
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

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

Toimitussihteeri Tuomo Häyrynen
Puh. 050 585 7996
tuomo.hayrynen@vesitalous.fi

Ilmoitusmyynti Tuomo Häyrynen
Puh. 050 585 7996
tuomo.hayrynen@vesitalous.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 %

Uudistuva 
lainsäädäntö

Irtonumero 12 €www.vesitalous.fi 1/2015

Tiedon 
arvo syntyy 

käytöstä

Irtonumero 12 €www.vesitalous.fi 2/2015

Vesihuolto

Irtonumero 12 €www.vesitalous.fi 3/2015

Globaali 
ruokaturva

Irtonumero 12 €www.vesitalous.fi 5/2015

Biotalous

Irtonumero 12 €www.vesitalous.fi 6/2015

Hulevedet

Irtonumero 12 €www.vesitalous.fi 4/2015

1/2015 Uudistuva lainsäädäntö, Riina Liikanen
Muuttuneet vesihuoltolaki ja talousvesiasetus astuivat voimaan vuoden 
2014 syyskuussa ja pohjavesilainsäädännön muutos on valmistelussa. 
Teemanumerossa esitellään näitä lainsäädännön muutoksia ja niiden 
mukanaan tuomia käytännön vaikutuksia toiminnanharjoittajille.

2/2015 Tiedon arvo syntyy käytöstä, Juhani Kettunen
Kuinka seurannat ovat muuttuneet EU-jäsenyyden aikana? Millaisia 
vaatimuksia valtakunnalliset ja alueelliset ongelmat asettavat seuran-
noille? Kuinka digitalisointi parantaa tiedon käytettävyyttä? Voitaisiinko 
seurannat korvata kokonaan mallintamalla? Entä voitaisiinko seurantatie-
don arvo määrittää etukäteen? Miten se tapahtuisi? Kuka seurantatiedon 
tuottaa ja ketkä sitä käyttävät?

3/2015 Vesihuolto, Saijariina Toivikko
Tässä numerossa julkaistaan artikkeleina 20. – 21.5.2015 Turun Messu- ja 
Kongressikeskuksessa järjestettävien Vesihuolto 2015 -päivien mielen-
kiintoisimmat esitelmät. Teemanumero on monipuolinen katsaus vesi-
huollon ajankohtaisiin teknisiin, operatiivisiin ja hallinnollisiin aiheisiin. 
Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2015 -päivien osallistujille.

4/2015 Hulevedet, Essi Artima-Sulkinoja
Teemanumerossa esitellään Lahdessa järjestetyn innovaatiokilpailun 
töitä hulevesien hallintaan ja käsittelyyn. Kilpailun tavoitteena oli löytää 
uusia hulevesien hallinnan ja käsittelyn ratkaisuja, jotka sopivat Lahden 
kaupungin ja rakennusyritysten käyttöön. Hulevesiä tulee hallita ja 
hyödyntää ympäristön ja asukkaiden viihtyisyyden sekä teknisten ja talo-
udellisten tarpeiden edistämiseksi. Hulevesien käsittelyn ja johtamisen 
lähtökohtana on hulevesien synnyn ehkäiseminen, jolloin haittavaikutuk-
set, kuten taloudelliset kustannukset, eroosio, ympäristökuormitukset ja 
terveydelliset haitat jäävät mahdollisimman pieniksi. 

5/2015 Globaali ruokaturva, Matti Kummu 
Maapallon väliluvun on arvioitu ylittävän yhdeksän miljardia vuoteen 
2050 mennessä, ilmastonmuutos muokkaa lämpötiloja ja sadantoja, 
kulutus kasvaa kehittyvissä maissa, uutta maatalousmaata ei pystytä 
raivaamaan tuhoamatta arvokkaita luontokohteita. Nämä tulevaisuu-
den näkymät haastavat tutkijat vastaamaan kysymykseen: onko meillä 
tulevaisuudessa tarpeeksi vettä, jotta kaikille riittäisi ruokaa?

6/2015 Biotalous, Minna Hanski
Biotalouden kestävistä ratkaisuista toivotaan Suomen hyvinvoinnin ja 
kilpailukyvyn perustaa. Uuden liiketoiminnan aikaansaaminen vaatii 
kuitenkin rohkeita kokeiluja, toimialarajojen ylittämistä ja lainsäädännön 
pullonkaulojen poistoa. Suomen pitkä rannikko, runsaat vesistöt sekä 
pohjavedet ovat merkittävä luonnonvara, jonka merkitys kasvaa myös 
liiketoiminnassa. Vesi- ja kalavaroista ja vesiviljelystä pyritään saamaan 
merkittävä osa tulevaisuuden ruoan, energian ja ravinteiden tuotantoa. 
Samalla tulee lisätä ja ylläpitää vesiekosysteemeistä saatavia luonto- ja 
virkistyshyötyjä.

MEDIAKORTTI
VESITALOUS 2015
Maa- ja vesirakennus • Vesiensuojelu • Vesihuolto • Vesilaki • Vesistötiede • Ympäristönsuojelu 

Vesialan arvostetuin ammattilehti



Vesialan arvostetuimman ammattilehden MEDIAKORTTI 2015

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.	 Uudistuva	lainsäädäntö 22.12.2014 02.01.2015 22.01.2015

2.	 Tiedon	arvo	syntyy	käytöstä 09.02.2015 16.02.2015 09.03.2015

3.	 Vesihuolto 17.04.2015 24.04.2015 15.05.2015

4.	 Hulevedet 21.08.2015 28.08.2015 18.09.2015

5.	 Globaali	ruokaturva 25.09.2015 02.10.2015 23.10.2015

6.	 Biotalous 13.11.2015 20.11.2015 11.12.2015

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)


