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Päivälehdet ylittivät miljardin euron rajan
Tuore Tilastokeskuksen joukkoviestintätilasto kertoo että päivälehdet, siis 7-4 -
päiväiset sanomalehdet, kasvoivat vuonna 2006 enemmän kuin koskaan aiemmin 
tällä vuosituhannella. Samalla rikkoutui miljardin euron liikevaihdon raja. 
Prosentuaalisesti eniten kasvoi tälläkin kertaa internet (32 prosenttia), mutta sadan 
miljoonan euron rajasta jäi puuttumaan vielä miljoona euroa. Vahva nousija oli myös 
kaapelitelevisio, jonka 14 prosentin kasvu nosti liikevaihdon 129 miljoonaan euroon. 
Kaapeliliittymiä ei juuri tullut lisää, mutta maksukanavien tilaaminen yleistyi. 
Graafi sen joukkoviestinnän osuus joukkoviestintämarkkinoista on nyt pudonnut tasan 
70 prosenttiin. Sähköisen viestinnän osuus on 22,5 prosenttia ja tallenneviestinnän 
osuus loput. Lue Tilastokeskuksen Tuomo Saurin koko kirjoitus sivuilta 4-5.

Mustesuihku haastaa tooneripohjaisen 
digipainamisen
Düsseldorfi ssa joka neljäs vuosi pidettävät Drupa-messut lähestyvät. Drupa 2008 
tulee olemaan suurin tapahtuman 50-vuotisessa historiassa. Vaikka messuja on 
luonnehdittu inkjet-drupaksi, mustesuihkumenetelmä ei vielä vakavasti haasta 
perinteisiä painomenetelmiä. Sen sijaan mustesuihku kilpailee tooneripohjaisten 
digipainomenetelmien kanssa sovelluksissa, joissa nopean mustesuihkun laatu on 
kilpailukykyinen. Touko-kesäkuussa pidettävien Drupa-messujen annista kirjoittaa 
Panu Lahtinen sivulla 10-11. 

Suomalaispainot panostavat web-to-print-
sovelluksiin  
Canonin brittiläisellä Infotrends-tutkimuslaitoksella teettämän web-to-print-
markkinatutkimuksen mukaan Suomi lukeutuu verkkoasioinnissa yllättäen Euroopan 
kärkikastiin. Jos suunnitelmat web-to-print-ratkaisujen käyttöönotossa toteutuvat, 
suomalaiset painopalvelujen tarjoajat ovat parin vuoden kuluttua Euroopan huippua 
sähköisissä asiakasyhteyksissä. Tutkimus paljasti sen, että usein web-to-print 
nähdään liian kapea-alaisesti, jolloin mahdollisuudet toimintatapojen muuttamiseen 
ja prosessien automatisointiin jäävät hyödyntämättä. Lue lisää Infotrendsin 
tutkimuksen tuloksista, sivu 12-14. 
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”Metsä on Suomen vihreä kulta” 
ja ”Suomi elää metsästä” lausahduk-
set kuvasivat vuosikausia Suomea. 
Maamme vaurastui ja rakensi hyvin-
vointinsa metsän pohjalle. Metsä on 
tänään Suomelle korkeintaan vihreä 
hopea, eikä metsä enää elätä Suomea 
kuin osittain. Raaka-ainetta paperi-
teollisuudelle tuodaan Etelä-Ameri-
kasta ja tuotantolaitoksia rakennetaan 
Kauko-Itään. 

Suomalaista metsäteollisuutta on 
moitittu konservatiiviseksi ja uudistu-
miseen laiskasti suhtautuvaksi toimi-
alaksi. ”Vanhan Liiton” aikana, siis 
aikana ennen EU:ta, junailivat met-
säherrat devalvaation pelastamaan 
maan tärkeimmän vientiteollisuuden 
kannattavuuden. Ei tarvinnut etsiä 
erityisiä kehittämiskohteita. Esimer-
kiksi huomautukset kestopaperin, ku-
ten sähköpaperia 1980-luvulla kut-
suttiin, tuomasta uhasta paperille 
kuitattiin huvittavaksi tarkoitetulla 

Jouluna 2007
toteamuksella kestopaperin soveltu-
vuudesta toilettikäyttöön. Toinen ti-
lannetta kuvaava, tähän ajankohtaan 
liittyvä esimerkki on, että Suomeen 
on vuosia tuotu joulukuusia Tanskas-
ta ja Belgiasta, maista jotka eivät tule 
ensimmäisinä mieleen metsänkasvat-
tajina. 

Metsä ei elätä meitä samalla mal-
lilla kuin takavuosina. Bulkkipape-
rin valmistus Suomessa ja sen vienti 
maailmalle ei enää kauan toimi. Met-
sän omistajien on kehitettävä metsän 
moninaiskäyttöä, metsäyhtiöiden on 
löydettävä uutta käyttöä puulle, ja pa-
periteollisuuden on kehitettävä niitä 
sovelluksia, joissa kuitutuotteet ovat 
kilpailukykyisiä. Tässä yhteydessä on 
viitattu - aivan oikein - painettua ja 
sähköistä mediaa yhdistäviin tuottei-
siin ja tähän liittyvään osaamiseen. 
On vihdoinkin laajasti todettu, että 
tähän tarvitaan tutkimus- ja kehitys-
työtä. Metsäteollisuuden tutkimus-

yhtiön Metsäklusteri Oy:n perusta-
minen on konkreettinen askel tällä 
tiellä.

”Meillä on töissä tyytymättömiä 
ihmisiä, koska tyytyväisyys tappaa 
tavoitteet eikä maailma ole koskaan 
valmis” julistetaan erään suuren suo-
malaisen yrityksen mainoksessa. Jos 
metsäteollisuus olisi ollut aikanaan 
riittävän tyytymätön, olisi sen sopeu-
tuminen nykyiseen globalisaatioon 
paljon helpompi. 

Mutta kyllä ihmisellä on lupa olla 
myös tyytyväinen, iloita ja olla on-
nellinen - edes jouluna. Vai haluaako 
joku todeta, kuinka onnellinen on sii-
tä, ettei koskaan elämässään ole ollut 
tyytyväinen. 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
Vuotta. 

Timo Siivonen
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Tallenteissa on luovuttu erillisestä 
Cd-romien myyntiluvusta, joka muo-
dostui enimmäkseen pelimyynnistä; 
toisaalta pelimarkkinoita hallitsevat 
konsolipelit eivät sisältyneet lukui-
hin. Pelit on nyt poistettu. Jäljelle jää-

Joukkoviestintämarkkinat 2006

Päivälehdet ylittivät miljardin euron 
liikevaihdon, maksu-tv nosti 
kaapelitelevisiota
Joukkoviestintä kasvoi nelisen prosenttia vuonna 2006. Nopeinta kasvu oli internetissä (+33 %) 
ja kaapelitelevisiossa (+14 %), kun maksukanavien tilaaminen alkoi yleistyä.
Joukkoviestintämarkkinoiden laskentatapaa on kahdessa kohdassa muutettu. Internetin osuvuu-
deltaan huonoksi osoittautuneesta arviointimenetelmästä on luovuttu. Nyt mukana on vain tilas-
toidut tuotot, eli vuodesta 2005 eteenpäin lukuun sisältyy vain TNS Gallupin kirjaama mainonta 
(verkkomediamainonta plus sähköisten hakemistojen mainonta) sekä Suomen Kustannusyhdistyk-
sen jäsenten online-tuotteiden myynti.

vä pieni erä - varsinaiset multimedia-
tallenteet (cd-rom ym.) - on lisätty 
kirjojen myyntiin, jonne se luonte-
vimmin sijoittuu (vrt. hakuteokset). 
Multimediatallenteiden myynti vuon-
na 2006 oli vain noin 5 miljoonaa 

euroa. Tämä muutos on viety myös 
aiempien vuosien kirjamyynnin lu-
kuihin.

Taulukko 1. Joukkoviestintämarkkinat Suomessa 2001-2006. Lähde: Tilastokeskus, Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Muutos %
Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € Milj. € 2006/2005

Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 956 936 931 970 982 1 027 5
Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset) 113 115 112 118 121 122 0
Ilmaislehdet 86 89 95 100 102 104 2
Aikakauslehdet 622 630 655 680 710 720 1
Kirjat* 468 480 486 500 527 536 2
Mainospainotuotteet 314 312 320 324 327 339 4
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 2 558 2 563 2 599 2 692 2 769 2 847 3
Televisio** 509 516 529 590 615 638 4
Kaapelitelevisio 67 77 93 100 113 129 14
Radio 43 47 50 51 50 49 -1
Internet 59 56 59 64 75 99 32
Sähköinen viestintä yhteensä 676 695 731 804 853 916 7
Äänitteet 128 118 120 110 98 99 1
Videot (DVD & VHS) 96 118 131 141 144 149 3
Elokuvateatterit 48 56 58 54 46 52 12
Tallenneviestintä yhteensä 272 292 309 304 288 300 4

Koko joukkoviestintä 3 506 3 550 3 639 3 801 3 910 4 062 4
Joukkoviestintä/BKT, % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4

*   Sisältää myös SKY:n jäsenten multimediatallenteiden (CD-rom ym.) myynnin. Sen arvo kuluttajahintaisena oli
n. 5 milj. euroa vuonna 2006.
** Sisältää myös julkisen palvelun radiotoiminnan.

HUOM. Taulukon luvut ovat loppukäyttäjätasoisia. Niistä on eliminoitu päällekkäisten erien kertautuminen ja
eri toimialojen keskinäiset päällekkäisyydet.
Eri toimialojen liikevaihtoluvut ovat siten  toisensa poissulkevia. Luvut sisältävät kotimaisen tuotannon ja tuonnin,
mutta eivät vientiä.
Useita aloja kuvaavat luvut ovat arvioita.
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Graafinen joukkoviestintä

Päivälehtien tuotot kasvoivat viisi 
prosenttia. Kasvu oli alkaneella vuo-
situhannella siihen asti nopeinta. Vä-
hintään samalle tasolle päästäneen 
nyt päättyvänä vuonna. Miljardin eu-
ron haamurajakin ylittyi päivälehtien 
tuotoissa vuonna 2006.

Toisaalta monilla aloilla graafi -
sessa viestinnässä kasvu oli vaisua 
ja 3-1 -päiväisten sanomalehtien koh-
dalla olematonta. Kaikkiaan graafi -
nen joukkoviestintä kuitenkin kasvoi 
neljä prosenttia.

Sähköinen joukkoviestintä

Sähköinen joukkoviestintä koko-
naisuutena kasvoi jälleen keskimää-
räistä nopeammin. Kasvua tuli seit-
semän prosenttia.

Kaapelitelevisiomarkkina eteni 
reilusti. Uusia liittymiä tuli vähän, 
mutta maksukanavien tilaaminen 
yleistyi.  Enemmistö digisovittimen 
hankkineista talouksista oli ostanut 
sovittimen, jossa on korttipaikka ja 
näin valmius maksullisten kanavien 
vastaanottoon. Näin on syntynyt mer-
kittävä asiakaspotentiaali Suomen ki-
tukasvuisille maksu-tv-markkinoille. 
Aivan viime vuosiin asti maksukana-
vien tilaajatalouksien osuus oli vain 

j ( )
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Päivälehdet (7- 4 -päiväiset) 27,3 26,4 25,6 25,5 25,1 25,3
Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset) 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0
Ilmaislehdet 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6
Aikakauslehdet 17,7 17,7 18,0 17,9 18,1 17,7
Kirjat 13,3 13,5 13,3 13,2 13,4 13,2
Mainospainotuotteet 8,9 8,8 8,8 8,5 8,3 8,3
Graafinen joukkoviestintä yhteensä 73,0 72,2 71,4 70,8 70,7 70,0
Televisio 14,5 14,5 14,5 15,5 15,7 15,7
Kaapelitelevisio 1,9 2,2 2,6 2,6 2,9 3,2
Radio 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2
Internet 1,7 1,6 1,6 1,7 1,9 2,4
Sähköinen viestintä yhteensä 19,3 19,6 20,1 21,2 21,8 22,5
Äänitteet 3,6 3,3 3,3 2,9 2,5 2,4
Videot (DVD & VHS) 2,7 3,3 3,6 3,7 3,7 3,7
Elokuvateatterit 1,4 1,6 1,6 1,4 1,2 1,3
Tallenneviestintä yhteensä 7,8 8,2 8,5 8,0 7,4 7,4

Koko joukkoviestintä 100 100 100 100 100 100

Taulukko 2. Sektoreiden osuudet joukkoviestintämarkkinoista Suomessa 2001-2006.

viitisen prosenttia, mutta Finnpane-
lin tietojen mukaan 10 prosentin raja 
ylitettiin vuonna 2006.

Kaikkiaan maksu-tv:n tuotot eri 
jakelukanavissa (terrestriaali + kaa-
peli + satelliitti) olivat vuonna 2006 
arviolta 80-85 miljoonaa euroa eli rei-
lut 1,5 kertaa elokuvateattereiden lip-
putulot.

Lupamaksuista tulonsa saava Yle 
sekä mainosrahoitteiset kanavat jäi-
vät kasvussa kirkkaasti hopealle. Ne 
lisäsivät tulojaan yhteensä neljä pro-
senttia.

Internetin vahva kasvu oli pää-
osin seurausta verkkomainonnan kas-
vun jatkumisesta. Online-tuotteiden 
myyntivolyymit olivat edelleen vaa-
timattomia. Myynti kasvoi mutta jäi 
SKY:n tilaston mukaan edelleen jon-
kin verran alle 10 miljoonan euron.

Kaupallisten radioiden tuotot 
näyttivät jämähtäneen 50 miljoonan 
euron tasolle.

Tallenteet

Ääniteala on menettänyt kuluval-
la vuosituhannella lähes neljänneksen 
myynnistään. Verkkoliiketoiminnan 
mallit ovat edelleen hakusessa. Tosin 
voi olla, että luvut jossain määrin har-
hauttavat: osa äänitemyynnistä lienee 

valunut ulkomaisille verkkosivustoil-
le.

Elokuvateatterit kirivät poikkeuk-
sellisen huonon elokuvavuoden 2005 
jälkeen mutta jäivät silti hieman alle 
kahta vuotta aiemman liikevaihtota-
son.

Videomarkkinoiden volyymi on 
jo kolminkertainen elokuvateatterei-
hin verrattuna. Kahtena viime vuon-
na videomyynnin kasvu oli kuitenkin 
vaisua.

Eri mediasektoreiden keskinäis-
osuuksien muutokset olivat pieniä.

Tässä esitetyt laskelmat jouk-
koviestintämarkkinoista ovat loppu-
käyttäjätasoisia: esimerkiksi sano-
malehtimarkkinoiden kokoa kuvaava 
luku muodostuu lehtien vähittäishin-
taisesta tilaus- ja irtonumeromyyn-
nistä sekä mainostuloista. Luvuista 
on eliminoitu päällekkäisten erien 
(esim. kaupallisten tv-kanavien mak-
samat toimilupamaksut) kertautumi-
nen, ja eri toimialojen luvut ovat 
toisensa poissulkevia. Luvut sisältä-
vät kotimaisen tuotannon ja tuonnin, 
mutta eivät vientiä.

TuomoSauri
Tilastokeskus/ 
Joukkoviestintä-  ja 
kulttuuritilastot
tuomo.sauri@stat.fi 
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Internetin suosio perustuu yh-
teisöllisyyteen ja viihteellisyyteen. 
Samalla se tarjoaa mahdollisuuden 
osallistua ja saada tietoa monipuoli-
sesti. Ylivoimainen enemmistö nuo-
rista suhtautuu netin välittämään 
tietoon kriittisesti. Mikäli he kui-
tenkin kokevat pystyvänsä erotta-
maan oikean tiedon väärästä, netistä 
muodostuu nuorille maailmankuvan 
muodostamisen kanava.

Aikakauslehti on rentoutumisen 
väline - nuorellekin

Aikakauslehtien markkinat ovat 
voimakkaasti segmentoituneet, jol-
loin aikakauslehti kohtaa hyvin myös 
nuorten tarpeet. Koska nuori valit-
see lehden oman elämäntilanteensa, 
-tyylinsä tai harrastustensa pohjalta, 
on valittu lehti lähes yhtä välttämä-
tön netin kanssa. Samalla nuori on 
lehteen vahvasti sitoutunut, jolloin 
sen hinnastakaan ei tule keskeistä 
kysymystä.

Nuoret kokevat vanhempien ih-
misten lailla, että kiireen keskellä ai-
kakauslehti rauhoittaa, se on aikaa 
itselle. Silloin kun aikakauslehti on 
itse valittu, ja sen viihteellinen to-
teutus vastaa nuorten odotuksia, leh-
ti toimii myös vahvana informatii-
visen mainonnan kanavana. Näillä 

Nuoret ja Media -tutkimus: 

Internet tärkein media nuorille, 
sanomalehdillä eniten haasteita
Internet on 15–30-vuotiaille nuorille välttämättömin ja tärkein media 
11 eri viestintäkanavan vertailussa. Netistä huolimatta aikakausleh-
tien suosio jatkaa kasvuaan. Sen sijaan sanomalehtien tilausmäärät 
alkavat laskea kiihtyvällä vauhdilla alle kymmenessä vuodessa, ellei 
sanomalehdille keksitä uutta roolia nuorten maailmassa. Näin tode-
taan Nuoret ja Media -tutkimuksessa, joka arvioi nuorten mediakäyt-
täytymistä.

ominaisuuksilla aikakauslehti pärjää 
tässä vertailussa hyvin.

Sanomalehti jää kakkoseksi

Sanomalehti joutuu kilpailemaan 
netin kanssa juuri niillä alueilla, jois-
sa netti on nuorten mielestä vah-
vimmillaan eli reaaliaikaisuudessa 
ja maailmankuvan kokonaisvaltai-
sessa muodostamisessa. Tässä kisas-
sa sanomalehti häviää. Netin yhtei-
söllisyydessä ja viihteellisyydessä 
sanomalehdellä ei ole edes kykyä 
haastaa nettiä.

Kuitenkin nuoret pitävät sano-
malehteä ylivoimaisena luotettavien 
uutisten välittäjänä. He luottavat toi-
mittajan kirjoittamaan uutiseen kun 
kokevat, että vastuu sanomasta on 
viestin kirjoittajalla. Sen sijaan nuo-
ret ymmärtävät, että netissä vastuu 
sanomasta on kokonaisuutena luki-
jalla.

Sanomalehti voittaa nuorten nä-
kökulmasta netin paikallisuudessa. 
Sanomalehdestä luetaan, mitä lä-
hiympäristössä tapahtuu. Samoin 
sanomalehti pärjää erittäin hyvin 
mainoskanavana. Päivittäis- ja ku-
lutustavaroiden mainostamisessa sa-
nomalehti on ykkönen. Tosin ilmais-
lehdet haastavat sanomalehden tässä 
vahvasti.

Nuoret näkevät netin laajana ja 
monipuolisena mediana, joka ei sel-
laisenaan uhkaa sanomalehtien ase-
maa. Mutta mikäli nuori valitsee 
internetin maailmankuvan muodos-
tamisen kanavaksi, hän kokee sa-
nomalehdestä maksettavan hinnan 
kynnyskysymykseksi. Sanomaleh-
tien on löydettävä nuorten maail-
maan sopiva uusi rooli, jotta ne 
voivat pärjätä netin muokkaamassa 
nuorten mediamaailmassa.

Hannele Antikainen

Lähteet:
Nuoret ja Media -tutkimus, 
syksy 2007. Tutkimusvastuussa 
Itella yhteistyössä 
Aikakauslehtien liiton, 
Sanomalehtien liiton sekä 
useiden mediayritysten kanssa, 
toteutus 15/30 Research, 
toteutustapana internet, 
vastaajien määrä 2100.
Lehdet ja lehtimainonta 
-tutkimus, syksy 2007. 
Tutkimusvastuussa Itella, 
toteutustapana Gallup-kanava, 
vastaajien määrä 1200.
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Toistaiseksi sähkökirjalaitteet ei-
vät ole olleet taloudellisia menestyk-
siä. Tutkimusyhtiö IDC kuitenkin en-
nustaa, että Sony Readerin ja Kindlen 
kaltaiset sekä muut internetin selaa-
miseen soveltuvat laitteet lyövät itsen-
sä läpi vuonna 2008. Näihin laittei-
siin IDC laskee myös Applen iPod 
Touchin. Yhtiön mukaan laitteita tu-
lee markkinoille sekä laite- että ohjel-
mistojen valmistajilta, myös Micro-
softilta. Ennustetta tukee se, että 
muun muassa Plastic Logicin säh-
köpaperityyppisiä näyttöelementtejä 
valmistavan tehtaan pitäisi aloittaa 
massatuotanto vuoden 2008 puolivä-
lissä Saksassa. Sen kapasiteetti on 
miljoona, maksimissaan A4-kokoista 
näyttöä vuodessa. 

