
1. LEHDEN JULKAISIJA
INFRA ry

Eteläranta 10

00130 Helsinki

Puh. 09 12 991

Päätoimittaja: Anu Ginström

Puh. 050 330 8131

anu.ginstrom@infra.fi 

Kotisivut: www.infra.fi /lehti

2. KUSTANTAJA
Rakennustieto Oy

Malminkatu 16 A

00100 Helsinki

Puh. 0207 476 400

Kustantajayhtiön y-tunnus on 0113188-9

3. ILMOITUSTILAN MYYNTI
Rakennustieto Oy

Jukka Lyytinen

Puh. 050 545 1937

jukka.lyytinen@rakennustieto.fi 

4. PAINOS
6 000–8 000 kpl

5. LEHDEN KOKO
210 x 297 mm (A4)

Painopinta-ala 190 x 277 mm

MEDIAKORTTI 2019  

6. ILMOITUSTEN KOOT
1/1 s. 190 x 277 mm tai 210 x 297 mm + leikkuu varat

3 mm 

1/2 s. 190 x 136 mm tai 92 x 277 mm

1/4 s. 92 x 136 mm

7. ILMOITUSHINNAT 1.1.2019 LUKIEN
 4-väri/€

1/1 s. 1 950 €

1/2 s. 1 350 €

1/3 s. 1 100 €

1/4 s.   950 €

Aukeama 3 835 €

Liite 2 s. 3 490 €

Liite 4 s. 4 820 €

Hinnat alv 0 %

8. ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN
4 viikkoa ennen ilmestymispäivää

INFRA ry:n aikakauslehti 60. vuosikerta www.infra.fi /lehti

       1/1 s.
tai koko sivu
A4 + leikkuu-
varat 3 mm

  1/2 s.

  1/2 s.

  1/4 s.

>>



9. REKLAMAATIOT
14 vuorokauden kuluessa lehden ilmestymisestä kirjallisesti

10. AINEISTO JA ILMESTYMISAIKATAULU
N:o Varauspäivä Aineistopäivä Ilmestyminen/ 

   postitus

1/2019 4.1.2019 14.1.2019 8.2.2019

2/2019 3.5.2019 12.5.2019 7.6.2019

3/2019 1.9.2019 8.9.2019 4.10.2019

4/2019 1.11.2019 8.11.2019 5.12.2019

11. LEHDEN TAUSTA
Lehteä julkaisee Rakennusteollisuus RT:n infratoimialaa 

edustava yrittäjäjärjestö INFRA ry. INFRAn noin 1 500 

jäsenyritystä saavat lehden jäsenetuna. Jäsenyritykset 

edustavat seuraavia toimialoja:

• maansiirtotöiden urakointi 

• maarakennuskoneiden tuntivuokraus 

• päällystystyöt

• kuntatekniset työt 

• louhintatyöt 

• kiviainesten murskaus ja myynti 

• purku- ja kierrätyspalvelut

• nosturiurakointi ja liikkuvien nostureiden tuntivuokraus 

• erikoiskuljetukset

• teollisuuden infrapalvelut 

• ruoppaustyöt 

• viimeistely- ja nurmetustyöt 

• pohjanvahvistustyöt 

• metsänparannustyöt.

Jäsenyritykset omistavat yli 10 000 maarakennuskonetta ja 

niillä on noin 15 000 työntekijää ja toimihenkilöä.

12. LEHDEN TARKOITUS JA TOTEUTUS
• Lehden tarkoituksena on seurata maa- ja vesirakennus-  

   sekä päällystealan yleistä ja teknistä kehitystä sekä    

   toimia INFRA ry:n uutislehtenä.

• Lehti on tarkoitettu erityisesti alan yrittäjille, urakointiliik-

  keiden johtohenkilöille, rakennuttajatahojen johtohenki-

   löille ja alan tekniselle henkilökunnalle.

Infra-lehti käsittelee esimerkiksi

• maarakennuskoneiden ja -laitteiden, ajoneuvonosturei-

   den, päällystyskoneiden sekä louhinta- ja murskauska-

   luston kehittymistä

• maa- ja vesirakennusalan työmenetelmien kehittymistä

• maa- ja vesirakennusalan yritystoimintaan liittyviä kysy-

   myksiä kuten sopimusjuridiikkaa sekä verotus- ja vakuu-

   tuskysymyksiä

• koneiden ja työmenetelmien työturvallisuuteen liittyviä

   kysymyksiä.

Vuosikerta käsittää 4 erillistä numeroa.

Tilaushinta vuodelle 2019 on 63 € + arvonlisävero.

Pohjoismaiden ulkopuolelle 80 € + arvonlisävero.

INFRA ry:n jäsenyritykset saavat lehden jäsenetuna.

Irtonumerohinta on 15,50 € + arvonlisävero.

Infra-lehti on perustettu vuonna 1960 nimellä Maansiirto.

13. PAINO JA JAKELU
• Jakelu INFRA ry:n jäsenyrityksille ..............2 100

• INFRA ry:n ja sen piiriyhdistysten tilaamia

vapaakappaleita rakennuttajille ............... 2 400

• Muita tilauksia (valtionhallinnon, kuntien

ja teollisuuden rakennuttajaorganisaatioita,

koneliikkeitä, opiskelijoita ym.) ...................600

• Vapaakappaleita mainostoimistoille

ja ilmoittajille .................................................250

• Muita vapaakappaleita ..................................350

• Irtonumeromyynti, työkappaleet ym. ......... 300

Painos vähintään ..................................... 6 000

14. DIGITAALISET ILMOITUKSET
Aineistotiedot:

• tallennusmuoto PDF (painolaatu)

• kuvien resoluutiot: valokuvat 300 dpi,

   viivakuvat 2 400 dpi

• CMYK-väriprofi ili PSO_Uncoated_ISO12647_bas.ICC

• Profi ilin lataus Painotalo Plus Digitalin sivulta:

   www.ppd.fi /aineistot/

• muunna Pantone- ja RGB-värit CMYK-muotoon

• painopaperi päällystämätön Edixion Off set,

maksimivärimäärä 280 %

Tarkemmat ohjeet ja aineistonsiirto:

jukka.lyytinen@rakennustieto.fi 

Puh. 050 545 1937
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