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Viherympäristö on viheralan ykkösmedia

Viherympäristö on ympäristönsuunnittelun, rakentamisen ja hoidon tilaus- 
pohjainen ammattilehti, joka ainoana lehtenä tavoittaa alan päättäjät, vaikuttajat 
ja työntekijät kattavasti. 

Viheralan tärkein hakuteos, myös verkossa 
– osallistu sisällöntuotantoon tekstimainoksella

• Alan käytetyin hakemisto

• Tarkka, osoitteellinen jakelu Viherympäristö-lehden tilaajien lisäksi

• Alaotsikoinnin avulla ryhmiteltynä ilmoitukset löytyvät helposti 

• Kaikki painetussa julkaisussa mukana olevat ilmoitukset myös nettiversiossa, joka löytyy 

osoitteessa www.vihreakirja.fi

• Kattavat ja ajan tasalla olevat viheralan järjestäytyneitten ammattilaisten yhteystiedot

• Ajankohtainen ja monipuolinen artikkelisisältö

• Viheralan ammatillisten yhdistysten tukema ja suosittelema julkaisu

Vihreä kirja sisältyy Viherympäristö-lehden tilausmaksuun ja sitä jaetaan eri-
koisjakeluna osoitteellisesti viheralan tärkeimmille sidosryhmille. Vihreä Kirja on 
tutkitusti tärkein alan hakuteos.

Julkaisijat 
Puutarhaliitto ry, www.puutarhaliitto.fi
– Valtakunnallinen puutarha-alan  
keskusjärjestö
puh. (09) 584 166, fax (09) 5841 6555
Viljatie 4 C, 00700 HELSINKI ja
Viherympäristöliitto ry, www.vyl.fi
– viheralan keskusjärjestö
puh. 09 584 166

Toimitus 
Päätoimittaja: Seppo Närhi 
puh. (09) 5841 6505, gsm 0400 419 085 
seppo.narhi@viherymparisto.fi
fax (09) 5841 6555
www.viherymparisto.fi, www.vihreakirja.fi

Ilmoitusmyynti 
Media Bookers, www.mediabookers.fi
Markkinointipäällikkö: Hannu Pyykkö 
puh. 010 504 2900, gsm 050 2250
hannu.pyykko@mediabookers.fi
Ratakuja 1 LT 1, 01300 VANTAA

Maksuehdot
14 pv netto, viivästyskorko 10%

 
Ilmoitusten peruuttaminen
Viimeisen varauspäivän jälkeisestä peruutuksesta 
veloitetaan 40 % ilmoituksen hinnasta. Aineisto-
päivän jälkeisestä peruutuksesta veloitetaan  
100 % ilmoituksen hinnasta.

Toimitusehdot
Lehdellä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta 
ilmoitusta.

Tilaaja vastaa lehteen nähden siitä, että lehdel-
le annetun aineiston julkaiseminen tapahtuu ke-
nenkään tekijänoikeutta loukkaamatta sekä siitä, 
että ilmoitus on lakien ja asetusten mukainen.

Vastuu virheistä ja huomautukset
Ilmoitusten painoasua koskevat huomautukset 
on tehtävä kirjallisesti 14 vrk:n kuluessa lehden 
ilmestymisestä.

Lehden vastuu virheistä rajoittuu enintään 
ilmoitushintaan. 

Levikki
Viherympäristö, osoitteellinen jakelu 2.000 kpl 

Tekniset tiedot
Viherympäristö, koko: A4, 210x297 + 3 mm
Painopinta-ala: 188x255 mm
Vihreä kirja, koko 172X250 mm + 3 mm
Painopinta-ala 141x220mm

Aineisto-ohje, Viherympäristö ja Vihreä kirja 
Korkearesoluutioinen 300 dpi, aikakausilehtiase-
tuksien mukainen PDF, kirjasimet vektoroituna, 
värit CMYK. Saatteistus: lehti ja numero, käytetty 
ohjelma/muoto, pakkaustapa sekä ilmoituksen 
tekijän yhteystiedot. 

Aineiston toimitus, Viherympäristö
Sähköpostilla vy.ilmoitukset@puutarhaliitto.fi ja 
tiedoksi hannu.pyykko@mediabookers.fi.

