
 

Tilaushinnat 2021 

 
Tuote Suomi EU-maat Muut maat 
Painettu lehti + Digisisältö (sis. ALV 10%) 
Kestotilaus 105 € 130 € 140 € 
Vuositilaus 115 € 140 € 150 € 
Opiskelijatilaus (vuositilaus) 85 € 94 € 104 € 
SAFAn opiskelijajäsenet (kestotilaus) 65 € 74 € 79 € 
    
Painetun lehden irtonumerot (sis. ALV 10%) 
2021 17 € 
2020 15 € 
2019 10 € 
2018 ja vanhemmat 5 € 
Kilpailuliite-irtonumerot 5 € 

 
Digisisältö + Digiarkisto (sis. ALV 10%)    
1 kk 15 € 
6 kk 29 € 
12 kk 49 € 
SAFAn opiskelijajäsenet (12 kk) 30 € 

 
 
Vuositilaus on määräaikainen tilaus (5 nroa), joka päättyy automaattisesti tilausjakson lopussa. 
 
Kestotilaus (5 nroa / vuosi) jatkuu tilausjakson päättyessä automaattisesti seuraavalle vuodelle, kunnes tilaaja erikseen 
ilmoittaa tilauksen lopettamisesta. Tilauksen minimikesto on molemmissa tilaustyypeissä yksi vuosi. 
 
Painetun Arkkitehti-lehden tilaukseen sisältyy 4–7 kertaa vuodessa ilmestyvä Arkkitehtuurikilpailuja-liite. Liite on myös 
luettavissa digitaalisena SAFAn verkkosivuilla. 
 
Tilausta koskevat tiedustelut, osoitteenmuutoksen ja tilauksen lopetusilmoituksen voi lähettää sähköpostitse 
osoitteeseen tilaukset@ark.fi. Digilehden tilausehdot on kuvattu tämän dokumentin lopussa. 
 
Emme käytä tilauksien yhteydessä lähettämiäsi henkilötietoja SAFAn suoramarkkinointi- ja markkinointitarkoituksiin. 
Arkkitehti-lehden ja ark.fi -verkkopalvelun tietosuojaseloste on saatavilla lehden sivustolla. 
 

 

 



Tilausehdot – www.ark.fi 

Päivitetty 8.1.2020 

 

1. Yritys- ja yhteystiedot 
Palvelun myy ja siitä vastaa Arkkitehti-lehteä julkaiseva Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands 
Arkitektförbund ry (SAFA). 

Y-tunnus: 0116915-8 
osoite: Malminkatu 30, 00100 Helsinki 
puhelin: (09) 584 448 
www.safa.fi 

Laskutus ja www-tekniikka: julkaisut@ark.fi, puh. (09) 5844 4221 

2. Palvelun sisältö ja järjestelmävaatimukset 
Ark.fi on www-selaimella luettava digitaalinen versio painetusta Arkkitehti-lehdestä. Palvelu ei 
sisällä Arkkitehti-lehden liitteitä, kuten Arkkitehtuurikilpailuja-lehteä, joka on kuitenkin 
saatavissa digitaalisesti SAFAn verkkosivuilla. 

Digitaalisen sisällön lukeminen edellyttää palvelun tilausta ja jatkuvaa internet-yhteyttä. 
Kokonaisia näköislehtiä ei voi ladata ja tallentaa omalle tietokoneelle. Palveluun ei sisälly 
oikeutta vapaasti kopioida lehden sivujen sisältöjä tai tulostaa lehteä. 

Lukija vastaa itse siitä, että hänellä on palvelun käyttöön riittävän nopea internet-yhteys sekä 
digitaalisen sisällön lukemiseen soveltuva laite ja selainohjelma. 

3. Palvelun tilaaminen 
Palvelun käyttäminen edellyttää tilaamista ja käyttäjätunnuksen luomista. Painetun lehden 
tilaajat saavat käyttäjätunnuksensa laskun ja tilausvahvistuksen yhteydessä. Digitilaajat luovat 
käyttäjätunnuksensa verkossa tehtävän tilauksen yhteydessä. 

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia tai yhden kotitalouden käyttöön tarkoitettuja 
eikä niitä saa luovuttaa eteenpäin. Jos tilaaja on yritys tai yhteisö, tunnuksia voi käyttää 
työpaikalla tai työlaitteissa useampikin henkilö, mutta ei esimerkiksi kotikoneilla. Julkisten 
laitosten, kuten kirjastojen ja oppilaitosten, tulee piilottaa tunnukset yleisöltä. 

Ehdot koskevat myös SAFAn jäseniä ja Arkkitehti-lehden tilaajia, joilla on automaattinen 
lukuoikeus digitaaliseen sisältöön. 



4. Osto- ja tilausmuodot 
Lukija voi ostaa 1, 6 tai 12 kuukauden pääsyn digitaaliseen sisältöön tai saada 
digikäyttöoikeuden painolehden tilauksen yhteydessä. 

Painettu Arkkitehti-lehti 

Painetun Arkkitehti-lehden voi tilata lehden verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä lehden 
tilauspalveluun. Tilaukset käsitellään 2-5 arkipäivän kuluessa. Painolehden tilaukseen sisältyy 
aina myös pääsy digitaaliseen sisältöön. Arkkitehti-lehden irtonumeroita voi ostaa lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen tilaukset@ark.fi tai käyttämällä verkkosivustolta löytyvää digitaalista 
lomaketta (https://www.ark.fi/fi/tilaa/lehden-irtonumero). 

