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  {   Ko l u m n i   } Tero Koppinen: Kuntatekniikka pelastaa maailman

SUURI VAALIKYSELY

ANTAA VASTAUKSIA
Korjausvelka, ulkoistukset, kaupungistuminen, sähköautot…

Katujen kunto selvisi

joukkoistamalla

Peruskorjauksesta

resurssiviisasta

Vastaamo nosti kyberturvan

kuntien agendalle
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  {   Ko l u m n i   } Janne Tähtikunnas: Uudistamissykli infran kuntamittariksi

Yli tuhat kuormaa peitoksi

KAATOPAIKAN
UUSI ELÄMÄ

MRL-uudistukselle

täystyrmäys

Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen kiireellistä

Helsingissä on 626 siltaa

arvoltaan 1 mrd euroa
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• energia • hankinnat • ilmastonmuutos • infra-ict • jätehuolto • kiinteistöt •   
• kunnossapito • liikenne ja väylät • liikuntapaikat • maankäytön suunnittelu •  

• maarakennus • paikkatiedot • rakentaminen • turvallisuus •
• uimahallit ja kylpylät • vesihuolto • viheralueet • ympäristö • 

 
Kohderyhmä
 
Kuntatekniikka tavoittaa kaikki kuntajohtajat sekä hallitusten ja valtuustojen 
puheenjohtajat. Lisäksi lehteä lukevat muut alan vaikuttajat käyttäjistä päättäjiin 
kunnissa ja kaupungeissa, yrityksissä, valtionhallinnossa sekä liitoissa ja yhdistyk-
sissä. 

Kuntatekniikka on myös jäsenlehti, jonka piirissä ovat Suomen kuntatekniikan 
yhdistys, Kuntien putkimestarit, ja Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys.

Jakelu 

• Kuntatekniikan keskimääräinen lukijamäärä on 9000 henkeä.
• Päivittäinen uutisvirta löytyy osoitteesta kuntatekniikka.fi
• Uutiskirje sähköpostiin joka viikko

Ammattilaisen opas vesihuollon hankintoihin

osto-opas 

2022

Oppaan sähköinen versio 

vesiopas.kuntatekniikka.fi
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Ilmestyy

Yhteystiedot
Ilmoitusmyynti ja liitteet:  Mika Säilä  mika.saila@totalmarketing.fi, puh. 050 352 3277 
Kysy myös tarjoukset irtoliitteestä, liimatäplästä, lehden pussituksesta, puolikansista tai muista  
markkinointimahdollisuuksista. Myös valmista aineistoa voi käyttää lehden liitteenä.

Työpaikkailmoitukset, varaukset ja tiedustelut: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi
 
Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@kuntatekniikka.fi, puh. 050 599 6681
Kuntamarkkinoiden messulehteen liittyvät ilmoitustilavaraukset Kuntamarkkinoiden extranetissä.

Painopaikka: Printhaus Oy, puh 0400 191067

Viimeinen 
aineistopäivä

1/22          23.2.                 8.2.                   14.2.          Talotekniikka, turvallisuus

2/22          13.4.                 29.3.                 4.4.            Viher- ja liikuntapaikkarakentaminen

3/22          1.6.                   17.5.                 20.5.          Kuntatekniikan päivät, innovaatiot

4/22          31.8.                 16.8.                 22.8.          Kuntamarkkinat, alihankinta

5/22          26.10.               11.10.              17.10          Energia, smartinfra

6/22          14.12.               29.11.              1.12.           Vesihuolto, kiertotalous



Hintoihin lisätään voimassa oleva alv. Peruutukset aineistopäivään 
mennessä.  Aineistopäivän jälkeen peruutetuista ilmoituksista veloitamme 
50 % ilmoitustilan hinnasta. Huomautukset 14 vrk lehden ilmestymisestä.  
Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.

Tekniset tiedot 

Lehden koko: 215 x 280 mm 
Painoala: 195 x 255 mm 
Palstan leveys: 45 mm 
Palstoja: 4 
Painomenetelmä: 
offsetrotaatio 
Rasteritiheys: mv ja 4-v. 60 
Sidonta: stiftaus 

215 x 250

takakansi

215 x 280

koko sivu
2. kansi
3. kansi

palvelu-
hakemisto

195 x 125

95 x 255

95 x 60

195 x 60

95 x 125

430 x 280

aukeama

90 x 80

työpaikka-
ilmoituksetkoko  mitat      hinta 

2/1  430 x 280       4900 
1/1  215 x 280       2950     2800
2. ja 3. kansi           215 x 280      3100
takakansi 215  x 250  3300
1/2  95 x 255      1600     1500
1/2  195 x 125      1600      1500 
1/4  95 x 125       990     800
1/4  195 x  60      990     800

Palveluhakemisto  90 x 80     á 390 / nro 

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.  

