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Ilmoitusaineiston tekninen ohjeistus 
• Valmiin painoaineiston tulee olla PDF-muodossa ja teksti vektoroituna.
• Kirjasintyypit tulee upottaa tai sisällyttää PDF-tiedostoon. 
• PDF:n kuvat tulee muuttaa coldset-painatukseen soveltuvaan CMYK-muotoon  

(uncoated/päällystämätön paperi). Suosittelemme painon oman CMYK-profiilin käyttöä.
• Kuvien värimäärä ei saa ylittää 220 %:a.
• Kirjasintyypin minimikoko on 8 pistettä (musta valkoisella pohjalla) ja 10 pistettä väripohjalla.  

Kun valkoinen teksti painetaan moniväriselle pohjalle, suosittelemme minimikooksi 12 pisteen 
groteskia kirjasintyyppiä.  

• Kaikessa mustassa tekstissä ja grafiikassa (mustat logot yms.) väriarvojen tulee olla C=0, M=0, 
Y=0, K=100. Toisin sanoen ainoastaan K (musta) on 100 %

• Resoluutio 200 dpi.
• Dokumentin sivukoon tulee vastata varattua ilmoitustilaa.

Alkuperäis-/InDesign-tiedostoja toimitettaessa kaikki kuvat ja kirjasintyypit tulee upottaa tai sisällyttää tiedostoon.

Liitteiden tekninen ohjeistus
• Ohjeistus on sama kuin edellä, mutta kaikkien heatset-painatuksella tehtyjen  

(coated/päällystetty paperi) sivujen resoluution tulee olla 300 dpi ja värimäärän enintään 280 %.
• Hybridiliitteissä keskiaukeaman ja etusivun tulee olla heatset-painatuksen (coated) vaatimusten, 

muiden sivujen coldset-painatuksen (uncoated) vaatimusten mukainen.
• Sivut tulee toimittaa erillisinä sivuina ja numeroituna – ei aukeamana.
• Heatset-painamisessa (coated) suosittelemme käytettäväksi Sanoman profiilipaketin profiilia 

PSO_MFC_Paper_bas.ICC. (https://www.sanomapaino.fi/tietoa-tekijoille/prepress/).
• Liitteistä lisätietoa seuraavalla sivulla ja kohdassa FAQ.

Asenna painon CMYK-profiili Photoshopissa
1. Mene sivulle https://www.sanomapaino.fi/tietoa-tekijoille/prepress/
2. Klikkaa ”Sanomapaino väriprofiilit ja asetukset 2016b.zip” ja lataa zip-tiedosto omalle koneellesi.
3. Zip-tiedostossa on tiedosto nimeltään ”WAN-IFRAnewspaper26v5.icc”. Tämä tiedosto on  

Photoshopia varten tehty CMYK-profiili ja se sopii coldset-painatukseen (uncoated).
4. Avaa Photoshop
5. Klikkaa ”Edit”, ja sitten ”Color Settings”
6. Väriasetusruudussa on oikealla puolella painike ”Load…”, paina sitä. 
7. Etsi valintaikkunasta tiedosto ”WAN-IFRAnewspaper26v5.icc” ja klikkaa sitä, paina sitten ok.  

Tästä eteenpäin kaikissa CMYK-tilaan muutetuissa kuvissa käytetään automaattisesti painon omaa CMYK-profiilia.  
Tämä profiili on optimoitu coldset-painatukseen (uncoated), ja se muokkaa muun muassa kuvien värikylläisyyttä  
mahdollisuuksien rajoissa. InDesigniin väriprofiilia ei tarvitse asentaa erikseen. Riittää, että kuvat on käsitelty  
Photoshopissa painon väriprofiililla. Kun materiaali on tehty InDesignilla valmiiksi, valitse tiedoston siirto korkea- 
resoluutioisena Adoben PDF-tiedostona ilman värikonvertointia. Teet sen Export-valikossa Output-välilehdellä  
kohdassa ”Colour Conversion”. Arvon tulee olla ”No Colour Conversion”.   
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Liitteet

Broadsheet
Painopinta-alan enimmäiskoko ja PDF:n sivukoko on 390 x 525 mm, minkä vuoksi elementteihin voi tulla kohdistus-
heittoa. Aukeaman painopinta-ala on 780 x 525 mm. Mikäli sivun ympärille halutaan valkoinen marginaali, sivukoko on 
380 x 525 mm.  
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Tabloid
Painopinta-alan enimmäiskoko ja PDF:n 
sivukoko on 264 x 375 mm.  
Elementteihin voi aina tulla kohdistus-
heittoa tabloideja painettaessa. 
Aukeaman painopinta-ala on 528 x 375 
mm. Jos sivun ympärille halutaan  
valkoinen marginaali, sivukoko on  
edelleen 264 x 375 mm. 