Digitilaukset 

Digitaalinen lukuoikeus voidaan ostaa 1, 6 ja 12 kuukauden jaksoissa. Tilauskauden aikana 
tilaajalla on lukuoikeus kaikkiin ark.fi-verkkopalvelusta löytyviin lehtiin ja sisältöön – niin 
tilauskauden aikana ilmestyviin uusiin numeroihin kuin vanhempiin digitoituihin numeroihin. 
Tilauksen päättyessä lukuoikeus kaikkiin palvelun lehtiin päättyy. Digitilauksia voi ostaa 
suoraan lehden verkkosivuilta. Jos verkkotilaus ei ole mahdollista, voi digitilauksen tarvittaessa 
tilata laskua vastaan osoitteesta tilaukset@ark.fi. 

Ennen 27.11.2019 ostetut digitaaliset irtonumerot 

Ennen 27.11.2019 www.ark.fi -palvelussa (palvelun edellinen versio) oli mahdollista ostaa 
lehtien digitaalisia irtonumeroita. Tekninen tuki näiden numeroiden lukemiseen on päättynyt. 
Lehti kuitenkin voi tapauskohtaisesti tarjota korvaavan pääsyn sisältöihin ko. ostoja tehneille 
asiakkaille. Tiedustelut tilaukset@ark.fi.  

5. Maksutavat 
Painolehden tilaukset maksetaan laskulla, jonka tilaaja saa sähköpostitse. 

Digitaaliset tilaukset maksetaan luottokortilla, mobiilimaksulla tai verkkopankissa. Kaikki 
luottokortti- tai verkkopankkimaksutiedot syötetään suoraan pankin tai maksupalveluntarjoajan 
palvelussa salatun SSL-yhteyden kautta. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja 
maksupalveluntarjoajana, yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa, toimii 
Svea Payments Oy (https://www.sveapayments.fi/). Svea Payments Oy:llä on maksulaitoksen 
toimilupa. 

Svea Payments Oy. 
Mechelininkatu 1a 
00180 Helsinki 
 
Y tunnus: 2121703-0 
 
Puh. +358 9 4242 300 



Kortti- ja mobiilimaksu 

Maksun voi suorittaa useimmilla luottokorteilla ja joillakin mobiilimaksutavoilla. 

Verkkopankkimaksu 

Maksun voi suorittaa suomalaisten pankkien verkkopankkitunnuksilla. 

6. Arvonlisäverotus 
Arvonlisäverovelvolliset yritykset ja yhteisöt maksavat vuosi- ja kestotilauksissa arvonlisäveroa 
oman maansa verokannan mukaan, ja käänteistä arvonlisäverotusta voidaan soveltaa. 
Kuluttajilta ja irtonumero-ostoksista peritään aina Suomessa voimassa lehdille asetettu 
arvonlisävero riippumatta tilaajan yritysmuodosta tai kotipaikasta. Arvonlisäveron määrä on 
esitetty tilauksessa ja laskussa. 

7. Palvelun rajoitukset 
Tilauksen katkaiseminen käyttöehtojen rikkomisen vuoksi 

Suomen Arkkitehtiliitolla on oikeus sulkea tilaajan käyttäjätunnus, mikäli tilaaja ei ole maksanut 
laskuaan tai on perusteltu syy olettaa, että tunnusta on käytetty käyttöehtojen vastaisesti 
(esimerkiksi levitty ulkopuolisten käyttöön). Mikäli käyttäjätunnus suljetaan käyttöehtojen 
rikkomisen vuoksi, jo maksettuja tilausmaksuja ei palauteta. 

Palvelun päättyminen 

Sivuston palveluiden käyttö on mahdollista niin kauan kuin digitaalisten sisältöjen palvelua 
tarjotaan ark.fi-sivustolla. Mikäli palvelu lakkautetaan ja tilaaja menettää lukuoikeuden (esim. 
aikaisemmin ostamiinsa sisältöihin), Suomen Arkkitehtiliitto myöntää vastaavien painettujen 
irtonumeroiden ostohinnasta alennusta tai mahdollisesti tarjoaa korvaavan digitaalisen 
ratkaisun. 

Tekniset ongelmat 

Suomen Arkkitehtiliitto ei vastaa siitä, että asiakkaan laitteet ja ohjelmistot pystyvät lukemaan 
digitaalista näköislehteä. 

Teknisten syiden vuoksi digitaalisen version kuvantoisto ei välttämättä vastaa painettua lehteä. 
Suomen Arkkitehtiliitto ei korvaa tilaus- tai irtonumeromaksua kuvituksen tarkkuuteen liittyvissä 
reklamaatioissa. 

Teknisistä syistä (muun muassa ohjelmistojen päivityksestä) voi aiheutua palvelukatkoksia. 
Suomen Arkkitehtiliitto on korvausvelvollinen yli viikon kestävissä katkoksissa, jolloin 
tilausjaksoa voidaan pidentää vastaavasti. 

Tekijänoikeus ja uudelleenjulkaisuoikeudet 



Kaikki näköislehdessä julkaistu sisältö on tekijänoikeuslain alaista. Minkäänlainen 
uudelleenjulkaisu ei ole sallittua ilman julkaisijan lupaa. Kyselyt julkaistun sisällön oikeuksista 
tai mahdollisesta uudelleenjulkaisusta tulee osoittaa toimitukselle. 

8. Erimielisyydet 
Tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin 
käräjäoikeudessa. 

 


