
AINEISTO-OHJEET

YLEISOHJEET
Täältä löydät tarkemmat aineisto-ohjeet. Toimitettavia materiaaleja varten. Tarkistathan ennen aineis-
ton lähettämistä että aineistosi vastaa vaadittavia ominaisuuksia.
Mikäli tarvitset apua tai sinulla on kysyttävää voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla info@printtip-
iste.fi tai puhelimitse 044 123 1234.

Toimitathan aineiston aina painovalmiina PDF- tai AI -tiedostona, jossa on leikkuuvarat. 

KUVIEN RESOLUUTIO
 Digipainotöissä 1:1 koossa 200-300 ppi, 
  - mikäli kuva ei ole oikeassa suhteessa, ilmoita asiasta selkeästi aineiston yhteydessä.
 Taidepainotöissä 450 ppi
 Viivakuvien resoluutiosuositus on 1200 ppi kaikilla painomenetelmillä.

LEIKKUUVARAT / BLEEDIT 
 Aineistossa tulee olla 3 mm leikkuuvarat jokaisella reunalla. Jos leikkuuvaroja ei ole saattaa 
 painotuotteen reunoihin jäädä valkoiset rajat.

 Miksi leikkuuvarat kannattaa?
 Ammattitulostimilla väri painetaan suurempaan kokoon, joista painotuotteet sitten leikataan  
 haluttuun kokoon tai muotoon. Tämän takia aineistoihin tarvitaan leikkausmerkit ja varat, jolloin 
 valkoisia reunoja ei jää lopulliseen tuotteeseen.

FONTIT
 Fontit tulisi sisällyttä tai vektoroida valmiiseen pdf aineistoon. Mikäli aineistoa täytyy 
 muokata toimitathan käytetyt fontit meille aineiston mukana.

VÄRIPROFIILI
 Väriprofiiilimme on FOGRA 39. Tarkista myös että aineiston värit ovat CMYK- muodossa aina  
 kuin se vain on mahdollista. igitaalisessa painatuksessa voit käyttää kuvissa myös RGB värejä: 
 oletusprofiilimme RGB-kuviin on sRGB.

AINEISTON TOIMITUS
Aineiston voi lähettää meille sähköpostilla osoitteeseen info@printtipiste.fi. Isommat aineistot voi 
toimittaa myös pakattuna zip. -tiedostona, Dropboxin tai Google Drive -linkin kautta. 

Mikäli aineistoa tarvitsee muokata, sen olisi hyvä olla:
Illustrator-tiedosto (.ai)
Erityisesti logojen tulisi olla vektorigrafiikkaa (.ai, .eps tai pdf).
Muokattavissa oleva pdf-tiedosto.
InDesign-tiedosto (.indd).

Mikäli mahdollista, lähetä InDesign-tiedosto pakettina (Package), joka sisältää myös linkit ja fontit tai 
tekstit voi muuttaa poluiksi ennen meille lähettämistä.

AINEISTO-OHJE CANVALLA TEHDYILLE TUOTTEILLE
 Tarkista että pohja vastaa tilattavan painotuotteen kokoa. Kun tuote on valmis paina Lataa-  
 painiketta ja valitse sieltä pdf tulostus sekä laita ruksi kohtaan rajausmerkinnät ja leikkaus
 vara!

 

Tuotekohtaisia tarkempia ohjeita

Ilmoita aina leveys ennen pituutta.

ROLL-UPIT

Lisää aineistoon +15 cm ylimääräistä alareunaan – tämä jää telineen sisälle eikä ole näkyvissä roll-up-
in ollessa avoimena. Suositeltavaa on kuitenkin jatkaa taustaväriä tai -kuvaa myös tämän alueen 
päälle, jotta alareunassa ei näy valkoista raitaa.

TARRAT
Leveys ilmoitetaan ennen pituutta. Kerro tarrojen määrä, sekä haluatko tarrat kappaleena vai ark-
keina. Toimita tarrasta yksi vedos PDF -tiedostona jossa leikkuuvarat.

AINEISTOJEN KÄSITTELY MEILLÄ 60€/h
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