Leikattu tabloid
Leikattu tabloid voidaan leikata monella 
tavalla, kunhan sivun minimikoko on 
230 x 300 mm ja maksimikoko 260 x 
380 mm. 
Dokumentin sisä-, ylä- ja alareunan 
leikkausvaran (bleed) tulee olla  
5 mm ja ulkoreunan 10 mm.  
Lisää myös leikkuumerkit.

*Harmaapalkki on harmaa palkki, jossa on kaksi 
eri harmaan sävyä. Harmaapalkki leikataan pois 
lopputuotteesta.
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Leikataan pois
Leikkuuvara
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Digitaalinen ilmoitusaineisto

Valmis aineisto (kuva/HTML5):

• Tarkista tiedoston enimmäiskoko 
 seuraavan sivun asemointitaulukosta.

• Muoto: .gif, .jpg, .png tai .swf.
• Resoluutio 72 dpi, RGB-värit.
• Aineistossa ei mielellään saisi olla omia  

linkkejä tai clicktagejä (HTML5/Flash).
• Kaikki HTML5-aineistoon kuuluvat  

tiedostot lasketaan mukaan tiedostojen 
kokonaiskokoon.

Näköislehti + HBL365

Näköislehti kokosivu & Näköislehti etusivu 
(vain HBL) 
Pysty: 1 536 x 2 008 px 
Vaaka: 2 048 x 1 496 px 

Video

• Muoto: MP4 tai MOV (H.264)
• Maksimikoko: 1 920 x 1 080 px
• Desktop: 980 x 400 px (aspect ratio: 2,45)
• Matkapuhelin: tarkkuus 300 x 150 px (ar: 2)
• 25 fps
• Stereo audio 44.1 kHz tai 48 kHz
• Äänitaso: -23 LUFS (EBU R128)
• Video, bittinopeus: 8 000 – 16 0000 kbps
• Audio, bittinopeus: 60 kbps, max 128 kbps 

Yleensä Desktop-videoilmoitus esitetään Paraati-
mainospaikalla, jonka koko pikseleinä on 980 x 400. 
Tästä johtuen kuvasuhde on melko kapea (2,45 vs. 1,78 
eli 16:9). Sama koskee matkapuhelinta, eli ilmoituksen 
vakiokoko on 300 x 150 pikseliä. Jos videomateriaali 
on hankala saada sopimaan näihin kokoihin, voidaan 
erikoistapauksissa käyttää kuvasuhdetta 16:9. Ilmoittajan 
tulee olla valmis toimittamaan aineisto myös alkuperäis-
laatuisena. Tarvittaessa koodaamme videomateriaalin 
sopivaan muotoon. 

Aineiston toimittaminen

Valmiit .gif-, .jpeg-, .png- ja .swf -muotoiset verkkoilmoitukset tulee lähettää KSF Medialle viimeistään 
yksi työpäivä ennen kampanjan alkua. Kun verkkoilmoituksen tekeminen tilataan KSF Medialta,  
materiaali tulee toimittaa vähintään kaksi työpäivää ennen kampanjan alkua.
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Asettelu, koko ja tiedoston enimmäiskoko

Sijoitus Koko Max 
kb

HTML5 
tot. max kb

Maksiparaati 980 x 552 80 kb 200 kb
Paraatibanneri 980 x 400 80 kb 200 kb
Panoraama 980 x 120 40 kb 100 kb
Digietusivu mobiili 300 x 600 80 kb -
Digietusivu 1920 x 1080 200 kb -
Digikokosivu 620 x 891 80 kb 200 kb
Jättiboksi 468 x 400 40 kb 100 kb

Tuplaboksi 468 x 600 80 kb 200 kb
Pidennetty suurtaulu 160 x 600 40 kb 100 kb
Boksi 300 x 250 

300 x 300
40 kb 
40 kb

100 kb 
100 kb

Paraati + Tapetti 1 600 x flexible 100 kb 100 kb
Mobiili 300 x 300 65 kb 80 kb
Mobiili digikokosivu 300 x 431 65 kb 80 kb
HBL365 mobiili 300 x 300 65 kb 80 kb
Näköislehti etusivu (HBL) 1 536 x 2 008

