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Julkaisija – kustantaja
SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO – 
FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND – 
FINNISH ENGINEERS’ ASSOCIATION R.Y.

Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
Puh. (09) 5860 4810, faksi (09) 694 8798
E-mail: etunimi.sukunimi@konepaallystoliitto.fi
Päätoimittaja: Robert Nyman
Kassa ja laskutus: Ann-Katrin Viertola 

Levikki ja jakelu
 Painos  4 800 kpl
 Levikki 4 400 kpl

Tekniset tiedot
 Lehden koko A4, 210 x 297 mm
 Painomenetelmä Arkkioffset
 Painopinta-ala 185 x 260 mm
 Palstojen määrä 3
 Palstan leveys 59 mm

Painopaikka  
PunaMusta Oy

Taitto
PunaMusta Oy,
Sisältö- ja suunnittelupalvelut

Ilmoitusmarkkinointi
SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO – 
Mikonkatu 8 A, 00100 Helsinki
Puh. (09) 5860 4810, faksi (09) 694 8798
E-mail: etunimi.sukunimi@konepaallystoliitto.fi
Päätoimittaja: Robert Nyman

Ammattihakemisto
Palstan leveys 59 mm x 30 mm korkeus/340 e netto. 
2 palstan leveys 122 mm ja 3 palstan 186 mm. 
Seuraavilta 5 mm:ltä 35 e 2-väri + 15 %, 4-väri + 30 %. 
Hakemisto-otsake ja lehden vuosikerta (6 numeroa)
sisältyvät ammattihakemistoilmoituksen hintaan.

ERIKOISHINNASTO   
määräpaikkalisä + 10 %   

LIITTEET
pyydä tarjous

Ilmestymis- ja aineistoajat

Nro Teemat Aineiston 
toimitus Ilmestyy

1 Energia ja kunnossapito 19.01.22 09.02.22

2 Laivatekniikka 28.03.22 20.04.22

3 Turbiini ja kattilalaitos 08.06.22 29.06.22

4 Sähkö ja automaatio 17.08.22 07.09.22

5 Laiva-automaatio 21.09.22 12.10.22

6 & 
7

Energian tuotanto ja 
opiskelijatoiminta

26.10.22 16.11.22



Aineistovaatimukset
Ohjeita painokelpoisen aineiston tekemiseen löytyy 
PunaMusta Oy:n nettisivuilta, osoitteesta:
https://www.punamusta.com/aineisto-ohjeet/ 
aineisto-offset-tuotantoon/ 

Aineiston toimitukset
E-mail:robert.nyman@konepaallystoliitto.fi

Toimitusehdot
Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta ilmoitusta. 
Tilaaja vastaa lehteen nähden siitä, että lehdelle annetun 
aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeut-
ta loukkaamatta sekä että ilmoitus on lakien ja 
asetusten mukainen. Maksuehdot 14 pv netto korkolain 
mukaan.

Maksun saaja
Suomen Konepäällystöliitto – 
Finlands Maskinbefälsförbund –
Finnish Engineers’ Association r.y.
Sampo FI73 80001 8001 06438

Lehden tausta
Voima & Käyttö -lehteä julkaisee Suomen Konepäällystö-
liitto. Liitto edustaa maamme konemestarikuntaa. Liiton 
jäsenistä n. 20 % on muun teknisen koulutuksen saanut-
ta. Lehden ensimmäinen vuosikerta ilmestyi vuonna 1903. 
Liiton tehtävä on mm. jäsenkuntansa ammatillisen sivistyk-
sen kohottaminen. Tätä tarkoitusta Voima & Käyttö pyrkii 
osaltaan tukemaan. Liitolla on eripuolilla maata 27 jäsenyh-
distystä, joissa on jäseniä n. 4 000. Liitto on kaksikielinen. 
Ruotsinkielisten osuus on n. 10 % koko jäsenmäärästä.

LEHDEN TARKOITUS JA TOTEUTUS
Voima & Käyttö -lehden tavoitteena on olla monipuolinen 
alansa ammattilehti. Pääosa lehden tekstiosasta käsittää tek-
nistä tietoutta niiltä aloilta, joilla liiton jäsenkunta työsken-
telee. Vuosikerta sisältää 6 erillistä numeroa. Lehdessä on 
kirjoituksia suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Levikki ja jakelu
Voima & Käyttö -lehden lukijat työskentelevät kone- ja 
LVI-päällikköinä sekä kone-, sähkö- ja kunnossapitomesta-
reina merenkulun, voimalaitosalan, teollisuuden ja julkisen 
sektorin palveluksessa seuraavasti:

MAAPUOLI
Voimalaitokset ja muu teollisuus, kunnat ja kuntayhtymät 
sekä kuntien osakeyhtiöt.

MERIPUOLI
Ulkomaanliikenne, kotimaanliikenne, rajavartiolaitos sekä 
puolustusvoimat.

LEHDEN LEVIKKI ERI SEKTOREILLA:
 Yksityinen teollisuus  50 %
 Merenkulku  35 %
 Julkinen sektori  10 %
 Muut     5 %

Ilmoitusten peruuttaminen
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään mediakort-
tiin merkittynä ko. numeron ilmoitusten viimeisenä aineis-
ton jättöpäivänä. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloi-
tetaan koko ilmoitushinta.

Reklamaatiot
Ilmoitusten painoasua koskevat muistutukset on tehtävä 
kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden 
vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

* + 3 mm leikkuuvarat joka sivulle 4-väri 2-väri MV

2/1 420 x 297 mm + 3 mm* 2 880 e 1 900 e 1 700 e

1/1 185 x 265 mm / 210 x 297 mm + 3 mm* 1 990 e 1 400 e 1 200 e

1/2 pysty 90 x 265 mm 1 150 e 915 e 680 e

vaaka 185 x 130 mm

1/4 neliö 90 x 130 mm 790 e 510 e 415 e

pysty 60 x 265 mm

vaaka 185 x 63 mm

1/8 pysty 43 x 130 mm 255 e 205 e 175 e

vaaka 90 x 63 mm

sisäkannet 2 050 e

takakansi 210 x 267 mm + 3 mm* 2 100 e  
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