VESITALOUS 2018
Vesialan arvostetuin ammattilehti

Vesialan arvostetuimman ammattilehden MEDIAKORTTI 2018
ILMOITUSKOOT JA -HINNAT (ilman alv)

MEDIAKORTTI

Koko

Mitat (lev. x kork.)

Hinta

Nro ja teema

Varaukset Aineistot

Ilmestyy

2/1- sivua (aukeama)

380 x 240 mm (420 x 290 + 3 mm)

2 490,00 €

1/1- sivu

170 x 240 mm (210 x 290 + 3 mm)

1 590,00 €

1. Vesijohtoverkostojen
riskienhallinta

13.12.2017

20.12.2017

23.1.2018

2/3- sivu, pysty

110 x 240 mm

2/3- sivu, vaaka

170 x 160 mm

5.2.2018

12.2.2018

16.3.2018

1/2- sivu, pysty

90 x 240 mm

2. Voimistuvan biotalouden
haasteet metsätalouden
vesiensuojelulle

1/2- sivu, vaaka

170 x 120 mm

3. Vesihuolto

10.4.2018

17.4.2018

22.5.2018

Vesiyhdistyksen Talousvesijaosto

1/3- sivu, pysty

53 x 240 mm

Vesijohtoverkosto tuo puhtaan talousveden veden käyttäjille. Teemanumerossa selvitetään millaiset tekijät voivat vaarantaa talousveden laadun vesijohtoverkostoissa
ja miten niihin liittyvät riskit hallitaan. Teemanumero julkaistaan Vesiyhdistyksen
Talousvesijaoston saman aiheisen seminaarin yhteydessä.

1/3- sivu, vaaka

170 x 80 mm

4. Vesitieto

23.7.2018

30.7.2018

31.8.2018

1/4- sivu, pysty

85 x 120 mm

1/4- sivu, vaaka

170 x 60 mm

5. Vesihuollon resurssitehokkuus

10.9.2018

17.9.2018

19.10.2018

2.- ja 3.-kansi

170 x 240 mm (210 x 290 + 3 mm)

1 690,00 €

Takakansi

170 x 240 mm (210 x 265 + 3 mm)

1 790,00 €

6. Yhteistyötä vesiperintömme
säilyttämiseksi

31.10.2018

7.11.2018

12.12.2018

Maa- ja vesirakennus • Vesiensuojelu • Vesihuolto • Vesilaki • Vesistötiede • Ympäristönsuojelu
VESITALOUS-LEHTI

NUMEROT JA TEEMAT 2018

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

www.vesitalous.fi

1/2018 | Vesijohtoverkostojen riskienhallinta,

2/2018 | Voimistuvan biotalouden haasteet
metsätalouden vesiensuojelulle, Kaisa Heikkinen
Teemanumero sisältää ajankohtaisen katsauksen lisääntyvän puunkäytön aiheuttamiin haasteisiin ja niiden ratkaisumahdollisuuksiin suometsien vesiensuojelussa.
Artikkelit perustuvat pääosin Oulussa 12. - 13.9.2017 järjestetyillä valtakunnallisilla
Metsätalouden vesiensuojelupäivillä pidettyihin esitelmiin ja maastodemonstraatioihin. Nämä säännöllisesti järjestettävät päivät kokoavat yhteen metsätaloustoimijat sekä hallinnon ja tutkimuslaitosten asiantuntijat ja tutkijat. Teemanumerosta
löytyy tietoa myös aihepiiriin liittyvistä, tällä hetkellä meneillään olevat tutkimusja kehittämisprojekteista.

3/2018 | Vesihuolto, Riina Liikanen
Saimaan kylpylässä järjestettävien Vesihuolto 2018 -päivien mielenkiintoisimmat
esitelmät julkaistaan teemanumerossa artikkeleina. Artikkelit kattavat monipuolisesti vesihuoltotoiminnan eri osa-alueet sisältäen niin teknisiä kuin hallinnollisiakin
aiheita. Lehti jaetaan kohdejakeluna Vesihuolto 2018 -päivien osallistujille.

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

ILMESTYMIS- JA VARAUSAIKATAULU

Vesien
historia

1/2017

Irtonumero 12 €

1 190,00 €
990,00 €
850,00 €
720,00 €

Sähköinen uutiskirje

490,00 €

Muut koot sopimuksen mukaan. Liite huomataan, kysy tarjousta!