Aineistovaatimus

Ilmoitukset toimitetaan aikakauslehtiasetusten mukaisena pdf-tiedostona 300 dpi:n resoluutiolla CMYK-muodossa. Tekstiä ei saa sijoittaa 5 mm 
lähemmäksi sivun leikkausreunaa (julkaisukokoa). Kokosivun ja aukeaman ilmoituksissa on otettava huomioon 3 mm:n leikkausvara. 

Ilmoitusaineistot: ilmoitukset@kuntatekniikka.fi, lisätiedot: 050 599 6681
Muista kuin valmiista digitaalisista aineistoista peritään erilliskorvaus 100 € +alv.

Kuntatekniikka ilmoitukset

Maksuliikenne, peruutukset ja reklamaatiot
Maksun saaja: KL-Kustannus Oy 
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
IBAN FI33 1572 3000 3319 18
BIC NDEAFIHH 
Maksuehdot: 14 pv netto ja voimassa oleva viivästyskorko. 

Sisältömarkkinointi Kuntatekniikan eri kanavissa

Advertoriaali printissä - lehtijutun muotoon kirjoitettu ja taitettu ilmoitus. Advertoriaaliin tulee selkeästi erottuva reunamerkintä ”ILMOITUS”.  
Hinta: 1/1-sivu 1 950 € + alv  tai  2/1-sivu 2 480 € + alv

Sisältömarkkinointi digissä - asiakkaan tuottama sisältö, joka julkaistaan verkossa kuntatekniikka.fi-sivustolla. Se voi sisältää tekstiä, kuvaa, 
grafiikkaa ja videotuotantoa. Lisäksi blogista tehdään nosto etusivulle koossa 600x250 px. Tekstin maksimipituus on 6 000 merkkiä. Blogiin tulee 
merkintä ”ILMOITUS ”. Hinta: 1 200 € + alv / viikko, seuraavat viikot 800 € + alv

Printti + digi - tehokas paketti eri kanaviin. Pyydä tarjous!

Edellä mainitut hinnat voimassa, kun aineisto tulee ilmoittajalta valmiina. Apua tekstien, kuvien  ja videontuottamiseen on myös tarjolla ja hinta 
arvioidaan tapauskohtaisesti. Pyydä tarjous: mika.saila@totalmarketing.fi



Sähköiset bannerit ja työpaikkailmoitukset 
KUNTATEKNIIKKA.FI VERKKOPALVELUSSA

Aineistovaatimus
Tiedostomuoto jpg tai animoitu gif-tai jpg-tiedosto. 
Uutiskirjeen bannerit staattisia kuvia. 
Tiedoston suosituskoko on 25 kt.

Mainoksen näkyminen
Samassa mainospaikassa voi näkyä usean 
eri mainostajan mainoksia vuoron perään. 
Mainokset vaihtuvat sivulatauksen yhteydessä.

Pyydä tarjous lisäviikoista!

Uutiskirje, banneri
Uutiskirje ilmestyy joka viikko, 
lukuunottamatta kesä- ja joulutaukoa. 

Boksi 330 x 330 px 
Hinta 500 € + alv / vko 
seuraavat viikot 300 € + alv.

Sisältöbanneri etusivulla 
630 x 290 px  
Hinta 750 € + alv / vko, seuraavat viikot 400 €

Panorama-banneri 
960 x 200 px
Hinta 950 € + alv / vko, seuraavat viikot 550 € + alv
Panorama on karuselli, jossa voi olla samalla useampi 
banneri.

