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Oletko aikeissa lähettää Springeriin materiaalia? 
Springerin painopaikka on muuttunut vuoden 2011 alusta lähtien ja tässä 
kohtaa onkin varsin hyvä kerrata muutamia perusasioita toimitukseemme 
lähetettävien materiaalien osalta. Näitä ohjeita noudattamalla autat meitä 
onnistumaan lehden teossa sekä osaltasi vaikuttamaan myös siihen, 
että lehti ilmestyy ajoissa. Ja ennen kaikkea, näin mainoksesi tai muu 
toimittamasi materiaali pääsee parhaiten oikeuksiinsa. 

Valokuvat:
Tiedoston tallennusmuoto tulee olla 
joko .JPG tai .TIFF. 

Tiedoston tulostusresoluution tu-
lee olla vähintään 300dpi. Monis-
sa tietokoneissa voit tarkistaa tä-
män asian valokuvasta viemällä hii-
ren kuvan kohdalle ja ”klikkaamal-
la” hiiren kakkospainiketta ja valit-
semalla sieltä Ominaisuudet/Pro-
perties. 

Esimerkiksi oheisessa kuvassa 
tulostusresoluutio on vain 72 dpi, 
mikä on hyvin yleistä (kamerasta 
riippuen arvoa saattaa pystyä muut-
tamaan kameran asetuksista). Tie-
tokoneen näytölle 72 dpi resoluuti-
on on riittävä, mutta painotuottee-
seen ei. 

Pikselikoko (esimerkkikuvas-
sa 1600 x 1200) vaikuttaa muun 
muassa siihen, kuinka suurena di-
gitaalisessa muodossa oleva ku-
va näkyy tietokoneen ruudulla suh-

teessa sen tarkkuuteen. Kun digi-
taalisen kuvan tulosteen dpi -kokoa 
muutetaan, pikselit joko levitetään 
laajemmalle alueelle tai puristetaan 
tiiviimmin yhteen. Mikäli esimerkki-
kuvamme halutaan lehteen, sen tu-
lostusresoluutio joudutaan muutta-
maan 72 dpi:sta arvoon 300 dpi. 
Tällöin pikselit puristetaan tiukem-
min yhteen, mikä tarkoittaa sitä, et-
tä vaikka tietokoneen ruudulla ku-
va näyttääkin suurelta, tulosteessa 
jossa pikselit ovat tiiviimmin, se on 
paljon pienempi. Siis mitä suurem-
pi pikselimäärä kuvassa on, sitä 
paremmin se säilyttää tarkkuuten-
sa silloin kuin tulostusresoluutiota 
(dpi) joudutaan suurentamaan. 

Edellä mainituista syistä monet 
pikselimäärältään ja tiedostokool-
taan pienet kuvat eivät sovellu leh-
teen, koska niiden laatu kärsisi pai-
nossa huomattavasti. Varsinkin 
kansikuviksi kelpaavien kuvien tu-

lee olla tarpeeksi suurikokoisia, jot-
ta ne ovat teräviä myös painetus-
sa materiaalissa. Lehteen kuvatta-
essa kameran resoluutio kannattaa 
asettaa suurimmaksi mahdolliseksi 
(korkearesoluutioinen kuva).

Kansikuvan, jonka toimitus va-
litsee, tulee olla pystykuva ja sen 
yläosassa tulee olla ”ilmaa”, jot-
ta Springeri-lehden logolle jää tilaa. 
Toimitus vastaanottaa mielellään 
kaikenlaisia springeriaiheisia kuvia, 
emme kuitenkaan pysty lupaamaan, 
että kaikkia lähetettyjä kuvia käyte-
tään juuri kannessa, koska lehti il-
mestyy vain neljä kertaa vuodessa. 
Hyvälaatuisille täytekuville on kui-
tenkin usein käyttöä. 

Vastaanotamme kuvia myös nor-
maaleina paperikuvina. Kuvat pa-
lautetaan kun mukana on lähettä-
jän nimellä ja osoitteella varustet-
tu kirjekuori jonka postimaksu on 
maksettu.

Esimerrkikuvan 
resoluutio 72 dpi:tä 
muutettuna  
300 dpi:ksi antaa 
kuvan kooksi  
8,5 cm x 5,5 cm.

Tässä kuva on 
suurennettu kokoon  
14,5 cm x 9,5 cm ja 
kuvan laatu on hieman 
kärsinyt liian isosta 
suurennusprosentista.
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Mainokset 
Lähetä ilmoituksesi mieluiten säh-
köpostilla, ja lisäksi paperiversiona 
mikäli olet käyttänyt jotakin erikois-
ta fonttia tai haluat toimituksen te-
kevän mainoksen puolestasi ja ha-
luat sen näyttävän juuri tietynlaisel-
ta. 

Mainokset voivat olla joko .JPG 
tai .PDF -tiedostoja. 

Muista leikkuuvarat! Yksi yleisin 
syy siihen, että mainos on lehdes-
sä erikokoinen kuin mainoksen laa-
tija on ajatellut, johtuu siitä, leik-
kuuvarat puuttuvat. Pyrimme näissä 
tapauksissa ilmoittamaan asiasta 
mainoksen lähettäjälle ja pyydäm-
me korjaamaan asian, mutta joskus 
aikataulun ollessa tiukka teemme 
korjaukset itse parhaaksi katsomal-
lamme tavalla. 

Leikkuuvaran tulee olla ympäriin-
sä 5 mm.

Mainoksissa usein nähdyt piirros-
kukkaset ja kilikellot eivät ole laa-
dultaan painokelpoisia jos ne on In-
ternetistä kopioitu. Piirroskuvien tu-
lee olla vektorigrafiikkaa ja resoluu-
tion vähintään 600 dpi. Kirjapainos-
sa eletään CMYK värimaailmassa. 
Mikäli mainoksesi on tallennettu 
RGB-värein, lopullinen värisävy saat-
taa painossa hieman muuttua.

Yleistä 
Muistathan mainoksissasi tekijänoi-
keudet, älä käytä kenenkään toisen 
tuottamaa materiaalia ilman lupaa! 
Muista liittää maksukuitti ilmoituk-
sesi liitteeksi. Ilman kuittia olevia il-
moituksia ei julkaista.

Mainosten koot:
Koko sivu eli A4 210 mm x 297 mm + leikkuuvarat 5 mm joka puolelle
Puoli sivua 210 mm x 148 mm + leikkuuvarat 5 mm joka puolelle
1/4 osa sivua  105 mm x 148 mm + leikkuuvarat 5 mm joka puolelle

Springeri-lehden aineiston toimituspäivät vuonna 2011 ovat:
1/2011 – materiaalit 15.2. mennessä
2/2011 – materiaalit 15.5. mennessä
3/2011 – materiaalit 15.8. mennessä
4/2011 – materiaalit 30.10. mennessä

Huom! Joululehden materiaalin toimituspäivää on 
tänä vuonna aikaistettu kahdella viikolla.

Kiitos huomaavaisuudestasi.

Terveisin
Sari & Tiia
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