
Vesitalous-lehti
Vesitalous on johtava vesi- ja ympäristöasioita laajasti ja monimuotoisesti 
käsittelevä vesialan ammattilaisille suunnattu erikoislehti. Lehden jokai-
sessa numerossa julkaistaan ajankohtaisen teeman mukaisia artikkeleita. 
Sisällöstä yli puolet on vesihuoltoa ja sen osa-alueita käsitteleviä artikke-
leita, sekä uutisia ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista.

Vesitalous-lehteä on julkaistu vuodesta 1960 lähtien. Lehti tukee, ylläpitää ja 
lisää asiantuntijoiden ammattitaitoa korkeatasoisilla ja käytännönläheisillä 
artikkeleilla. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja sitä luetaan vesialan 
kaikissa ammattipiireissä.

Julkaisija
Ympäristöviestintä YVT Oy
Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki
Puh. 09-694 0622
Yhteistyössä Suomen Vesiyhdistys ry

Kustantaja
Talotekniikka-Julkaisut Oy
Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki
Puh. 0207 435 760

Päätoimittaja Timo Maasilta
Puh. 09-694 0622
timo.maasilta@mvtt.fi

Toimitussihteeri Tuomo Häyrynen
Puh. 050 585 7996
tuomo.hayrynen@talotekniikka-julkaisut.fi

Ilmoitusmyynti Eeva Keränen
Puh. 0400 773 833
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi 

Lukijakunta ja jakelu
Vesitalous tavoittaa vesialan ammattilaiset ja päätöksentekijät. Lehden 
aktiivista lukijakuntaa ovat kunnissa toimivien laitosten ja teknisen toimen 
asiantuntijat, suunnittelutoimistoissa ja urakointiliikkeissä toimivat 
henkilöt, kuntien ja valtion vesi- ja ympäristöviranomaiset sekä vesialan 
korkeakoulujen, tutkimus- ja oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö.

Vesitalous-lehti on näkyvästi mukana ammattilaisten tapahtumissa kuten 
vesihuoltopäivillä sekä vesi- ja ympäristöalan koulutustilaisuuksissa, konfe-
rensseissa ja messuilla.

Vesitalous on Vesilaitosyhdistyksen varsinaisten jäsenten ja yhteistoiminta-
jäsenten jäsenetulehti sekä Suomen Vesiyhdistyksen jäsenetulehti.

Lukijakunnan jakauma:
Vesihuoltolaitokset ja kuntien 

tekninen toimi 44 %

Yksityiset henkilöt 18 % Alan yritykset 24 %

Opiskelijat,  
oppilaitokset  
ja kirjastot 10 %

Valtion virastot ja 
laitokset 4 %

1/2014 Vesialan koulutus ja osaaminen
Kokoaja: Anna-Maija Hallikas

Vesialalla toimii asiantuntijoita, joilla on hyvin monenlaisia koulutustaustoja. Yhtäältä 
tarvitaan vaikkapa insinöörejä, limnologeja ja kemistejä. Toisaalta tarvitaan esimerkiksi 
automaatio-, it- talous- ja johtamisosaamista. Kukaan ei hallitse kaikkea täydellisesti, 
mutta vesialalla toimivan tulisi osata vähän kaikkea. Tässä teemanumerossa luodaan 
katsaus erilaisiin lähestymistapoihin varmistaa vesialalla toimivien henkilöiden osaa-
minen myös tulevaisuudessa.

2/2014 Verkostojen saneeraus
Kokoajat: Mika Rontu ja Tuomo Heinonen, HSY

Maan alla piilossa oleviin vesihuoltoverkostoihin on sidottu menneinä vuosina 
huomattava omaisuusmassa. Miten pidämme huolta tästä omaisuudesta ja millaisena 
sen jätämme tuleville sukupolville? Millaisia ovat nykyajan tutkimus- ja saneerausme-
netelmät ja miten varaudumme väistämättä eteen tulevaan saneerausaikakauteen?

