
Työpaikka- 
ilmoitusvaraukset 
ja aineiston 
toimittaminen



VARAUSAIKATAULU
Työpaikkailmoitusten ilmoitusvaraukset tulee tehdä julkaisuviikkoa 
edeltävänä perjantaina klo 14 mennessä 

Printti

Verkko

Esimerkkikokoja  Koko mm (l x k) Hinta €
1/1 sivu  254 x 365 mm  13 140 €

Avausaukeama* 524 x 365 mm 17 545 €

1/2 sivu pysty  125 x 365 mm  6 480 €

1/2 sivu vaaka  254 x 180 mm  6 480 €

6 x 100 mm  254 x 100 mm  3 600 €

1/4 sivu pysty  125 x 180 mm  3 240 €

1/4 sivu neliö  168 x 135 mm  3 240 €

2 x 180 mm  82 x 180 mm  2 160 €

2 x 100 mm  82 x 100 mm  1 200 €

Edellä mainitut koot ovat esimerkkikokoja. Hinta 6,00 €/pmm.
Ilmoituksen leveyden tulee olla 82, 125, 168 tai 254 mm ja korkeuden 50-365 mm.

6 x 100
254 x 100 mm

2 x 100
82 x 100 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

*Määräpaikka, saatavuus varaustilanteen mukaan

Nimitysuutiset voi lähettää osoitteeseen 
rakennuslehti.nimitykset@sanoma.com.

Rakennuslehti.fi työpaikkailmoitus
• Ilmoitus luettavissa viimeiseen hakupäivään saakka,
 kuitenkin enintään neljän viikon ajan
• Julkaistaan kahden päivän kuluessa siitä, kun aineisto on toimitettu
• Ilmoituksessa voi olla yksi tai useampi avoin tehtävä.
Hinta 950 €

Rakennuslehti.fi työpaikkailmoitus 
PAKETTI
• Ilmoitukset luettavissa viimeiseen hakupäivään saakka,
 kuitenkin enintään neljän viikon ajan
• Julkaistaan kahden päivän kuluessa siitä, kun aineisto on toimitettu
• Ilmoituksissa voi olla yksi tai useampi avoin tehtävä.
Kymmenen ilmoituksen paketti 7.600 € (10 x ilmoitusta 12 kk aikana)

Rakennuslehti.fi työpaikkailmoitus 
PLUS-PAKETTI
• Ilmoitus luettavissa viimeiseen hakupäivään saakka,
 kuitenkin enintään neljän viikon ajan
• Ilmoituksessa voi olla yksi tai useampi avoin tehtävä.
• Ilmoitus kiinnitetään avoimet työpaikat hakulistauksen alkuun ja
 nostetaan mukaan uutiskirjeeseen
Hinta 1.500 €

Kaupallinen sisältö verkkosivulle
• Natiivimainos Rakennuslehti.fi avoimissa työpaikoissa
• Yllä havainnekuva natiivimainoksen sijainnista
Hinta 1.500 € / viikko

Natiivimainoksen paikka

Avoin työpaikka

Avoin työpaikka

Uutiset   Näkökulmat   Työpaikat & ura   Rakennuslehti

Avoin työpaikka

Avoin työpaikka

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %.

TYÖPAIKKAILMOITUKSET



AINEISTO-OHJEET

AINEISTOJEN TEKNISET VAATIMUKSET

• Valmis aineisto on PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki ilmoitukseen kuuluvat elementit: tekstit, kuvat, grafiikat, ja fontit.
 Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan.

• Kuvien resoluution optimi on 300 dpi, minimi 225 dpi, kun kuva on 1:1 taitto-ohjelmassa. Leikkuuvaroja ilmoituksiin ei tarvita.
• Tekstinkäsittelyohjelmilla tehdyistä aineistoista veloitetaan normaalit asemointikulut.

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.

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

Painetun lehden työpaikkailmoitukset julkaistaan aina maksutta Rakennuslehti.fi verkkosivulla

• Verkkoilmoitus tehdään painetun lehden tekstisisällöstä.
• Verkkoilmoitus julkaistaan painetun lehden ilmestymispäivänä ja se on luettavissa viimeiseen hakupäivään saakka.

• Varauksen tehtyäsi mediapalvelumme lähettää aineistolinkin, jolla verkossa julkaistava ilmoitusteksti toimitetaan.
 Liitä ilmoitustekstin mukaan myös yrityksenne logo. Ethän lähetä aineistoja sähköpostitse.

• Aineistomuoto on tekstitiedosto.

• Rakennuslehti.fi -ilmoitus julkaistaan kahden päivän kuluessa aineiston toimittamisesta ja se on luettavissa viimeiseen hakupäivään saakka.

Printti-ilmoitukset

Vain verkkoilmoitus



Koulutettujen ammattilaisten oma media
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 Rakennusteollisuus 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 korkeakoulututkinnon.

ILMOITUSVARAUKSET

Työpaikkailmoitusten ilmoitusvaraukset tulee tehdä julkaisuviikkoa edeltävänä perjantaina klo 14 mennessä.

KAIKKI ILMOITUSVARAUKSET VOIT TEHDÄ MEDIAPALVELUUN:

mediapalvelu@sanoma.com
puhelin 010 80 80 85
arkisin klo 8.15 – 16.15

RAKENNUSLEHTI

• 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

Annamme mielellämme lisätietoja mikäli Sinulla on kysyttävää

VARAUKSIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET

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

Mediapalvelu
puhelin  010 80 80 85
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


