
Ilmestymisaikataulu

Maankäyttö ilmestyy vuosittain normaalisti neljänä numerona.  
Ilmestymisaikataulu vuonna 2018 on seuraava:

Numero Ilmestymis
päivä

Juttujen 
sisäänjättö

Ilmoitusten 
sisäänjättö

1/2018 19.02.2018 18.01.2018 26.01.2018
2/2018 28.05.2018 26.04.2018 04.05.2018
3/2018 08.10.2018 06.09.2018 13.09.2018
4/2018 10.12.2018 08.11.2018 16.11.2018

Ilmoitukset

Ilmoitushinnat 1.1.2018 alkaen (alv 0):

Paikka Mv Neliväri
Takakansi 1 500,- 2 350,-
Sisäkannet 1 000,- 1 650,-
Pääkirjoituksen vieressä 1 000,- 1 650,-
Koko sivu 800,- 1 350,-
1/2 sivua 500,- 750,-
1/4 sivua 400,- 500,-

Liitteet sopimuksen mukaan. Palveluhakemisto 260 €/v.
Vuosisopimuksesta 20 %:n alennus kokonaishinnasta. Koko sivun 
vuosi-ilmoittaja saa ilmaisen moduulin palveluhakemistoon. Palve-
luhakemisto 260 €/moduuli, seuraavat 170 €, 1/1 s. vuosi-ilmoittaja: 
1 moduuli ilmaiseksi, ½  s. sivun vuosi-ilmoittaja: 1 moduuli –50 %.
Advertoriaali 300 € (1/1 s. vuosi-ilmoittaja kerran vuodessa).

Palveluhakemisto

Maankäyttö-lehteen sisältyy kolmipalstainen Palveluhakemisto, 
sekä sen verkossa toimiva Maankäytön web-sivustoon linkitetty 
versio www.maankaytto.fi/palveluhakemisto, jossa yritykset voivat 
julkaista määräalassa (esim. 9 palstariviä korkeassa ilmoituksessa) 
haluamiaan tietoja. Voit jättää ilmoitusvarauksen Maankäytön 
web-sivustossa www.maankaytto.fi/palveluhakemisto.htm tai 
ottamalla yhteyttä Pekka Lehtoseen (yhteystiedot alla).

Sähköiset ilmoitukset

Vuodesta 2016 alkaen painoversion ilmoittajat ovat saaneet 
lisäetuna näkyvyyttä verkkosivuilla. Ilmoituksista laaditaan 
samaan hintaan sähköiset versiot, jotka näkyvät artikkelilatausten 
yhteydessä Maankäytön artikkelitietokannassa osoitteessa www.
maankaytto.fi/arkisto/sisallysluettelot.php. Lisäksi ilmoittajat voivat 
halutessaan toimittaa artikkelitietokannan yliössä toimivan 728 x 
90 pikselin kokoisen bannerin (enintään 2 kpl). 

Ilmoitusmyynti

Pekka Lehtonen, Kyröläntie 2 A, 04420 Järvenpää 
puh. 040 546 3806 
sähköposti plehtonen1@elisanet.fi.

Yleistietoja

Maankäyttö on maanmittausalan johtava aikakauslehti 
Suomessa. Lehden aihealueita ovat mm. maanmittaus, 
kiinteistötekniikka, kiinteistömarkkinat, kiinteistöarviointi, 
kiinteistöjohtaminen, yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 
sekä rakennetun ympäristön mittaus ja mallintaminen eri 
osa-alueineen. 

Asiantuntija-artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan mm. 
haastatteluja, uutisia, kirjallisuusarvosteluja sekä kolumneja.

Historia

Maankäyttö-lehti on ilmestynyt katkeamatta vuodesta 1892 
ensin Suomen Maamittari-Yhdistyksen Aikakauskirjana ja sen 
jälkeen vuodesta 1954 Maanmittausinsinöörinä. Vuodesta 
1975 lehden nimi on ollut Maankäyttö.

Julkaisija

Maankäyttöä julkaisee Maankäyttö ry, joka on perustettu 
vuonna 1996. Maankäyttö ry:n jäseninä ovat Suomen 
Maanmittausinsinöörien Liitto ry, MIL sekä Maanmittausalan 
ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maankäyttö ry on Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen.

Lehden levikki ja lukijakunta

Lehden painolevikki on noin 1 850 kpl. Jäsenmaksuun si-
sältyvät kappaleet noin 1 600, ulkopuoliset 250 kpl. Lehden 
sähköinen versio tavoittaa kuukausittain noin 600 lukijaa ja 
artikkelilatauksia tehdään kuukausittain tuhansittain.