Ensi vuonna saadaan viitteitä sii-
tä, miten hyvin nämä laitteet vastaa-
vat kuluttajien tarpeita, ja syntyykö 
lukulaitteissa samanlainen ilmiö kuin 
iPod musiikissa. Musiikissa Apple on 
saanut Nokiasta haastajan, sillä Noki-
an aikomuksena on paketoida musiik-
kisisällöt laitteeseen, jolloin käyttäjä 
maksaa sisällöistä ostaessaan matka-
puhelimen ja musiikin kuuntelemi-
nen on vuoden ajan ”ilmaista”. 

Langattomasti päivittyvä sähköinen 
talouslehti

Samantyyppistä laitteen ja sisäl-
lön paketointia tarjoaa myös ranska-
lainen Les Echos -talouslehti, mutta 
siten että laitteen saa lehden sisällön 
tilauksen kylkiäisenä. Laitteelle sisäl-
tö päivittyy automaattisesti langatto-
man yhteyden avulla. Tilaushinta on 
700 euroa vuodessa. 

Suuri kysymys on se, onko luku- 
ja selauslaitteille kysyntää, vai tapah-

Luku- ja selauslaitteille ennustetaan kasvua

Amazonin Kindle-sähkökirjalaitteet 
markkinoille
Amazon toi marraskuussa 2007 markkinoille kolmen vuoden kehitystyön 
tuloksen, sähkökirjojen lukulaitteen Kindlen. Vaikka Kindlen vastaanotto 
oli hieman nuiva, ne myytiin nopeasti loppuun vajaan 400 dollarin (272 
euroa) hinnalla. Menestyksen arviointia vaikeuttaa se, ettei Amazon ei 
ole paljastanut myyntilukuja. Sony on puolestaan tuonut marraskuussa 
markkinoille uuden version omasta Reader-laitteistaan. 

tuuko lukeminen älypuhelimien tai 
kannettavien tietokoneiden näytöil-
tä. Entä mitä tapahtuu julkaisemisen 
arvoketjussa? Suomalaisten ja eri-
tyisesti paperinvalmistajien kannalta 
huolestuttavaa on se, että sähköiset 
laitteet koko ajan kehittyvine tietotek-
nisine infrastruktuureineen tarjoavat 
vaihtoehdon nykyisten julkaisujen ja-
kelulle. Tätä muutosta kiihdyttää pa-
perijulkaisemisen jatkuva kustannus-
ten nousu. Hintojen korotuksia ovat 
tehneet tai niistä ovat ilmoittaneet lä-
hes kaikki ketjun toimijat painovärien 
ja paperin valmistajista jakelijoihin. 

Sisällöt Kindleen langattomalla 
yhteydellä

Aikaisimmista lukulaitteista Kin-
dle poikkeaa siinä, että laite on varus-
tettu Yhdysvalloissa toimivalla lan-
gattomalla mobiiliverkkoyhteydellä 
(EVDO), joka ansiosta sähkökirjatie-
dostoja voi ladata laitteeseen myös 
liikkeellä ollessa. Teosten lataamises-
ta aiheutuvat tietoliikennekustannuk-
set maksaa Amazon. Tähänastisissa 
ratkaisuissa on tarvittu internetiin lii-
tettyä tietokonetta, jonka kautta tie-
dostot pitänyt siirtää lukulaitteeseen. 
Käytettävyydessä on siis otettu selvä 
harppaus eteenpäin. 

Kindle on varustettu näppäimis-
töllä ja mustavalkoisella E Inkin tek-
nologiaan perustuvalla näytöllä, jon-
ka koko on samaa luokkaa kuin 
kirjan sivu pokkareissa. Siinä on 
muistia 200 kirjan tallentamiseen. 
Amazonilla on 90 000 sähköisen 
teoksen valikoima, joiden joukossa 
on myös menestyskirjoja. Lanseera-
uksessa kaikkia teoksia myytiin 9,99 
dollarilla. 

Lisäksi Kindlelle on saatavana sa-
noma- ja aikakauslehtisisältöjä sekä 
blogeja siten, että sisällöt päivitty-
vät automaattisesti. Esimerkiksi New 
York Timesin tilaushinta on noin 14 
dollaria kuukaudessa ja blogien lu-
keminen on, toisin kuin internetissä 
maksullista. Tällä hinnalla sisällöt 
päivitetään automaattisesti Kindle-
laitteelle. 

Amazon ylläpitää tietoa käyttäji-
en lataamista teoksista ja jo kertaal-
leen ostetut teokset voi ladata uu-
delleen Kindlelle 10 sentin maksua 
vastaan. 

Ei suoraa tukea 
pdf-tiedostoformaatille

Amazonin suunnitelmissa on pa-
ketoida maksuttomia hakuteoksia 
Kindle-laitteen kanssa. Niitä on nyt 
tarjolla Wikipediaan, ja asennettuna 
löytyy Oxford American Dictiona-
ry. 

Sähkökirjaformaattina Amazon 
käyttää ranskalaisen Mobipocketin 
sähkökirjateosten tiedostomuotoa. 
Moitteita Kindle on saanut siitä, et-
tei se tue pdf-tiedostoformaattia. Sen 
sijaan laitteen mukana käyttäjä saa 
sähköpostiosoitteen, josta lähetetyt 
word- ja pdf-dokumentit sekä kuva-
tiedostot muunnetaan Kindlen käyt-
tämään tiedostomuotoon. 

Käyttäjä voi tehdä sähköisiin 
teoksiin omia muistiinpanoja ja lähet-
tää viestejä. Kuten muissakin sähkö-
kirjalaitteissa, virrankulutus on pieni. 
Sen luvataan toimivan yhdellä latauk-
sella jopa 30 tuntia. Laite painaa alle 
300 grammaa. 
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Sonylta uusi versio Readeristä

Marraskuun alussa Sony julkisti 
uuden version omasta lukulaittees-
taan, PRS-505 Readeristä. Se on edel-
täjäänsä ohuempi ja sen muistikapasi-
teettia on kasvatettu 64 megatavusta 
192 megatavuun. Muistitikkuliitän-
nän avulla muistin määrä kasvaa en-
tisestään ja laite on käytännössä myös 
sähköisten teosten kirjasto. Teokset 
ostetaan Sonyn Connect-verkkopal-
velusta, ja se näyttää myös pdf-tie-
dostot. Suurten kustantajien teokset 

ovat tarjolla vain Sonyn omassa tie-
dostomuodossa, eikä laite tue esimer-
kiksi Adoben sähkökirjaformaattia. 
Hinta on noin 300 dollaria. 

Muita sähköpaperityyppisillä 
näytöillä varustettuja lukulaitteita 
ovat mm. iRex iLiad ja Bookeenin 
CyBook Gen 3 ja vain kolmen milli-
metrin paksuisen prototyypin esitel-
lyt Epson Seiko (GT-lehti, 4/2007, s. 
23).

Tällä hetkellä hallitseva näyttö-
teknologia on LCD (liquid christal 
display). Yleistyäkseen sähköpape-

riin perustuvien näyttöjen pitäisi pys-
tyä haastamaan LCD-näytöt, eli tar-
joamaan parempaa suorituskykyä ja 
halvemmalla hinnalla kuin nykyiset 
LCD:t. 

Hannele Antikainen

Lähde: mm. Amazon

Näin vanhalla medialla on aikaa 
sopeutua uusiin haasteisiin, lohdutti 
Olkinuora Viestinnän Keskusliiton se-
minaarissa ”Minne journalismi vie 
median? Minne media vie journalis-
min?”

Uusi sukupolvi elänyt ikänsä 
internetin kanssa

Mediamaisema on kuitenkin tällä 
hetkellä muuttumassa nopeammin 
kuin koskaan. Joukkotiedotuksesta ol-
laan siirtymässä malliin, jossa kan-
salaiset ovat mukana. Ilmaistuotteet 
tulevat ja ansaintamallit muuttuvat. Ar-
jen rutiinit kiireellistyvät, kyläyhteisöt 
(suur)kaupungistuvat, kriittinen asen-
ne toimittajan työtä kohden kasvaa ja 
uudet sukupolvet ovat koko elämänsä 
ajan eläneet internetin kanssa, listasi 
Olkinuora. Vanha media kokee yhtei-
söllisyyden uhaksi, uudelle medialle se 
on liima. Hieman hän toppuutteli osal-
listuvaa mediaa (Citizen Media), joka 
on jossain suorastaan uskonlahko. 

Paikallislehti sammuttaa valot

Ideologisesta missiosta on siirryt-
ty kaupalliseen missioon, jolloin usein 
tarkoitetaan median viihteellistymis-
tä. Viihteellistyminen ei sellaisenaan 

VKL:n journalismiseminaari:

Vanhalla medialla 10-20 vuotta puskuriaikaa
Tampereen yliopiston professorin Hannu Olkinuoran mukaan suuret ikäluokat, joihin hän itsekin 
kertoi lukeutuvansa, toimivat vanhan median puskurina. Suuret ikäluokat jatkavat nykyisen tyyp-
pistä mediakulutustaan ja lukevat aktiivisesti vielä ainakin kymmenkunta vuotta, jonka jälkeen ne 
vähentävät mediakulutustaan toiset kymmenkunta vuotta.

kuitenkaan ole huono asia. Viihde on 
usein myös laadukasta. Huonolaatuista 
viihdettä ei sen sijaan tarvita. Median 
tehtävistä Olkinuora totesi, että toimit-
taja on perinteisesti ollut yhteiskun-
nan valpas vahtikoira. Se voisi myös 
olla opaskoira, mutta ei niinkään seu-
rakoira.

”Paikallislehti sammuttaa valot” eli 
on viimeinen mohikaani, uskoo Olki-
nuora. Vaikka globalisaatio kutistaa 
maailmaa, ovat paikalliset asiat ihmi-
sille niitä tärkeimpiä, huomautti hän.

”Jone Nikulan isä sairastui”

Avun päätoimittaja Matti Saari oli 
samaa mieltä viihteen roolista.” Hyvä 
viihde voi olla journalismia. Suuri osa 
median tarjoamasta viihteestä ei kui-
tenkaan ole journalismia, vaan puhdas-
ta viihdettä”, kiteytti Saari. Hän kritisoi 
nykyistä mallia, jossa julkaistaan run-
saasti uutisia ”ei mistään”, tai julkai-
sukriteerit ovat mitä ovat. Esimerkiksi 
otsikko, jossa kerrotaan Jone Nikulan 
isän sairastuneen, on kuvaava esimerk-
ki asiasta. Lukijoille tärkeätä olisi ol-
lut kertoa, että oikeuskansleri sairastui, 
eikä erään tv-julkkiksen isä.

Suuret päivälehdet ovatkin muut-
tumassa päivittäisiksi viikkolehdiksi, 
koska ne eivät nopeudessa enää pärjää 

nopeimpien medioiden kanssa. ”Pe-
rinteinen journalismi muuttuu suurten 
ikäluokkien idealismiksi” väitti Saa-
ri. Samalla hän huomautti, että uudet 
ikäpolvet eivät tavoita tätä idealismia. 
Musta tuntuu -journalismi valtaa alaa. 
Enää ei kerrota mitä tapahtuu, vaan 
miltä musta tuntuu.

Sisältö keskeinen mediassa

Saari uskoo, että mediassa sisältö 
on edelleen se tärkein tekijä. Myös 
verkkoon on luotava vahvat brändit. 
Luotettavuus on eräs kulmakivistä. 
Mediateknologian kehittyminen on hy-
vä asia, ja kehitys on vasta alussa, lis-
tasi Saari näkemyksiään. 

”Jos laadukas ja päättäjien toimin-
taa valvova journalismi katoaa, on de-
mokratia vaarassa” kiteytti Saari nä-
kemyksensä median tehtävästä. Tähän 
näkemykseen on helppo yhtyä.

Timo Siivonen

Viestinnän Keskusliiton seminaari 
Minne Journalismi vie median? 
Minne media vie journalismin?
Helsinki 9.11.2007
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Sanomalehtien Liiton hallituk-
sen puheenjohtaja Taisto Riski totesi 
avauspuheenvuorossaan, että sano-
malehdellä on tänään enemmän luki-
joita kuin koskaan aikaisemmin, kun 
lasketaan mukaan lehti- ja verkkover-
sioiden lukijamäärät. Verkossa luote-
taan samoihin tietolähteisiin kuin leh-
dissäkin. Vaikka eri kohderyhmille 
suunnatut sisällöt kasvavatkin tule-
vaisuudessa, uutinen pysyy tietona, 
jonka saamme verkosta tänään ja sa-
nomalehtiä lukemalla tietoa syventyy. 
Riski luotti siihen, että paperilehti 
säilyttää asemansa, vaikka toiminnan 
painopiste on siirtymässä verkkoon. 

Alma Median Kai Telanne totesi, 
että sanomalehden suurin haaste ei 
ole internet sinänsä vaan uudet kil-
pailevat palvelut, joita nettiin on luo-
tu. Joka kymmenes nuori on luopunut 
sanomalehdestä ja viimeisten viiden 
vuoden aikana nuorten tavoittaminen 
sanomalehdellä on laskenut 9 % ta-
solle 78 %. Jotta sanomalehti pystyi-
si tavoittamaan alle 35-vuotiaat, sen 
on pakko mennä verkkoon. Samalla 
tilastot osoittavat, että 10 % väestöstä 
lukee sisältöjä paperi- ja verkkoleh-
destä seitsemänä päivänä viikossa. 

Alma Media on laatinut kaksi tu-
levaisuuden skenaariota: toisen pel-
kästään painetun lehden ja toisen pai-
netun ja verkkolehden yhdistelmään 
perustuva. Ensin mainittu johtaisi 
tappiolliseen tulokseen viimeistään 
vuonna 2015, jälkimmäisellä saavu-
tetaan vuoteen 2015 mennessä 15 % 
positiivinen tulos.

Sanomalehtipäivillä pohdittiin lehden 
siirtymistä verkkoon ja 
omatuntotaloutta
Perinteisen sanomalehtipäivän teemana oli sanomalehden tulevai-
suus. Esimerkkinä uudesta yksinomaan verkossa julkaistavasta sano-
malehdestä on uudelleen synnytetty Uusi Suomi. Päivän viesti oli että 
tulevaisuus on verkossa, mutta rinnakkain painetun version kanssa. 
Oman mausteensa tilaisuuteen antoi Jaana Haapalan analyysi kulut-
tajatottumusten muutoksesta ja omatunnon taloudesta.

Tapaus uusisuomi.fi

Markku Huusko kertoi, että tuh-
kasta noussut Uusi Suomi on nyt 
toiminut kuukauden verkkolehtenä. 
Lehti on ilmainen, mutta edellyttää 
rekisteröintiä. Tulevaisuudessa tähdä-
tään positiiviseen tulokseen mainos-
tuloilla. Verkkopalvelu Uuden Suo-
men lähtökohtana oli markkinoilla 
vallitseva mediatyhjiö, puhdas verk-
koversio, kansainväliset esimerkit se-
kä yhteisöllisyys. Sisältö perustuu lu-
kijoiden aktiiviseen osallistumiseen. 
Lehti käyttää noin 30 asiantuntijaa, 
jotka kirjoittavat provosoivia ja laajaa 
keskustelua synnyttäviä ”uutisvuoto-
juttuja”. 

Uudella Suomella on tällä hetkel-
lä yli 10 000 rekisteröityä lukijaa ja 
keskimääräinen lukuaika on neljä mi-
nuuttia. Verkkopalvelulla on myös 
viisi kaupallista kumppania, Micro-
soft, Aurinkomatkat, Glitnir, Hypo ja 
MercuriUrval.  Verkkolehti on saanut 
käyttöönsä myös Uuden Suomen van-
hat lehtiarkistot, joiden hyödyntämis-
tä parhaillaan pohditaan.

Pakottavatko kuluttajat 
sanomalehdet omatuntotalouteen? 

Omatuntotaloudesta kirjan tehnyt 
Jaana Haapala painotti, että kulutta-
jien muuttunut asenne pakottaa yri-
tykset uuteen ajattelutapaan. Muun 
muassa huoli ympäristöstä saa kulut-
tajan toimimaan. Tästä hyvä esimerk-

ki on Tallink, joka joutui lopettamaan 
jätteiden laskemisen Suomenlahteen. 
Toisenlaisena esimerkkinä kuluttaji-
en aktiivisuudesta Haapala mainitsi 
Seiska-lehden, joka joutui boikottiin 
Lordin kasvojen paljastamisesta vas-
toin muusikon tahtoa. 

Tilaston mukaan 21 % kansa-
laisista on jo valmis maksamaan 
enemmän eettisistä arvoista ja rei-
lun kaupan tuotteista. Puhuja kiteyt-
ti sanomansa teesiin: ”Ei hyvänteke-
väisyyttä, vaan bisnestä joka tekee 
hyvää”.  Yritysten kvartaalitalouden 
vaihtoehdoksi hän tarjosi läpinäky-
vyyttä toiminnoissa.  

Ulf Lindqvist

Sanomalehtipäivä
Helsinki 
15.11.2007
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Inkjet-drupa 2008?

Tulevia Drupa-messuja on luon-
nehdittu alan julkaisuissa inkjet-dru-
paksi. Luonnehdintaa on perusteltu 
sillä, että markkinoille on tulossa 
monia mustesuihkuun perustuvia 
ratkaisuja, joiden odotetaan saavan 
huomiota messuilla. Kuitenkin mus-
tesuihkun kehityksen ei uskota vie-
lä nousevan sellaiselle tasolle, että se 
voisi vakavasti haastaa perinteisem-
mät painomenetelmät. 

Varsinkin alaa seuraava journalis-
ti ja konsultti Andrew Tribute on nos-
tanut esille tooneri- ja mustesuihku-
teknologian kamppailun muutamilla 
tuotesegmenteillä. Mustesuihku näyt-
tää hivuttautuvan rullamuotoisen 

Drupa 2008

Pakkauspainatukselle näkyvä rooli
Vuoden 2008 keväällä järjestettäviltä Drupa-messuilta odotetaan 
paljon etenkin pakkauspainatuksen osalta. Edellisiin messuihin ver-
rattuna tämä on positiivinen suuntaus, koska pakkausala ja -painami-
nen ovat olleet viime vuosina voimakkaan kehityksen kohteena. Lisäksi 
graafisella alalla nimenomaan pakkauspainatus on kasvanut jatkuvasti. 
Uutta tietoa ja sovelluksia voi löytää myös digitaalisen painamisen 
saralla ja etenkin teollisen mittakaavan painamiseen. Merkittäviä teki-
jöitä tässä kehityksessä ovat uudet mustesuihkupäät ja värit.

materiaalin painatuksessa tooneri-
teknologian rinnalle ja ohi, mutta pai-
nojäljen laadussa on vielä joissain ta-
pauksissa parannettavaa. Kiinnostus 
tai potentiaali mustesuihkun kohdal-
la liittyy monessa tapauksessa myös 
muuhun kuin perinteiseen julkaisu-
tuotantoon tai painamiseen sanan pe-
rinteisessä merkityksessä.   

Osallistujien perusteella voidaan 
kuitenkin päätellä, että esillä tulee 
olemaan suuri kirjo olemassa olevia 
ratkaisuja ja uusia avauksia, joista 
osasta on saatu esimakua jo ennen 
Drupaa pidetyissä tilaisuuksissa. 
Myös uusien kombinaatioiden tai 
hyb ridiratkaisujen esiintulo tarjoaa 
pakkauspuolella erikoistumismahdol-
lisuuksia.