2 048 x 1 496
200 kb 
200 kb

-
-

Näköislehti  kokosivu pysty 1 536 x 2 008 200 kb -
Näköislehti  kokosivu vaaka 2 048 x 1 496 200 kb -

Tiedoston enimmäiskokoa ei voi ylittää, minkä johdosta emme valitettavasti voi ottaa vastaan 
asetettua enimmäiskokoa suurempia tiedostoja. Raja on asetettu, jotta asiakaskokemus sivuillamme 
säilyisi miellyttävänä ja ilmoitusaineisto ehtisi latautua ennen kuin asiakas jatkaa seuraavalle sivulle.

HUOM! Varaamme oikeuden olla julkaisematta sopimatonta, laitonta tai muulla tavalla kyseenalaista materiaalia.
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Lähikuva: Esimerkki 
kohdistusheitosta

FAQ
Miksi vain PDF-tiedostoja?  
Miksi .JPG tai .PNG eivät käy yhtä hyvin?
Ilmoituksissa käytetään usein rasterikuvia (valokuvia) ja vektorigrafiikkaa (teksti ja logo). PDF:ssä voi 
käyttää sekä rasteri- että vektorimuotoista grafiikkaa sekä tekstimuotoista tietoa, minkä lisäksi se 
säilyttää elementit muuttumattomina.. PDF on paras vaihtoehto optimoidun painotiedoston  
luomiseksi. Tiedostomuodot .jpg, .png, .gif jne. ovat pakattuja rasterikuvia, joista suurin osa ei kestä 
muuntamista CMYK:ksi vaan ne ovat sidottuja RGB-värimalliin. Se tarkoittaa, että jos kuvassa on 
jotain vikaa – esimerkiksi tekstissä, koossa, marginaaleissa, väreissä tai resoluutiossa – virhettä ei 
yleensä voi korjata. Rasterilinjat eivät myöskään ole terävät kuten vektorilinjat, mikä tarkoittaa, että 
tekstin ja grafiikan terävyys kärsii, kun se painetaan rasterikuvasta.

Mitä CMYK tarkoittaa?
Lähes kaikissa painotöissä käytetään CMYK-väriprofiilia. CMYK tulee sanoista 
Cyan, Magenta, Yellow ja Key (musta). Väriprofiilissa kuvan väri-informaatio on 
jaettu näihin neljään värikerrokseen. Painossa värikerrokset sijoitetaan neljälle  
painolevylle, jotka painetaan päällekkäin paperille. Näitä neljää väriä  
yhdistelemällä tehdään kaikki värikuvat ja tekstit, jotka näet lehdessä. Esimerkiksi 
punainen väri saadaan sekoittamalla M=100 % ja Y=100 % (magenta ja keltainen). 

Mitä tarkoittaa K=100 %?
On parempi, että tärkeä informaatio on sijoitettu ainoastaan yhteen värikerrokseen, 
koska neljä värikerrosta painetaan toistensa päälle. Jos mustassa tekstissä on värejä 
kaikista neljästä CMYK-kerroksesta, teksti painetaan neljä erillistä kertaa aina  
edellisen kerroksen päälle. Vaarana on, että tekstistä tulee suttuinen, koska ei voida 
taata, että teksti painetaan tarkalleen samaan paikkaan neljä kertaa (ks. väri- 
peitto, kohdistusheitto). Tekstistä tulee kyllä musta, mutta hieman sotkuinen, koska 
paperissa on painohetkellä neljä märkää värikerrosta samassa kohdassa. Tekstissä ja 
grafiikassa käytettävän mustan värin tulee olla siis C=0, M=0, Y=0, K=100 eli 100 % 
musta ja sisältää 0 % muita värejä. Siksi K=100 %.

Mitä tarkoittaa kohdistusheitto?
Kohdistusheitto tarkoittaa, ettei värikerroksia ole painettu täysin samaan  
kohtaan, mikä voi tehdä tekstistä ja kuvista suttuisia. Heiton välttämiseksi  
värikylläisyys tulee optimoida ja on tarkistettava, että kaikille mustille väreille  
on määritelty arvo K100%. Mikään kone ei pysty täysin välttämään kohdistus- 
heittoa kaikissa neljässä värikerroksessa, mutta todennäköisyys paranee,  
kun värit optimoidaan harvempiin värikerroksiin. 

