pirkkala
Maria Ahoranta + 358 44 243 3519
Timo Lepistö +358 44 534 9878
etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

Työpaikkailmoitukset
4,40 € / palstamillimetri
1 palsta, leveys 90 mm

1 590 €

Alaotsikoitu vuosi-ilmoitus
kuudessa numerossa. Aineistoa
voi vaihtaa numerokohtaisesti.
Vuosi-ilmoitukseen ei kehystä eikä
leikkausvaraa.
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
Ilmoitus linkitetään näköislehdessä ilmoittajan
verkkosivuille.

2 palstaa, leveys 185 mm
Työpaikkailmoitukset voivat olla yhden tai
kahden palstan levyisiä. Ilmoituksen korkeus on
vapaasti valittavissa 258 mm asti.
Varaukset ja aineisto aikataulun mukaan
osoitteeseen tyopaikkailmoitukset@safa.fi
Työpaikkailmoitusten myynti ja varaukset
Anni Varis
viestintäassistentti
+358 40 678 3664
tyopaikkailmoitukset@safa.fi
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safa.fi-verkkoilmoitukset
Näkyvästi sivustollamme – jopa
15 000 kävijää kuukaudessa!
Safan verkkosivut ovat jatkuvasti päivittyvä uutiskanava,
jonka kautta tavoitat suomalaista arkkitehtuuria seuraavat
toimijat ja mediat.

Etusivuilmoitus 1300 € / kk
•
•
•
•

Sisältöartikkeli 1 700 € /kk
•
•

1

•
•
•
•

alk.
300 €/kk

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

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

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

safa.fi-työpaikkailmoitukset
450 € / ilmoitus Safan jäsenille
690 € / ilmoitus muille ilmoittajille

Saarsalo Oy
Myllyhaantie 6 C
33960 Pirkkala

Verkko-ilmoituksen tiedot täytetään Safan
sivustolla: www.safa.fi/koulutus-ja-ura/

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

Työpaikkailmoitusten myynti
Erja Virtala
julkaisusihteeri
+358 40 169 3221
julkaisut@safa.fi

Ilmoitusmyynti

etunimi.sukunimi@saarsalo.fi

alk.

450 €/ilmoitus

Safan jäsentiedote

750 €/jakelu

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Safa lähettää jäsenilleen joka
kolmannen viikon keskiviikkona
sähköisen uutiskirjeen, jossa
tiedotetaan ajankohtaisista
tapahtumista, koulutuksista,
arkkitehtuurikilpailuista ja
muista jäsenille tärkeistä
aiheista. Jäsentiedotteella
tavoitat nopeasti noin
3 600 arkkitehtia ja alan
opiskelijaa. Kysy aikataulut
ilmoitusmyynnistä.

Tekniset tiedot
•
•
•

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

Aineistojen toimitus
Ilmestymisviikon tiistaihin klo 12.00 mennessä
osoitteeseen tiedotus@safa.fi. Kysy aikataulut
ilmoitusmyynnistä.

Ilmoitusmyynti
Saarsalo Oy
Myllyhaantie 6 C
33960 Pirkkala
Maria Ahoranta + 358 44 243 3519
Timo Lepistö +358 44 534 9878
etunimi.sukunimi@saarsalo.fi
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Ilmoitusliitteet

nro ilmestyy varaukset aineisto
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Vanhaa täydentäen Extensions
2021

Vanhaa
täydentäen
Extensions

1

9.2.

14.1.

20.1.

2

30.3.

4.3.

10.3.

3

18.5.

22.4.

28.4.

4

21.9.

26.8.

1.9.

5

16.11.

21.10.

27.10.

(muutokset mahdollisia)

Levikki 3 796 (2020)
Painosmäärä 4 200 (2022)

460 mm

230 mm

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

Lukijatutkimuksen mukaan lukijoita kiinnostavat ilmoitukset mm. seuraavista aiheista:
rakennustuotteet, kalusteet ja sisustus,
valaistus, maalit ja pintamateriaalit, design,
lifestyle, tapahtumat, talotekniikka, ohjelmistot
ja tietotekniikka. (Taloustutkimus 2020)
www. ark.fi

Julkaisija
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
Malminkatu 30
00100 Helsinki
Päätoimittaja
Kristo Vesikansa
editor@ark.fi
Ulkoasu
Susanna Raunio
Tuuli Häggman
taitto@ark.fi