Korkealuokkainen jälkikäsittely ja 
turvapainaminen ovat 
pakkauspainamisen globaalit 
trendit

Materiaali- ja teknologiakehityk-
sen lisäksi messuilla on syytä kiin-
nittää huomiota myös lisääntyviin 
loppukäyttösovelluksiin sekä tieto-
tekniikan hyödyntämiseen (pakka-
us) painotuotannossa. Viime vuosina 
pakkauksiin liittyvää toiminnalli-
suutta on tutkittu ja kehitetty paljon. 
Erilaisten värien ja värien kaltaisten 
nesteiden käyttö yhdistettynä erilai-
siin pakkausten jälkikäsittelytoimin-
toihin antaa mahdollisuuden luoda 
pakkauksiin uudenlaisia ominaisuuk-
sia, jotka liittyvät esimerkiksi tur-
vaominaisuuksiin, tiedonvälitykseen, 
brändin kehittämiseen, logistiikkaan 
tai erilaisiin houkutusta lisääviin ele-
mentteihin. Yksi mielenkiintoinen 
alue on funktionaaliset, ympäristöön 
tai tilaan reagoivat musteet sekä mus-
tesuihkulla tapahtuva pintojen kuvi-
ointi.

Johtuen osittain Drupa-messu-
jen järjestämistiheydestä, joka on nel-
jä vuotta, messuilla esitellään myös 
paljon pidemmän kehitystyön tulok-
sia. Mielenkiintoista on nähdä, mi-
ten edellisellä kerralla esitetyt uudet 
sovellukset ovat pärjänneet markki-
noilla ja miten erityisesti pienempien 
yritysten suunta on kehittynyt. Var-
sinkin musteiden tai värien kehittäji-
en joukko näyttää kasvaneen viime 
vuosina ja näiden tahojen kohdalla voi 
myös hakea vihjeitä uusista pakka-
uksiin liittyvistä sovelluksista RFID-
hehkutuksen takaa. 

FFEI:n ja Nilpeterin kehittämä ja mustesuihkutekniikkaan perustuva Caslon-
moduuli herättää varmasti mielenkiitoa messuvieraissa. Lähde: Print media 
fair drupa 2008, Messe Düsseldorf.
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Miten tiedon hallinta on kehittynyt?

Yksi suomalaisten pakkaus-
painajienkin kilpailukyvyn kannalta 
tärkeä osa-alue on tuotantotiedon kä-
sittely ja siihen liittyvät järjestelmät. 
Tiedonkeruu, analysointi ja hyödyn-
täminen päätöksenteossa ovat nous-
seet merkittäväksi kilpailukykyteki-
jäksi. Markkinoilla on ollut jo vuosia 
erilaisia järjestelmiä tai ohjelmistoja, 
joilla on pyritty lisäämään tuotannon 
automaatioastetta, mutta monet niis-
tä eivät ole vastanneet tarpeeseen tai 
ovat luvanneet liikaa, mitä pakkaus-
painajien tarpeeseen tulee. Sellaiset 
termit kuin JDF ja vaihtuva tieto tu-
levat varmasti esille eri yhteyksissä ja 
erityisesti pakkaustuotannon kannal-
ta on mielenkiintoista nähdä, missä 
valossa ja minkälaisissa konkreet-
tisissa esimerkeissä näitä tuodaan 
esille. Erilaiset yhteistyökuviot niin 
laite-, järjestelmä- kuin materiaalitoi-
mittajien kesken saavat varmasti jat-
koa.

Pakkausten korkealuokkainen vii-
meistely on nykyisessä suhdanteessa 
globaali trendi. Lähde: Print media 
fair drupa 2008, Messe Düsseldorf.

Valmistaudu messuille hyvin

Tulevien messujen anti tulee ole-
maan melko laaja, vaikka sisällöstä 
on nostettu esiin muutamia vahvoja 
teemoja ympäristöasioita unohtamat-
ta. Hyvä etukäteisvalmistautuminen 
on vierailun kannalta tärkeää, jotta 
uusien ratkaisujen etsiminen ja kriitti-
sen tiedon löytäminen voisivat tuoda 
lisäarvoa nykyiseen liiketoimintaan 
ja sen kehittämiseen. Vallitsevien 
trendien mukaisesti voi olettaa, että 
kuitupohjaiset pakkaukset ja tuotein-
novaatiot pakkaustuotannon eri osa-
alueilta ovat edustavasti esillä. Mes-
suille todennäköisesti hakeutuu myös 
sellaisia tahoja, jotka eivät ole perin-
teistä painamista harrastaneet, mut-
ta mielivät käyttää uusia ratkaisuja 
liiketoiminnassaan. Mahdollista on 
myös, että tuttu suomalainen taho 
nähdään messuilla mielenkiintoisissa 
yhteyksissä.  Drupa-messut pidetään 
29.5.-11.6.2008 Düsseldorfi ssa. 

Lähde: Print media fair drupa 
2008, Messe Düsseldorf, http://
www.drupa.de/

http://www.drupa.de/
http://www.drupa.de/
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Infotrends mukaan web-to-print 
korreloi laajakaistayhteyksien ylei-
syyden kanssa. Tämän perusteella 
suomalaisten web-to-print-sovellus-
ten määrä olisi voinut olla selvästi 
nykyistä suurempi. Ilahduttavaa oli, 
että Suomessa web-to-print-ratkaisu-
ja suunnittelevien yritysten osuus oli 
Euroopan suurin. Jos suunnitelmat 
toteutuvat, Suomi on nousemassa Eu-
roopan kärkimaiden joukkoon web-
to-printin soveltajana. 

Integraatio toiminnanohjaukseen 
pientä

Tällä hetkellä web-to-print-sovel-
lusten kautta otetaan vastaan 12 pro-
senttia painotöistä. Näistä töistä 13 
prosenttia sisältää vaihtuvaa tietoa. 
18 prosenttia käytössä olevista ratkai-
suista on sovellusvuokraus- eli ASP-
pohjaisia palveluita. Tällä hetkellä 
web-to-print-sovellusten integraatio 
toiminnanohjausjärjestelmiin on vä-
häistä, mutta kolmen vuoden ku-
luessa lähes kaikissa tutkimukseen 
osallistuneissa yrityksissä web-to-
print-järjestelmät on integroitu toi-
minnanohjaukseen. Näissä taloissa 
suurimpina web-to-printin haasteina 
pidettiin integraatiota työnkulkujär-
jestelmiin sekä asiakkaiden hyväk-
syntää. Suuri osa nykyisin käytössä 
olevista järjestelmistä on kehitetty it-
se. 

Yrityksistä 36 prosenttia ilmoit-
ti, ettei web-to-printin hyödyntämi-
nen kuulu suunnitelmiin. Syyksi nä-
mä yritykset ilmoittivat sen, etteivät 

Painoprosesseja tehostetaan Web-to-
print-ratkaisuilla
Suomi lukeutuu, ehkä hieman yllättäen, web-to-print-ratkaisujen sovelta-
jana Länsi-Euroopan kärkikaartiin. Tällä hetkellä 26 prosenttia suoma-
laisista painopalvelujen tarjoajista on ottanut käyttöön web-to-print-ratkai-
sun. Kahden vuoden kuluessa 28 prosenttia painopalveluyrityksistä aikoo 
ottaa sellaisen käyttöön, ja  36 prosenttia ilmoittaa, ettei heillä ole min-
käänlaisia suunnitelmia tarjota verkkovälitteisiä tulostus- ja painopalve-
luita. Tällaisiin tuloksiin päädyttiin brittiläisen tutkimuslaitoksen Infotrend-
sin 13 Euroopan maata kattaneessa tutkimuksessa, joka tehtiin Canon 
Europen toimeksiannosta.  Tutkimus paljasti myös, että nykyiset web-to-
print-sovellukset ovat perusratkaisuja ja että liian usein web-to-print näh-
dään kapea-alaisesti ilman, että tunnistetaan sen tarjoamia mahdollisuuk-
sia automatisoida prosesseja ja muuttaa toimintatapoja. 

näe web-to-print-sovellusten tuovan 
hyötyjä, tai että nykyiset originaaliai-
neistojen siirtomenetelmät, kuten ftp 
ja sähköposti, riittävät. Tämä osoit-
taa, että edelleen monissa painoissa 
web-to-print nähdään liian kapeasti. 
Suomessa myös korkeat investointi-
kustannukset mainittiin muita maita 
useammin web-to-print-soveltamisen 
esteenä. Muualla puolestaan puut-
teet tietotekniikkaosaamisessa näh-
tiin käytännön soveltamisen estee-
nä. 

Web-to-print voi olla myös suku-
polvikysymys etenkin pienissä pai-
noissa, joissa ikääntyneet yrittäjät 
jättävät verkkosovellukset suosiolla 
jatkajien huoleksi, arvioi Canonin 
palvelumarkkinointipäällikkö Tom-
mi Sahlstén ja muistutti, että mones-
ti myös web-to-printin käyttöönotto 
ja investoinnit digipainamiseen liit-
tyvät yhteen. Joko panostetaan mo-
lempiin tai ei kumpaankaan, sillä di-
gikoneella painettavat lyhytsarjaiset 
työt tilaustietoineen pitäisi saada asi-
akkaalta automaattisesti koneille. 

Yksittäisen lyhyenpainosarjan 
myyntihinta ei kestä kovin paljoa 
kustannuksia aiheuttavaa henkilötyö-
tä.

Tarjoukset automaattisesti 

Tarjousten pyytäminen sähköpos-
tilla jopa kymmenistä painoista on 
tunnetusti helppoa, ja etenkin am-
mattimaiset painotöiden ostajat käyt-
tävät, tai ainakin yrittävät käyttää, 
tarjouksia painotöiden hintojen vedät-
tämiseksi alaspäin. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kirjapai-
not laskevat tarjouksia tarjousten pe-
rään, jolloin hävittyjenkin tarjous-
ten laskemisen kustannukset pitäisi 
kattaa talossa tehtyjen painotöiden 
hinnoissa. Lisäksi tarjouksiin pitää 
vastata nopeasti, sillä hitaat putoavat 
ensimmäisenä pois. Tilanne on kes-
tämätön. 

Eräs ratkaisu on tarjousten au-
tomaattinen laskenta toiminnanohja-
usjärjestelmissä. Laadultaan koneen 
laskemat tarjoukset ovat todennäköi-
sesti jopa parempia kuin tarjouslas-
kijoiden tekemät tarjoukset, sillä ih-
miset tekevät virheitä, etenkin, jos 
tarjouksia pitää laatia kiireessä. 

Web-to-print-ratkaisu tuo tehok-
kuutta tarjousten laskentaan, jos 
asiak kaat voivat itse määritellä työn 
rakenteen verkkopalvelussa, jolloin 
työ hoituu itsepalveluna tarjouksesta 
tilaukseen. Tämä edellyttää, että asi-
akas pystyy verkkopalvelussa määrit-
telemään haluamansa painopalvelun 
ja lähettämään työn sisällön. Tyyp-
piesimerkki tällaisista tuotteista ovat 
käyntikortit. 

Tekniikan kehittyessä ja helppo-
käyttöisten käyttöliittymien yleisty-
essä asiakkaat voivat helposti tilata 
myös rakenteeltaan monimutkaisem-
pia töitä. Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että tuoterakenne on osittain 
vakioitu niin, ettei painotyön määrit-
teleminen vaadi juurikaan tietämystä 
painotekniikasta. 
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Miten tutkimus tehtiin?

Tutkimusta varten Infotrends 
haastatteli heinäkuussa 2007 yli 650 
yrityksen edustajia 13 Länsi-Euroo-
pan maassa. Tämä tekee noin 50 
haastattelua maata kohden. Yritysten 
joukossa oli kaupallisia painoja (35 
%), digipainoja (26 %), pikapainoja 
(25 %) ja prepress-palvelujen tarjo-
ajia (6 %) sekä muita painoja (8 %).  
Vastaajista 74 prosentin palveluvali-
koimaan kuului offsetpainaminen ja 
37 prosenttia tarjosi sekä offset- et-
tä digipainopalveluja. Vastaajista 88 
prosentilla on alle 100 työntekijää, 
ja 52 prosentilla alle 20 työntekijää. 
Suomessa haastateltujen joukossa oli 
keskimääräistä enemmän suuria, yli 
50 työntekijän yrityksiä. 

Mitä web-to-print tarkoittaa? 

Infotrends määrittelee web-to-
print-palvelun internet-pohjaiseksi 
ratkaisuksi, joka mahdollistaa paino-
palveluiden myyjän ja ostajana vä-
listä kaupankäyntiä, yhteistyötä ja 
asiakaspalvelua. 

Kyselyyn vastanneista enemmis-
tö piti web-to-printiä lähinnä aineis-

tojen siirto- ja painotöiden seuran-
tajärjestelmänä, vaikka potentiaalia 
on tilausten vastaanotossa, vaihtuvaa 
tietoa sisältävien töiden määrittelys-
sä, markkinointityökaluna, tietokan-
tapalveluissa jne. Tässä suhteessa pai-
noala seuraa monia muita toimialoja, 
kuten matkailua ja pankkialaa, joilla 
palvelujen ostaminen ja asiointi ver-
kosta on arkipäiväistynyt. 

Mitä  hyötyjä? 

Kyselyn perusteella web-to-print-
sovellusten avulla saavutettavia 
hyötyjä on monia. Tärkeimpänä 
painopalveluiden tarjoajat pitivät asia-
kaspalvelun parantamista, vastaamis-
ta asiakkaiden tarpeisiin, maantie-
teellisen ulottuvuuden laajentamista 
sekä kasvumahdollisuuksia. 

Myös oman toiminnan tehostami-
nen automaattisesti luotavilla tarjouk-
silla sekä tarjoamalla valmiita paino-
työpohjia ja automaattista tiedostojen 
generointia nähtiin etuina. Web-to-
print luo edellytykset nopeille läpi-
menoajoille ja virheiden vähentämi-
selle. Jonkun verran yllättävää oli 
että vain neljännes näki kustannusten 
alentamisen rastittamisen arvoisena 

hyötynä. Kaikki keinot alentaa kus-
tannuksia pitäisi ottaa käyttöön, sillä 
painotuotteille on olemassa yhä edul-
lisempia sähköisiä vaihtoehtoja. 

Web-to-print-sovelluksilla on 
kysyntää

Laite- ja ohjelmistojen toimitta-
jille web-to-print tarjoaa mahdolli-
suuksia. Infotrendsin mukaan näiden 
sovellusten asennukset kasvavat 68 
prosenttia vuoteen 2012 mennessä. 
Myös niiden käyttö laajenee siten, 
että web-to-printin kautta saapunei-
den töiden määrä nousee 264 prosent-
tia seuraavan kolmen vuoden aikana. 
Näiden töiden arvo Länsi-Euroopan 
markkinoilla on yli 10,5 miljardia eu-
roa vuonna 2010. Tällä hetkellä pai-
notöistä keskimäärin noin 14 pro-
senttia tuli taloon verkon kautta, ja 
vastausten mukaan osuus on 37 pro-
senttia vuonna 2010. 

Canonin Tommi Sahlstén kertoo 
yhtiön panostaneen web-to-printin 
liiketoiminnallisiin ja teknisiin kysy-
myksiin konsultoinnista tuoteratkai-
suihin. Kattava kokonaisratkaisu on 
FinnGrafi ssa esitelty EFI Digital Sto-
reFront ja helppokäyttöinen Canon 

Kolmannes painotaloista veloittaa web-to-print-palvelujen käytöstä tilauksesta riippuvan 
maksun. Vajaat 30 prosenttia ei veloita web-to-print-järjestelmän käytöstä, jolloin asiakas 
maksaa asiointijärjestelmän kustannukset yleiskuluissa. Asiakkailta peritään myös säännöllisiä 
käyttömaksuja ja aloitusmaksuja.Vastausten lukumäärä oli 324. Vastaajalla oli mahdollisuus 
valita useita vastausvaihtoehtoja. Lähde: Infotrends

Miten veloitatte asiakasta web-to-print-
järjestelmän käytöstä?
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uniFLOW Output Manager, joka tar-
joaa tulostuskansiot kirjapainon asi-
akkaiden käyttöön. 

Strategia kirkastettava ennen web-
to-print-investointia

Investointi web-to-printiin johdat-
telee painoalan yritykset strategisten 
kysymysten äärelle, muistuttaa Eri-
softin Heikki Makkonen. Verkossa ei 
kannata tehdä kaikille kaikkea, sillä 
maailmanlaajuinen markkinointi ei 
onnistu, ellei ole tarjota mitään eri-
tyistä, ja jos ei erotu muista painota-
loista. Jopa kuluttajapuolelle on syn-

tynyt verkon käyttäjien itse tekemiin 
sisältöihin perustuvia palveluita, ku-
ten Blurb ja Moo  ovat osoittaneet 
(kts. GT-raportti 4/2007, s. 27). Niissä 
käyttäjä hoitaa painotyön tilaamisen 
ja sisällön valmistelun itsepalveluna 
alusta loppuun.

Suomessa on vielä melkoinen 
joukko pieniä painoja, joilla ei ole 
käytössä edes toiminnanohjausjärjes-
telmää. Tällöin web-to-print-sovellus 
ei nouse investointikohteena kovin 
korkealle. Web-to-print ei myöskään 
sovellu sellaisille painotaloille, jotka 
tekevät hyvin yksilöllisiä painopro-
jekteja.  Web-to-print on väline, ei it-

setarkoitus ja päämäärä. Web-to-print 
yleistyy sitä mukaa, kun painotalot 
muuttuvat tarjousten laskijoista on-
gelmanratkaisijoiksi, kiteyttää Mak-
konen.  

Hannele Antikainen

Viite: Infotrends-
tutkimuslaitoksen web-to-print-
tutkimus Canonin 
toimeksiannosta. 

Työkalu liikkuville toimittajille

Sami Vaskuu esitteli toimittajan 
mobiilin työkalun, jonka Nokia oli ke-
hittänyt yhteistyössä Reutersin kans-
sa. Ytimenä toimi kehittynyt älypu-
helin, kuten N95, johon oli yhdistetty 
langaton näppäimistö sekä langaton 
mikrofoni. Toimittaja tallentaa ku-
via ja videoleikkeitä puhelimella, 
haastattelee mikrofonilla ja lisää teks-
tiä Bluetooth-liitännällä varustetulla 
näppäimistöllä. Rajapintana toimitus-
järjestelmään on RSS:n Atom Publis-
hing Protocol. Reuters ottaa järjestel-
män käyttöön lähikuukausina.

Internetiin kännykällä osoittamalla 

Marika Gallar demosi hyvin 
kiehtovaa ”Point& Find” -sovellus-
ta, jossa kamerakännykkä tunnistaa 
ottamansa kuvat ja hyödyntää sekä 
kuva- että GPS-paikkatietoa linkitty-
misessä suoraan internetissä olevaan 
sisältöön tai palveluun. 

Kännykkäkameran voi kohdistaa 
esimerkiksi ulkona olevaan eloku-
vamainokseen, jolloin käyttäjä nä-

Nokian kehittää mobiilijournalismia 
sekä videon ja äänen tunnistusta
Nokian Säätiön vuosittaisessa juhlatilaisuudessa jaetaan tunnustuspalkinto, jonka tänä vuonna 
sai VTT:n tutkimusprofessori Pekka Abrahamsson ansioistaan kansainvälisenä ohjelmistotuotannon 
tutkijana ja menetelmien kehittäjänä, sekä apurahoja opiskelijoille – tänä vuonna lähes puolen 
miljoonan euron edestä. Lisäksi tilaisuudessa oli esillä demonstraatioita Nokian tutkimustuloksista, 
jotka usein ovat syntyneet yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuskeskusten kanssa.

kee kännykällään elokuva-trailerin, 
pystyy ostamaan liput, tarkistamaan 
esitysaikoja ja lukemaan arvostelu-
ja. Toisessa esimerkissä puhelimella 
voi osoittaa tunnettua muistomerk-
kiä saadakseen tietoa sen historiasta 
ja arkkitehtuurista. Sovellus erottaa 
kohteet – sekä sisällä että ulkona – 
vaikka kohteet olisivat pieniä ja siir-
tyneet alkuperäisistä paikoistaan. 

Käyttötapa on analoginen VTT:n 
kehittämälle UpCode-kooditeknolo-
gialle, mutta käytettävyys saattaa ol-
la parempi, koska yksittäistä matrii-
sikoodia ei tarvitse kuvata. Toisaalta 
on todella haastavaa kehittää katta-
vaa tunnistusta. Myös GPS:n huono 
toimivuus sisätiloissa on tällä hetkel-
lä rajoitus, joka tosin vähitellen pois-
tuu.