C

YM

K

Vasen: musta, K 100%
Höger, C100, M100, 
Y100, K100
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Mitä tarkoittaa väripeitto?
Väripeitto tarkoittaa värimäärää, joka painetaan paperille. Liian suuri väripeitto (paljon väriä  
jokaisessa CMYK-kerroksessa) tuo liikaa väriä paperille. Se puolestaan tarkoittaa märkää paperia,  
joka ei kuivu, ja värejä, jotka sotkeutuvat ja valuvat toistensa päälle. Kokonaisuudesta tulee epätarkka 
ja liian tumma.

Mitä eroa on heatsetillä ja coldsetillä?
Heatset- ja coldset-painamisessa (käytetään myös nimityksiä coated ja uncoated) käytetään osittain 
erilaista painotekniikkaa. Menemättä liian tarkasti yksityiskohtiin suurin ero on siinä, että coldset-
painamisessa väri ei koskaan kuivu kokonaan. Siksi saat käsiisi mustia tahroja, kun hankaat niitä  
sanomalehteä vasten. Coldset-tekniikkaa käytetään ennen kaikkea sanomalehtien painamisessa 
 alhaisten painokulujen takia. Heatset-tekniikassa taas paperiradassa on kuivatusyksikkö, jossa väri 
kuivuu. Painotulos on laadukas, värisävyt voimakkaita ja teräviä, minkä lisäksi väri ei valu.  
Heatset-tekniikalla tehdään erityisesti kiiltäväsivuisia aikakauslehtiä. 

Miten optimoin värit?
Käytä painon antamaa väriprofiilia, kun muutat kuvasi CMYK- 
muotoon. Optimoi värit ilmoitusta tehdessäsi eli käytä mielellään 
väriyhdistelmiä, joita ei ole hajautettu useisiin kerroksiin. Se ei aina 
ole mahdollista, mutta jos voit säätää väriasetuksiasi, kokeile erilaisia 
yhdistelmiä.

Kuvani näyttävät todella vaaleilta muunnettuani ne 
CMYK-muotoon?
Coldset-tekniikassa (uncoated) CMYK-profiili tasapainottaa kuvan värikylläisyyttä, minkä vuoksi kuva 
voi näyttää näytöllä hieman vaaleammalta. Niin kauan kuin ero ei ole suuri, painojäljestä tulee selkeä. 
Sanomalehden painoväri ei kuivu täysin koskaan, minkä vuoksi tummat ja voimakkaat värit voivat 
sekoittua toisiinsa. Se taas saa painojäljen näyttämään epätarkemmalta. 

Mitä dpi tarkoittaa?
DPI on lyhenne sanoista Dots per inch. Kuva muodostuu  
tuhansista pisteistä, joista tulee yhdistettynä kuva. Dpi on  
resoluution mittayksikkö eli se kertoo, montako pistettä  
mahtuu tuumaan (2,54 cm). Se on tärkeä tieto painettaessa, 
koska kuvanlaadusta tulee sitä parempi, mitä enemmän pisteitä 
tuumassa on. Tietokoneen näytöllä (esim. bannerit) 72 dpi on 
riittävä tarkkuus, kun taas painotuotteisiin suositellaan 300 
dpi:n resoluutiota.

Esimerkki 1
CMYK arvo
C9, M11, Y13, K20

Esimerkki 2
CMYK arvo
C0, M0, Y0, K31

Esimerkissä 1 painetaan neljä ohutta  
värikerrosta päällekkäin, kun taas  
esimerkissä 2 väriä painetaan vain  
yksi kerros/yhden kerran.

Vasen: 30 dpi, oikea: 60 dpi
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Ylempi kuva: vektori
Alempi kuva: rasteri, 
matala resoluutio

Mitä eroa on rasterilla ja vektorilla?
Rasteri on pikseleistä koostuvaa kuvainformaatiota. Tulostuskoko ja dpi eli  
resoluutio määrittelevät kuvan koon ja laadun. Kun rasterikuvaa suurentaa,  
siitä tulee aina epätarkempi/pikselöitynyt, ja siksi käsiteltävän rasterikuvan 
tulee aina olla laadukas. Kuvaa on helpompi pienentää kuin suurentaa, kun 
halutaan pitää kuva tarkkana. Yleensä valokuvat ovat rasterikuvia.  
Rasterimuoto sopii valokuviin ja valokuvaa muistuttaviin kuviin.
Vektori on puolestaan kuvainformaatiota, joka muodostuu pisteistä, viivoista 
ja kaarista, joista tietokone piirtää kuvan. Vektorikuva ei pikselöidy, vaikka 
kuvaa suurentaisi reilusti, koska tietokone laskee, miten viivat on piirretty. Siksi 
vektorikuvista tulee painettuina erittäin tarkkoja. Vektorigrafiikka sopii  
parhaiten esimerkiksi tekstiin, logoihin ja piirroksiin. Jos luet tämän tiedoston 
PDF:nä tietokoneeltasi, voit zoomata oikealla olevia kuvia ja nähdä, mitä 
vektoroidulle polkupyöräkuvalle tapahtuu.