1 Kaupunki Kaupunkisuunnittelu, kestävä
kaupunkirakentaminen, kaupunkitila
2 Unohdetut Historian unohtamat arkkitehdit,
Wivi Lönn, arkkitehtuurin marginaali
3 Uusi luontosuhde Maisema, ekosysteemit,
posthumanismi
4 Koti Asuntorakentaminen, pientalot, vapaaajan asunnot
5 Purkaa vai korjata? Rakennussuojelu,
korjausrakentaminen, kiertotalous

•
•

297 mm

297 mm

•
•
•
•
•
•
•
•

230 mm

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

Aineistovaatimukset

Lukijajakauma:
•
•
•

Lehden teemat 2022

Tekniset tiedot

Ilmoituskoot ja hinnat

297 mm

Suomen ainoa arkkitehtuuriin
keskittyvä aikakauslehti. Tavoitamme suomalaiset arkkitehdit
ja kaupunkisuunnittelijat sekä
rakennusalan, suunnittelun ja
kulttuurin vaikuttajat, päättäjät ja tekijät.

Liitteet postitetaan lehden mukana
muovitettuna (esim. kortit, esitteet, kirjaset).
Jakelu Safan jäsenille tai kaikille tilaajille.
Hinnat alkaen 2 850 €, kysy tarjous!

2/1 aukeama

5 170 €

1/1 takakansi

4 700 €

1/1 sivu, määräpaikat

4 310 €

2. kansi / 3. kansi / 1. sivu

•
•
•
•
•
•
•

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

1/1 sivu

230 x 297 mm

3 760 €

1/2 pysty

110 x 297 mm

2 340 €

1/2 vaaka

230 x 146 mm

2 340 €

Aineistojen toimitus

1/4 vaaka

195 x 63 mm

1 630 €

•
•

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.

•

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

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
Lehdessä julkaistavat ilmoitukset näkyvät myös
digitaalisessa näköislehdessä.

Ilmoitusmyynti
Saarsalo Oy
Myllyhaantie 6 C
33960 Pirkkala
Maria Ahoranta + 358 44 243 3519
Timo Lepistö +358 44 534 9878
etunimi.sukunimi@saarsalo.fi
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ark.fi-verkkoilmoitukset
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Näkyvyyspaketti 1
•
•

Näkyvyyspaketti 2

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

•

970 x 250 px

•
•

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

•

695 € / 1 kk

Logobanneri

970 x 250 px

•
•
•

495 € / 1 kk

mustavalkoinen ilmoittajan
logosta muodostettu monogrammibanneri
pidempiaikaiseen näkyvyyteen
näkyvissä kaikkialla sivuston
alareunassa

Hinta / kesto

1 700 € / 3 kk
2 900 € / 6 kk
4 900 € / 12 kk

Missä ilmoitukseni näkyy verkkosivuilla?

ark.fi

etusivu

•
•
•

sisältösivu

ark

ark

paketti 1

sisältö

•

paketti 1

jopa 4 000 kävijää/kk
75 % kävijöistä Suomesta
sivustolla julkaistaan kaikki
printtilehden sisällöt ja lisäksi
verkkosisältöä
kullakin banneripaikalla voidaan
käyttää useampaa aineistoa
kampanja-aikana

Aineisto-ohjeet
sisältö

•
•
•
•

paketti 2

•
•

sisältö

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
logobanneri
linkki haluttuun verkko-osoitteeseen
toimitus sähköpostitse julkaisut@ark.fi

Ilmoitusmyynti
paketti 1
ark

ark

ark

ark

logobanneri

ark
ark

ark

paketti 2

ark

ark

ark

ark

ark

ark

ark

ark

ark

ark

ark

ark

ark

logobanneri

ark

ark

ark

ark

ark

ark

Saarsalo Oy
Myllyhaantie 6 C
33960 Pirkkala

ark
ark

ark

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

ark

Hinnat ja mediakortin tietoja koskevat muutokset

Vastuu ja reklamaatiot

Hinnat ovat voimassa 1.1.2022 alkaen ja koskevat vuonna 2022
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.

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.

Ilmoitusten peruutukset

Vuosisopimukset, toistoalennukset ja ilmoituspaketit sopimuksen mukaan. Kysy lisää ilmoitusmyynnin yhteyshenkilöltäsi.

Myöhästyneestä ilmoitusaineistosta veloitetaan mahdolliset lisäkustannukset (esimerkiksi painon laskuttamat). Ilmoitusten peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti ilmoitusmyyntiin viimeistään ilmoitusten
varauspäivänä. Varauspäivän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta
veloitamme 50 % ilmoituksen hinnasta.

Alennukset

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