Puhe- ja kosketusherkät 
käyttöliittymät kehittyvät

Marc Adler esitteli virtuaalisen 
henkilökohtaisen assistentin, jolta 
voi puhumalla tiedustella esimerkiksi 
päivän sään eri paikkakunnilla. Pu-
heentunnistus perustuu MIT:n Spo-

ken Language Groupissa kehitettyyn 
puhujasta riippumattomaan ohjelmis-
toon. Ohjelmisto hyödyntää tietoa 
käyttötilanteesta esimerkiksi niin, et-
tä jos kysyy säätä Bostonissa tänään, 
niin voi sen perään kysyä ”entäs huo-
menna” ja järjestelmä päättelee, että 
kyse on edelleen Bostonin säästä.

Roope Takala esitteli hyvin kiin-
nostavan kosketusherkän tietoko-
nenäytön, jonka demonstraatiossa 
N770 Internet Tablet toimii testilait-
teena. Kun painoi näytöllä olevaa 
pehmopainiketta (soft key), näyttö 
antoi hyvin luonnollisen tuntopalaut-
teen. Tämä lisää selvästi kosketusher-
kän näytön houkuttelevuutta.

Caj Södergård

Nokian Säätiön juhla
Helsinki
28.11.2007
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Ruotsalaisen KK-säätiön tavoit-
teena on Ruotsin elinkeinoelämän 
kilpailukyvyn kehittäminen. 1990-lu-
vun lopussa käynnistettiin säätiön 
avustuksen turvin kolme paino- ja 
graafi sen teollisuuden tutkimusohjel-
maa. KK-säätiö rahoitti tutkimusoh-
jelmia noin 15 miljoonalla eurolla ja 
teollisuus vastaavalla summalla. Kol-
me, kukin noin 10 miljoonan euron 
tutkimusohjelmaa olivat:
• Painotekniikan T2F-tutkimus, joka 

toteutettiin noin kymmenen korkea-
koulun ja yliopiston verkostossa,

• YTB-pintakäsittelyohjelma, jota 
hallitsi Karlstadin yliopisto yhteis-
työssä pakkausalan tutkimuslaitok-
sen STFI:n kanssa, sekä

• FSCN eli Fibre Science and Com-
munication Network, jota koordinoi 
Sundsvallissa toimiva Mittuniversi-
tetet yhteistyössä KTH:n kanssa.

Ruotsi panosti suuresti graafisen ja 
metsäteollisuuden tutkimukseen
Ruotsissa toteutettiin vuosina 1999-2006 kolme tutkimusohjelmaa, 
jotka tähtäsivät osaamis- ja tutkimusrakenteen kehittämiseen graafi-
sessa ja metsäteollisuudessa. Ohjelmien kokonaisvolyymi oli yli 30 
miljoonaa euroa ja niiden avulla on koulutettu lähes sata uutta toh-
toria ja lisensiaattia. Yksi näistä kolmesta tutkimusohjelmasta oli 
perinteisen graafisen teollisuuden T2F-ohjelmasta, josta on valmis-
tunut peräti 46 tohtoria ja lisensiaattia. Kaikki ovat saaneet työtä 
teollisuudessa, korkeakouluissa tai tutkimuslaitoksissa. Uutta tässä 
ohjelmassa oli, että se toteutettiin verkostossa ja sitä ohjasi varta 
vasten perustettu osakeyhtiö.

Ainutlaatuinen panostus 
perinteiseen painotekniikkaan

Yli 10 miljoonan euron panostus 
perinteisen graafi sen tekniikan tutki-
mukseen lienee ainutlaatuista maa-
ilmassa tänä päivänä. T2F-ohjelmal-
la oli tutkimustyön tukemisen lisäksi 
kaksi päämäärää, tuottaa alalle noin 
30 tohtoria ja lisensiaattia sekä aloit-
taa koulutus ja tutkimus uusissa 
korkeakouluissa, erityisesti Karlsta-
din yliopistossa ja Sundsvallin Mitt-
universitetissä. Ohjelmassa oli kuu-
si tutkimussuuntaa: 1) Tutkimuksen 
asiakashyöty, 2) Pakkauspainatus 
fl eksossa, 3) Moniväripainatus, 4) 
Prepress ja laatumitat, 5) Kustannus-
tehokas tuotanto, sekä 6) Painotuote 
viestintävälineenä. Ohjelmassa rahoi-
tettiin yhteensä 141 projektia, jotka 
jakautuvat oheisen taulukon mukaan. 

Toteutettujen tutkimusprojektien kir-
jo on varsin laaja. Seuraavassa on lis-
tattu muutama kohokohta.

Mittuniversitetetin väitöskirjas-
sa tutkittiin yleisön, ilmoittajien 
ja mediatalojen käsityksiä medioi-
den tulevaisuudesta. Osoittautui, et-
tä kuluttajille käyttötilanne ratkaisee 
mediavalinnan. Menevät ihmiset va-
litsevat sähköisiä medioita, mutta ku-
luttajat arvioivat sanomalehtien luke-
misensa varsin stabiiliksi. Yritykset 
ilmoittavat eniten paikallislehdistös-
sä. Ilmoittelu on kuitenkin vaihdel-
lut suuresti viime vuosina ja jotkut 
ilmoittajat ovat selvästi vähentäneet 
ilmoitusvolyymiään. Mediayhtiöiden 
työntekijät ovat tutkimuksen mukaan 
pessimistisimpiä sanomalehden tule-
vaisuuden suhteen.

Ruotsalaisen T2F-tutkimusohjelmassa rahoitettiin 141 projektia, joissa syntyi 46 väitöskirjaa ja 
lisensiaattityötä. Tämän lisäksi ohjelmasta on valmistunut suuri määrä diplomi-insinöörejä, jotka ovat 
pääasiallisesti sijoittuneet teollisuuteen.

T2F-OHJELMAN
TUTKIMUSSUUNTA

Väitöskirjat ja
Lisensiaattityöt

Diplomityöt Vapaat
hankkeet

YHTEENSÄ

Tutkimuksen
asiakashyöty

3 3

Pakkauspainatus
fleksossa

10 4 11 25

Moniväripainatus 16 20 10 46
Prepress ja laatumitat 9 22 30
Kustannustehokas
tuotanto

9 8 4 21

Painotuote
viestintävälineenä

2 9 3 14

YHTEENSÄ 46 66 29 141
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Aikakauslehtien verkkoversiot 
vaatimattomia

Toisessa työssä selvitettiin miten 
aikakauslehtien kustantajat hyödyn-
tävät internetin tuomia mahdollisuuk-
sia. Tulokset olivat varsin pessimis-
tisiä, mutta tilanne on kuitenkin 
paranemaan päin.  Tutkijoiden mie-
lestä on tärkeätä, että painettu ja net-
tiversio täydentävät toisiaan tulevai-
suuden mediamarkkinoilla. Tänään 
se ei toteudu. Aikakauslehtien verk-
koversiot ovat varsin vaatimattomia 
eivätkä paperi- ja verkkolehden toi-
mitukset pysty markkinoimaan toisi-
aan. Eräs syy on, että tähän mennes-
sä painetun lehden tuloilla katetaan 
yleensä myös verkkolehden kustan-
nukset. Tämä taas johtuu siitä, että 
aikakauslehdet eivät ole pystyneet 
luomaan riittävän houkuttelevia verk-
kopalveluja, joista voisi myös rahas-
taa.

Taskukirjan suosion syyt selvitettiin

Ruotsissa tapahtunutta taskukir-
jan räjähdysmäistä suosion kasvua 
tutkittiin yhdessä erillisessä projek-
tissa. Taskukirjan edut ovat sen alhai-
nen hinta sekä houkutteleva koko ja 
ulkonäkö. Myös hyvä saatavuus on 
ollut ratkaiseva tekijä. Taskukirjojen 
myynti on Ruotsissa henkilöä kohden 
laskettuna jopa suurempi kuin Yh-
dysvalloissa ja Britanniassa. Suurin 

uhka painetulle kirjalle on yhä vä-
henevä käytettävissä oleva lukuaika. 
Tutkijat korostavat koulun roolia lu-
kuperinteen ylläpitäjänä. Tulevaisuu-
dessa odotetaan erityisen paljon ääni-
kirjasta.

Teknisemmistä tutkimusaiheista 
on tässä esimerkkejä: 
• Värinhallinta ja GCR-menetelmä 

digitaali- ja fleksopainossa
• Aaltopahvin fleksopainaminen 
• Kuvalaadun optimointi rasterin 

valinnan avulla fleksopakkauspai-
natuksessa 

• Painojäljen laadun monidimensio-
naalinen analyysi

• Mustesuihkupainatus nopeasti 
absorboiville pinnoille

• Eri kuvatyyppien reproduktiomal-
lit

• Paperin ominaisuuksien merkitys 
digitaalisessa moniväripainatuk-
sessa

• Painotuotannon työnkulkujärjes-
telmien integrointi JDF:n avulla

• Korkealaatuiset reproduktiot ns. 
Jemseby-menetelmällä

• Ratakatkojen simuloinnin mekaa-
niset menetelmät erilaisilla lujuus-
tasoilla painoteknisissä proses-
seissa

• Dynaamisten kuormitusten las-
kentamalli paperirainassa

• Paperirainan puhdistuksen vaiku-
tukset sanomalehtituotannossa

Tavoitteena hyödyt teollisuudelle

T2F-ohjelman lähtökohtana oli-
vat sen hyödyt teollisuudelle, jolla oli 
vahva edustus ohjelman hallitukses-
sa ja eri tutkimussuuntien ohjausryh-
missä. Perinteisten tutkimusraport-
tien ja akateemisten oppinäytteiden 
lisäksi panostettiin julkaisutoimin-
taan, kuten ruotsinkielisiin uutis-
kirjeisiin, joita jaeltiin pääosin pk-
yrityksistä koostuvalle graafi selle 
teollisuudelle. Ohjelman hyöty näkyy 
myös siinä, että valmistuneet tohto-
rit ovat sijoittuneet hyvin työmark-
kinoille. Pelko ylituotannosta ei ole 
toteutunut. Ohjelman tuottamat tut-
kimusraportit ja uutiskirjeet ovat jul-
kisia, ja ne löytyvät ohjelman koti-
sivuilta (http://www.t2f.nu).

Ulf Lindqvist

Tähän saakka hakukoneyhtiöt ku-
ten Google ja Yahoo ovat indeksoi-
neet verkkosivujen sisältöjä sivus-
toilta löytyvän robots.txt-tiedostossa 
olevien ohjeiden mukaan. Robots.txt-
tiedosto kertoo hakukoneille onko 
sivuston sivut, hakemistot tai koko 
sivusto indeksointikiellossa, jolloin 
hakukoneet eivät indeksoi näitä sivu-
ja ja eivätkä näytä niitä hakutuloksis-
sa.

Hakukoneyhtiöt ovat noudatta-
neet robots.txt-tiedostoista löytyviä 
rajoituksia vapaaehtoisesti. 1990-lu-
vun puolella määritelty robots.txt on 
kuitenkin kustantajien mielestä lii-

an suppea työkalu nykypäivän vaa-
timuksiin ja esittävät robots.txt-tie-
dostolle laajennusta, joka on syntynyt 
kansainvälisessä ACAP-aloitteessa 
(GT-lehti 5/2007, s 8-9). 

Kustantajien lisärajoitukset ovat 
tulleet ajankohtaiseksi, sillä uutissi-
sältöjen esittäminen verkossa mui-
den kuin alkuperäisten julkaisijoi-
den toimesta on laajentunut ja muun 
muassa kirjasisältöjen skannaaminen 
on lisääntynyt. Eräänä tavoitteena on 
myös ollut välttää verkkosisältöjen 
julkaisemisesta syntyneet kiistat kus-
tantajien ja hakukoneyhtiöiden, eten-
kin Googlen kanssa. Laajennetun ro-

bots-tiedoston käyttö on hakukoneille 
vapaaehtoista samaan tapaan kuin 
nykyisen robots-tiedoston. ACAP-
laajennusta on tähän mennessä tes-
tannut ranskalainen Exalead-hakuko-
ne. 

Kokemuksia ACAP-laajennuk-
sesta ei vielä ole, sillä sen sovelta-
misohjeet julkistettiin marraskuus-
sa. Ne löytyvät verkko-osoitteesta 
http://www.the-acap.org/implement-
acap-php 

HA

Lähde: http://www.the-acap.org/

ACAP-laajennus lisää kustantajien kontrollia verkkosisällöistään

http://www.t2f.nu
http://www.the-acap.org/implemen-tacap-php
http://www.the-acap.org/
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CIPPI Award -palkintoja myön-
netään hakemusten perusteella kol-
messa sarjassa voittajalle ja toiseksi 
tulleelle. Lisäksi voidaan myöntää 
kunniamainintoja. Arvioinnit suorit-
taa erikseen nimetty arviointipanee-
li, johon ei kuulu minkään järjestel-
mätoimittajan edustajia. Hakemuksen 
voi tehdä graafi sen alan yritys tai 
sen puolesta myös järjestelmätoimit-
taja. Saksalainen toiminnanohjausjär-
jestelmätoimittaja Hifl ex oli tänäkin 
vuonna vahvasti mukana toteutta-
massa voittajien JDF-työnkulkua.

CIPPI Award

CIP4-organisaatio (International 
Cooperation for Integration Process-
es in Prepress, Press and Post press) 
ylläpitää ja kehittää JDF-sanastoa 
yhteistyössä mm. IFRA:n kanssa. 
Edistääkseen JDF-tietämystä ja kiin-
nostusta asiaa kohtaan, CIP4 perus-
ti 2005 vuosittain jaettavan CIPPI 
Award -palkinnon kolmessa sarjas-
sa, joista kussakin valitaan voittaja ja 
voidaan jakaa kunniamaininta kus-
tantajalle, painolle tai reprolle. Vuo-
den 2006 alussa palkinto nimettiin 
edesmenneen CIP4:n perustajajäse-
nen Jürgen Schönhutin mukaan. Sar-
jat ovat:

1. Innovatiivisin prosessiautomaa-
tion toteutus

2. Paras prosessiautomaation kustan-
nus-hyöty toteutus

3. Paras prosessiautomaation seu-

CIP4 jakoi kolmannet CIPPI Award-
palkinnot
Tänä vuonna voittajien joukossa oli ensimmäistä kertaa myös digikoneille 
tehtyjä tai tehdyn kehitystyön lisäksi vielä seuraavassa vaiheessa suunniteltuja 
integraatioita, sekä ensimmäinen pohjoismainen voittaja, norjalainen PDC 
Tangen. Yhden sarjan voittaja oli kolmen yrityksen kombinaatio (Berlin-Mitte, 
Walter Grieger, Gutenberg-Werbering), jossa painotyötä ostava kustantaja 
lähettää tarjouspyynnön sähköpostitse JDF-liitteellä varustettuna painolle, 
joka hyödyntää kuvausta tarjouksessa ja välittää pakkauspainatusta koskevat 
tiedot edelleen yhteistyökumppanilleen myös JDF-pohjaisesti. Kuten edellisinä-
kin vuosina, case-kuvausten mukaan hyödyt ovat kiistämättömiä, mutta puhdas 
JDF:n vaikutus ei niistä ilmene - tosin sen erottaminen koneiden ja laitteiden 
sekä prosessien kehittämisen tuomista hyödyistä on hankalaa, ellei mahdotonta. 
Suurin osa voittajista oli kokoluokaltaan noin 100 hengen yrityksiä.

rauksena aikaansaatu tehokkuuden 
ja asiakastyytyväisyyden paran-
nus

Kohti koko yrityksen ja sen 
sidosryhmät kattavia integrointeja 

Joka vuosi graafi sen alan automa-
tisoinnin evoluutio näkyy yhä parem-
min CIPPI Award-voittajissa, totesi 
CIP4:n toiminnanjohtaja James Har-
vey. Kolme vuotta sitten integroinnit 
kattoivat kirjapainon toiminnaohjaus-
järjestelmän lisäksi yhden tai kaksi 
osastoa, ja jälkikäsittelyn osalta vain 
yhden tai muutaman laitteen. Nyt on 
nähty esimerkkejä päästä päähän in-
tegroinneista, joita on ulotettu jopa 
kirjapainon ulkopuolelle. 

Voittajat ja kunniamaininnan saa-
neet yritykset on esitetty oheisessa 
taulukossa. Tänä vuonna mukana oli 
ensimmäistä kertaa myös japanilai-
sia painoja sekä ensimmäinen poh-
joismainen voittaja. 

Sähköinen hankintaprosessi aina 
asiakkaalta alihankkijalle

Druckhaus Berlin-Mitten, Walter 
Grieger Offsettdruckin ja Gutenberg-
Werbering-kustantamon ratkaisussa 
hyödynnetään Hifl exin kehittämää 
Hifl ex Print Support -tuotetta, jonka 
testikäytössä olleesta kehitysversios-
ta kerrottiin GT-lehdessä vuosi sitten 
(GT-lehti 8/2006). Kaikissa yrityk-
sissä on noin 100 työntekijää. Kuvas-
sa 1 näkyy yritysten välinen paino-

tuotteen Print Supportia hyödyntävä 
hankintaprosessi. 

Print Supportin (ks. www .print-
support. com) perusideana on toimia 
ostajan apuna painotyön hankinnassa 
siten, että ostaja itse määrittää omas-
ta toimittajakannastaan painot, joilta 
se haluaa kysyä tarjousta. Järjestel-
mä välittää tarjouspyynnöt painoille, 
ja kerää saapuneet tarjoukset vertai-
lukelpoiseen muotoon. Yhteenvedos-
sa näytetään edullisin tarjoaja eri 
painosmäärävaihtoehdoilla. Työkalua 
voidaan käyttää myös alihankinnois-

Sarja: Innovatiivisin prosessiautomaation toteutus

I sija:
Druckhaus Berlin-Mitte, Walter Grieger
Offsetdruck,
Gutenberg-Werbering (Saksa ja Itävalta)

II sija: Daimu Co. Inc. (Japani)

Sarja: Paras prosessiautomaation kustannus-hyöty
toteutus

I sija: PDC Tangen (Norja)

II sija: Yamazen Communications Co. Ltd. (Japani)

Sarja:
Paras prosessiautomaation seurauksena
aikaansaatu tehokkuuden ja
asiakastyytyväisyyden parannus

I sija: BvD Druck + Verlag (Liechtenstein)

II sija: Ampersand Printing (Canada)

Kunniamaininta: Loistava prosessiautomaation
seurauksena saavutettu asiakaspalaute

McCallum Printing (Canada)

Kunniamaininta: Poikkeuksellisen korkea
automaatiotaso digipainamisessa asiakkaalta
aina toimitukseen asti

R/T Associates (USA)

CIPPI Award palkintoja jaettiin kol-
messa sarjassa. Kunniamainintoja 
annettiin kaksi. 

http://www.printsupport.com
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Kuva 1. Hifl exin Print Support –palvelua hyödyntävä painotuotteen hankin-
taprosessi kustantajan (Gutenberg), painon (Berlin-Mitte) ja sen alihankkijan 
(Grieger) välillä. Lähde: CIPPI Award -hakemus, CIP4.

Send quote of full version
to Print Support

Send quote of version 2
via Print Support

RFQ
(e.g. manual input)

Estimate version 2 in
Hiflex MIS

JDF import
in Hiflex MIS

JDF import in Hiflex MIS

Estimate version 1
in Hiflex MIS

Export version 2
to Print Support

Mix price of version 2
with price of version 1
in Hiflex MIS

Hiflex Print Support
Web Platform
Print & Media Purchasing System

Printbuyer

Printer

Supplier to Printer

sa ja se voidaan yhdistää mihin tahan-
sa toiminnanohjausjärjestelmään.

Painon kannalta suurin hyöty on, 
että tätä kautta tulevissa tarjouspyyn-
nöissä ei ole puutteita, vaan ne kat-
tavat kaikki tarjouksen tekoa varten 
vaadittavat tekijät – lisäksi painotyön 
kuvaus tulee JDF-muotoisena, jol-
loin sitä voidaan tarjouksen realisoi-
tuessa välittömästi hyödyntää kir-
japainon JDF-pohjaisessa työnkulus-
sa. Järjestelmän käyttäjien määrä 
kasvaa Hifl exin mukaan koko ajan, 
hakemusvaiheessa rekisteröityneitä 
painotuotteiden ostajia, painoja ja ali-
hankkijoita oli jo satoja.

Norjalaisen voittajan suurimmat 
hyödyt tulivat parantuneen 
työnkulun hallinnan kautta

PDC Tangenissa (110 työnteki-
jää, 31 M€ liikevaihto) työt voidaan 
vastaanottaa Kodakin Insiten kaut-
ta Hifl exin toiminnanohjausjärjestel-
mään, josta töiden tiedot voidaan 
välittää prepressin työnkulkuun, pai-
nokoneille sekä paperileikkureille. 
Stiftarin JDF-integraatio on suunnit-
teilla. Kuvassa 2 on esitetty kaavio-
kuva JDF-integraatiosta.  

