
Aineisto-ohjeet
Mistä painolaatuinen 
aineisto muodostuu?



Hei!
Laadulla on väliä. Hyvännäköinen painojälki 
viestii tuo�een laadusta ja vaiku�aa 
ostokäy�äy�miseen. Tämä periaate 
mielessämme katsomme painotuo�eita 
asiakkaan silmin.

Tähän olemme keränneet ohjeita, joita 
nouda�amalla saadaan luotua painolaatuista 
materiaalia mm. tarroihin, nauhoihin ja 
teippeihin.

Kuvankäsi�elijämme ovat myös valmiita 
au�amaan teitä aineiston muokkaamisessa.

Ota meihin rohkeasti yhtey�ä!

Kaikki kuvankäsi�elijämme tavoitat 
yhteisestä sähköpostiosoiteesta:

aineisto@ainesmestarit.fi

Ainesmestarit Oy
Marjamäentie 19, 
FI-37570 Lempäälä
+358 3 357 3000
www.ainesmestarit.fi



Tarra (digi- ja flexopaino)
Jo�a painojäljestä saadaan parasta mahdollista, tulisi aineiston olla 
seuraavanlainen:

Väriprofiili:  Coated FOGRA 39
Kuvien värit:  CMYK
Kuvien resoluutio:  300 dpi
Tarran tiedostomuoto: painolaatuinen PDF
Tekstit: konvertoituna vektorigrafiikkana tai 
 avoimena fon�ina (jolloin tarvitsemme
 tilanteesta riippuen fon�itiedostot)
Logot ym.: vektorigrafiikkana

• Muista�ehan myös, e�ä aineiston tulee olla saman kokoinen 
 kuin lopullinen paine�u tarra. Tämän lisäksi aineistossa on 
 hyvä olla jokaisessa reunassa 3mm leikkuuvaraa.
• Pantone on värijärjestelmä, joka au�aa tunnistamaan tie�t 
 sävyt. Sinullakin saa�aa olla brändisi värit määritel�nä myös 
 Pantone-väreinä. Ilmoitathan meille, jos tiedossasi on 
 painatuksen PMS- eli Pantone-sävyt. Näin pääsemme 
 jälji�elemään painotekniikasta riippuma�a oikeat vastaavat 
 sävyt tuo�eellesi. 
• Tavanomaisella digipainotekniikalla väritekniikka on CMYK. Eri 
 painokoneillamme on mahdollisuus käy�ää lisäpainovärejä, mikä 
 mahdollistaa Pantone-sävyjen tai eri�isen värikkäiden 
 painovärien painamisen. Myös metallisoidut värit onnistuvat.
• Tarraan voidaan lisätä myös pei�ovalkoista spo�iväriä, joka 
 estää tarran mahdollista läpinäkyvyy�ä tai esimerkiksi 
 hopeamateriaalin hohtoa. 

Yllä oleva kuva on 
vektorigrafiikkaa, kun taas alla 

oleva bi�ikar�agrafiikkaa.

Vektorigrafiikka on tietokonegrafiikkaa, joka perustuu 
koordinaatistoon sido�uihin objekteihin. Vektorigrafiikalla luodun 
kuvan kokoa voidaan muu�aa ilman, e�ä kuvanlaatu kärsii.
Vektorigrafiikan tiedostopää�eitä ovat yleensä mm.: 
.ai / .eps / .svg / (joskus myös .pdf)
Bi�ikar�agrafiikan tiedostopää�eitä ovat mm.:
.jpg / .gif / .png / .bmp



Tarran koko ja ylimenovarat
Aineiston jokaisessa reunassa olisi hyvä olla 3 mm leikkuuvaraa. 
Tämä helpo�aa merki�ävästi tarran stanssausta, ja tällöin 
etiketin reunoille ei jää näkyviin painamatonta materiaalia.

Tarran lopullinen koko 57 x 86 mm

Aineiston koko leikkuuvaroilla 63 x 92 mm

Tarran lopullinen
koko 50 x 30 mm

Aineiston koko 
leikkuuvaroilla 56 x 36 mm



Teippiä voidaan tehdä myös ns. negatiivipainatuksena.

Koska teippiä painetaan painosylinteriin kiinnite�ävällä painolaatalla, laatan 
pyörähdyksestä aiheutuu noin millin pituinen painamaton osuus. Väripintaa ei voi 
painaa reunoihin asti ilman eri�is�övaiheita. Erilaiset negateippivaihtoehdot 
nähtävissä alla.

Negateippi saumalla ja reunavaroilla
Perusnegateippiin jätetään sauma näkyviin ja reunavarat reunoihin.

Negateippi pei�olaatalla ja ylimenovaroilla
Tässä ratkaisussa saumakohta värjätään ylimääräisellä laatalla. Väristä 
riippuen saumakohta näkyy hieman paksumman väripinnan takia. 
Väripinta painetaan reunojen yli, jolloin materiaalia kuluu enemmän.

Teippi
Teippipainossa käytetään Pantone Solid Coated -sävyjä. Teippipainolle suositellaan 
100 % kompakteja väripintoja.
Aineiston tulee olla vektorigrafiikkaa (tällaisia aineistoja ovat yleensä sellaiset 
tiedostot, joiden tiedostopääte on .ai .eps .svg ja joskus myös .pdf).

Painatuksen toistoväliin ja kokoon vaiku�aa valitun painosylinterin pituus.



Flexonauhaa voidaan tehdä myös ns. negatiivipainatuksena.

Koska flexonauhaa painetaan painosylinteriin kiinnite�ävällä painolaatalla, laatan 
pyörähdyksestä aiheutuu noin millin pituinen painamaton osuus. Väripintaa ei voi 
painaa reunoihin asti ilman eri�is�övaiheita. Erilaiset neganauhavaihtoehdot 
nähtävissä alla.

Neganauha saumalla ja reunavaroilla
Perusneganauhaan jätetään sauma näkyviin ja reunavarat reunoihin.

Neganauha pei�olaatalla ja ylimenovaroilla
Tässä ratkaisussa saumakohta värjätään ylimääräisellä laatalla. Väristä 
riippuen saumakohta näkyy hieman paksumman väripinnan takia. 
Väripinta painetaan reunojen yli, jolloin materiaalia kuluu enemmän.

Flexonauha
Flexonauhoissa käytetään Pantone Solid Coated -sävyjä. Flexon nauhapainolle 
suositellaan 100 % kompakteja väripintoja.
Aineiston tulee olla vektorigrafiikkaa (tällaisia aineistoja ovat yleensä sellaiset 
tiedostot, joiden tiedostopääte on .ai .eps .svg ja joskus myös .pdf).

Painatuksen toistoväliin ja kokoon vaiku�aa valitun painosylinterin pituus.



Kelaussuunnat...
...ja rullatarrojen kokomerkinnät

• Ensimmäinen luku = tarran leveys mm
• Toinen luku = tarran korkeus mm

...riippuma�a siitä, kuinka päin tekstit 
ovat tarroissa.

Teippien kelaussuunnat

Kelaus 2 (vakio)

TEIPPI TEIPPI

Kelaus 1

TEIPPI TEIPPI

120 x 60 mm 60 x 120 mm