Lehden lukijat:
– maanmittausalan diplomi-insinöörit ja 

 ammattikorkeakouluinsinöörit
– maanmittausteknikot ja kartoittajat
– alan opiskelijat.
Sidosyritykset ja organisaatiot:
– mittaus- ja kartoitustekniset insinööritoimistot
– kaavoituskonsulttiyritykset
– kiinteistöalan yritykset
– mittausalaa lähellä olevat tietokone- ja ohjelmistoalan 

yritykset
– kuntien kaavoitus- ja mittausosastot
– valtion maanmittaus-, kaavoitus ja  ympäristö- 

viranomaiset.

Levikki tavoittaa noin 70 % maanmittausinsinööreistä.
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Painatustiedot

– Koko ja painoala: A4 (210 × 297 mm).
– Leikkuuvarat ja valkoinen tila: Jos ilmoitus ulottuu sivun reu-

naan, määritä 3 mm:n leikkuuvara kullekin reunaan ulottuvalle 
sivulle. Muussa tapauksessa pyri rajaamaan ilmoituksen koko 
lehden reunuksiin sopivaksi. Reunukset ovat 16 mm yläreu-
nasta ja 17 mm muista reunoista.

– Painomenetelmä: Arkkioffset.
– Värinhallinta: CMYK-konversiot tulee tehdä käyttäen päällys-

tetyn paperin profiilia, esim. Coated FOGRA 39 (sisäsivuilla 
ISO Coated v2 300% tuottaa parhaimman painojäljen).

– Aineisto: Painovalmiina tiedostona (PDF, EPS, TIFF), kuvien 
tarkkuus 300 dpi, väritila CMYK, fontit upotettuina, toimite-
taan taittajille, yhteystiedot alla.

Taitto

Lagarto / Arto Tenkanen ja Jaana Jäntti
Vuorenpeikontie 5 A 112, 00820 Helsinki
puh. 050 467 0196
lagarto@lagarto.fi tai lagarto@kolumbus.fi

Painopaikka

Painotalo Plus Digital Oy
Ilmarisentie 7, Lahti
Yhteyshenkilö Saija Sihvola
etunimi.sukunimi@ppd.fi
puh. +358 207 70 3648
mobiili +358 50 595 5979
www.ppd.fi

Tilaukset
Lehden tilaushinnat ovat:
Suomi 50 €/vsk
Pohjoismaat ja Eurooppa 60 €/vsk
Muut maat 65 €/vsk
Irtonumerot 12 € + postikulut
Lehden voi tilata vapaamuotoisella sähköpostilla (tilaus@
maankaytto.fi) ilmoittamalla tilaajan nimi sekä toimitus- ja 
laskutusosoite. Lehden tilaus on luonteeltaan vuosittain 
jatkuva kestotilaus. Irtisanottaessa tilaus jatkuu irtisano-
misvuoden loppuun asti. Oikeus vuosittaisiin hinnan-
muutoksiin pidätetään..

Yhteystiedot
Toimitus
– Päätoimittaja Ari Laitala
 puh. +358 50 5668 998, ari.laitala@maankaytto.fi tai  

paatoimittaja@maankaytto.fi
– Toimitussihteeri Susanna Kari
 susanna.kari@maankaytto.fi
– Uutistoimittaja Hanna Lauhkonen
 puh. 050 567 8554, hanna.lauhkonen@gmail.com
– Ilmoitusmyynti  Pekka Lehtonen
 puh. 040 546 3806, plehtonen1@elisanet.fi

Toimisto
Sihteeri Kirsikka Riekkinen, Rakennetun ympäristön 
laitos, PL 14100, 00076 AALTO, puh. 050 595 5676, 
toimisto@maankaytto.fi. 

Osoitteenmuutokset tulee toimittaa ensisijaisesti omalle 
yhdistykselle, josta ne välittyvät lehden osoitteistoon.

Taloudenhoitaja Karin Kolis,  karin.kolis@aalto.fi.

Maankäyttö ry:n hallitus
Maankäyttö ry:n hallitus ja lehden toimituskunta 2017:
– Kari Rantalainen (MAKLI), puheenjohtaja
– Karin Kolis (MIL), Riikka Pirinen (MIL), Kirsikka  Riekkinen 

(MIL), Martti Pietikäinen (MAKLI), Juha Pulkkinen 
(MAKLI) ja Ritva Ruokanen (MAKLI).

Web-sivusto
Maankäytön sivusto osoitteessa www.maankaytto.fi 
sisältää lehden perus- ja yhteystietojen lisäksi sähköiset 
versiot kaikista lehden numeroista vuodesta 2000  alkaen. 
Kokonaisten lehtien lisäksi ladattavissa ovat kaikki yksit-
täiset artikkelit, kaikkiaan liki 2 000 kpl, joiden kuukausit-
tainen latausmäärä on useita tuhansia.
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