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Huom! 
SAFA, RIA, RIL, VYRA, Ornamo, 
MAS, MARK, BY, BLY, ja RKL  
jäsentilaajien osoitemuutokset 
omien järjestöjensä kautta.

Betoni on rakennusalan ammattilehti, joka esittelee laajasti betoni- 
arkkitehtuuria ja -rakenteita, ympäristö- ja infrarakentamista,  
betonirakentamisen uusimmat tiedot, tutkimus- ja kehityshank-
keet sekä mielenkiintoisimmat referenssit kotimaasta että ulko-
mailta. Lehdessä esitellään myös betonitaidetta ja -muotoilua.

Lehden artikkeli- ja uutisaineisto kartoittaa betoniarkkitehtuurin, 
-rakenteiden ja teknologian sekä teollisen rakentamisen kehitys-
kuvan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Vakiopalstoja ovat 
tekniset palstat sekä Betoniteollisuus ry:n ja sen yhteistyötahojen 
järjestämät koulutusohjelmat. Lehti toimii myös alan tapahtumien 
tiedotusvälineenä.

Betoni on suunnattu rakennusalan asiantuntijoille rakennuttamis-, 
suunnittelu- ja rakentajatehtävissä sekä kaupan ja teollisuuden  
palveluksessa ja viranomaistehtävissä toimiville. Myös alan tutki-
mus- ja oppilaitokset kuuluvat lehden levikkiin. 

Betoni järjestää vuosittain kansainvälisiä arkkitehtuuri- ja ympä-
ristörakentamisen koulutusmatkoja, joilla tutustutaan laajalti alan 
uusiin ja kiinnostaviin kohteisiin.

Betoni-lehti on perustettu vuonna 1930. Lehti ilmestyy vuoden  
aikana neljästi 80 - 120 -sivuisena.

Vuosikerran tilaushinta on 54 € sis. alv.
Irtonumero 13,50 € sis. alv.

Lisätiedustelut:
betoni@betoni.com

REKLAMAATIOT

Kirjallisesti 14 vrk lehden  
ilmestymisestä: 
betoni@betoni.com
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ILMOITUSHINNAT JA TOIMITUSEHDOT

Ilmoitushinnat 1.1.2022. Ilmoitushintoihin lisätään alv. 24 %.
Liitteet ja muut mainosjulkaisumahdollisuudet sopimuksen mukaan. 
Kysy myös muista vaihtoehdoista, palveluista ja vuosisopimushinnoista!

Koko tai sijainti Leveys x korkeus (mm) Hinta: 4-väri (€)

2/1 s. (aukeama) 368 x 273 mm (marginaalien kanssa 420 x 297 mm) 4.950 €

1/1 s. (A4) 184 x 273 (marginaalien kanssa 210 x 297 mm) 2.950 €

1/2 s. vaaka 184 x 130 mm 2.060 €

1/2 s. pysty 90 x 273 mm 2.060 €

1/4 s. vaaka 184 x 65 mm 1.440 €

1/4 s. pysty 90 x 130 mm 1.440 €

1/8 s. vaaka 90 x 65 mm 1.010 €

2. kansi 210 x 297 mm 3.300 €

3. kansi 210 x 297 mm 3.100 €

4. kansi 210 x 297 mm *) 3.950 €

Asiakasalennukset: 
Kaksi ilmoitusta vuodessa  - 20 %
Kolme ilmoitusta vuodessa  - 25 %
Neljä ilmoitusta vuodessa  - 30 %

*) Huom. 4. kannen ilmoitukseen jätettävä yläreunaan 30 mm vapaata painopinta-alaa osoitetulostuksen 
vuoksi.

ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN

Peruutukset kirjallisesti viimeistään viikko ennen aineistopäivää: betoni@betoni.com

ILMESTYMIS- JA ILMOITUSTEN AINEISTOAIKATAULU 2022 

Numero Ilmestyy Aineisto Alustavat teemat

1/2022 10.3. 17.2.
Vuoden Betonirakenteen (VBR) ja Vuoden Ympäristö-
rakenteen julkistaminen. Uutta kivitalorakentamises-
ta. Numerokohtainen vähähiilisyysaihe.

2/2022 3.6. 10.5. Betonilattiat. Betonirakentaminen. Uudet projektit. 
Numerokohtainen vähähiilisyysaihe.

3/2022 7.10. 15.9. Betoni ympäristörakentamisessa. Kiertotalous.  
Numerokohtainen vähähiilisyysaihe.

4/2022 9.12. 17.11. Betonijulkisivut. Betonirakenteiden korjaaminen. 
Numerokohtainen vähähiilisyysaihe.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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TEKNISET TIEDOT

Lehden koko:  210 x 297 mm (A4) 
Painopinta-ala:  184 x 273 mm, 4-väri
Rasteritiheys:  70, Palstojen lukumäärä: 3
Painomenetelmä:  Offset, Sidonta: liimasidottu

AINEISTOVAATIMUKSET JA ILMOITUSAINEISTOJEN TOIMITUSOSOITE

Ilmoitukset digitaalisessa muodossa (painovalmis .pdf) väh. 3 mm leikkausvaramerkein ja mallivedoksin  
tarjouksen toimittaneelle tai sopimuksen mukaan.
Tiedostonimessä on mainittava lehden nro, ilmoituskoko ja asiakkaan nimi. Asiakas vastaa aineiston  
oikeellisuudesta ja toimituksesta aineistopäivään mennessä. Lehdellä on oikeus olla julkaisematta ilmoitusta. 

