
2/1 1/1 1/2 pysty 1/2 vaaka 1/3 pysty 1/4 pysty 1/4 vaaka

Vakiokoot Koko mm Hinta €

2/1 aukema 460 x 297 mm 4 500 €

1/1 sivu 230 x 297 mm 2 895 €

1/2 sivu pysty 112 x 297 mm 1 950 €

1/2 sivu vaaka 230 x 146 mm 1 950 €

1/3 sivu pysty 76 x 297 mm 1 495 €

1/4 sivu pysty 112 x 146 mm 1 215 €

1/4 sivu vaaka 230 x 74 mm 1 215 €

Etukansi 110 x 297 mm 3 950 €

Takakansi 230 x 272 mm 3 650 €

2-kansi 230 x 297 mm 3 200 €

3-kansi 230 x 297 mm 3 050 €

Ilmoituskoot ja -hinnat 2016

Määräpaikkamoduulit

Kysy ensin meiltä -palsta (yht. 8 ilmoitusta) 90 x 67 mm 2 800 €

Liitteet A5–A6: 0,26 €/kpl, A4: 0,35 €/kpl ja A3: 0,47 €/kpl.

Talotekniikka-alan asiantuntija
Talotekniikka-lehti on alan tärkein ammattilehti. Lehti tarjoaa kattavan tietopaketin koko talotekniseen maailmaan käsittäen kaikki keskeiset 

toimialat: lämpö, vesi, ilma, kylmä, automaatio ja sähkö. Lehti tarjoaa joka numerossaan tietoa ajankohtaisista asioista, teknisistä ratkaisuista, 

alan näkymistä, kehityksestä ja uusista tuotteista sekä yrityksistä ja ihmisistä.

Matkalla kohti lähes nollaenergiarakentamista moni asia rakentamisessa ja lainsäädännössä sekä tavoissa toimia muuttuu olennaisesti. 

Talotekniikka-lehti taustoittaa, mitä tästä seuraa ja kuinka vaativistakin haasteista selvitään.

Kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvä ammattilaisille suunnattu aikakauslehti avaa kussakin numerossaan uusia ja 

erilaisia näkökulmia talotekniikkaan ja sitä ympäröivään maailmaan — energiatehokkuutta unohtamatta.

Puhdas ilma, raikas vesi, miellyttävät sisäolosuhteet, uusiutuva energia sekä viihtyisä asuinympäristö yhdistävät 

myös lukijoitamme. Lehti kertoo, mitkä ovat parhaimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut, olipa sitten kyse 

modernista toimitilasta, asumisesta, kaupasta tai teollisuudesta.

Talotekniikka-lehti palvelee lukijoitaan niin suunnittelun, urakoinnin, teollisuuden kuin teknisen tukkukaupankin aloilta. 

Talotekniikka-lehti kokoaa alan toimijat yhteen.

www.talotekniikka-lehti.fi

Levikki 6 324
Painos 8 100
Lukijat Asiantuntijatehtävissä 42 %, esimies / johto 31 %, 
yrittäjiä 14 %. Lukijat osallistuvat laaja-alaisesti toimialan eri 
hankintapäätöksiin.

Tilaushinnat 2016

Kestotilaus (12 kk/8 nroa) 76,00 € *
Määräaikainen (12 kk/8 nroa) 83,20 € *
Opiskelijat 35,00 € *
Näköislehti 49,00 €

* Hintoihin sisältyy näköislehden lukuoikeus.

Puhelin: +358 400 773 833 
Sähköposti: tilaukset@talotekniikka-lehti.fi

Tekniset tiedot

Lehden koko: 230 x 297 mm | Painopaikka: Forssa Print |  
Painomenetelmä: Offset | Linjatiheys: 60/cm | Liimasidottu.

Aineistovaatimukset

Ensisijainen tiedostomuoto on PDF. Offset-painokelpoinen PDF, 
TIFF tai EPS, fontit sisällytettyinä tai konvertioituina,  
CMYK-värit, kuvien resoluutio vähintaan 250 dpi.

Aineiston toimitus

PDF-aineistot: i.trafiikki@forssaprint.fi  
ja kopio eeva.keranen@talotekniikka-lehti.fi
Liitteet: Forssa Print, Helsingintie 22, 30300 Forssa

Ilmoituksiin 3 mm leikkuuvara

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %.