LEHDEN TEKNISIÄ TIETOJA
Vuosi-ilmoitus liikehakemistossa 18 € / pmm
Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm, kaksi palstaa 170 mm.
Nosta tunnettuutta näkyvällä toistolla.
Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.

Painosmäärä

2 000 kpl, kohdejakeluna 2500

Lehden koko

210 x 290 mm

Painopinta-ala

170 x 240 mm (tekstipalstat)

Vastuu ilmoituksesta

Palstan leveys

81 mm

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

Palstoja

2

Rasteritiheys

54 linjaa/cm

Paperilaatu

100 g Luminova

Ilmoitusmyynti Tuomo Häyrynen

4/2018 | Vesitieto, Juhani Kettunen

Puh. 050 585 7996
tuomo.hayrynen@vesitalous.fi

Vesitiedon ja osaamisen kysyntä kasvaa lähivuosikymmeninä merkittävästi.
Esimerkiksi perinteisen tulvasuojelun rinnalle ovat jo tulleet uudet ratkaisut.
Kaupungeissa veden virtausnopeutta rajoitetaan puisto- ja vesirakentamisen
keinoin ja talojen kattorakenteilla hidastetaan veden liikettä. Ihmiset odottavat
aiempaa luonnonmukaisempia kaupunkiympäristöjä. Myös tiedon tarvitsijoiden
skaala laajenee. Lehdessä arvioimme globaaleja vesitiedon markkinoita ja
suomalaisen osaamisen kilpailukykyä. Pyrimme ennakoimaan kansallisten,
maakunnallisten ja paikallistason tietotarpeiden muutoksia ja arvioimaan uusien
palvelujen potentiaalia.

Myöhästyneestä aineistosta veloitetaan mahdolliset lisäkustannukset.
Aineistoon tehtävät muutostyöt veloitetaan tehdyn työn mukaan.
Lehti omistaa valmistuttamansa aineiston.

Painopaikka

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

Painomenetelmä

Offset

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.

Sidonta

stiftaus

Värisyys

4/4 (CMYK)

5/2018 | Vesihuollon resurssitehokkuus,

• Peruutus on tehtävä ilmoitusmyyjälle viimeistään ilmoitusten varauspäivänä.
• Varauspäivän ja aineistopäivän välillä tapahtuvasta peruutuksesta veloitetaan 40 % ilmoituksen hinnasta.
• Aineistopäivän jälkeisestä peruutuksesta veloitetaan 100 % ilmoituksen
hinnasta.

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,
konferensseissa ja messuilla.
Vesitalous on Vesilaitosyhdistyksen varsinaisten jäsenten ja yhteistoiminta
jäsenten jäsenetulehti sekä Suomen Vesiyhdistyksen jäsenetulehti.

Lukijakunnan jakauma
Valtion virastot ja
laitokset 4 %

Vesihuoltolaitokset ja kuntien
tekninen toimi 44 %

Opiskelijat,
oppilaitokset
ja kirjastot 10 %
Yksityiset henkilöt 18 %

Alan yritykset 24 %

Harri Mattila

Ilmastonmuutos ja resurssien rajallisuus ovat kannustaneet energiatehokkuuden ja
ravinnekiertojen tehostamiseen vesihuollossa. Tässä numerossa esitellään aiheeseen
liittyneiden kotimaisten hankkeiden tuloksia ja luodaan ajankohtaiskatsaus vesihuollon resurssitehokkuuskehitykseen muutamissa muissa alan kärkimaissa.

6/2018 | Yhteistyötä vesiperintömme
säilyttämiseksi, Pauliina Louhi
Suomen kaikkien aikojen suurin LIFE-hanke ”FRESHABIT LIFE IP” on läpikäynyt aloitusvaikeudet ja rullaa täysillä eteenpäin. Teemanumero kerää yhteen ensimmäisten
vuosien aikana koetut yhteistyön menestykset ja haasteet. Tule mukaamme
jokihelmisimpukoiden kylpylähoitoon ja mutaiseen suoluonnon ennallistamiseen
sekä vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseen, hämmästy kalatierakentamisen
haasteista ja pinnanalaisista ihmeistä sekä liikutu lasten leikeistä vesiluonnossa.
Näistä me olemme saaneet nauttia jo lähes kolmen vuoden ajan.

Ilmoitusten peruuttaminen

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

Aineistovaatimukset
Painovalmis PDF (CMYK-värit, fontit mukana tai polkuina).
Suositeltava kuvien tarkkuus on vähintään 300 ppi.
Aineiston toimitus: ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi

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