Painopaikka:  Punamusta, Joensuu 
Osoite:  Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu 
Puhelin:  010 230 8400  
Sähköposti:  betoni@betoni.com  
Ilmoitustrafiikki:  betoni@betoni.com tai nina.loisalo@rakennusteollisuus.fi 
Faktori:  Hannu Kurkikangas, hannu.kurkikangas@punamusta.com

LEVIKKI JA JAKELU (muutokset mahdollisia)

• Suomen Arkkitehtiliiton jäsenet (SAFA) 1970
• Rakennusinsinööriliiton jäsenet (RIL)  4139
• Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit (RIA)  3412
• Maisema-arkkitehdit (MARK)  211
• Maisemasuunnittelijat (MAS)  284
• Viheraluerakentajat (VYRA)  139
• Teollisuustaiteen liitto (ORNAMO)  130
• Betoniyhdistyksen jäsenet (BY)  15
• Betonilattiayhdistys (BLY)  76
• Rakennusliikkeet (RT)  400
• Muut rakennusurakoitsijat  200
• Insinööritoimistot 200
• Kuntien rakennusviranomaiset  336
• Rakennuttajat ja konsultit  269
• Rakennusteollisuus RT:n toimihenkilöt  50
• Teknilliset- ja ammattioppilaitokset  179
• Opiskelijat   705
• Valtion viranomaiset  209
• Isännöitsijät   307
• Kirjastot   480
• Ulkomaiset tilaajat  100
• Muut tilaukset  800
• Ilmoittajat ja työkappaleet  50
• Numerokohtaiset erikoisjakelut  250
• Kansanedustajat  60

   Yhteensä    14 971 kpl
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BETONI-VERKKOLEHTI

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Näkyvyys Hinta € (+ alv 24 %)

1 kk 560

3 kk 1250

6 kk 1880

12 kk 2500

Etusivu: Boxi 300 x 250 px Etusivu: Korkeampi boxi: 300 x 600 px

Näkyvyys Hinta € (+ alv 24 %)

1 kk 750

3 kk 1630

6 kk 2500

12 kk 3370

Näkyvyys Hinta € (+ alv 24 %)

1 kk 450

3 kk 1000

6 kk 1500

12 kk 2000

Artikkeli: Boxi 300 x 250 px Artikkeli: Korkeampi boxi: 300 x 600 px

Näkyvyys Hinta € (+ alv 24 %)

1 kk 600

3 kk 1300

6 kk 2000

12 kk 2700

VERKKOILMOITUKSET: HINNOITTELU JA KOOT

Betoni-verkkolehti julkaistaan osoitteessa: https://betoni.com/lehti

Betoni-verkkolehti sisältää tutun painetun lehden artikkeleita sekä näiden lisäksi sivustolta löytyy 
ajankohtaisia alan uutisia ja muita alan teemoihin liittyviä artikkeleita. Betoni-verkkolehteen on mah-
dollisuus ostaa verkkkoilmoituksia sekä kaupallisia yhteistyö -artikkeleita. Verkkolehdestä löytyy myös 
aiemmin ilmestyneiden lehtien arkisto.

https://betoni.com/lehti


Betoni-lehteä julkaisee ja kustantaa Betoniteollisuus ry.

Betoniteollisuus ry on Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n toimialajärjestö. Etujärjestönä se hoitaa  
elinkeinopolitiikan lisäksi betonialan standardointia sekä alan yhteisiä markkinointi- ja kehityshank-
keita. Sillä on noin 50 jäsenyritystä, jotka valmistavat betonielementtejä ja -tuotteita sekä valmisbetonia 
kattaen noin 85 % alan teollisuudesta Suomessa. 

Järjestön vuosittain toistuvia aktiviteetteja ovat Vuoden Betonirakenteen valinta ja julkistaminen, Ark-
kitehtimatkojen järjestäminen, betonin uusia mahdollisuuksia käsittelevä vuosittainen seminaari sekä 
Betonipäivät -tapahtuman järjestäminen. Tärkeänä osana järjestön toimintaan kuuluvat myös rakenta-
misen eri kohderyhmille suunnattu monipuolinen koulutus sekä vilkas kansainvälinen toiminta.

LEHDEN KUSTANTAJA

VERKKOILMOITUSTEN TEKNISET TIEDOT

Otamme vastaan seuraavia bannerien tiedostomuotoja:

• Staattiset bannerit (kuvat) muodossa jpg, png tai gif
• Gif-animaatiot (.gif)
• HTML5-bannerit

Aineisto toimitetaan: nina.loisalo@rakennusteollisuus.fi

Kaupallinen yhteistyö -artikkeli on artikkelimuotoon toimitettu sisältöilmoitus. Asiakas toimittaa sisällön: 
tekstiä, kuva-aineistoa, grafiikkaa tai videomateriaalia. Artikkeli taitetaan Betoni-verkkolehtisivustolle 
Betoni-lehden toimituksen toimesta. Artikkeliin tulee merkintä ”Kaupallinen yhteistyö”.

Kaupallinen yhteistyö -aineisto pyydetään toimittamaan valmiina. Lehden toimitus pidättää oikeuden 
tarkistaa sisällön ennen julkaisua.

Kysy lisää tarkempia tietoja: nina.loisalo@rakennusteollisuus.fi tai maritta.koivisto@betoni.com

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ -ARTIKKELI

Näkyvyys Hinta € (+ alv 24 %)

1 kk 1500

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ -ARTIKKELI HINTA

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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