3/2014 Vesihuolto
Kokoaja VVY:stä

Lehdessä julkaistaan artikkeleina Helsingissä 3.-4.6.2014 järjestettävien 58. valta-
kunnallisten vesihuoltopäivien mielenkiintoisimmat ja ajankohtaisimmat esitelmät. 
Aiheet kattavat vesihuollon juomaveden valmistuksesta jätevesien ja lietteiden 
käsittelyyn sekä laitosten hallintoon. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2014 
-päivien osallistujille.

4/2014 Suomen lähteet
Kokoaja: Esko Kuusisto

Suomessa on yli 22 000 peruskartoille merkittyä lähdettä. Niistä vain vajaa kymmenen 
prosenttia on enää luonnontilaisia. Mikä on Suomen lähteitä muuttanut, millainen on 
niiden nykytila ja tulevaisuus? Miten niitä tulee suojella? Mikä on ollut niiden merkitys 
vesihuollossa eri aikoina? Entäpä estetiikka ja kulttuuriarvot?

5/2014 Kaivostoiminnan vesiensuojelu
Kokoaja: Björn Klöve

Suomeen perustetut kaivokset ja niiden ympäristönsuojelu on uusi haaste, johon eri 
toimijoiden on tartuttava kaivosten aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Onko 
realistista toivoa, että kaivoksia voidaan perustaa siten, että lähiympäristö ja alapuo-
linen vesistö ei vahingoitu? Miten kaivokset saadaan ympäristöystävälliseksi? Mikä on 
kaivosten vaikutus ympäristöön ja vesien tilaan? Teemanumero käsittelee kaivosten 
vesitasetta, vesipäästöjä sekä menetelmiä ympäristöhaittojen arviointiin ja haittojen 
torjuntaan.

6/2014 Vesistöjen orgaaniset aineet
Kokoajat: Riina Liikanen ja Riku Vahala

Pintavesien orgaanisen aineksen pitoisuus on lisääntynyt viimeisen kymmenen vuoden 
aikana merkittävästi Suomessa ja Skandinaviassa. Tämä edellyttää etenkin pintavettä 
raakavetenä käyttäviltä vesilaitoksilta toimenpiteitä vedenkäsittelyn tehostamiseksi. 
Teemanumerossa perehdytään pintavesien orgaaniseen ainekseen ja sen pitoisuuden 
kasvun mahdollisiin syihin sekä esitellään ratkaisuja orgaanisen aineksen poiston 
tehostamiseksi vedenkäsittelyssä.
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Vesialan arvostetuin ammattilehti



Vesialan arvostetuimman ammattilehden MEDIAKORTTI 2014

TILAA VESITALOUS-LEHTI
•	 Kestotilaus	60,00	€/vuosikerta,	samaan	laskutusosoitteeseen		

tulevat	lisätilaukset	neljännestä	vuosikerrasta	alkaen	47,00	€	/	kpl.

•	 VVY:n	ja	Vesiyhdistys	ry:n	jäsenille	yksi	vuosikerta	jäsenetuna.		
Samaan	laskutusosoitteeseen	tulevat	1-3	lisätilausta	á	47,00	€	/	kpl.	
Lisätilaukset	neljännestä	vuosikerrasta	alkaen	á	35,00	€	/	kpl.

Tilaukset: 	
http://www.vesitalous.fi/vesitalous-lehti/tilaa-lehti/		

Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Annankatu	29	A	18,	00100	Helsinki
Puh.	(09)	694	0622,	fax	(09)	694	9772
Sähköposti:	vesitalous@mvtt.fi
Internet:	www.vesitalous.fi

Muut koot sopimuksen mukaan. Liite huomataan, kysy tarjousta!

Vuosi-ilmoitus liikehakemistossa 18 € / pmm
Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm, kaksi palstaa 170 mm.

 Nosta tunnettuutta näkyvällä toistolla.
 Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain. 