Töiden seuranta, suunnittelun ai-
kajänne ja joustavuus ovat parantu-
neet huomattavasti ja tulokset ovat 
ylittäneet odotukset reilusti. PDC 
Tangenin tuotantopäällikkö toteaa, 
että he ovat nyt toteuttaneet automa-
tisoidun tilaustenhallinnan painotyön 
ostajalta aina jälkikäsittelyyn asti. 
Tuottavuutta on näin pystytty paran-
tamaan 25 % aiempaan verrattuna. 
Tarkentuneen, suoraan laitteilta ja ko-
neilta tapahtuvan tuotantotietojen ke-
ruun myötä jälkilaskelmat ovat toden-
mukaisempia. Siksi myös laskutus 
hoituu luotettavammin ja vielä aiem-
paa nopeammin.

Heidelberg-toteutus 
Liechtensteinissa vei kolmannen 
sarjan voiton

BvD Druck + Verlag on noin 40 
työntekijän täyden palvelun painota-
lo, joka tekee suurkuvatulosteita ja 
painaa sekä perinteisesti että digil-
lä. JDF-integraatiohankkeen aikana 
yritys siirtyi tai siirtyy käyttämään 
yksinomaan Heidelbergin toimitta-
mia ratkaisuja Prinance-toiminnan-

ohjausjärjestelmästä digipainamiseen 
ja jälkikäsittelyyn. 

Kuvassa 3 on kaaviokuva loppu-
vaiheen työnkulusta. Yrityksen ta-
voitteena oli saada koko työnkulku 
hallintaan sekä työn tietojen sähköi-
sen välittämisen että reaaliaikaisen 
tiedonkeruun osalta. Tässä ollaan hy-
vässä vauhdissa, vuonna 2008 tapah-

tuvan jälkikäsittelyn ja digipainami-
sen integroinnin jälkeen tavoite on 
saavutettu. Tähänastiset tulokset ovat 
vakuuttavia, kvalitatiivisten hyötyjen 
lisäksi yritys kertoo laskeneensa 767 
% takaisinmaksun investoinneilleen 
vuosina 2005-2009.

Kuva 2. Kaaviokuva PDC Tangenin tiedonsiirrosta. JDF-yhteydet Hifl exista 
Kodakin, Komorin, Mitsubishin ja MBO:n laitteisiin on toteutettu. JDF-yhteys 
on suunnitteilla muille kuin kuvassa esitetyille laitteille (Further machines). 
Väriprofi ilit siirretään Kodak Prinergystä PPF-tiedostoina suoraan Komori- 
ja Mitsubishi-painokoneille. 
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Taloudellisten tunnuslukujen 
laskennasta

CIPPI Award -voittajien case-ku-
vaus -dokumentissa on listattu tar-
kemmin taloudellisten tunnuslukujen 
laskenta. Alla parin päätunnusluvun 
laskentatavat.

Sisäinen korko (internal rate of re-
turn, IRR) on se korko, jolla inves-
toinnin nykyarvoksi muutetut tulevat 
tulot ovat yhtä suuria kuin investoin-
tikustannus. Se ei kerro mitään tuo-
ton rahallisesta suuruudesta – esi-
merkiksi pienemmän sisäisen koron 
investointi saattaa tuoda yritykseen 
enemmän kassavirtaa.

Sijoitetun pääoman tuotto (return 
on investment, ROI) lasketaan inves-
toinnin ja siitä aiheutuvien tuottojen 
nykyarvojen pohjalta. Esimerkiksi jos 
100 euron panostuksella saadaan ny-
kyarvossa laskettuna 150 euron tulot, 
on sijoitetun pääoman tuotto 50 %.

Olli Kuusisto

Lähteet: CIP4, Hiflex

Druckhaus Berlin-Mitte, Walter Grieger Offsetdruck, Gutenberg-
Werbering (Saksa ja Itävalta) (Innovatiivisin prosessiautomaation
toteutus)

Järjestelmät: Hiflex Print Support, Hiflex-toiminnanohjausjärjestelmä,
KBA:n ja MAN Rolandin JDF-yhteensopivat painokoneet,
Kodak Prinergy työnkulkujärjestelmä.

Tulokset: Kustantajan, painon ja alihankkijan painotuotteiden
hankintaprosessi toimii integroidusti, jolloin kaikki
osapuolet säästävät työaikaa ja sen lisäksi saavat
käyttöönsä tarkat historiatiedot sekä työn kuvauksen JDF-
tiedostona. Tarkkaa laskelmaa yrityskohtaisista tai yritysten
yhteisistä hyödyistä ei hakemuksessa esitetty.

PDC Tangen (Norja)
(Paras prosessiautomaation kustannus-hyöty toteutus)

Järjestelmät: Hiflex toiminnanohjausjärjestelmä, Kodak InSite ja
Prinergy, Komorin ja Mitsubishin JDF-yhteensopivat
painokoneet, MBO:n JDF-yhteensopivat taittolaitteet.

Tulokset: Investoinnin kustannusten ja tuottojen määrä viiden
vuoden ajalta nykyarvoksi muutettuna 5,2 M€
kokonaisinvestoinnin jäädessä hieman yli 0,3 miljoonan
euron.

ROI viiden vuoden ajalta (2006-2010) 1847 %.

BvD Druck + Verlag (Liechtenstein)
(Paras prosessiautomaation seurauksena aikaansaatu tehokkuuden ja
asiakastyytyväisyyden parannus)

Järjestelmät: Heidelbergin Prinect Prinance toiminnanohjausjärjestelmä
sekä viisi Heidelbergin Prinect-moduuleja prepressistä
painoon. Prinect-jälkikäsittely- ja -digipainokoneliittymät
tulossa.

Tulokset: Investoinnin kustannusten ja tuottojen määrä viiden
vuoden ajalta nykyarvoksi muutettuna 2,9 M€
kokonaisinvestoinnin ollessa vajaa puoli miljoonaa euroa.

ROI viiden vuoden ajalta (2005-2009) 767 %.

CIPPI-voittajien käyttämät järjestelmät ja yrityksissä 
saavutetut tulokset. 

BVD – Production Workflow (future)

Prinect Integration System

Signa Station 
Topsetter

HP 1050C

Prinance

MetaShooter

MetaDimension

Epson Stylus Pro
7400

SpireRiP

SM 52-2
Data Terminal

SM 52-5
Online Kit

Image Control

SM 74-10
CP2000 Center

SM 74-5
CP2000 Center

Epson Stylus Pro
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P-Net / Compucut
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Kuva 3. Kaaviokuva BvD Druck + Verlagin tulevasta koko yrityksen kattavasta Heidelberg Prinect-
työnkulusta jälkikäsittelyn ja digipainamisen integroinnin jälkeen. Muut integroinnit on jo toteutettu.
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Ghent PDF Workgroupilta 
työkaluja ilmoituksia 
koskevien tietojen 
välittämiseen 

Ghent PDF Workgroup on julkis-
tanut Soft-Proofi ng Ticketin, jonka 
avulla käyttäjät voivat välittää lisä-
tietoja vedoksen hyväksymiseen liit-
tyvistä olosuhteista ja tiedoista. Nii-
tä ovat muun muassa tiedot vedoksen 
hyväksyjästä, hyväksymisajankoh-
dasta, sovelluksesta jolla hyväksymi-
nen tehtiin, sekä vedostusmonitorista 
ja sen asetuksista, kuten kirkkaudes-
ta, värilämpötilasta ja kalibroinnis-
ta. Soft-Proofi ng Ticketin sisältämät 
tiedot tallennetaan Adobe XMP-suo-
situksen mukaisesti ja ne liikkuvat 
ilmoituksesta tehdyn pdf-tiedoston 
mukana. 

Soft-Proofi ng Ticket on jatkoa 
Ghent PDF Workgroupin vuonna 
2006 julkistamalle Ad Ticketille eli 
ilmoitusmääräykselle, joka tehtiin 
yhteistyössä AdsML-organisaation 
kanssa. Ilmoitusmääräykseen voi-
daan tallentaa ilmoitusta ja sen jul-
kaisemista koskevat metatiedot.  

Molemmat sovellukset on 
ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa 
http://www.gwg.org/siteen/content/
specifications/job_ticketing.php?msi=78,82 

HA

Lähde: GWG

AdsML sai printtimedian 
mainonnan suositukset 
valmiiksi

AdsML-konsortio on hyväksynyt 
AsdML Framework 3.0 Release 3 
-suosituksen, jonka avulla määritel-
lään miten ilmoitusaineistojen varaa-
miseen ja siirtämiseen liittyviä tietoja 
vaihdetaan printtimediassa. AdsML-
suosituksessa on synnytetty sanasto 
ja soveltamisohjeet, joiden avulla il-
moitustilan myyntiin liittyviä tietoja 
voidaan vaihtaa osapuolten tietojär-
jestelmien välillä. 

Samalla hyväksyttiin pieniä muu-
toksia ilmoitusmääräyksiä kuvaile-
vaan skeemaan Adobe XMP-ym-

Ghent PDF Workgroup 
päivitti PDF/X-
3-suosituksiaan

Ghent PDF Workgroup on julkis-
tanut päivityksiä PDF/X-3 Plus -suosi-
tukseen, jotka ovat ladattavissa verk-
ko-osoitteessa http://www.gwg.org. 

Ghent PDF Workgroupin laati-
mat 13 suositusta perustuvat PDF/
X-3:2002 -standardiin, ja niitä so-
veltamalla PDF-tiedostoissa voidaan 
käyttää ICC-profi ileilla määriteltyjä 
RGB- ja CMYK-värejä siten, että 
PDF:t ovat yhteensopivia PDF/X-3:n 
kanssa. Näiden suositusten mukai-
sesti painokelpoiset ilmoitustiedostot 
ja originaaliaineistot voidaan välittää 
painoprosessiin.  

Suositukset on laadittu sanoma- 
ja aikakauslehti-ilmoituksille, arkki-
offsetpainolle, arkkidigipainolle, se-
ripainolle, heatset- ja coldset- painolle 
sekä suuriformaattiselle tulostamisel-
le. 

HA

Lähde: GWG

päristössä sekä ylläpitoluonteisia 
muutoksia ilmoitusvarauksia ja ilmoi-
tusaineistoja määritteleviin AdsML-
dokumentteihin. AdsML-suosituksen 
saa esittämällä pyynnön verkkosivul-
la http://www.adsml.org. 

Nyt kun painetun median suo-
situkset on saatu valmiiksi, jatkuu 
AdsML-konsortion työ interaktiivis-
ten internet-mainosten suositusten 
laatimisella. Tavoitteena on julkistaa 
suositus syksyllä 2008. 

Suomesta AdsML:n työhön ovat 
osallistuneet mm. Anygraafi n ja Kär-
kimedian edustajat.  

HA

Lähde: AsdML

Serendipity Blackmagic 
laajentaa 
näyttövedostamisen 
painosaleihin

Serendipity Software on julkistanut 
Serendipty Blackmagic -ohjelmasta ver-
sion 3,5, joka tukee näyttövedostusta 
nyt myös painosaleissa. Painosalissa oh-
jelmiston käyttöä helpottavat hipaisu-
näyttö ja dynaamiset menuvalikot. If-
ra-messuilla Serendipity Blackmagic 
-järjestelmää esiteltiin isolla, 30 tuu-
man Eizon valmistamalla LCD-näy-
töllä, jolla sanomalehden sivua voitiin 
tarkastella lähes luonnollisessa koossa. 

Ohjelmisto sisältää ICC-näytönkalib-
roinnin lisäksi usean näytön kalibroin-
nin hallinnan. Sitä voidaan käyttää 
myös etävedostukseen esimerkiksi sa-
telliittipainoissa. Asiakas/palvelin -oh-
jelma mahdollistaa rajattoman käyttä-
jämäärän.

Siviilipainoille uusi versio tuo muun 
muassa painotyön nopean vertailun use-
ammalla painoprofi ililla, prima- ja se-
kundapuolen läpikuultavuuden simu-
loinnin, sivujen ja sivuparien katselu ja 
vedostus arkkiasemoidusta alkuperäi-
sestä sekä CIP3-tiedostojen luomisen. 

Serendipity Blackmagic vedos- ja 
näyttövedospalvelin muodostaa vedos-
tietonsa ripatuista tiedostoista, ja se 
voidaan liittää useimpiin digitaalisiin 
työnkulkujärjestelmiin. 

HA

Lähde: KTA-Yhtiöt Oy

PDF:stä ISO-standardi

Adobe PDF-tiedostoformaatin 
versio 1.7 on hyväksytty ISO:n stan-
dardiksi 13 kuukauden käsittelyn jäl-
keen. Standardin numero on ISO 
32000. 

HA

Lähde: Abobe Systems

http://www.adsml.org
http://www.gwg.org
http://www.gwg.org/siteen/content/specifications/job_ticketing.php?msi=78,82
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ApogeeX InkSave 
säästää painoväriä

Agfa on julkistanut InkSave-mo-
duulin ApogeeX-työnkulkuun. Ag-
fan mukaan InkSave säästää väriä 
8-25 prosenttia ilman että värilaatu 
heikkenee. InkSave tekee työskente-
lyn painokoneella vakaammaksi, sillä 
neutraalien värien hallinta on yksin-
kertaisempaa ja kohdistusvirheiden 
kompensaatio helpompaa kuin perin-
teisillä värierotteluilla. Pienemmän 
värimäärän ansiosta myös värin kui-
vumis- ja painokoneen kuntoonlait-
toajat lyhenevät. 

ApogeeX InkSave perustuu tiet-
tyyn tulostusprofi iliin, joka korvaa 
CMYK-värit sellaisilla väreillä, joi-
den vaikutelma on sama kuin CMYK-
väreillä. Kyse on alivärinpoistosta ja 
harmaakomponentin korvaamisesta 
mustalla painovärillä InkSave-sovel-
luksen algoritmin mukaan.  

HA

Lähde: Agfa Gevaert

Apple iPhone 
etävedostukseen 
Helioksen 
palvelinratkaisulla

Helppokäyttöisyydestään kiitel-
lystä Apple iPhone-matkapuhelimes-
ta voi tulla prepress-ammattilaisten 
päätelaite. Saksalainen Helios Soft-
ware on esitellyt Web-Share UM+ 
-nimisen palvelimen, jonka avulla 
kirjapaino voi olla yhteydessä myös 
iPhone-laitetta käyttäviin asiakkai-
siin ja mainostoimistoihin.

Käyttäjä pääsee iPhonen ja selain-
käyttöliittymän avulla katselemaan 
Web-Share-palvelimella olevia kuvia, 
sivuja, Indesign- ja QuarkXpress-do-
kumentteja sekä painotöitä. Aineistot 
voivat olla joko matala- tai korkeare-
soluutioisia. Helios lupaa aineistojen 
olevan jopa värihallittuja  eikä läpi-
näkyvien pintojenkaan näyttämises-
sä pitäisi olla ongelmia. iPhone ei ole 
tällä hetkellä Suomen markkinoilla. 

Tekniikan kehittyessä kirjapaino-
jen asiakkaat eivät ole sidottuja pöy-

Canonilta tulostuksen-
hallintaohjelmiston  
uusi versio 

Canon on julkistanut uuden 
uniFLOW Output Manager -version. 
Toimisto- ja ammattikäyttöön suun-
niteltu ratkaisu sisältää muun muas-
sa Access Control List -toiminnon 
(ACL), jota käytetään yleisesti käyt-
töjärjestelmissä määritettäessä yksit-
täisten käyttäjien tai käyttäjäryhmien 
käyttöoikeuksia. 

Nyt yritykset voivat asettaa rajoi-
tuksia tai käyttöoikeuksia myös eri 
laitetoiminnoille, kuten kopioinnil-
le, tulostamiselle, lähettämiselle tai 
skannaukselle sekä laitteiden ominai-
suuksille, kuten väritulostukselle tai 
yksipuoliselle kopioinnille. Painoalan 
palveluntarjoajat voivat ACL-toimin-
nallisuuden avulla luoda asiakaskoh-
taisia kansioita ja asiakirjoja online-
arkistoihin. Myös käytettävyyttä on 
parannettu. Kun käyttäjä kirjautuu 
järjestelmään tunnuksillaan, hän nä-
kee vain ne laitteen toiminnot, joita 
hän tarvitsee omassa työssään.

HA

Lähde: Canon Oy

täkoneen äärelle, vaan voivat kom-
mentoida tai hyväksyä painotöitään 
myös liikkeellä ollessaan.  

HA

Lähde: www.helios.de

Canonilta ja EFI:ltä Fiery 
Central 
-työnkulkuohjelmisto

Canon ja EFI ovat julkistaneet 
pdf-pohjaisen Fiery Central -työnkul-
kuohjelmiston, joka koostuu kolmes-
ta moduulista Fiery Central Focus, 
Fiery Central Flow ja Fiery Central 
Balance. Se sopii tehokkaisiin digi-
painoympäristöihin kuten Canonin 
imagePRESS-sarjan laitteiden ohjaa-
miseen. 

Fiery Central Focus -moduulin 
EFI-ajuri helpottaa töiden määrittele-
mistä, lähettämistä ja valvomista työn 

eri vaiheissa. Työnkulkukansioiden 
avulla tulostustöiden valmistelu voi-
daan automatisoida. EFI Scan puo-
lestaan mahdollistaa sekä mustaval-
koisten että värillisten asiakirjojen 
skannaamisen ja liittämisen työnkul-
kuun.

Fiery Central Flow yhdistää tie-
dostojen muuntamisen, prefl ight-tar-
kastuksen, lisävärienhallinnan sekä 
hyväksyntä-, reititys- ja vedostuspro-
sessit prepressin työnkulkuihin.

Fiery Central Balancen avulla 
käyttäjät voivat jakaa mustavalko- ja 
väritulostustöitä eri laitteille, valita 
nopeimman tai sopivimman tulosti-
men tiettyä työtä varten sekä jakaa 
suurien töiden kuormaa useille lait-
teille. 

HA

Lähde: Canon Oy

Print Sells - edistää 
painotuotteiden käyttöä 
Euroopassa

Print Sells - painotuote myy 
on kampanja, jolla eurooppalaiset 
painoalan toimijat paperintuottajista 
painajiin ja kustantajista postiin edis-
tävät painotuotteiden kysyntää. Lo-
kakuussa käynnistyneen kampanjan 
tavoitteena on todistaa, miten pai-
notuote palvelee mainostajaa parem-
min kuin muut mediat. Kaikkiaan 
kampanjassa on mukana 13 Euroo-
pan maata. Joissakin maissa on myös 
maakohtaisia kampanjoita alan tu-
kemiseksi. Pohjoismaissa tämä kam-
panja pyörii englanninkielisenä, mut-
ta osoittaa silti yhteistä tahtoa ja 
voimaa. 

Kampanjaan liittyy suorapos-
tituksia, ammattilehtimainontaa ja 
esitteitä, joissa ensisijaisena kohde-
ryhmänä on markkinointiväki. Otsik-
kona on Print, Your Brand in Their 
Hands, eli printti vie brändin ku-
luttajille parhaiten. Aineistoa, mm. 
tietoa toimijoista, ohjeita ja case-
esittelyjä löytyy verkossa osoitteesta 
http://www.printsells.org/

HA

Lähde: Graafinen Teollisuus ry

http://www.helios.de
http://www.printsells.org
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Océlta nopea 
mustesuihkutulostin 
transaktiotulostukseen

Océ julkisti joulukuussa laskujen 
ja muiden liikedokumenttien tulos-
tamiseen soveltuvan JetStream-lait-
teiston, joka on tarjolla yhden ja kah-
den tulostusyksikön kokoonpanoina. 
JetStream 1100 tulostaa 492 jalkaa 
minuutissa, mikä vastaa 1074 Letter-
kokoista sivua minuutissa. 

Kahden tulostusyksikön JetStrea-
millä päästään 2148 sivuun minuu-
tissa. Toisella yksiköllä tulostetaan 
rullapaperin toinen puoli. Rullapape-
rin leveys on suurimmillaan 20,5 tuu-
maa eli 52 cm. Rullapaperille ei Océ 
mukaan ole erityisiä rajoituksia, vaan 
materiaalivalikoima on laaja. 