OPETUS JA KULTTUURI →

Li Andersson: Koulutustason 
nosto liittyy rakenteellisiin 
uudistuksiin, joita tarvitaan 
elvytyksen lisäksi 
koronakriisin jälkeisessä 
jälleenrakennuksessa
11.1.2021

OPETUS JA KULTTUURI →

Selvitys seutukaupunkien 
ja korkeakoulutuksen 
vuorovaikutuksesta 
käynnistyy
11.1.2021

TALOUS

Ehentur? Quid quam acimoluptur, ius, volorio 
doluptia cumquiae et aut ullaut labo

SOTE  
Ehentur? Quid quam acimoluptur, ius, volorio 
doluptia cumquiae et aut ullaut labo

2

PÄÄTÖKSENTEKO  
Ehentur? Quid quam acimoluptur, ius, volorio 
doluptia cumquiae et aut ullaut labo

3

SOTE  
Ehentur? Quid quam acimoluptur, ius, volorio 
doluptia cumquiae et aut ullaut labo

4

TALOUS  
Ehentur? Quid quam acimoluptur, ius, volorio 
doluptia cumquiae et aut ullaut labo

5

TALOUS →

Tuulivoimalla kunta kuntoon – ”Suurin 
puolue on Simo-puolue, sillä niin monissa 
kysymyksissä on löydetty yhteinen tahtotila”

Video

Video

LAKI →

Tuulivoimalla kunta kuntoon – ”Suurin 
puolue on Simo-puolue, sillä niin monissa 
kysymyksissä on löydetty yhteinen tahtotila”

Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyi oikeusapu- ja edunvalvontapiirien
vastuulle vuoden 2019 alussa. Asiaan on perehtynyt apulaisoikeuskansleri Mikko 
Puumalainen  joulun alla antamassaan ratkaisussaan.

Vuoden 2018 loppuun asti varkauden kaupungilla ja varkauden seurakunnalla oli 
sopimus, jonka perusteella seurakunta järjesti talous- ja velkaneuvontapalvelut 
kaupungin alueella. Itä-suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri päätti, että 
velkaneuvontaa varten perustetut virat sijoitetaan piirin oikeusaputoimistoihin kuopioon, 
iisalmeen, savonlinnaan, mikkeliin ja joensuuhun. Varkauteen ei sijoitettu koko ajan 
paikalla olevaa talous- ja velkaneuvojaa.

Kaupunkia ei kuultu ennen päätöstä
Antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri kiinnitti oikeusapu- ja 
edunvalvontapiirin huomiota alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan 
hallinnoinnista annetussa laissa säädetyn kuulemisvelvoitteen noudattamiseen. 
Kaupunkia ei kuultu ennen päätöstä talous- ja velkaneuvonnan sijainnista, vaikka 
varkaus ponnekkaasti yritti tulla asiassa kuulluksi.

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 
mukaan valtion viranomaisen on pyydettävä ennen päätöksentekoa lausunto kunnalta, 
jos suunnitellut muutokset saattavat heikentää valtion paikallis- tai aluehallinnon 
tuottamien palvelujen saatavuutta kunnan alueella. Oikeusapu- edunvalvontapiiri ja 
oikeusministeriö olivat sitä mieltä, ettei kuulemiskynnys ylittynyt, koska palvelujen 
saamisessa ei tapahtunut suurta muutosta.

Kuulemiskynnys ei ylittynyt, koska
palvelujen saamisessa ei tapahtunut
suurta muutosta.

Sen sijaan virkojen jakautumisesta eri paikkakuntien kesken ei apulaisoikeuskansleri
huomautettavaa löytänyt.

Avainsanat apulaisoikeuskansleri kuntien kuuleminen Mikko Puumalainen talous- ja velkaneuvonta Varkaus

LAKI →

Tuulivoimalla kunta kuntoon – ”Suurin 
puolue on Simo-puolue, sillä niin monissa 
kysymyksissä on löydetty yhteinen tahtotila”

Video

Sisältöbanneri 
artikkelisivulla  
630 x 290 px
Hinta 750 € + alv / vko, seuraavat viikot 400 €

LAKI →

Apulaisoikeuskansleri: 
Varkautta olisi pitänyt kuulla 
velkaneuvontapalveluja 
järjestellessä
11.1.2021

SOTE →

Koronarokotukset alkoivat 
kunnissa, saattavat kestää 
vuoden loppuun saakka 
– “Tämä on maraton joka 
kestää kuukausia”
11.1.2021

TALOUS →

Tuulivoimalla kunta kuntoon – ”Suurin 
puolue on Simo-puolue, sillä niin monissa 
kysymyksissä on löydetty yhteinen tahtotila”

Video

Sidebar
330 x 330 px
Hinta 500 € + alv / vko,  
seuraavat viikot 300 € + alv




