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Vakiokoot Koko mm Hinta €

2/1 aukema 420 x 297 mm 4 700 €

1/1 sivu 210 x 297 mm 2 950 €

1/2 sivu pysty 102 x 297 mm 2 050 €

1/2 sivu vaaka 210 x 146 mm 2 050 €

1/3 sivu pysty 72 x 297 mm 1 600 €

1/4 sivu pysty 102 x 146 mm 1 300 €

1/4 sivu vaaka 210 x 79 mm 1 300 €

Etukansi 110 x 297 mm 3 950 €

Takakansi 210 x 272 mm 3 650 €

2-kansi 210 x 297 mm 3 200 €

3-kansi 210 x 297 mm 3 100 €

Ilmoituskoot ja -hinnat 2021

Määräpaikkamoduulit

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

Yksittäin 420 €

Liitteet A5–A6: 0,35 €/kpl, A4: 0,40 €/kpl ja A3: 0,53 €/kpl.

Talotekniikka-alan asiantuntija
Talotekniikka-lehti on oman alansa ehdoton ykköslehti ja siten alansa tärkein ammattilehti. Lehti ilmestyy kahdeksan 

kertaa vuodessa ja tarjoaa lisäksi netissä ja uutiskirjeissä viikoittain tuoreita uutisia ja uusia näkökulmia sekä ratkaisuja 

talotekniikkaan, energiatehokkuuteen ja sisäilmaolosuhteisiin.

Lehti tarjoaa tietoa ajankohtaisista asioista, mielenkiintoisista henkilöistä, teknisistä ratkaisuista, alan näkymistä, 

kehityksestä ja uusista tuotteista sekä yrityksistä niiden takana. Uusiutuva energia, hiilijalan- ja -kädenjälki, 

energiatehokkuus, puhdas sisäilma ja kylmätekniset ratkaisut sekä muut ajankohtaiset aiheet nousevat esiin  

joka numerossa.

Lehden jokainen numero tarjoaa teemansa mukaisen tietopaketin eri toimialasta, kuten lämpö ja energia, sisäilma ja  

ilmanvaihto sekä vesi- ja vedenkäsittelyratkaisut. Seuraamme myös lainsäädäntöä, direktiivejä ja rakennus- 

määräyksiä sekä selostamme, miten nämä vaikuttavat rakentajan ja suunnittelijan arkeen.

Talotekniikka-lehti, painetussa ja digitaalisessa muodossa kokoaa yhteen koko alan. Lukijoitamme ovat niin opiskelijat kuin ammattilaisetkin,  

ihmiset suunnittelun, urakoinnin, teollisuuden ja teknisen tukkukaupan sekä energia- ja kylmäsektorin saralta.

www.talotekniikka-lehti.fi

Lukijat 9 500

joista 43 % asiantuntijatehtävissä, 37 % esimies / johto ja 

16 % yrittäjiä. Lukijat osallistuvat laaja-alaisesti toimialan eri 

hankintapäätöksiin.

Tilaushinnat 2021

•	Kestotilaus (sisältää painetun lehden, kaikki verkkosisällöt*  

ja PDF-näköislehden) 78,00 € (sis. alv. 10%)

•	Digitaalinen Talotekniikka-lehti, kestotilaus (sisältää kaikki 

verkkosisällöt* ja PDF-näköislehden) 68,00 € (sis. alv. 24%)

•	Opiskelijatilaus (sisältää painetun lehden, kaikki verkkosisällöt* 

ja PDF-näköislehden) 38,00 € (sis. alv. 10%)

* Verkkosisällöt vastaavat painetun lehden sisältöjä. Samat 

artikkelit löytyvät verkkosivuilta, mutta niitä pääsevät 

lukemaan vain tilaajat. Julkaisuajankohta vaihtelee.

Sähköposti: tilaukset@talotekniikka-lehti.fi 

Puhelin: +358 400 773 833

Tekniset tiedot

Lehden koko: 210 x 297 mm | Painopaikka: PunaMusta Oy |  

Painomenetelmä: Offset | Linjatiheys: 60/cm | Stiftattu.