JetStream on ensimmäinen mus-
tesuihkutekniikkaa perustuva tulos-
tin, jonka Océ tuo markkinoille. Lai-
tetta on kehitetty yhdessä japanilaisen 
Miyakoshin kanssa. Se tulostaa pro-
sessivärit 600 dpi:n tarkkuudella. 

Tulostuspäiden valmistajan ni-
meä ei julkistettu, mutta kyseessä on 
pietsoelektroninen drop-on-demand-
mustesuihkutekniikka, jota Océ kut-
suu nimellä DigiDot. Sen avulla mus-
tepisaran kokoa voidaan vaihdella, 
minkä ansiosta väriliu’uista saadaan 
tasaisia ja väriä voidaan käyttään 
laatuvaatimusten mukainen määrä. 
Tulostuspäiden kestoikä on Océn 
mukaan markkinoiden pisin, joten 
huoltoon ja puhdistukseen kuluvan 
ajan pitäisi olla lyhyt. 

Ohjausyksikkö, Océ SRA MP 
IPDS, on Océn kehittämä. Kahden 
tulostusyksikön JetStream maksaa 
noin kolme miljoonaa euroa. Laite tu-
lee Yhdysvaltain markkinoille vuo-
den 2008 ensimmäisen vuosineljän-
neksen aikana. 

Samassa tilaisuudessa Océ esitel-
tiin värilaite ColorStream 10 000 sekä 
mustavalkoiseen tulostamiseen sopi-
vat VarioStream 8000 ja 9710 -lait-
teistot. JetStreamin tavoin nämäkin 
ovat rullakoneita, mutta toisin kuin 
JetStream, ne perustuvat elektrofoto-
grafi seen tulostustekniikkaan. 

HA

Lähde: Océ USA

Xeroxilta nopea 
värirullakone 490/980 

Xerox on julkistanut nelivärisen 
rullapaperille tulostavan digikoneen 
Xerox 490/980:n, kuten GT-lehti 
7/2007 kertoi. Xerox Oy:ltä marras-
kuussa saadun tiedotteen mukaan 
laitteen ratanopeus on 69 metriä mi-
nuutissa, mikä vastaa yksipuolises-
sa tulostuksessa noin 463 rinnakkain 
asemoitua A4-sivua, ja kaksipuoli-
sessa tulostuksessa 925 A4-sivua mi-
nuutissa. Tulostustarkkuus on 600 
dpi. Laite sopii personoitujen viestien 
liittämiseen laskuihin ja suoramark-
kinointikirjeisiin. Se kilpailee mark-
kinoilla olevien mustesuihkulaittei-
den kanssa. 

Painoalan asiantuntija Andrew 
Tribute sanoo Xeroxin tiedotteessa, 
että Xerox 480/980 tarjoaa kaksin-
kertaista tulostuslaatua lähes puoleen 
hintaan verrattuna musterullapaino-
koneisiin ja että laite tulee mullista-
maan markkinoita. Laskujen tulosta-
miseen laite on täydellinen ratkaisu, 
ja Tributen mukaan se kääntää kes-
kustelun sivukohtaisista kustannuk-
sista sivukohtaisiin hyötyihin. 

Xerox 490/980 -rullapainokone 
käyttää kosketuksetonta “fl ash fu-
sing” -kiinnitystekniikkaa, joka su-
lattaa värijauheen käyttämällä pe-
rinteisen lämmön ja paineen sijaan 
voimakkaita xenon-lamppuja kuvan 
kiinnittämiseksi paperille. Flash-tek-
niikka kuumentaa vain väriaineen ei-
kä painomateriaalin pitäisi joutua alt-
tiiksi lämmölle tai paineelle. Xeroxin 
mukaan prosessi säilyttää paremmin 
paperin kosteuden ja minimoi pape-
rin kutistumisen, käpristymisen sekä 
staattisen sähköisyyden. 

Flash-tekniikalla voidaan käyttää 
esimerkiksi itseliimautuvia tai pai-
namiselle arkoja materiaaleja, kuten 
kortteja, etikettejä, sekä vinoleikatta-
via materiaaleja, pinnoitettuja materi-
aaleja ja jopa RFID-koodiupotuksia. 
Flash-tekniikkaan liittyy uusi väriai-
ne. 

Xerox 490/890 on saatavilla Eu-
roopassa vuoden 2008 ensimmäisellä 
puoliskolla.

HA

Lähde: Xerox Oy

Xerox 4112/4127 
mustavalkotulostukseen

Xerox on julkistanut Xerox 
4112/4127 -tulostinkopiokoneen ja 
vastaavan tulostusjärjestelmän, Xe-
rox 4112/4127EPS, mustavalkotulos-
tamiseen. 

Ne tulostavat 2400 dpi:n tarkkuu-
della 110 tai 125 sivua minuutissa ja 
skannaavat 100 sivua minuutissa yk-
sipuoleisena tai kaksipuolisena. Uu-
sien laitteiden tulostusalustojen vali-
koimaan kuuluvat myös päällystetyt 
materiaalit, ja niissä on 20-sivuinen 
vihkotaittolaite esimerkiksi esitteiden 
ja kurssimateriaalien viimeistelyyn.

Työnkulkuvaihtoehtoina on integ-
roitu kopio- ja tulostuspalvelin, mm. 
transaktiotulostukseen soveltuva Xe-
rox FreeFlow-tulostuspalvelin tai Fie-
ry EX -tulostuspalvelin. 

HA

Lähde: Xerox Oy

Xeroxilta DocuColor 
7000AP

Xerox on julkistanut DocuColor 
7000AP -digikoneen, joka asetuksella 
“All Weights” tulostaa 70 sivua minuu-
tissa tulostusmateriaalista riippumatta 
ja tuottaa mattapintaisen painojäljen. 
“Single Weight” -valinnalla tulostus-
nopeus vaihtelee painomateriaalin mu-
kaan ja sen avulla saavutetaan kiiltä-
vämpi tulostusjälki. Kolmas, “Mixed 
Media” -valinta optimoi eri paperilaa-
tuja ja -alustoja käyttävät tulostustyöt. 

Xerox DocuColor 7000AP:lla voi-
daan tulostaa 2400 dpi:n tulostusreso-
luutiolla 60 - 300 g/m2 alustoille, itse-
jäljentävistä kaavakkeista synteettisille 
materiaaleille. Laite sopii myös muut-
tuvan tiedon tulostukseen esimerkiksi 
suoramarkkinointimateriaaleihin. 

Laitteeseen voi valita joko Xerox 
FreeFlow® Print Server 6.0 -, Xerox EX 
Colour Server powered by EFI Fiery® 
- tai Xerox CX Colour Server powe-
red by Creo® -väripalvelimen. Palveli-
met mahdollistavat vaivattoman töiden 
käsittelyn ja hallinnan sekä kehittyneet 
värinhallintaominaisuudet. 

HA

Lähde: Xerox Oy
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Eizolta 30 tuuman 
ColorEdge-näyttö

Eizo on esitellyt 30 tuuman lai-
tekalibroitavan ColorEdge CG301W 
30” laajakuvanäytön. Näyttö on tar-
koitettu kuvien ja liikkuvan kuvan 
esittämiseen silloin kun värit pitää 
esittää tarkasti. ColorEdge Se pys-
tyy toistamaan 100 prosenttisesti NT-
SC ja 97 prosenttisesti Adobe RGB 
-väriavaruudet. Näyttö soveltuu erin-
omaisesti esimerkiksi näyttövedos-
tukseen, koska sillä pystytään tois-
tamaan graafi sella alalla yleisesti 
käytössä oleva ISO-coated -väripro-
fi ili. Näytöt kalibroidaan tehtaalla, 
minkä ansiosta niiden kalibrointi on 
luotettavaa myös itse tehtynä. 

HA

Lähde: KTA-Yhtiöt Oy

Canonilta uusia 
imagePROGRAF- 
suurkuvatulostimia

Canon on tuonut markkinoille 
kuusi uutta suurkuvatulostinta. Uu-
sista laitteista kaksi on omimmillaan 
silloin kun tavoitellaan tulostusnope-
utta ja edullisia tulostuskustannuksia. 
Canon imagePROGRAF iPF8000S ja 
iPF9000S ovat 8-väritulostimia, jot-
ka tulostavat parhaimmillaan 37,4 m2 
tunnissa. Niiden säästötulostusmah-
dollisuudella värienkulutusta voi vä-
hentää jopa 20 prosenttia.

Toiset kaksi uutuutta imagePRO-
GRAF iPF5100 ja imagePROGRAF 
iPF6100 sopivat valokuvauksen, tai-
teen ja suunnittelun alueelle. Tulos-
tuslaatua on kehitetty lisäämällä neljä 
uutta värikoostumusta ja parantamal-
la värienkestoa. iPF5100 ja iPF6100 
soveltuvat 17 ja 24 tuuman tulostus-
kokoon.

Edellisten pohjalta kehitetyt Ca-
non imagePROGRAF iPF8100 ja 
iPF9100 ovat 44 tuuman ja 60 tuuman 
tulostuskokoon soveltuvia suurkuva-
tulostimia. Nämä 12-väritulostimet 
ovat erinomaisia valokuvatulostuk-
sen, taiteen, julisteiden tuotannon 
ja suunnittelun työvälineitä. iPF8100 
ja iPF9100 käyttävät kahta tulos-
tuspäätä, mikä nostaa tulostuksen 
tarkkuutta. Tulostimissa sovelletaan 
Kyunos-värinhallintateknologiaa, 
jonka ansiosta tulosteiden väri voi-
daan sovittaa niiden käyttöympä-
ristön valaistukseen. Lisäksi uusilla 
väreillä syntyy  kestävämpi ja vähä-
rakeisempi tulostusjälki.  

HA

Lähde: Canon Oy

Adobe ja Yahoo: 
Dynaamisesti näytettäviä 
mainoksia pdf-
tiedostoihin

Internet-yritys Yahoo ja Adobe 
kehittävät tekniikkaa, jonka avulla 
pdf-tiedostoihin voidaan liittää mai-
noksia dynaamisesti. Ainakin kon-
septin kehitysvaiheessa Yahoolla on 
yksinoikeus mainosten syöttämiseen, 
joka tapahtuu silloin kun käyttäjä 
lukee pdf-tiedostoja. Tavoitteena 
luonnollisesti on, että syötettävien 
mainosten aihepiirit liittyvät pdf-tie-
dostoihin. 

Tähän saakka pdf-dokumenteis-
sa on voitu esittää vain staattisia 
mainoksia. Dynaamisia mainoksia si-
sältävät pdf-tiedostot tarjoavat mai-
nostajille uuden mainosmedian ja 
kuluttajille mahdollisuuden lukea 
mainoksilla rahoitettuja pdf-tiedos-
toja. Verkkomainonnassa Yahoo on 
tähän saakka jäänyt alan ykkösen 
Googlen varjoon. 

HA

Lähde: mm. Tietoviikko

Google aikoo tarjota 
tallennuskapasiteettia 
verkkopalveluna

Google aikoo tiettävästi tuoda in-
ternetin käyttäjille uuden tallennus-
palvelun, jossa se tarjoaa muistitilaa 
normaalisti käyttäjien tietokoneille 
tallennettaville tiedostoille. Tällaisia 
tiedostoja ovat tekstidokumentit, di-
gitaalinen musiikki, videot ja kuvat. 
Ajatuksena on, että käyttäjällä olisi 
pääsy näihin tiedostoihin miltä ta-
hansa internetin tietokoneelta tai in-
ternetissä olevalta mobiililaitteelta. 
Salasanalla suojattu palvelu tarjoai-
si mahdollisuuden myös tiedostojen 
jakamisen muiden internet-käyttäjien 
kanssa. Palvelu on rakennettu siten, 
että käyttäjät saavat tietyn muistiti-
lan ilmaiseksi käyttöön, ja lisämuis-
tista veloitetaan. My Stuff -työni-
mellä tunnettu palvelu avattaneen 
aikaisintaan keväällä 2008. Toteu-
tuessaan se tulee haastamaan eten-
kin Microsoftin. Wall Street Journal 
huomauttaa, että tällainen palvelu vie 
Googlen taas kerran tekijänoikeusky-
symysten äärelle, jos tallennuspalve-
lu sallii käyttäjien kesken tapahtuvan 
musiikin ja videoiden jakamisen.  

HA

Lähde: mm. WSJ

Photoshopista 
verkkoversio Express

Adobe Systems tarjoaa vielä vuo-
den 2007 puolella Photoshop-kuvan-
käsittelyohjelmastaan internetissä toi-
mivan version. Photoshop Express 
tulee tarjolle verkossa oleviin ku-
vapalveluihin kuten Shutterfl y- ja 
Photobucket. Internetin tunnetuim-
piin kuvapalveluihin lukeutuvassa 
Flickrissä on jo tarjolla Picnik-ku-
vasovellus. Sovellusten siirtyminen 
verkkoon on vuonna 2007 voimistu-
nut tietotekninen trendi, joka kanni-
balisoi tietotekniikkayhtiöiden ohjel-
mistolisensseistä saamia tuloja. 

HA

Lähde: mm. CNET
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Facebook ja ABC News 
yhteistyöhön

Yhteisöpalvelu Facebookin jä-
senet voivat seurata ABC Newsin 
toimittajien tekemiä raportteja ja vi-
deoita sekä osallistua kyselyihin ja 
väittelyihin Facebookin US Politics 
-osiossa. 

Politiikka ei tulevista Yhdysval-
tojen presidentinvaaleista huolimatta 
ole kovin suosittua, sillä joulukuun 
alkupuolella Facebookissa oli vain 
8800 US Politics -osion päivittäistä 
käyttäjää, mikä vastaa kolmea pro-
senttia Facebookin käyttäjistä. 

Myös muut mediatalot, kuten 
New York Times ja Washington Post 
ovat tehneet sisältöä Facebookiin, ja 
monet mediat ovat kutsuneet Face-
book-käyttäjiä sivuille, joilla seura-
taan toimittajien raportointia Yhdys-
valtain politiikasta.  

HA

Lähde: IHT

Reportteri-palvelu 
välittää kuvat ja videot 
lehtiin ja tv-yhtiöille

Reportteri-niminen palvelu, jon-
ka verkko-osoite Suomessa on www.j 
ulkaisuun.fi , on valittu vuoden inno-
vatiivisimmaksi mobiilisovellukseksi 
Nokia Innovation Party -tapahtumas-
sa. Kilpailussa oli mukana 12 sovel-
lusta eri puolilta maailmaa. Report-
teri-palvelun avulla älypuhelimien 
käyttäjät voivat lähettää kuvia ja vi-
deoita palvelussa mukana olevien jul-
kaisijoiden järjestelmiin. Ennen ku-
vasisällön lähettämistä puhelimeen 
pitää asentaa maksuton Mobile Ci-
tizen Reporter -sovellus. Mahdolli-
set tietoliikennekustannukset tulevat 
käyttäjän maksettavaksi. 

Tällä hetkellä palvelussa ovat mu-
kana Helsingin Sanoma, Maaseudun 
Tulevaisuus, MTV3 ja YLE, jotka 
maksavat mukanaolostaan kuukausi-
maksua. Lisäksi julkaisijoille voi koi-
tua aloituskustannuksia, joita syntyy, 
kun Reportteri-palvelun taustajärjes-
telmä yhdistetään julkaisijan järjes-
telmiin. Julkaisut voivat asettaa omia 
ehtoja, jotka lähettäjän tulee hyväk-
syä materiaalia lähettäessään. 

Reportteri-palvelun on kehittä-
nyt Fromdistance, joka on virolainen 
vuonna 2004 perustettu ja yksityises-
sä omistuksessa oleva yritys. 

HA

Lähde: mm. Fromdistance

Reaaliaikaisia 
virtuaalimaailmoja eri 
medioihin

Kärkijoukkue Productions Oy ra-
kentaa reaaliaikaisia 3D-virtuaali-
maailmoja, animaatioita sekä ääni- ja 
jälkituotantoja mainoksiin, elokuviin 
ja peleihin. Virtuaalimaailmat raken-
netaan karttapohjien, ilmakuvien, ra-
kennuspiirustusten, kaavoitussuunni-
telmien ja valokuvien pohjalta. 

Kärkijoukkue Productionsin tär-
keimpiä asiakkaita ovat Sub-Tv, WS-
OYPro ja RAY. Yhtiö on mallin-
tanut muun muassa Kotkan lähellä 
sijaitsevan Santalahden lomakylän 
(www.santalahti.fi ) ja parhaillaan on 
menossa Helsinki-Vantaan lentoase-
man ympäristön Aviapoliksen visua-
lisointi, joka esittää myös millainen 
alue on 20 vuoden kuluttua. 

HA

Lähde: mm. ContentBusiness

Blogien asema 
tiedonlähteinä vahvistuu

Copyright Clearance Center on laa-
jentanut lisensiointipalvelujaan blogei-
hin, joista on tullut tärkeitä tiedonlähtei-
tä. Yli tuhannen suositun blogin sisällöt 
ovat tarjolla Newstexin kautta, joka vä-
littää muun muassa uutisia ja monien 
julkaisujen kuten sanoma- ja aikakaus-
lehtien sisältöjä. Järjestelyn avulla blo-
gien sisältöjä voidaan siirtää yritysten 
sisäisille sivustoille kun aikaisemmin 
oli tyytyminen pelkästään blogiin joh-
tavaan linkkiin. Blogien kirjoittajille jär-
jestely tuo tuloja rojalti-maksuina.  

HA

Lähde: Seybold Report

Zinio vie aikakauslehdet 
matkapuhelimiin

Lehtien ja kirjojen sähköisten nä-
köisversioiden julkaisemiseen eri-
koistunut Zinio on julkistanut Zinio 
Mobile Newsstand -palvelun, jonka 
sisällöt ovat luettavissa Apple iPhone 
ja iPod Touch -päätelaitteilla. Kustan-
tajille palvelu tarjoaa uuden kanavan 
liikkuvien yleisöjen tavoittamiseen. 
Alkuvaiheessa kuluttajat voivat lukea 
lehtien sisältöjä ilamiseksi. Palvelus-
sa on muun muassa American Pho-
to, Car & Driver, Macworld, Playboy 
ja Technology Review -lehdet. Apple 
iPhone ei vielä ole myynnissä Suo-
messa. 

HA

Lähde: Zinio

Journalism 2.0 
selviytymisopas 
toimittajile

Amerikkalaisen Mark Briggsin 
mukaan toimittajilla on tällä hetkellä 
käytössä kaikkien aikojen parhaim-
mat toimitustyössä tarvittavat työka-
lut, joiden avulla lukijoita voidaan 
palvella ja tarinoita kertoa eri me-
dioissa. Jos rakastaa journalismia, 
on pakko rakastaa myös välineitä, 
joilla syntyy vuorovaikutusta yleisön 
kanssa, ja jotka hävittävät ajan ja pai-
kan tuomat rajoitukset, toteaa Briggs. 
Hän on kirjoittanut aiheesta ansiok-
kaan teoksen Journalism 2.0: How to 
Survive and Thrive. A digital litera-
cy guide for the information age. Sen 
sähköinen versio on ladattavissa verk-
ko-osoitteessa http://www.kcnn.org/
resources/journalism_20/

HA

Lähde: Knight Citizen News 
Network 

http://www.julkaisuun.fi
http://www.julkaisuun.fi
http://www.kcnn.org/resources/journalism_20/
http://www.kcnn.org/resources/journalism_20/
http://www.santalahti.fi
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Yhdysvalloissa 
painettujen 
sanomalehtien 
mainostulot romahtivat, 
verkkomainonta ei 
paikkaa lovea

Yhdysvalloissa sanomalehtien il-
moitustulot putosivat vuoden kolman-
nella neljänneksellä 7,4 prosenttia. 
Lukua on synkistänyt asuntomarkki-
noiden epävarmuus, mikä on vähen-
tänyt asuntoilmoittelua,  Luokitelluis-
sa ilmoituksissa pudotusta vuoteen 
2006 verrattuna oli 17 prosenttia ja 
vähittäiskaupan ilmoituksissa noin 
viisi prosenttia. 

Kaikkiaan painettujen sanoma-
lehtien ilmoitustulot vähenivät yhdek-
sän prosenttia, ja verkkopalveluiden 
ilmoitustulot kasvoivat 21 prosenttia 
edellisvuodesta. Kolmannella vuosi-
kolmanneksella printin ilmoitustulot 
olivat 10,1 miljardia ja verkon 773 
miljoonaa dollaria. Hyvästä kasvusta 
huolimatta sanomalehtien tulot verk-
komainonnasta kasvavat hitaammin 
kuin koko verkkomainostilan mark-
kinat, jotka kasvoivat kolmannella 
vuosineljänneksellä yli 25 prosent-
tia. 