Aineiston toimitus, Vihreä kirja
Sähköpostilla 
i.trafiikki@forssaprint.fi ja  
tiedoksi hannu.pyykko@mediabookers.fi.
Lisätietoja Katriina Ilmonen,  
puh. (03) 4235 634

Aineisto-ohjeet verkkosivuille,  
www.viherymparisto.fi ja   
www.vihreakirja.fi
– resoluutio 72 dpi, tiedoston koko alle 100 kb
– materiaali gif-, png- tai jpg-muodossa
– toimitusosoite: seppo.narhi@puutarhaliitto.fi  
ja tiedoksi: hannu.pyykko@mediabookers.fi

Ilmoitushinnat 2018
Laeista, asetuksista tai viranomaisten toimenpi-
teistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat 
hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohet-
kestä lukien.

Alennukset
Toistoalennus 5% tai suurasiakasalennus vuosit-
taisen ilmoitteluvolyymin mukaan. 

• Lehden artikkelit ovat asiantuntevia, 97 % osittain tai täysin samaa mieltä

• Lehdestä saan tietoa, josta on hyötyä työssäni, 94 % osittain tai täysin samaa mieltä

• Lehti esittelee käytännön kohteita, osittain tai täysin samaa mieltä 92 %

• Lehden yleisilme houkuttelee lukemaan, osittain tai täysin samaa mieltä 86 %

• Lehti käsittelee asioita, joita ei voi lukea muualta, osittain tai täysin samaa mieltä 88 %

• Viherympäristön nettisivut ovat kiinnostavat, osittain tai täysin samaa mieltä 94 %

• Viherympäristö ja Vihreä Kirja ovat 73 %:n mielestä heidän tärkein tietolähteensä

• Peräti 51 % sanoo lukevansa lehteä yleensä yli tunnin verran. 

• 85 % lukee lehden jokaisen numeron. 

• Lehti koetaan tärkeäksi, ja jopa 61 % sanoo sen olevan tärkein ammattitiedon lähde.

Viherympäristöliiton jäsenyhdistysten jäsenille suunnattu Viherympäristö-lehden lukijatutkimus 2011.

Aikakausmedian tutkimus ammatti- ja järjestölehdille 2014.

Oikeus mediakortin ja mediatiedoissa annettujen tietojen muuttamiseen pidätetään.

Viherympäristö
6/15 | 12,00 €

ympäristönsuunnittelun, rakentamisen ja hoidon ammattilehti

YMPÄRISTÖN VALAISTUS
VIHERTEK NÄYTTELYOPAS

TEEMA

TORNI HOTELLI
Tampereen 

Sokos hotelli Torni 
palkittiin 

ukovalaistuksestaan.

Arboristin ammatti on haastava niin fyy-
sisesti kuin henkisesti. Etenkin kiipeily- ja 
moottorisahatyöt vaativat korkeaa työtur-
vallisuuden tasoa, luotettavia teknisiä apu-
välineitä ja kiipeilijältä kylmää harkintaky-
kyä.

VAIHEESSA

Viherympäristö 
1.B/18 | 10 €

Kestävä ympäristörakentaminen

Viheralan laajin tuote- ja osoitehakemisto



Nro Teema, ilmoitushintoihin lisätään alv 24 % 
Vakioaiheet jokaisessa numerossa: Valaistus, viher- ja ympäristö- 
rakennuttaminen sekä kestävä ympäristörakentaminen

Lehti  
ilmestyy

Tilan varaus 
(Aineisto-pdf)

1. Viherpäivät-jakelu. Digitaalisuus, tekoäly viheralalla. Monipuolinen kasvisuunnittelu.  
Hoidon haasteet jatkossa, uudenlaiset hoitokoneet. 

1.2. 10.1. 
(17.1.)

2. Asuntomessut viheralan näkökulmasta. Yksityispihat näkyvämmin esille.  
Uudet yritystoiminnan mahdollisuudet: Green Care, luontomatkailu. 

9.4. 14.3.
(21.3.)

3. Kasvintuhoojiin varautuminen. ViherRiski-hankkeen tulos: tietopankki Viherympäristö-
liiton nettisivuille. 

9.5. 16.4.
(23.4.)

4. Suunnittelunumero. Viherrakentamista tukeva suunnittelu. Suunnittelun ja raken-
tamisen esimerkkejä. Saman kohteen tarkastelu eri näkökulmista. Kustannustietoa. 
Suunnittelijan näkemys suunnittelukohteesta. Suunnitteluun liittyvät tuoteuutuudet, 
niiden puolueeton vertailu. 

22.8. 1.8.
(8.8.)

5. Miten ammatillisen koulutuksen reformi on purrut viheralan koulutukseen?   
Koulutuksen järjestäjät vastaavat.

19.9. 29.8.
(5.9.)