Enemmän kuin lehti



Nro Varaus Aineisto Ilmestyy Teemat ja tapahtumat

1 4.1. 11.1. 28.1. LÄMMITYS JA ENERGIA lämmitystavan muutokset, kylmätekniikka, työturvallisuus

•	Kylmätekniikan koulutuspäivät, 28.-29.1. Espoo

•	Asta Rakentaja, 5.–7.2. Tampere

•	Korjausrakentaminen, 9.2. Helsinki

2 5.2. 15.2. 3.3. SISÄILMA JA ILMANVAIHTO turvallinen sisäilma, oikeaoppinen iv-saneeraus

•	Sisäilmastoseminaari, 16.3. Helsinki

•	 Jyväskylän Rakennusmessut, 18.–20.3. Jyväskylä

3 11.3. 18.3. 6.4. KORJAUSRAKENTAMINEN putki- ja linjasaneeraukset, uudet asennusmenetelmät, energiasaneeraus

•	Taloyhtiö 2016, 6.4. Helsinki

4 8.4. 15.4. 4.5. VESI- JA VIEMÄRI putkistojen ääni- ja paloeristys, sprinklaus, hulevesi, rakennusautomaatio

•	Rakennusautomaatioseminaari, 19.5. Espoo

5 13.5. 20.5. 9.6. SUUNNITTELU mallinnus, digitalisaatio, pientalorakentaminen

•	Rakennusten energiaseminaari 2016, 20.9. Helsinki

6 5.9. 12.9. 29.9. TALOTEKNIIKKA lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö, automaatio, kylmätekniikka

•	FinnBuild, 12.–14.10. Helsinki

7 30.9. 7.10. 25.10. ENERGIATEHOKKUUS uusiutuva energia, kiinteistöpalvelut ja ylläpito, tilamuutokset

•	Energia 2016, 25.–27.10. Tampere

8 4.11. 11.11. 30.11. PERUSKORJAUS JA -PARANNUS energiasaneeraus, käyttötavan muutokset
•	Tutkimusnumero
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Mainosmuodot Koko pikseleinä Hinta

Banneri 1 980 x 120 700 € / kk

Banneri 2 140 x 140 380 € / kk

Verkkoadvertoriaali 1 100 € / kk

Talotekniikan julkaisuaikataulu 2016

Banneri 2 
140 x 140

Banneri 1 
980 x 120

Julkaisija ja kustantaja

Talotekniikka-Julkaisut Oy

Sitratori 5, 00420 Helsinki 

Puhelin: +358 400 773 833

www.talotekniikka-lehti.fi

Päätoimittaja

Heikki Heikkonen, puhelin: +358 400 506 639,

sähköposti: heikki.heikkonen@talotekniikka-lehti.fi

Mediamyynti

Eeva Keränen, puhelin: +358 400 773 833,

sähköposti: eeva.keranen@talotekniikka-lehti.fi

Ilmoitusten peruuttaminen

Peruuttaminen on tehtävä ilmoitusmyyjälle viimeisenä 

ilmoitusten varauspäivänä. Määräajan jälkeen tapahtuvasta 

peruutuksesta veloitetaan 40 % ilmoituksen hinnasta. 

Aineistopäivän jälkeisestä peruutuksesta veloitetaan  

100 % ilmoituksen hinnasta.

Vastuu ilmoituksesta

Asiakas vastaa aineiston toimittamisesta viimeistään 

aineistopäivänä, toimittamansa aineiston oikeellisuudesta ja 

että aineisto ja lähetetty vedos vastaavat toisiaan.

Myöhästyneestä aineistosta veloitetaan mahdolliset 

lisäkustannukset. Aineistoon tehtävät muutostyöt veloitetaan 

tehdyn työn mukaan. Lehti omistaa valmistuttamansa 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.

Reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot 7 vrk:n kuluessa lehden 

ilmestymisestä. Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään 

ilmoitushintaan. Muissa mainitsemattomissa seikoissa 

noudatetaan graafisen alan yleisiä ehtoja.

www.talotekniikka-lehti.fi

Kysy muita kokoja.

Valmiit bannerit (RGB) toimitetaan sähköpostilla gif-, jpg- tai flash-muodossa, tarkkuus 72 ppi. 

Uutiskirje

Banneri 575 x 90 px 380 €

Rekrytointi-ilmoitus, banneri 575 x 90 px 550 €

Uutiskirjeadvertoriaali 550 €

Uutiskirje tavoittaa 7 000 vastaanottajaa joka toinen viikko.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %

Bannerien toimitusosoite: eeva.keranen@talotekniikka-lehti.fi


