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KONSERVAATTORI 
 
Konservaattoriliiton lehti, Konservaattori, on suunnattu 
konservointialan ammattilaisille sekä muille konservointialasta 
kiinnostuneille kulttuurilaitoksille ja yleisölle.  
 
Järjestön keskeisenä yhdyssiteenä Konservaattori on tehokas 
ilmoituskanava yrityksille, jotka markkinoivat konservointi-, 
restaurointi- ja museoalan  
• tarvikkeita, materiaaleja ja laitteita 
• palveluja ja koulutusta 
 
Konservoinnilla tarkoitetaan esineiden ja rakennusten 
säilymisen turvaamista, restauroinnilla niiden aikaisemman 
ulkonäön palauttamista. Konservaattoreiden toimialoja ovat 
huonekalut, kultaus ja kehykset, kulttuurihistorialliset esineet, 
luonnontieteelliset materiaalit, paperi, puurakennukset, 
rakennuspinnat, taideteokset ja tekstiilit. 
 
Konservaattoriliiton verkkosivut: www.konservaattoriliitto.fi 
 
YHTEYSTIEDOT 
 
Julkaisija: 
Pohjoismainen konservaattoriliitto - Suomen osasto ry 
Nordiska konservatorförbundet - Finska sektionen rf 
  
Toimitus: 
Anna Rajainmaa 
Stina Björklund 
Erika Tiainen 
Elviira Heikkilä 
Ilona Osara 
Susanna Belinskji 
 
Toimituksen ja ilmoitusmyynnin e-mail: 
pkllehti@gmail.com 
 
TEKNISET TIEDOT 
 
Lehden koko: A4 pysty, 210 x 297 mm 
Sidonta: Liimaus 
Painomenetelmä: Monistus 
ISSN 0780-0223 (painettu) 
ISSN 2343-1814 (verkkojulkaisu) 
Painopaikka: Libris Oy 
 
PAINOS 
 
Painos: n. 300 kpl  
Numeroita vuodessa: 2 kpl, väripainos  
Laajuus: 40 sivua tai enemmän  
 
Lisäksi lehti julkaistaan internetissä www.konservaattoriliitto.fi 
- Nettilehti ja on siellä kaikkien luettavissa. 
 
  
 

JAKELU 
 
• Konservaattoriliiton jäsenet 
• alan oppilaitokset, museot, arkistot, kirjastot ja alan järjestöt 
• näytenumerot 
 
ILMOITUSHINNAT JA TOIMITUSEHDOT 
 
Ilmoitus JPEG, TIFF tai PDF -muodossa. Koko 300 dbi, 
vähintään 1:1 koossa. 
 
Ilmoitushinnat: 
Voit tilata ilmoituksen yhteen lehteen tai vuodeksi kerrallaan. 
Jos tilaat kerralla ilmoituksen vuoden molempiin lehtiin, saat 
hinnoista 20 % alennuksen. 
 
2/1 sivu 80 €/lehti (128 €/vuosi) 
1/1 sivu 55 €/lehti (88 €/vuosi) 
1/2 sivu 30 €/lehti (48 €/vuosi) 
Takakansi 80 €/lehti (128€/vuosi) 
 
Arvonlisävero: 0 %, laskuttaja yleishyödyllinen yhdistys  
Maksuehdot: maksuaika 14 vrk, viivästyskorko 7,5 % 
 
MAKSAMINEN 
 
Maksun saaja: Pohjoismainen konservaattoriliitto - Suomen 
osasto ry 
Pankki: Danskebank 
Tili: FI14 8000 1801 0264 78 
 
ILMOITUSTEN PERUUTTAMINEN JA REKLAMAATIOT 
 
Ilmoitusvaraus on peruttava kirjallisesti viimeistään 6 vrk 
ilmoituksen viimeisen aineistopäivän jälkeen. Reklamaatiot on 
tehtävä kirjallisesti 5 vrk:n kuluessa ilmoituslaskun 
lähettämisestä. Lehden vastuu mahdollisista virheistä rajoittuu 
enintään ilmoitushintaan. 
 
ILMOITUSAIKATAULU JA AINEISTON JÄTTÖAJAT 2017 
 
nro aineistopäivä ilmestyy 
130 31.1..2017 Maaliskuu 
129 31.7.2018 Syys-Lokakuu 
 
TILAUSHINNAT 
 
Lehden tilaus: 50 €/ vuosi 
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