6. Taide ympäristössä. Valaistus osana laadukasta ympäristöä. 22.11. 2.11. 
(7.11.)

Kannet, hinnat € 
2-kansi 188x255 mm (210x297 + bleed 3 mm)
3-kansi 188x255 mm (210x297 + bleed 3 mm)
4-kansi 188x255 mm (210x297 + bleed 3 mm) Huom! Osoite vaatii 30 mm ylälaidasta.

1.450
1.380
1.500

Sisäsivut, hinnat € 
2/1     396x255 mm (420x297 + bleed 3 mm)
1/1     188x255 mm (210x297 + bleed 3 mm)
1/2     vaaka 188x125 mm, pysty 92x255 mm
1/3     vaaka 188x80 mm, pysty 92x170 mm
1/4     vaaka 188x60 mm, pysty 92x125 mm
1/8     vaaka 92x60 mm, pysty 55x95 mm

1.960
1.350
1.050
880
780
590

Liiteratkaisut. A5 kortti 0,25 €/kpl, A4 0,32 €/kpl, A3 0,43 €/kpl, isommat tarjouksen mukaan. 

Kysy Ensin Meiltä -palveluhakemisto. Ilmoitus jokaisessa numerossa ja verkkolinkit lehden verkkosivuilla 
•  44x60 mm mv-moduli 720 €, 4-värimoduli 930 €  •  92x60 mm mv-moduli 1.010 €, 4-värimoduli 1.250 €

Verkkoilmoitukset. Mainokset www.viherymparisto.fi- ja www.vihreakirja.fi -sivuilla 
•   Banneri 728x90px 500 €/2 kk   •   Suurtaulu 140x350px 400 €/2 kk   •   Iso painike 140x120px 250 €/2 kk 

Nro Teema, ilmoitushintoihin lisätään alv 24 % Lehti  
ilmestyy

Tilan varaus 
(Aineisto-pdf)

1.B KESY-tuotteet. Monimuotoisuus viheralalla. Korvaavien lajiympäristöjen rakentami-
nen, mm paahdeympäristöt, direktiivilajit, suojelluille lajeille ympäristöjä.
Puiden suojaus rakennustyömailla. Perusasiat: miten tuetaan, tyvialueet, puiden 
istutus. Puiden suojaus rakennusten kaivuualueilla. Suojaaminen: kannattaako aina 
puita säästää työmaalla.

9.3. 11.2.
(21.2.)

Kannet, hinnat € 
2-kansi 165x250 + bleed 3 mm
3-kansi 165x250 + bleed 3 mm
4-kansi 172x250 + bleed 3 mm

1.660
1.625
1.735

Sisäsivut, hinnat € mv 2-v. 4-v.

2/1   306x220 mm (344x250 + bleed 3 mm)
1/1  141x220 mm (172x250 + bleed 3 mm)
1/2  pysty 68x220 (83x250 + 3 mm), vaaka 141 x 105 (172x118 + bleed 3 mm)

1.675
1.085
760

1.885
1.295
1.030

2.340
1.570
1.235

Alaotsikoitu palveluhakemisto, hinnat € 
2/1  306x210 mm
1/1  141x210  mm
1/2  pysty 68x210 mm, vaaka 141x100 mm
1/4  pysty 68x100 mm, vaaka 141x44 mm
1/8  68x44 mm

1.675
1.085
760
580
425

1.885
1.295
1.030
785
620

2.340
1.570
1.235
960
745

www.vihreakirja.fi -sivuston linkit sisältyvät ilmoituksen hintaan
Tutustu www.vihreakirja.fi tai www.viherymparisto.fi ja painike Hankintahakemisto.

Yritykset voivat tuottaa Vihreän Kirjan toimituksellista sisältöä alla olevin ehdoin.
Advertoriaalien/tekstimainosten hinnat Vihreässä Kirjassa ovat (hinta sisältää aineiston taiton)
1/1 sivu                                                             
2/1 aukeama                                                       
2 / 2 kaksi aukeamaa                                         
Isommat sivumäärät sopimuksen mukaan
Advertoriaalien/tekstimainoksen ostajille hakemisto-osan ilmoitukset -50% alennuksella.

1.200    
2.000  
3.000

Tee ilmoitussuunnitelma vuodelle 2018 ja pyydä tarjous.  
Soita Hannu Pyykkö, 050 2250 tai laita sähköpostia hannu.pyykko@mediabookers.fi

Käy myös nettisivuillamme viherymparisto.fi ja vihreakirja.fi

ympäristönsuunnittelun, rakentamisen ja hoidon ammattilehti Viheralan laajin tuote- ja osoitehakemisto

http://www.viherymparisto.fi
http://vihreakirja.fi