Toisessa uutisessa, jossa käsitel-
tiin IBM:n Global Business Servicen 
tekemää tutkimusta, puolet mainos-
alan johtajissta uskoo, että muun mu-
assa Googlen ja Yahoon käyttämät 
avoimet mainonnan mallit kaappaa-
vat kolmanneksen perinteisten me-
dioiden nykyisin saamista mainostu-
loista.  Yli puolet kaikista vastaajista, 
joukossa myös kuluttajia, uskoo pe-
rinteisen televisiomainoksen mer-
kityksen vähenevän selvästi lähi-
vuosina interaktiivisen mainonnan 
kustannuksella. 

HA

Lähde: mm. NAA

Ifralta hakukone 
sanomalehtialalle

Sanomalehtien eurooppalainen 
yhteistyöorganisaatio Ifra on ilmoit-
tanut julkistavansa tammikuussa sa-
nomalehtialalle hakukoneen, jolla on 
helppo hakea sanomalehtialaa koske-
via uutisia, tietoa ja raportteja. Kaksi 
vuotta vireillä olleessa hankkeessa on 
indeksoitu lukuisia globaaleja sano-
malehtialan tiedonlähteitä. Hakuko-
neella löytyvien tietojen käytössä voi 
olla rajoituksia niille, jotka eivät ole 
Ifran jäseniä tai joilla ei ole voimas-
sa olevaa lupaa tietojen hyödyntämi-
seen.  

HA

Lähde: mm. journalism.co.uk

Verkkomediat vahvistavat 
asemiaan

European Interactive Advertising 
Associationin (EIAA) Mediascope 
Europe Study -tutkimuksen mukaan 
65 prosenttia eurooppalaisista netin 
käyttäjistä vierailee uutispalvelussa 
vähintään kerran kuukaudessa. Uu-
tisten jälkeen seuraavaksi eniten kiin-
nostavat paikalliset tiedot (52 %) ja 
matkailupalvelut (51 %). 

Vastaajista 28 prosenttia luki vä-
hemmän sanomalehtiä, koska uuti-
sia on tarjolla netissä. 40 prosenttia 
myönsi vähentäneensä television kat-
selua ja 22 prosenttia kuunteli radio-
ta vähemmän. Vajaa kolmannes vas-
taajista oli kuunnellut netissä jaeltuja 
radio- ja tv-ohjelmia. EIAA:n tut-
kimuksen mukaan verkkomedioiden 
suosio tulee kasvamaan nykyisestä. 

Tutkimusta varten haastateltiin 
noin 7000 ihmistä Britanniassa, Sak-
sassa, Ranskassa, Espanjassa, Ita-
liassa, Belgiassa, Alankomaissa ja 
Skandinaviassa. 

HA

Lähde: Journalism.co.uk

Facebookin käyttäjistä ei 
tehdä pakolla 
mainostajia

Marraskuussa julkistettu Face-
bookin hanke valjastaa palvelu ja sen 
käyttäjät mainostajien tarpeiden tyy-
dyttämiseksi ei onnistunut suunnitel-
mien muukaan. Suuren vastustuksen 
takia käyttäjät voivat ottaa omassa 
profi ilissaan kiistellyn Beacon-omi-
naisuuden pois päältä, jolloin käyttä-
jän kuvalla ei saa mainostaa hänen 
käyttämiään verkkopalveluita muille 
Facebook-käyttäjille. Käyttäjien pai-
nostuksesta Facebook taipui siihen, 
että kiistelty Beacon on oletusarvoi-
sesti pois päältä ja käyttäjän päätettä-
väksi jää Beaconin laittaminen pääl-
le. 

HA

Lähde: mm. Tietoviikko

Google Knol haastaa 
Wikipedian  

Hakukoneyhtiö Google haastaa 
Wikipedian oppimiseen liittyvällä 
Knol-palvelulla, jonka sisällön tuot-
tavat verkon käyttäjät. Palvelu tarjo-
aa helppokäyttöiset työkalut sisältö-
jen editoimiseen, ja varmistaa, että 
käyttäjien luomat materiaalit näkyvät 
hakutuloksissa. Toisin kuin Wikipe-
dia Knol-palvelu näyttää materiaalin 
laatijat ja heidän henkilöprofi ilinsa. 
Se kattaa kaikki aihealueet tieteestä 
ja lääketieteellisestä tiedosta aina tee-
se-itse-ohjeisiin. Palvelun julkistus-
aikataulua ei ole kerrottu. 

HA

Lähde: mm.TiVi
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Blogilista.fi Sanoma 
Digitalille

SanomaWSOY:öön kuuluva Sa-
noma Digital Oy on ostanut 
Blogilista.fi :n liiketoiminnan Manta 
Ray Holdings Oy:ltä. Kauppasum-
maa ei julkistettu. 

Blogilista.fi  on palvelu, joka ko-
koaa yhteen suomalaisia tai suoma-
laisiin aiheisiin liittyviä blogeja. Täl-
lä hetkellä Blogilista.fi -palveluun on 
rekisteröitynyt yli 12 400 suomalais-
ta tai suomalaisiin aiheisiin liitty-
vää blogia. Blogilista palvelee blogeja 
seuraavaa yleisöä, ja bloggaajille se 
on myös merkittävä markkinointika-
nava. 

Sanoma Digital aikoo kehittää 
Blogilista.fi -palvelua yhteistyössä sen 
aikaisempien kehittäjien ja käyttäjä-
kunnan kanssa entistä monipuolisem-
maksi ja helpommin lähestyttäväk-
si.  

HA

Lähde: SanomaWSOY

Alma Media avaa 
City24-asuntoportaalin 
Kroatiassa

Alma Median Markkinapaikat-
ryhmä avaa City24-asunto- ja kiin-
teistöportaalin Kroatiaan. City24 toi-
mii jo Baltian maissa, Venäjällä, 
Puolassa, Ukrainassa ja on kävijä-
määrillä mitattuna johtavia asuntoi-
hin ja kiinteistöihin keskittyviä net-
tipalveluita Euroopassa. 

Palvelun käynnistyttyä Kroatias-
sa Alma Media aikoo lanseerata 
City24-asuntoportaalin myös Bulga-
riassa sekä muissa Adrianmeren alu-
een maissa. City24-portaalin käyttäjä 
voi etsiä asuntoja ja kiinteistöjä kai-
kilta City24:n toiminta-alueilta, myös 
oman maansa rajojen ulkopuolelta. 

Suomessa City24-portaalia vastaa 
Alma Median asunto- ja kiinteistö-
kaupan palvelu Etuovi.com ja viidellä 
paikkakunnalla ilmestyvä, lähes mil-
joonaan kotitalouteen jaettava saman-
niminen asuntokaupan erikoislehti. 

HA

Lähde: Alma MediaSwelcomilta Pelikone.fi

SanomaWSOY:n sähköisen vies-
tinnän liiketoimintaryhmään kuuluva 
SWelcom on lanseerannut itse kehit-
tämänsä Pelikone.fi -verkkopalvelun. 
Pelikone.fi  on pelaajafoorumi, jossa 
kävijät voivat pelata pelejä ja jul-
kaista niitä. Muut sivustot voivat tar-
jota Pelikone.fi :n pelejä RSS-syötteel-
lä omilla sivuillaan. Pelaaminen on 
käyttäjille ilmaista, tuloja saadaan 
verkkomediatilan myynnistä. Rekis-
teröityneet käyttäjät voivat ladata pe-
likoneeseen itse tekemiään pelejään 
sekä keskustella peleistä muiden pe-
laajien kanssa.

Pelikone.fi  lanseerattiin elokuun 
alussa Assembly 07 -tapahtumassa, 
ja on kahden kuukauden aikana saa-
vuttanut noin 30 000 kävijän viikko-
tason. Uusia pelipalveluja on luvassa 
vielä tämän vuoden aikana. 

HA

Lähde: SanomaWSOY

Sanoma Digitalilta 
reseptipalvelu Foody.fi

Sanoma Digital on aloittanut yh-
teisöllisen ruokasivuston foofi .fi -pal-
velun, joka on suunnattu ruuasta, 
leivonnasta ja ruuanlaitosta kiinnos-
tuneille. Foody kerää yhteen suosi-
tuimmat kotimaiset ruokablogit sekä 
verkon kiinnostavimmat ruoka- ja re-
septilinkit. Käyttäjälle Foody.fi  tarjo-
aa paikan kerätä, jakaa ja säilyttää 
yhdessä paikassa omia ruoka- ja re-
septilinkkejä. Lisäksi he voivat jakaa 
suosikkilinkkinsä ystäviensä kans-
sa ja liittyä ruoka-aiheisiin keskus-
teluihin muiden käyttäjien kanssa. 
Ammattimaisen näkökulman ruoka-
maailmaan tarjoaa Glorian ruoka- & 
viinilehti viikoittain vaihtuvalla ruo-
ka- ja viinivinkillään. Foodyn sivuilta 
löytyvässä Pöytäpuhetta-blogissaan 
lehden toimitus pohdiskelee gourmet-
maailman ajankohtaisia ilmiöitä ja ta-
pahtumia. 

Google Book Search nyt 
myös suomeksi

Google on julkistanut kirjasisäl-
töjen hakupalvelun suomeksi. Haku-
palvelu tuottaa tulokseksi teoksia si-
ten, että käyttäjät näkevät myös miltä 
kirjan sivulta haettu tieto löytyy. Kir-
jasta riippuen teoksesta näytetään ly-
hyitä otteita tai se voi olla luettavissa 
internetissä. 

Digitaaliset teokset ovat peräisin 
joko Googlen kumppanuusohjelmas-
ta tai skannausyhteistyöstä kirjasto-
jen kanssa. Tähän mennessä Google 
on tehnyt yhteistyötä 27 eri puolilla 
maailmaa sijaitsevan kirjaston kans-
sa. Kumppanuusohjelmassa yli 10000 
kustantajaa on antanut Googlelle lu-
van teosten digitointiin. Googlen ker-
too, että mukana on myös suomalaisia 
kustantajia, joille palvelussa muka-
na oleminen tuo kansainvälistä näky-
vyyttä. 

Googlen teoshaku löytyy osoit-
teesta http://books.google.com/

HA

Lähde: mm. www.digitoday.fi

Samaa ideologiaa noudattelee Sa-
noma Digitalin elokuussa aloittanut 
tyylitaivas.fi -palvelu. Tyylitaivas on 
virtuaalinen yhteisö kaikille muodis-
ta, tyylistä ja vaatteista kiinnostuneil-
le. 

Molemmat palvelut on kehitetty 
yhdessä käyttäjien kanssa kesän 2007 
aikana. Sanoma Digitalin palveluis-
ta kehitysvaiheessa on myös mootto-
ripyöristä kiinnostuneille suunnattu 
Motomania.fi . 

Sanoma Digital on Sanoman, Sa-
noma Magazinesin ja SWelcomin 
yhteisesti omistama yhtiö, jonka 
toiminta jakautuu kolmeen liike-
toimintalinjaan: sähköisiin markki-
napaikkoihin, uusiin yhteisöllisiin 
kuluttajapalveluihin ja verkkomedia-
myyntiin. 

HA

Lähde: SanomaWSOY

http://www.digitoday.fi
http://books.google.com/
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Digitaalisen 
sanomalehtikirjaston 
sisältö laajeni

Kansalliskirjaston ylläpitämän 
Sanomalehtikirjasto tulee sisältä-
mään kaikki Suomessa ilmestyneet 
sanomalehdet vuosilta 1771–1890 eli 
noin miljoona sivua. 

Sanomalehtikirjastosta tietoa voi 
etsiä lehtiä selailemalla, vapaan sana-
haun avulla tai käyttämällä 1800-lu-
vulla tehtyä, verkkoon siirrettyä 
artikkelihakemistoa. Vanhimmat sa-
nomalehdet ovat pääosin ruotsinkie-
lisiä, mutta kirjasto sisältää myös 
runsaasti suomenkielisiä sekä muun 
muassa joitakin saksankielisiä leh-
tiä. 

Sanomalehtikirjasto on toteutet-
tu Kansalliskirjaston, opetusministe-
riön, Varastokirjaston ja alueellisen 
EU-rahoituksen avulla. Historiallinen 
sanomalehtikirjasto on ollut verkossa 
vuodesta 2001.  

HA

Lähde: Kansalliskirjasto

Million Book Project 
tarjoaa verkossa 1,5 
miljoonaa kirjaa 

Kansainvälinen Million Book 
Project on digitoinut vuodesta 2002 
lähtien yli 1,5 miljoonaa kirjaa, jotka 
löytyvät Universal Libraryn verkko-
palvelusta (www.ulib.org). Yli puo-
let skannatuista teoksista on sellaisia, 
joiden tekijänoikeudet ovat vanhentu-
neet tai joille tekijänoikeuksien hal-
tijat ovat antaneet digitointiluvan. 

Tällä hetkellä kuitenkin vain noin 
10 prosenttia teoksista on luettavis-
sa ilmaiseksi. Näitä ovat kaikki en-
nen vuotta 1923 julkaistut teokset. 
Tekijänoikeuksien alaisista teoksista 
palvelu näyttää otsikkosivun ja muita 
sivuja siten, että näytettyjen sivujen 
määrä on alle 10 prosenttia kirjan si-
vuista. Kirjojen aihepiirit käsittelevät 
muun muassa tähtitiedettä, biologiaa, 
insinööritieteitä, matematiikkaa, mu-
siikkia, lakia ja uskontoa. 

Monien teosten sisältö on haet-
tavissa, sillä skannausvaiheessa teks-
ti on muunnettu tietokoneen ymmär-
tämään muotoon. Tämä sallii myös 
online-teosten sisällön muotoilun ja 
sovittamisen erikokoisille näyttölait-
teille. 

Million Book Project -hanketta 
ovat johtaneet Carnegie Mellon Uni-
versity Yhdysvalloissa, Zhejiang Uni-
versity Kiinassa, Indian Institute of 
Science Intiassa ja viimeisenä hank-
keeseen liittynyt Alexandrian kirjas-
to Egyptissä. Million Book Projec-
tin ohella kirjoja ja lehtiä skannataan 
monissa hankkeissa eri puolilla maa-
ilmaa. Muista merkittävistä kirjojen 
skannaushankkeista ovat vastanneet 
Google, Microsoft ja Internet Archi-
ve. 

Million Book Project on saanut 
3,5 dollarin rahoituksen National 
Science Foundationilta sekä merkit-
täviä lahjoituksia tietokonelaitteiden 
ja ohjelmistojen valmistajilta. Lisäksi 
Intia, Kiina ja Yhdysvallat myönsivät 
hankkeelle kukin 10 miljoonaa rahoi-
tuksen. 

Rahoitus käytettiin etupäässä 
skannauslaitteiden hankintaan ja onli-
ne-palvelussa tarvittavien luetteloin-
timenetelmien kehittämiseen. Skan-

naustyötä on tehty pääosin Kiinassa 
ja Intiassa. 

Million Book Project jatkuu. Ta-
voitteena on laajentaa kirjojen digi-
tointia ja etsiä ratkaisua sellaisten te-
osten, joiden painoksen on myyty 
loppuun ja tekijänoikeudet voimassa, 
saatavuudelle.

HA

Lähde: Carnigie Mellon 
University

Edita osti 40 prosenttia 
BrandSystemsistä 

Edita on ostanut 40 prosenttia 
BrandSystemsin osakkeista. Brand-
Systems on yksi Ruotsin johtavista 
markkinoinnin resurssienhallintaan 
ja operatiiviseen brändinhallintaan 
järjestelmiä tarjoavista yhtiöistä. Se 
tarjoaa ohjelmistoalustoja, joiden 
avulla yritykset voivat tehostaa, vi-
sualisoida ja kontrolloida tavara-
merkkejään riippumatta käytettävis-
tä viestintäkanavista. Edita on tehnyt 
yhteistyöt BrandSystemsin kanssa yli 
vuoden ajan. BrandSystemsillä on yli 
46 000 rekisteröityä käyttäjää noin 
135 maassa.

HA

Lähde: Edita Oyj

Pearson myy Les Echosin  

Financial Timesin kustantaja 
Pearson myy sen omistuksessa ole-
van ranskalaisen taloussanomalehti-
yksikkö Les Echosin 240 miljoonal-
la eurolla. Ostajana on ranskalainen 
luksustuoteyhtiö LVMH, jonka tuo-
temerkkejä ovat muun muassa Luis 
Vuitton, Möet et Chandon ja Hennes-
sy. Vuonna 2006 Les Echosin liike-
vaihto oli 126 ja liikevoitto 10 miljoo-
naa euroa. 

Kaupalla Pearson toteuttaa suun-
nitelmaa, jonka tavoitteena on tehdä 
englanninkielisestä Financial Time-
sista globaali brändi. Vuonna 2004 
Pearson myi osuutensa espanjakie-
lisestä talouslehti Expansionista, ja 
parhaillaan yhtiö neuvottelee FT 
Deutschlandin 50 prosentin omistus-
osuutensa myynnistä Spiegel Verla-
gille. 

HA

Lähde: mm. PressGazette

http://www.ulib.org
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Kaupunkilehdille yhteinen 
ilmoitusmyynti

Kahdeksan kaupunkilehden (ilmais-
lehden) kustantajaa perustaa yhteisen 
ilmoitusmyyntiorganisaation, joka myy 
ilmoitustilaa ja välittää ilmoitusaineis-
tot 24 kaupunkilehteen. Yhtiön perus-
tamisella tavoitellaan valtakunnallisen 
ja alueellisen ilmoitusmyynnin kasvat-
tamista. Kaikki mukana olevat lehdet 
ovat tabloid-kokoisia, mikä helpottaa il-
moitustilan myyntiä. 

Uudessa ilmoitusmyyntiorganisaa-
tiossa ovat mukana Sanoma Kaupunki-
lehdet Oy, TS-Yhtymä Oy, Esan Kirja-
paino Oy, Keskisuomalainen Oyj, Alma 
Media Oyj, Ilkka-Yhtymä Oyj, Pohjois-
Karjalan Kirjapaino Oyj ja KalevAa 
Kustannus Oy. Mukana ei ole Eero Leh-
den omistuksessa oleva Suomen Lehti-
yhtymä. 

Aikaisemmin kaupunkilehtien il-
moitusmyynnin on hoitanut Kaupunki-
media, joka on välittänyt ilmoituksia 
48 Kaupunkilehtien Liiton jäsenlehteen. 
Uuteen yhtiöön kuuluvat lehdet jatkavat 
Kaupunkilehtien Liiton jäseninä. 

HA

Lähde: mm. SanomaWSOY

Hansaprint keskittää 
suoramarkkinoinnin 
tuotannon Turkuun

Hansaprint lopettaa Ruotsin Väs-
teråsissa sijaitsevan Hansaprint Di-
rekt AB:n toiminnan ja siirtää suo-
ramarkkinointipalvelujen tuotannon 
Turkuun Artukaisten Direct-tehtaal-
le. Keskittäminen vahvistaa Turun 
Direct-tehtaan asemaa Pohjoismai-
den suurimpana digitaalisena väritu-
lostuskeskuksena. Toiminta tehostuu, 
sillä yhdessä tehtaassa kapasiteetti 
voidaan hyödyntää paremmin ja toi-
mitusaikoja lyhentää jakamalla kuor-
ma useammalle koneelle. Näin kai-
kille lähimarkkinoille, kuten Ruotsiin 
ja Venäjälle, voidaan tarjota nykyistä 
laajempi tuote- ja palveluvalikoima.  

HA

Lähde: Hansaprint Oy

PrintCity ja FujiFilm 
yhteistyöhön Drupassa

FujiFilm esittelee XMF prep-
ress-työnkulkuteknologiaansa Dru-
pa-messuilla oman osastonsa ohella 
myös PrintCity Workfl ow Integ-
ration & Networking Competence 
-keskuksessa. PrintCity-hallin de-
monstraatioissa esitellään painopro-
sessien integraatiota, jonka perusta 
on JDF-suosituksessa. Drupa 2008 on 
9.5.–11.6. Düsseldorfi ssa. 

