
Vesitalous-lehti
Vesitalous on johtava vesi- ja ympäristöasioita laajasti ja monimuotoisesti 
käsittelevä vesialan ammattilaisille suunnattu erikoislehti. Lehden jokaisessa 
numerossa julkaistaan ajankohtaisen teeman mukaisia artikkeleita. Sisällöstä 
yli puolet on vesihuoltoa ja sen osa-alueita käsitteleviä artikkeleita, 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 korkea-
koulujen, tutkimus- ja oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö.

Vesitalous-lehti on näkyvästi mukana ammattilaisten tapahtu missa kuten 
vesihuoltopäivillä sekä vesi- ja ympäristöalan koulu tus  tilaisuuksissa, konfe-
rensseissa ja messuilla.

Vesitalous on Vesilaitosyhdistyksen varsinaisten jäsenten ja yhteistoiminta-
jäsenten jäsenetulehti sekä Suomen Vesiyhdis tyksen 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 %

1/2016 Metsätalouden vesiensuojelu.  
Kokoaja: Kaisa Heikkinen
Tämän numeron artikkeleissa käsitellään monipuolisesti metsätalouden vesiensuo-
jelun ajankohtaisia aiheita kuten pienvesien tilan ja kunnostustarpeen arviointia, 
kunnostusojituksen vesiensuojelun tarkennettua suunnittelua Natura-alueilla 
sekä kokonaisvaltaista, koko valuma-alueen tilan ja maankäytön huomioivaa 
vesiensuojelun suunnittelua. Suurin osa artikkeleista perustuu esitelmiin, jotka 
pidettiin 22.–23.9.2015 Kolin Luontokeskus Ukossa järjestetyillä Metsätalouden 
vesiensuojelupäivillä. Nämä säännöllisesti järjestettävät päivät kokoavat yhteen 
metsätaloustoimijat sekä hallinnon ja tutkimuslaitosten asiantuntijat ja tutkijat.

2/2016 Vesitutkimuksen tulevaisuuden tekijät.  
Kokoaja: Juhani Kettunen
Suomen kouluihin on tulossa suuri uudistus. Nykymuotoisten oppiaineiden rinnalle 
tulee uudenlainen, ilmiöpohjainen opiskelu, jossa asioihin paneudutaan hakemalla 
ratkaisuja tosielämän tehtäviin. Matematiikka ja fysiikka ovat alusta alkaen työka-
luja oikeiden ongelmien ratkaisemisessa. Veteen liittyviä käytännön ongelmia on 
jo aiemminkin ratkottu osana joidenkin lukioiden opiskelua ja nyt tämä on tulossa 
myös peruskoulujen ohjelmaan. Esimerkiksi Raumalla uudistustyössä ovat mukana 
Rauman kaupunki, koulut, opettajankoulutuslaitos, ELY-keskus, kauppakamari, 
alueen yritykset, Suomen ympäristökeskus ja Suomen Latu. Uudistustyöllä on sisar-
hankkeensa myös Portugalissa ja Espanjassa. Teemanumerossa käsitellään mm. (vesi)
ilmiöperustaista opiskelua, sen tuloksia Suomessa ja muualla sekä tietojen vaihtoa 
sisarhankkeiden välillä.

3/2016 Vesihuolto. Kokoaja: Riina Liikanen
Lehdessä julkaistaan artikkeleina 8.–9.6.2016. Hämeenlinnassa järjestettävien 
Vesihuolto 2016 -päivien mielenkiintoisimmat esitelmät. Teemanumero on moni-
puolinen katsaus vesihuollon ajankohtaisiin teknisiin, operatiivisiin ja hallinnollisiin 
aiheisiin. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2016 -päivien osallistujille.

4/2016 Riskienhallinta. Kokoaja: Riina Liikanen ja Olli Varis
Tämä teemanumero sisältää ajankohtaisen katsauksen vesialan riskienhallinnan 
haasteisiin, menetelmiin ja ratkaisuihin. Artikkeleissa käsitellään vesihuoltoa, tulva-
riskejä, huoltovarmuutta ja alueellista vesivarojen hoitoa uusien haasteiden valossa.

5/2016 Vesien haitta-aineet. Kokoaja: Saijariina Toivikko ja Riku Vahala
Haitalliset aineet voivat päätyä pohja- tai pintavesiin teollisuudesta, maataloudesta 
tai vaikkapa hulevesien tai puhdistettujen jätevesien mukana. Haitalliset aineet vai-
kuttavat monin tavoin vesiekosysteemissä ja veden eri käyttömuotojen kautta. Miten 
riskejä voidaan hallita? Pitääkö vesiä puhdistaa aiempaa tehokkaammin? Pitääkö 
seurantaa tehostaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin pyritään vastaamaan tässä 
teemanumerossa ja siihen liittyvässä Suomen vesiyhdistyksen seminaarissa.

6/2016 Teollisuuden vesiensuojelu. 
Kokoaja: Olli Varis ja Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela
Suuri osa maamme keskeisestä teollisuudesta käyttää runsaasti vettä. Tämä koskee 
kaivoksia, prosessiteollisuutta, kemian teollisuutta, elintarviketeollisuutta ja niin 
edelleen. Vesiensuojelu on teollisuudessa edennyt kukon askein, mutta vieläkin 
on paljon tehtävissä. Puhdas tekniikka ja kehittyneet puhdistusprosessit ovat 
olleet suomalaisen teollisuuden valttikortteja jo pitkään, ja ala kehittyy koko 
ajan vauhdilla. Tässä erikoisnumerossa luodaan katsaus keskeisiin tutkimus- ja 
kehityskohteisiin mitä teollisuuden vesien suhteen on tällä hetkellä käynnissä 
suomalaisen teollisuuden ja tutkimuksen parissa.
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Vesialan arvostetuimman ammattilehden MEDIAKORTTI 2016

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. Metsätalouden vesiensuojelu 05.01.2016 12.01.2016 05.02.2016

2. Vesitutkimuksen tulevaisuuden tekijät 11.02.2016 18.02.2016 15.03.2016

3. Vesihuolto 04.05.2016 11.05.2016 06.06.2015

4. Riskienhallinta 02.08.2016 09.08.2016 02.09.2016

5. Vesien haitta-aineet 08.09.2016 15.09.2016 11.10.2016

6. Teollisuuden vesiensuojelu 07.11.2016 14.11.2016 09.12.2016

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 €

Sähköinen uutiskirje 490 €

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)