Milloin liitteet painetaan?
Liiteaineisto tulee valmistella ja toimittaa painoon klo 10 mennessä viimeistään kaksi arkipäivää  
ennen sovittua painopäivää. Jos et ole varma aineiston painokelpoisuudesta tai sinulla on jotain 
kysyttävää, kannattaa valmis aineisto toimittaa ilmoitusosastolle hyvissä ajoin. Jos aineisto saapuu 
perille riittävän ajoissa ennen määräaikaa, siihen ehditään tehdä muutoksia, sivurajauksia ja muita 
mahdollisia korjauksia.

Milloin lehti painetaan?
Lehden ilmoitussivut tehdään valmiiksi ja lähetetään painoon klo 14–15.30 päivää ennen lehden  
julkaisupäivää. Viikonlopun lehdissä aikataulu on sama, niin kaikkien viikonlopun päivien kuin  
maanantainkin osalta. Aineiston tulee olla valmiina ilmoitusosastolla hyvissä ajoin, jotta se ehditään 
valmistaa, oikolukea ja muokata ajoissa. Valmiiden PDF-tiedostojen tulee olla ilmoitusosastolla  
viimeistään klo 12.00, jotta ilmoitus voidaan testata ja tarvittaessa muokata painokelpoiseksi.

Sisältövinkkejä
• Lyhyt ja ytimekäs: Lukijaa houkuttelee selkeä ja helppolukuinen ilmoitus, jonka voi lukea  

nopeasti. Se myös välittää viestin paremmin.
• Ajattele isosti: Älä täytä koko ilmoitustilaa ääriään myöten vaan jätä kuvat suuriksi ja pidä teksti 

selkeänä. Visuaalisesti täyteen ahdettu ilmoitus on raskaslukuinen.
• Älä varasta! Jos et ole itse ottanut käyttämääsi kuvaa, muista tarkistaa, onko sinulla oikeus 

käyttää sitä. Copyright-säännöt koskevat myös pikkuilmoituksia ja perheilmoituksia.
• Ohuet kirjasinlajit näkyvät huonosti: Vältä light- ja condensed-kirjasintyyppejä. Jos sinun on 

pakko käyttää niitä, suurenna teksti 12 pisteeseen tai sitä suuremmaksi ja vältä raskaita värejä 
tekstissä/tekstin ympärillä.

• Mieti kuvia valitessasi ilmoituksen kokoa: Upea vaakasuora panoraamakuva ei näytä hyvältä 
pystysuorassa ilmoitustilassa.  Samoin kokovartalokuva ihmisestä näyttää todella pieneltä  
matalassa ilmoitustilassa.

Vasen: 30 dpi, oikea: 60 dpi
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Aineistontuotanto

Painoaineiston tuotanto
Lähetä meille luonnos, logotyyppi ja kuvat sekä teksti Microsoft Word -dokumenttina. Kerro myös 
ilmoituksen koko ja julkaisupäivä(t) sekä anna yhteystietosi. Layout-palvelumme maksaa 30 €/tunti 
(+ alv 24 %).

Verkkoaineiston tuotanto 
Tarvitsemme:
• Käsikirjoituksen (tekstidokumentti) Word/Open Office/PDF-muodossa.
• Kuva-aineiston, logot ja muun graafisen materiaalin, jota haluatte käyttää  
(.jpg, .gif, .pdf, .ai, .psd, .png).
• Ohjeistuksen aineiston asettelusta ja yksinkertaiset ohjeet ilmoitusvalmistajalle.
• Linkin, johon banneri yhdistetään.
• Bannerin kokotiedot.

Veloitamme verkkoilmoitusten valmistamisesta 30 €/tunti (+ alv 24 %).  
Digitaalisten erikoisilmoitusten tai verkkoilmoitusten video- ja äänituotannosta  
veloitamme lisäksi + 20 %.