HA

Lähde: KTA-Yhtiöt Oy

Alasatakunnalle 
Anygraafin ilmoitus- ja 
levikkijärjestelmät

Paikallislehti Alasatakunta hank-
kii Anygraafi lta AProfi t-ilmoitusjär-
jestelmän sekä CProfi t-levikki- ja ja-
kelujärjestelmän. AProfi t kattaa koko 
ilmoitushallintaketjun ja -toiminnot: 
varaus, vastaanotto ja valmistus. Uu-
tena ominaisuutena AProfi tissa on 
nettituotteiden, muun muassa ban-
nereiden varaaminen ja näköisleh-
tien hallinta. CProfi t-järjestelmässä 
uutta on puolestaan työkalut kam-
panjabudjetointiin sekä laajennetut 
itsepalvelumahdollisuudet. 

Anygraafi n toimitusjohtajan Han-
nu Inbergin mukaan Alasatakunta on 
sopiva yhteistyökumppani järjestel-
mäintegraation jatkokehitykselle leh-
dessä jo ennestään käytössä olevien 
järjestelmien osalta. Hän ennakoi, et-
tä nyt tarkennettavasta paketista tu-
lee sopiva ratkaisu myös muiden 
vastaavanlaisten järjestelmäkokonai-
suuksien pohjaksi. Alasatakunnan 
toimitusjärjestelmä on Scoop, jota 
on vuoden 2007 aikana laajennettu 
näköislehtiratkaisulla. 

Alasatakunta on Euran, Kiukais-
ten, Köyliön, Lapin, Säkylän ja Ylä-
neen paikallislehti, joka ilmestyy 
kaksi kertaa viikossa. Alasatakunnan 
levikki vuonna 2006 oli noin 11 000. 
Lehden julkaisija on Pyhäjärviseudun 
Paikallislehti Oy. 

HA

Lähde: mm. Anygraaf

Quebecor Euroopan 
liiketoimintojen kauppa 
kariutui

Marraskuussa uutisoitiin, että hol-
lantilainen painotalo Roto Smeets de 
Boer ostaa Quebecor Worldin liike-
toiminnat 240 miljoonalla eurolla. 
Hanke raukesi, sillä Roto Smeetsin 
osakkeenomistajat eivät hyväksyneet 
kauppaa, jossa Quebecor Wordille 
olisi jäänyt 29,9 prosentin omistusoi-
keus uudessa Roto Smeets Quebecor 
-yhtiössä. Kaupalla Quebecor Worl-
din piti vähentää velkaansa ja kohen-
taa talouttaan. 

Alankomaissa Hilversumissa si-
jaitsevan RSDB:n perusliiketoiminta 
on valmistaa täyden palvelun syvä- ja 
offsetpainomateriaalia. RSDB:llä on 
seitsemän painotaloa Alankomaissa 
ja yksi Unkarissa sekä niiden apuna 
myyntikonttorit seitsemässä Euroo-
pan maassa.

Quebecor Worldin Euroopan toi-
minnot sisältävät tällä hetkellä kah-
deksantoista painotaloa, jotka työllis-
tävät noin 4 000 ihmistä Itävallassa, 
Belgiassa, Suomessa, Ranskassa, Es-
panjassa, Ruotsissa ja Iso-Britan-
niassa. Nämä tuotantolaitokset val-
mistavat aikakauslehtiä, luetteloita, 
mainosliitteitä, suoramarkkinointi-
tuotteita ja kirjoja.  

HA

Lähde: Quebecor World 

Antalis ja Map Suomi 
yhdistyivät

EU:n kilpailuviranomaiset ovat 
hyväksyneet M-realin Map Merchant 
Groupin myynnin Antalis Groupille. 
Kaupan toteutumisen jälkeen Antalis 
Groupin hallitus on päättänyt yhdis-
tää Map Suomi Oy:n ja Antalis Oy:n 
liiketoiminnat. Map Suomi Oy:n toi-
mitusjohtajana on aloittanut Jukka 
Silventola. 

HA

Lähde: Map Suomi Oy
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DocuColor 8000 
Painoykköselle

Oulaisissa toimiva Painoykkönen 
Ky on ostanut Xeroxin DocuColor 
8000 -digipainokoneen. Laite tulos-
taa 80 värillistä A4-sivua minuutis-
sa. Lisäksi se pystyy tulostamaan 
jopa synteettisille materiaaleille, mikä 
kasvattaa Painoykkösen käytössä ole-
vaa materiaalivalikoimaa. Tämä mah-
dollistaa esimerkiksi kiiltävien esit-
teiden ja erikoistöiden teon. Lisäksi 
Painoykkönen hankki online-viimeis-
telijän.

Painoykkönen ja Xerox ovat sol-
mineet viiden vuoden ylläpitosopi-
muksen, jonka myötä Xeroxilla on 
vastuu koneen ylläpidosta ja tarvitta-
vien varaosien toimituksista.

Painoykkönen on Oulaisissa Poh-
jois-Pohjanmaalla toimiva painotalo. 
Yhtiö on perustettu 1988 ja se tarjoaa 
suunnittelu-, repro-, digipaino-, off-
setpaino- ja jälkikäsittelypalveluita. 

HA

Lähde: Xerox Oy

TietoEnator toimittaa 
Alma Medialle 
digitaalisen median 
julkaisuratkaisun

TietoEnator toimittaa Alma Me-
dialle kattavan digitaalisen median 
julkaisuratkaisun, jonka avulla Al-
ma Media uudistaa yli kahdenkym-
menen maakunta- ja paikallislehtensä 
verkkopalvelut, Aamulehti mukaan 
lukien. Uuden digitaalisen median 
julkaisuratkaisun avulla Alma Media 
vahvistaa tärkeimpien printtimedioi-
densa brändejä sekä parantaa niiden 
laatua ja näkyvyyttä. TietoEnatorin 
toimituskokonaisuuteen sisältyy pro-
jektin konseptointi, pilotin rakentami-
nen sekä lopullisen julkaisuratkaisun 
käyttöönotto, mikä on suunniteltu ta-
pahtuvaksi kesällä 2008. 

Digitaalinen julkaisuratkaisu tar-
koittaa käytännössä sitä, että kunkin 
Alma Media -lehden toimittajat tuot-
tavat materiaalia omista lähteistään 
yhteiseen sähköiseen alustaan, min-
kä jälkeen kaikki Alma Media -lehti-
en toimitukset voivat hyödyntää ma-
teriaalia. Näin saavutetun synergian 
avulla kukin sanomalehti voi tarjota 
asiakkailleen uusia digitaalisia palve-
luita ja uudistaa kustannuksia sääs-
täen jo aiemmin luotuja palveluita. 
Koska jokaisen sanomalehden verk-
kosivustojen käyttölogiikka on sama, 
käyttäjien on entistä helpompi selata 
ja löytää tietoja. Alma Medialla tuo-
tettu julkaisuratkaisu on luotu Fatwi-
re-julkaisualustan avulla. 

HA

Lähde: TietoEnator

Tekijänoikeudet jäävät 
opetusministeriöön

Hallitus on ratkaissut kiistan te-
kijänoikeuksista siten, että tekijän-
oikeusasioista päätetään jatkossakin 
opetusministeriössä ja teollisoike-
uksien hallinnosta edelleen työ- ja 
elinkeinoministeriö. 

Tekijänoikeustoimikunnan roolia 
ja työtapoja kehitetään nykyisen toi-
mikunnan kauden päättyessä vuoden 
2007 lopussa. Jatkossa tekijänoike-
ustoimikunnan kokoonpanossa ote-
taan huomioon tekijänoikeusasioiden 
laajentuminen kulttuurihallinnon ul-
kopuolelle siten, että kussakin hank-
keessa on asianmukainen edustus eri 
tahoilta.

Selvitettäväksi jäivät niin sanot-
tu työsuhdetekijänoikeus ja monika-
navajakeluun liittyvät kysymykset. 
Lisäksi hallituksessa sovittiin, että 
jatkossa valtioneuvosto päättää ope-
tusministeriön esityksestä hyvitys-
maksun piiriin kuuluvista laitteista.

Tekijänoikeustoimikunta kutsuu 
koolle kerran vuodessa tekijänoikeus-
foorumin, joka toimii keskustelu- ja 
tietojenvaihtofoorumina. Sinne kut-
sutaan muun muassa tekijänoikeuden 
haltijoita (sekä tekijät että oikeuksien 
haltijoina olevat yritykset), käyttävää 
teollisuutta, viestintäalan yrityksiä ja 
kuluttajien edustajia. 

HA

Lähde: Valtioneuvosto

HP ostaa NUR 
Macroprintersin 

HP ostaa israelilaisen suurifor-
maattisten tulostimien valmistajan 
NUR Macroprintersin, jonka laiteva-
likoima kattaa uv- ja liuotinainepoh-
jaisia värejä käyttävät tulostimet. Yri-
tyskaupalla HP laajentaa erityisesti 
keskikokoisten uv-tulostimiensa vali-
koimaa. 

HP:n suunnitelmana on integroi-
da NUR:n liiketoiminta HP:n Imaging 
and Printing Groupiin ja siellä HP Lar-
ge Format Printing Business -yksik-
köön.  Kauppasumma on 177,5 mil-
joonaa dollaria (noin 120 milj. euroa), 
josta 14,5 miljoonaa euroa talletetaan 
sulkutilille odottamattomien kustan-
nusten varalle. 

Syksyllä HP osti toisen suuri-
formaattisen tulostimien valmistajan, 
MacDermid ColorSpanin. HP:n mu-
kaan suuriformaattinen tulostamisen 
markkinat kasvavat nopeasti. 

HA

Lähde: HP
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Heidelberg: uusi 
tekniikka vähentää 
merkittävästi ympäristön 
kuormitusta

Heidelbergin tutkimuksen mu-
kaan 40 prosenttia painotaloista pi-
tää ympäristön suojelua tärkeänä. Li-
säksi yhtiön laskelmat osoittavat, että 
ympäristön hyväksi tehdyt investoin-
nit maksavat itsensä hyvin nopeasti 
takaisin. Jos asiakkaat soveltaisivat 
kaikkia Heidelbergin ehdottamia toi-
menpiteitä, materiaalien kulutuksen 
ja painoprosessien hiilidioksidipääs-
töt vähenisivät yli viisi prosenttia, pa-
perihukka jopa 80 prosenttia ja ener-
giankulutus yli 15 prosenttia. 

Speedmaster XL105-6+L -arkki-
painokoneella säästöt olisivat 210 000 
euroa vuodessa. Summassa ei ole 
otettu huomioon lyhentyneistä kuun-
toonlaittoajoista syntyvää säästöä. 
Summaan on päädytty 36 miljoo-
nan arkin vuosituotannolla siten, että 
vuorokaudessa painotöitä painetaan 

Heidelberg on laskenut, miten paljon arkkioffsetpainamissa on potentiaalia 
vähentää ympäristön hiilidioksidikuormitusta. Eniten vaikutusta on hukkapa-
perin vähentämisellä. Toinen tärkeä alue on alkoholin määrän vähentäminen 
kostutusvedessä. Kuva: Heidelberger Druckmaschinen AG. 

18 ja yhdessä painotyössä on 8 000 
painoarkkia. 

Selvästi eniten arkkipainamisen 
aiheuttamaan ympäristön kuormituk-
seen voidaan vaikuttaa vähentämällä 
paperihukkaa. Esimerkiksi jos jokai-
sen työn alkuhukka on 600 arkkia, 
syntyy B3-painokoneella kolmessa 
vuorossa työskenneltäessä 280 ton-
nia hukkapaperia, mikä vastaa noin 
300 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Li-
säksi tulee jälkikäsittelyssä syntyvä 
materiaalihukka. 

Heidelbergin tutkimuksen mu-
kaan saksalaispainoista vain 15 pro-
senttia on vähentänyt kostutusveden 
alkoholipitoisuutta. Suurimalla osal-
la kostutusveden alkoholipitoisuus on 
7-18 prosenttia. Merkittävä positiivi-
nen ympäristövaikutus syntyisi, jos 
kaikki kirjapainot käyttäisivät kostu-
tusvedessä vain kolme prosenttia al-
koholia. 

HA

Lähde: Heidelberg

Taloussanomien 
paperilehden ja 
Kauppalehden Presso-
liitteen julkaiseminen 
loppuvat

SanomaWSOY-konserniin kuulu-
van Taloussanomien paperilla ilmes-
tyvän lehden julkaiseminen lakkaa 
vuoden 2007 lopussa. Tappiota tekevä 
lehti ehti ilmestyä kymmenisen vuot-
ta. Samaan aikaan loppuu myös ITvii-
kon julkaiseminen paperilla. Talous-
sanomat jatkaa vain verkkopalveluna. 
Tällä vastataan sekä lukijoiden että 
mainostajien tarpeisiin, jotka ovat siir-
tyneet entistä selvemmin verkkoon. 

Taloussanomien lopettaminen an-
taa tilaa Alma Mediaan kuuluvalle 
Kauppalehdelle ja Talentumin Talous-
elämä-lehdelle. Talousjulkaisemisen 
kannattavuusongelmat olivat syynä 
myös siihen, että Kauppalehti lopetti 
kolme vuotta pääkaupunkiseudulla 
lauantaisin ilmestyneen Presso-leh-
den. 

HA

Lähde: mm. SanomaWSOY

Karhukopio osti Xerox 
iGen3:n

Karhukopio on hankkinut Xerox 
iGen3 -digipainokoneen. Sen avulla 
yhtiö voi tarjota töitä huomattavasti 
suuremmalle materiaalivalikoimalle 
kuin yrityksissä yleistyneillä monitoi-
milaitteilla. Lisäksi asiakkaille pys-
tytään nyt tarjoamaan personointia ja 
variointia hyödyntäviä suorapostituk-
sia. 

120 henkeä työllistävä painoalan 
konserni tarjoaa painoalan tuotteita 
ja palveluja kaikenkattavasti tulos-
tustavaratalo-periaatteella.  Konser-
nin pääpaikka on Turussa, mutta sen 
markkina-alue on koko Suomi. Kon-
sernilla on toimipiste myös Tallinnas-
sa ja se toimii yhdessä kumppanei-
densa kanssa myös Pietarissa.  

HA

Lähde: Xerox Oy
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GT-palvelu vuonna 2008
Julkaisemme vuonna 2008 kahdeksan GT-lehteä ja kolme GT-raporttia. Lisäksi helmikuussa, 5.2.2008 on GT-
asiantuntijaseminaari, johon voi nyt osallistua kaksi henkilöä tilaajayrityksestä aikaisemman yhden asemasta. 
GT-palvelun tilausmaksu vuonna 2008 on 1200 euroa (+ alv). 

GT-lehti

GT-lehti jatkaa toimintaansa viestintäalan ajankohtaisena ja ammattimaisena raportoijana. Tarkastelemme vies-
tintäteknologian, tutkimuksen ja tuotekehityksen, markkinoiden sekä koko viestintäteollisuuden kehitystä eri-
tyisesti suomalaisten kirjapainojen ja kustantajien näkökulmasta. Kerromme viestinnän megatrendeistä, teknisten 
detaljien kehitysaskeleista sekä asioista tältä väliltä koti- ja ulkomailla. Julkaisemme vuoden aikana kahdeksan 
GT-lehteä. 

GT-raportit

Vuonna 2008 ilmestyy kolme raporttia. Ensimmäinen on perinteinen viestintäalan toimiala- ja teknologiakatsaus. 
Kesällä julkaisemme raportin painoalan megatapahtumasta, Drupa 2008 -messuilta. Vuoden kolmannen syksyllä 
ilmestyvän raportin aiheena on sähköinen julkaiseminen ja muuttuva mainonta. 

Uutta: GT Plus 

GT-palvelun uutena osiona tarjoamme tilaajillemme GT-raporttien aiheisiin liittyviä interaktiivisia tilaisuuksia 
työpajojen muodossa. Yrityksen tai VTT:n tiloissa pidettävässä noin kolmen tunnin mittaisessa GT Plus -työpajassa 
raportin laatineet tutkijat esittelevät raportin sisällön, vetävät aiheeseen liittyvän keskustelun ja tekevät yhteen-
vedon. Tilaisuudessa syntyy arvio siitä, mitä GT-raportissa käsitellyt teknologiat merkitsevät yrityksen kannalta 
ja miten niiden soveltamisessa voi päästä liikkeelle. GT Plus tilaisuuksia voidaan järjestää myös vuoden 2007 
GT-raporttien aiheista, jotka ovat Erikoistekniikat painotuotannossa, Sähköpaperit ja Sosiaalinen media. GT 
Plus -työpajan hinta on 2000 euroa (+ alv + matkakustannukset). GT Plus -työpajasta kiinnostuneita pyydetään 
ottamaan yhteyttä Hannele Antikaiseen. 

GT-seminaari

GT-seminaari järjestetään Innopolissa tiistaina 5. helmikuuta 2008. Merkitse päivä kalenteriisi. Seminaarin 
aloittaa VTT:n liiketoiminnan kehittämispäällikkö Jani-Mikael Kuusisto, joka esittelee keinoja printin kilpai-
lukyvyn parantamiseksi. Hallituksen puheenjohtaja Henry Espo valottaa miten Joutsenpaino on löytänyt omat 
erikoistumisalueensa. Asiakaskuntaan kuuluu monia teollisuuden aloja ja viranomaisia. Lomakevaihtoehdon 
markkinointijohtajan Juhani Anjalan aiheena on ”Etsimme menestystä kapeasta markkinaraosta ja sovellamme 
web-to-printiä”. Miten lähes kaikki asiakkaat on saatu jättämään painotyötilaukset verkossa? Lehtori Pentti 
Vilukselan aiheena ovat painoalan ympäristövaikutukset, joihin vaikuttavat eniten kustantamojen päätökset 
materiaalien valinnasta alkaen. Hyötyisikö painoala aktiivisemmasta otteesta ympäristötoiminnassa? Myynti-
johtaja Petri Karjalainen Sanoma Digitalista kertoo millaisilla palveluilla yhtiö aikoo kasvattaa markkinaosuut-
taan verkossa. Ammattimaisesti ja itse tuotettujen sisältöjen yhdistämisestä kertoo VTT:n sosiaalisen median 
asiantuntija Asta Bäck. Lisäksi luvassa on esitykset mobiilista journalismista, digitaalisesra markkinoinnista ja 
hakukonemainonnasta, sekä tietoisku meneillään olevasta graafi sen alan innovaatiokilpailusta. Päivän päätteeksi 
nautimme Innopolin aulassa virvokkeita smalltalkin ja GT Jazz Messengersin tarjoaman soitannan merkeissä. 
Lähetämme tarkennetun ohjelman erikseen tammikuun alussa.

GT-online 

GT-online (www.vtt.fi /tte/GT) on GT-palvelun verkko-osio, josta löytyvät uusimman GT-lehden artikkelit sähköi-
sessä muodossa. GT-onlinessa on myös hakupalvelu, jolla voit hakea GT-lehden artikkeleita ja GT-raporttien lukuja 
erilaisilla hakukriteereillä. GT-onlinesta löytyy myös jo ilmestyneiden GT-julkaisujen PDF-arkisto vuodesta 1995 
lähtien. GT-online on tarjolla vain GT-palvelun tilaajille. GT-onlinen käyttö vaatii tunnukset, joista tiedotamme 
tilaajillemme kirjeellä. 

Seuraava GT-raportti

Tammi-helmikuun vaihteessa ilmestyy seuraava GT-raportti nimeltä ”Viestintäalan nykytila ja kehitystrendit 
2008-2009”. Seuraava GT-lehti ilmestyy GT-seminaarin jälkeen helmikuussa.

Pysy GT-kanavalla! 



Tapahtumat 
2008

TAMMIKUU 17.1.  GRAALI, Graafi sen alan insinööripäivä, 
     Hanasaari, Espoo
   17.1.  TEK Graafi nen kerho 50 vuotta,    
     iltajuhla, Helsinki

HELMIKUU 5.2.  GT-seminaari, Espoo

MAALISKUU 4.-9.3.   CeBIT 2008, Hannover

HUHTIKUU 1.-3.4.   Fespa Digital 2008, Geneve
  12.-13.4.  Jyväskylän kirjamessut, Jyväskylä 
  24.-30.4. Interpack, Düsseldorf

TOUKOKUU 29.5 - 11.6.  Drupa 2008, Düsseldorf

LOKAKUU 3.-5.10.   Turun kansainväliset kirjamessut, Turku
  15.-19.10.  Frankfurtin kirjamessut, Frankfurt
  23.-26.10.  Helsingin kirjamessut, Helsinki
  26.-29.10.  Graph Expo, Chicago
  27.-30.10.  IfraExpo, Amsterdam 




