
Tulostustiedoston luominen 
esitteille
Alla annamme ohjeet tulostustiedoston luomiseen nidotuille 
esitteille:

Tiedoston muoto, asettelu ja kannet

Lähetettyjen tiedostojen on vastattava seuraavia vaatimuksia:

Värit

Kaikki tiedostot painetaan CMYK (Cyan, Magenta, Yellow and Black) -värimallilla, ja painatuksessa käytetään 
Fogra 39 -profiilia. RGB- tai PANTONE-kuvat muunnetaan automaattisesti vakioerotteluprofiiliin, mikä voi 
muuttaa painetun kuvan värejä hieman. Voit välttää värimuutokset varmistamalla, että tiedostossa on käytetty 
CMYK-värimallia.

PDF-tiedostomuoto, kaikki fontit upotettu


Ei suojausta salasanalla


Vain yksittäisiä sivuja, jotka on järjestetty oikeaan 

lukujärjestykseen


Mukana neljä kansisivua


Korkearesoluutio (suositus on 300 dpi)


Tiedoston koko enintään 1 GB.

Huomaa: Tiedoston täytyy aina sisältää 
neljä kansisivua (ks. alla). Jos haluat 
painatuksen vain kunkin kansilehden 
ulkopuolelle, jätä sisäpuolella olevat sivut 
tyhjäksi mutta sisällytä tyhjätkin sivut 
tiedostoon.
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TAKAKANSI

ETUKANNEN 
SISÄPUOLI

ETUKANNEN 
SISÄPUOLI

KANSIKUVA

1.

2.

TYHJÄ TYHJÄ

TYHJÄ TYHJÄ

Justo, 
convallis 
libero

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Lobortis 
ipsum, 
pharetra

Sed 
phasellus 
fames

Sed 
phasellus 
fames

Justo, 
convallis 
libero

SISÄSIVUT

SISÄSIVUT

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.

Amet eget at habitasse netus sit 

tempor. Netusat non parturient morbi 

non, sollicitudin auctor sollicitudin 

quam fames enim neque bibendum 

bibendum porttitor sed.

TAKAKANNEN 
SISÄPUOLI

TAKAKANNEN 
SISÄPUOLI

TAKAKANSI

Asettele yksittäiset 
sivut 
lukemisjärjestykseen. 

Älä asettele sivuja 
kahden sivun 
aukeamiksi.

Tee näin

Älä tee näin

Pharetra 
Facilisis
Sapien facilisis erat sit ut 
dapibus elementum.

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor

Risus mollis 
tempor



Resoluutio

Optimaalinen resoluutio lehtien, tuotekuvastojen ja kirjojen painatukseen on 300 dpi. Painettujen kuvien ja 
valokuvien laatu voi kärsiä, jos resoluutio on matalampi.

Reunukset ja leikkuuvara
Sisällytä jokaisen sivun kaikille laidoille 0,3 cm:n leikkuuvara: näin varmistat, ettei sivun reunaan asti ulottuviin 
kuviin tule valkoista reunusta. 


Teksti (ja muut tärkeät tiedot) on sijoitettava vähintään 0,5 cm:n päähän reunasta. Jos teksti sijoitetaan liian 
lähelle sidosta, sen lukeminen vaikeutuu. Jos se painetaan liian lähelle sivun reunaa, osa saattaa leikkautua pois. 

L: 30,3 cm  |  K: 21,6 cm


L:  21,6 cm  |  K: 15,4 cm

Sivun koko (leikkuuvara mukaan 
lukien)

A4


A5

L: 29,7 cm  |  K: 21 cm


L: 21 cm  |  K: 14,8 cm

Puhtaaksileikatun esitteen 
koko

Sivut

Kun sinua pyydetään valitsemaan esitteesi ”Sivut”, sillä tarkoitetaan asiakirjan sivujen kokonaismäärää (mukaan 
lukien kaikissa tiedostoissa pakolliset neljä kansisivua).


Yhdessä arkissa tai lehdessä on aina kaksi sivua: yksi etupuolella ja toinen kääntöpuolella.

Lisätietoa

Tulostusrivin vähimmäiskoko on 0,25 pt.

3.

4.

5.

6.

Sisällytä jokaiselle laidalle 0,3 cm:n 
leikkuuvara ja asettele tärkeät tiedot 
0,5 cm:n päähän reunasta.

Tee näin
Leikkuuvara on 0,3 m jokaisen 
sivun kaikilla laidoilla.

Täysleveä kuva, joka ulottuu 
reunaan asti.

Leikkuuvara on alle 0,3 cm.

Täysleveä kuva, joka ei ulotu reunaan asti.

Sisälaitaan ei ole jätetty leikkuuvaraa.

Tärkeät asiat sijoitetaan 0,5 cm:n 
päähän reunasta.

Tärkeä asia on sijoitettu liian lähelle 
reunaa.

Älä sijoita tärkeitä tietoja liian lähelle 
reunaa.

Älä tee näin

Huomaa: Käytä tiedoston 
asettelussa näitä mittoja – 
mitään muita mittoja ei 
hyväksytä.


