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ILMOITUSVARAUKSET

Työpaikkailmoitukset
Työpaikkailmoitusten ilmoitusvaraukset tulee tehdä julkaisuviikkoa edeltävänä perjantaina klo 14 mennessä.

KAIKKI ILMOITUSVARAUKSET VOIT 
TEHDÄ MEDIAPALVELUUN:
mediapalvelu@sanoma.com
puhelin 09 120 5090
arkisin klo 8.15 – 16.15

AINEISTOKYSELYT:
aineistopalvelut@sanoma.com
annakaisa.jalkanen@rakennuslehti.fi

LISÄTIEDOT
Lisätietoja aineistojen toimittamisesta ja aineistovaatimuksista saa osoitteesta mediapalvelu@sanoma.com.

AINEISTOJEN TOIMITUS

Valmiiden aineistojen toimitus
Varauksen tehtyäsi saat latauslinkin, jolla voit lähettää valmiit PDF-muotoiset ilmoitukset aineistopalveluumme vielä ilmestymisviikon maanantaihin 
klo 12 saakka.

Ilmoitusvarauksessa ilmoitettu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa.

Valmistettavien aineistojen toimitus
Varauksen tehtyäsi saat latauslinkin, jolla voit lähettää aineistokäsikirjoituksen ja tarvittavat materiaalit aineistopalveluumme.

Ilmoitusvarauksessa ilmoitettu aineistontoimittaja saa linkin sähköpostiinsa.

Käsikirjoitukseksi sopii tekstitiedosto (word), jossa on ilmoituksen tekstisisältö. Tämän lisäksi tarvitaan hyvälaatuiset, painokelpoiset kuvat ja logot. Kuvien 
minimitarkkuus on 225 dpi ja logot kannattaa toimittaa ensisijaisesti vektorimuodossa. Materiaalien tulee olla meillä ilmestymisviikkoa edeltävänä 
perjantaina klo 12.

KAIKKI OLENNAINEN RAKENTAMISESTA
Rakennuslehti on vuonna 1966 perustettu Suomen suurin ammatillinen asiantuntija- ja uutislehti, joka tarjoaa lukijoilleen olennaisen ajan- 
kohtaistiedon rakentamisesta, suunnittelusta, korjaamisesta, kiinteistöistä ja talotekniikasta. 
 
Rakennuslehteä kustantavan Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n taustalla on alan koulutettujen ammattilaisten liitot RIL, RIA, RKL ja Rakennuste-
ollisuus RT, joiden jäsenet ja muut tilaajamme saavat lehden kotiinsa tai työpaikalleen perjantaisin 40 kertaa vuodessa. Rakennuslehteä lukee 
viikoittain 50.000 alan ammattilaista. Valtaosa Rakennuslehden lukijoista on suorittanut rakennusalan ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulu-
tutkinnon.



TYÖPAIKKAILMOITUSTEN VERKKOAINEISTOT
Painetun lehden työpaikkailmoitukset julkaistaan maksutta rakennuslehti.fi verkkopalvelussa. Tehtävästä, työnantajasta ja paikkakunnasta riippuen 
verkossa ilmoitus luetaan 500 – 1000 kertaa.

Verkossa julkaistavaan rekrytointiilmoitukseen ei tarvita erillistä aineistoa, vaan verkkoilmoitus tehdään painetun lehden ilmoituksesta. 
Verkossa ilmoitus julkaistaan lehden ilmestymispäivänä. Jos haluat että ilmoitus julkaistaan verkossa heti, ilmoita siitä varausvaiheessa.

Ilmoitukset laskutetaan lehden ilmestyttyä. Maksuehto on 14 vrk netto. Jos ilmoituksia on varattu useampaan numeroon, jokainen laskutetaan erikseen 
lehden ilmestyttyä.

Muista toimittaa varauksen yhteydessä laskutustietonne ja viite jonka haluatte laskuun.

Lähetämme ensisijaisesti verkkolaskuja. Paperisiin laskuihin lisäämme 8 euron laskutuslisän.

Lähetä mahdolliset verkkolaskutietosi heti varauksen yhteydessä.

LASKUTUS

ILMOITUSKOOT

Annamme mielellämme lisätietoja mikäli Sinulla on kysyttävää

Esimerkkikokoja  Koko mm  Hinta €
1/1 sivu  254 x 365 mm  13 140 €

1/2 sivu pysty  125 x 365 mm  6 480 €

1/2 sivu vaaka  254 x 180 mm  6 480 €

1/4 sivu pysty  125 x 180 mm  3 240 €

1/4 sivu neliö  168 x 135 mm  3 240 €

6 x 100 mm  254 x 100 mm  3 600 €

2 x 100 mm  82 x 100 mm  1 200 €

Edellä mainitut koot ovat esimerkkikokoja. Hinta 6,00 €/pmm

Ilmoituksen leveys tulee olla 82, 125, 168, 211 tai 254 mm ja 
korkeuden 50-365 mm. 

6 x 100
254 x 100 mm

2 x 120
82 x 120 mm

1/1 sivu
254 x 365 mm

1/2 sivu pysty
125 x 365 mm

1/2 sivu vaaka
254 x 180 mm

1/4 sivu pysty
125 x 180 mm

ESIMERKKIKOKOJA

VARAUKSIIN LIITTYVÄT KYSELYT

Tomi Huiko
Myyntipäällikkö, Rakennuslehti
puhelin 040 414 5000
tomi.huiko@rakennuslehti.fi

Mediapalvelu
puhelin 09 120 5090
arkisin klo 8.15 - 16.15.
mediapalvelu@sanoma.com

AINEISTOIHIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

Annakaisa Jalkanen
Graafinen suunnittelija / markkinointikoordinaattori
puhelin 040 774 2034
annakaisa.jalkanen@rakennuslehti.fi

www.rakennuslehti.fi