Aineistovaatimukset
Painovalmis PDF (CMYK-värit, fontit mukana tai polkuina).
Suositeltava kuvien tarkkuus on vähintään 250 dpi.
Aineiston toimitus: ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi

Vastuu ilmoituksesta
Asiakas vastaa
• aineiston toimittamisesta viimeistään aineistopäivänä
• toimittamansa aineiston oikeellisuudesta
• että aineisto ja lähetetty vedos vastaavat toisiaan.

Myöhästyneestä aineistosta veloitetaan mahdolliset lisäkustannukset. Aineistoon 
tehtävät muutostyöt veloitetaan tehdyn työn mukaan. Lehti omistaa valmistutta-
mansa aineiston.

Lehdellä on oikeus olla julkaisematta ilmoitusta. Ilmoittaja vastaa lehdelle siitä, että 
aineiston julkaiseminen tapahtuu kenenkään tekijänoikeutta loukkaamatta ja että 
ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen.

Ilmoitusten peruuttaminen
• Peruutus on tehtävä ilmoitusmyyjälle viimeistään ilmoitusten varauspäivänä.
• Varauspäivän ja aineistopäivän välillä tapahtuvasta peruutuksesta veloitetaan 40 % 

ilmoituksen hinnasta.
• Aineistopäivän jälkeisestä peruutuksesta veloitetaan 100 % ilmoituksen hinnasta.

Reklamaatiot
Mahdolliset reklamaatiot 7 vrk:n kuluessa lehden ilmestymisestä. Lehden vastuu 
virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan. Muissa mainitsemattomissa seikoissa 
noudatetaan graafisen alan yleisiä ehtoja.

ILMESTYMIS- JA VARAUSAIKATAULU
Nro ja teema Varaukset Aineistot Ilmestyy

1.	 Vesialan	koulutus	ja	osaaminen 10.01.14 17.01.14 07.02.14

2.	 Verkostojen	saneeraus 14.02.14 21.02.14 13.03.14

3.	 Vesihuolto 25.04.14 02.05.14 21.05.14

4.	 Suomen	lähteet 22.08.14 29.08.14 19.09.14

5.	 Kaivostoiminnan	vesiensuojelu 26.09.14 03.10.14 24.10.14

6.	 Raakaveden	orgaaniset	aineet 14.11.14 21.11.14 12.12.14

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT (ilman alv)
Koko Mitat (lev. x kork.)     Hinta

2/1-	sivua	(aukeama)	 380	x	240	mm	(420	x	290	+	3	mm) 2	200	€

1/1-	sivu	 170	x	240	mm	(210	x	290	+	3	mm) 1	350	€

2/3-	sivu,	pysty	 110	x	240	mm 890	€

2/3-	sivu,	vaaka	 170	x	160	mm

1/2-	sivu,	pysty	 90	x	240	mm 790	€

1/2-	sivu,	vaaka	 170	x	120	mm

1/3-	sivu,	pysty	 53	x	240	mm 690	€

1/3-	sivu,	vaaka	 170	x	80	mm

1/4-	sivu,	pysty	 85	x	120	mm 645	€

1/4-	sivu,	vaaka	 170	x	60	mm

2.-	ja	3.-kansi	 170	x	240	mm	(210	x	290	+	3	mm) 1	430	€

Takakansi	 170	x	240	mm	(210	x	265	+	3	mm) 1	590	€

Lehden teknisiä tietoja

Painosmäärä 2	000	kpl,	kohdejakeluna	2500

Lehden koko 210	x	290	mm

Painopinta-ala 170	x	240	mm	(tekstipalstat)

Palstan leveys 81	mm

Palstoja 2

Rasteritiheys 54	linjaa/cm

Paperilaatu 100	g	Luminova

Painopaikka Forssa	Print	
Esko	Aaltosen	katu	2,	30100	Forssa	
Puh.	(03)	41	551,	trafiikki@forssaprint.fi

Painomenetelmä Offset

Sidonta stiftaus

Värisyys 4/4	(CMYK)


