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Formaatti  Min: 100 mm x 150 mm (A6) 

Max: 280 mm x 400 mm. Kuitenkin korkeintaan päätuotteen kokoinen.  
 

Sivumäärät   Tuotteen minimikoko A6 (postikortti) yksittäinen arkki (2 sivua). 
tabloid 8–64 sivua  
brodsheet 4–32 sivua  

 
Liitteiden max.määrä Useammasta liitemäärästä on neuvoteltava erikseen.  
 
Paperilaatu Paperien on oltava painoltaan vähintään: yksittäinen arkki A6 (postikortti) 160 g/m² ja A4 

(2 sivua) 120 g/m², 4-sivuinen 60 g/m² ja 8–12-sivuinen 55 g/m². 16-sivuisen tai yli 

paperina voi käyttää myös alhaisempia g/m² painoja. 
Esipainetuissa 8-12 sivuisissa tabloid-liitteissä paperin on oltava 52 g/m², 16 sivua tai 
enemmän 45 g/m². 
Lisätietoja paperien sopivuudesta saat painostamme (yhteystiedot alla).  

 
Nidonta/sidonta Tuote voi olla nidottu (stiftattu). Jos tuote on liimasidottu, pitää sen soveltuvuudesta 

liitteistykseen neuvotella painon kanssa.  
 
Niputus  Mieluimmin niput ilman käännettä . Nipuissa mahdollisimman monta tuotetta, korkeus 

kuitenkin max. 120 mm (välipahvit lavakerrosten välissä). Käänteellisessä nipussa 
käänteen koon on oltava vähintään 60 kpl, muutoin se aiheuttaa lisäkustannuksia 
uudelleenkäsittelyn vuoksi. 
Nippuun ei muovia, ei alupaperia, eikä minkäänlaisia sidoksia.  

 
Lavaus   Niput asetetaan lavalle niin, etteivät liitteen kulmat tai selkä ”roiku”. 

Liitteitä ei saa laittaa häkkiin tai rullakkoon. Poikkeuksena 1-arkkiset liitteet, jotka 
voidaan toimittaa laatikossa.  
 
Lavauksessa tulisi käyttää välipahveja, jotka estävät liitteiden liukumisen. Lava 
suojataan kutistemuovilla (ei liian kireälle), kannella ja vanteilla.  
 
Lavoissa on oltava lavalaput joista selviää seuraav at tiedot: liitteistettävä lehti ja 
julkaisupäivä, montako liitettä yksittäisellä lavalla on, liitteiden määrä yhteensä ja lavojen 
määrä. Ei lavoja päällekkäin autoon.  

 
 
Liitteistysvara  1 000 kpl (20 000 kpl asti), 2 000 kpl (40 000 kpl asti), 3 000 kpl (100 000 kpl asti). 

Painoksen ollessa 100 000 kpl tai yli otetaan liitteistysvaraa 3 %.  
 
Yleistä Liitteistyspäivinä puhtaaksileikkaamattomas sa lehdessä 12 mm ylitaite  

Emme suosittele perforointia, emmekä pienempiä sisäliitteitä liitteen sisässä. Kyseisissä 
tapauksissa ota yhteys lehtipainoon.  
Mikäli liitteet ovat tarttuneet toisiinsa esim. tuoreesta painoväristä tai staattisesta 
sähköstä johtuen, emme vastaa liitteistyksen onnistumisesta  

 
Toimitusaika  Liitteet on toimitettava painoon 2 arkipäivää ennen liitteistystä .  
 
Toimitusosoite Lehtitehdas, Örninkatu 14, 24100 Sal o 

Lähetyslistaan tiedot: päätuote, ilmestymispäivä, liitteen nimi ja toimitettava määrä  
 
Lisätietoja  Tuotantopäällikkö 

Esa Leppänen 0400 268131 
esa.leppanen@sss.fi 


