loikka
kohti kestävää rakennettua ympäristöä

MEDIAKORTTI 2018
Uusi e-lehti kestävästä rakentamisesta
ja rakennetusta ympäristöstä.

Loikka on suunnattu tulevaisuuden tekijöille, jotka ovat kiinnostuneita
kestävyyden edistämisestä rakennetussa ympäristössä.
Loikan tavoitteena on kertoa lukijoilleen sellaisesta rakentamisesta, rakennetun ympäristön uudistamisesta ja toimintatavoista, jotka vastaavat parhaalla mahdollisella
tavalla käyttäjiensä tuleviin tarpeisiin ja kestävän kehityksen vaatimuksiin.
Lehden aihepiiri kattaa koko rakennetun ympäristön ja sen elinkaaren. Juttujen
teemoja voivat olla esimerkiksi kestävien käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, energia- ja ympäristötehokkuus, maankäytön suunnittelu ja
kaupunkien uudistaminen, rakentaminen, kiinteistöjen ylläpito, käyttö ja korjausrakentaminen. Rakennettu ympäristö koko laajuudessaan.
Loikka on Rakennustiedon julkaisema ja kustantama lehti, jossa Green Building
Council Finland on yhteistyökumppanina.
• Lehti on puolueeton.
• Jutut pohjautuvat faktoihin ja tutkimustietoon.
• Lehteen ei tehdä sponsoroituja juttuja.
• Lehden toimituksessa noudatetaan hyvää journalistista tapaa.

Aikataulut
LOIKKA 1 / 2018
Ilmestyy: 13.3.
Ilmoitusten varauspäivä: 13.2.
Ilmoitusten aineistopäivä: 23.2.
LOIKKA 2 / 2018
Ilmestyy: 25.9.
Ilmoitusten varauspäivä: 25.8.
Ilmoitusten aineistopäivä: 3.9.
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Loikka ilmestyy vuonna 2018 kaksi kertaa.
Lehden taitto on tyylikäs ja aikakauslehtimäinen.
Lehti on vapaasti ja veloituksetta luettavissa. Lehden lukemiseen ei vaadita käyttäjätunnuksia. Lehden jakelu tapahtuu Rakennustiedon verkkosivujen kautta. Rakennustiedon verkkosivuilla on vuosittain yli miljoona käyttäjää.

Mitä vihreä ja kestävä
rakentaminen oikein on?
Vihreä asuntolaina tulee!
Kiertotalous: mahdollisimman
vähän hukkaa ja jätettä

loikka
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Loikka on tarkoitettu niin oman alansa parhaille asiantuntijoille kuin
kestävyyden perusteisiin vasta perehtyvälle lukijallekin. Lehti tarjoaa
inspiraatioita, oppeja ja oivalluksia haastaen kestävyyttä edistävien toimintatapojen käyttöön ja jatkuvaan parantamiseen.
Kohderyhmään kuuluvat päättäjät, julkinen sektori ja kestävästä
rakentamisesta kiinnostuneet ammattihenkilöt: kiinteistöjen omistajat
ja käyttäjät, kiinteistöliiketoimintaa harjoittavat henkilöt, rakennuttajat,
kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tuottajat, suunnittelijat, rakentajat sekä
yritykset.

Ilmoitushinnat (4-väri)
ja koot (millimetreinä)

1/1
1400 €

Mediatiedot 2018
LOIKKA
Julkaisija ja kustantaja: Rakennustieto, PL 1004, 00101 Helsinki
Päätoimittaja: Jukka Lyytinen, jukka.lyytinen@rakennustieto.fi

Kokonaispinta-ala
210 x 298 + leikkuuvara 5 mm

Ilmoitusten koot ja hinnat:
1/1 s 180 x 255 mm tai 210 x 298 mm 1400 € + alv
1⁄2 s 180 x 125 mm (vaaka) tai 86 x 255 mm (pysty) 800 € + alv
Green Buildind Council Finlandin jäsenille myönnetään
ilmoituksista 25 %:n alennus.
Aineiston toimitus: aku.raty@akkudesign.fi
Aineisto toimitetaan pdf-muodossa. Kuvien tarkkuus: 300 dpi.
Profiili: PSO_uncoated_ISO12647_bas.ICC
ARVOISA MEDIAPÄÄTTÄJÄ, OTA YHTEYTTÄ!
Jukka Lyytinen, liiketoimintajohtaja, Rakennustieto
jukka.lyytinen@rakennustieto.fi, 050 545 1937
Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland,
mikko.nousiainen@figbc.fi, 040 525 8840

1/2
vaaka
800 €
Kokonaispinta-ala
180 x 125 + leikkuuvara 5 mm

1/2
pysty
800 €

Kokonaispinta-ala
86 x 255 + leikkuuvara 5 mm