Aineistovaatimukset

Ensisijainen tiedostomuoto on PDF. Offset-painokelpoinen PDF, 

TIFF tai EPS, fontit sisällytettyinä tai konvertoituina,  

CMYK-värit, kuvien resoluutio vähintään 300 dpi.

Aineiston toimitus

PDF-aineistot: talotekniikka@faktor.fi 

ja kopio eeva.keranen@talotekniikka-lehti.fi

Liitteet: PunaMusta Oy, Viksbergintie 2-4, 30300 Forssa

Ilmoituksiin 5 mm leikkuuvara

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %.

Enemmän kuin lehti

1/4 pysty 1/4 vaaka1/3 pysty
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Bannerit | www.talotekniikka-lehti.fi

980 x 400 pikseliä 1 350,00 €/kk

980 x 120 pikseliä 800,00 €/kk

940 x 100 pikseliä 700,00 €/kk

300 x 300 pikseliä 650,00 €/kk

Kumppaniblogi 1 100,00 €/kk

Kumppaniuutinen 800,00 €/kk

Video 800,00 €/kk

Uutiskirjeilmoitukset

Tuoteilmoitus, paraatipaikka 580 x 350 px 800,00 €/vko

Tuoteilmoitus 580 x 160 px 550,00 €/vko

Rekryilmoitus 580 x 160 px 850,00 €/vko

Uutiskirjeadvertoriaali 350 merkkiä + kuva 580 x 200 px 700,00 €/vko

Verkon uudet mainosmuodot 

Somejaot - Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn Pyydä tarjous

Äänimainostila podcasteissa - talotekniikka-lehti.fi Pyydä tarjous

Videomainostila - talotekniikka-lehti.fi Pyydä tarjous

Nro Varaus Aineisto Ilmestyy Teemat Tapahtumat

1 8.1. 15.1. 4.2
SUUNNITTELU

Mallinnus ja simulointi, Suunnittelun ja työmaan kipupisteet

2 12.2 14.2. 10.3.
SISÄILMA

Ilmanvaihto, Ilmastointi, Viilennys ja Kylmä

•	Sisäilmastoseminaari, 9.3. Helsinki

3 19.3. 26.3. 13.4.
TALOTEKNIIKKA

Vesi- ja lämmönjakojärjestelmät, Energia- ja lämmitys, 
Ilmanvaihdon rooli ja mahdollisuudet

•	FinnBuild, 13.-15.4. Helsinki

4 20.4. 29.4. 20.5.
TALOTEKNIIKAN UUDET RATKAISUT, VESI - JA VIEMÄRI

Mitä uutta tulossa talotekniikkaan, Vedensäästö- ja 
turvaratkaisut

5 28.5. 4.6. 23.6.
SANEERAUS JA KORJAUSRAKENTAMINEN

Putkiremontit ja -saneeraus, Energiaremontit

•	Kiinteistömessut, 6.-7.10. Helsinki

6 27.8. 3.9. 23.9.
UUSIUTUVA ENERGIA, ENERGIATEHOKKUUS

Uudet energianlähteet, Lämpöpumput

•	SuLVIn suunnittelupäivä, 22.9. Helsinki

7 1.10. 8.10. 28.10.
DIGITALISAATIO, AUTOMAATIO

Etäjohtaminen, Lisätty todellisuus, Talotekniikan mittarointi

•	Rakennusten energiaseminaari, 9.11. Helsinki

8 11.11. 19.11. 9.12.

LAIT, ASETUKSET JA MÄÄRÄYKSET

Mitä huomioitavaa vuonna 2022, Mitkä vaatimukset kiristyvät 
ja miten niihin päästään

Talotekniikan julkaisuaikataulu 2021

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.

Digituotteet
Valmiit bannerit (RGB) toimitetaan 
sähköpostilla gif-, jpg- tai HTML5-
muodossa, tarkkuus 72 ppi.

Kaikkiin hintoihin lisätään alv. 24 %

Uutiskirje tavoittaa 5 000 
lukijaa joka viikko

Someseuraajia yli 4 000

eeva.keranen@talotekniikka-lehti.fi

Kysy lisää
Erikoiskoot, räätälöidyt 

ajanjaksot, verkon 
uudet mainosmuodot, 

tarjoukset ym.

Digituotteiden 
toimitusosoite


