


Alkujaan Pieksämäellä toimineen 
Mäen Kirjapainon siirtyessä 1. 7. 
1953 oston kautta Mikkeliin alkoi 
nykyisen Savilahden Kirjapaino 
Ky nimellä toimivan yrityksen var-
sinainen historia. Silloin yrityksen 
omisti Sulo Vahvaselkä, joka piti 
painopaikkaa Mikkelin kaupun-
gissa Savilahdenkatu 24:ssä, tiloja 
noin 100 m2. Nykyisin rakennus on 
kansalaisopiston käytössä.

Kauko Kemppi  astui yrityksen 
peräsimeen 1. 1. 1966, toiminta 
jatkui Savilahdenkadulla vuoteen 
1972, jolloin valmistuivat uudet 
tilat 150 m2, Mikkelin maalaiskun-
nan puolelle Rantakylään, laajen-
nus nykyisiin mittoihinsa 450 m2 
vuonna 1981.

Paino siirtyi 5. 1. 1993 Kaukon 
pojille, Jyrkille ja Jounille jotka 
ovat jatkaneet painotoimintaa ja 
uusineet laitteistoa.

Vuonna 1995 kirjapaino sai Hel-
singin  Kauppakorkeakoulun 
Pienyrityskeskuksen 15-vuotisjuh-
lavuoden kunniaksi myöntämän 
mitalin Pienyrityskeskuksen toi-
minnan tukemisesta ja kehitystyös-
sä mukana olemisesta.

Savilahdenkatu 24 painon tilat katutasossa, 
kuva vuodelta 1972.

Sulo Vahvaselkä tarkastaa painojälkeä, 
kuva painon puolelta vuonna 1953.



Sitomon ikkuna, kuva vuodelta 1972.

Kalervo (Kape) Vahvaselkä ja käsitiikeli, kuva vuodelta 1958. 



Kuvassa Savilahden Kirjapainon omistajat ja henkilökunta vuonna 1958, 
Kalervo (Kape) Vahvaselkä, Sulo Vahvaselkä, Marjatta Leskinen, Marketta Vahvaselkä, 
Leena Karppi ja Eeva (Eve) Tanttu.

 

Puutalkoot kuuluivat painon alkuvuosien syksyyn, 
puukeskuslämmitys vaati paljon motteja.



Kauko Kemppi vuonna 2002, 70 vuotispäivänään.

Kauko Kempin  saamat ansiomerkit ja kunniakirjat: Va-
littiin Mikkelin maalaiskunnan vuoden yrittäjäksi 1983, 
Pienteollisuuden  Keskusliiton myöntämä kultainen ansio-
merkki vuonna 1985 tunnustuksena ansiok kaasta toimin-
nasta Käsi- ja pienteollisuuden hyväksi, Pienteollisuuden 
Keskusliiton 1995 myöntämä kultainen ansiomitali, 30 
vuotta kestäneestä ansiokkaasta toiminnasta elinkeino-
elämässä ja Suomen itse näi syyden 80-vuotisjuhlavuonna 
1997 myönnetty kunniakirja tunnustuksena yhteiskuntam-
me hyväksi yrittäjänä tekemästään työstä.



Latomon kehitys vuo-
desta 1953 - 

Alkujaan kaikki ladelmat tehtiin 
irtokirjakkeilla, suuremmissa ladel-
missa tuli ongelmaksi kir jakkeiden 
vähyys, joka aiheutti sen että joita-
kin painotöitä jouduttiin tekemään 
useassa osassa.  Jokainen kirjain 
laitettiin yksi kerrallaan hakaan ja 
näin saatiin aikaiseksi tekstirive-
jä. Lo maketöissä tarvittiin myös 
erilaisia linjoja, joilla saatiin ai-
kaiseksi viivat. Tuttuja mittoja oli 
välike, nomparelli, petiitti, korppus 
ja cicero. 

Seuraava vaihe oli kun taloon tuli 
ensimmäinen lato makone, yksi 
maka sii ninen Linotype Meteor 
Five kuumalatomakone, jossa oli 
jo näppäinpöytä, joten tekstin la-
donta siirtyi lähemmäs nykyaikaa, 
tällöin saatiin rivit valettua tarvitta-
viin mit toihin ja merkkien vähyys 
ei enää haitannut, makasiineissä oli 
kirjak keiden valumuotit järjestyk-
sessä ja makasiinejä vaihdettaessa 
saatiin kirjaintyypit ja koot muutet-
tua, suurin koko 24 pistettä. 

Ensimmäinen valoladontakone 
oli Compu graficin paperille rivi 
kerrallaan filminauhalta tulosta-
nut latoma kone. Rivit tulostettiin  
paperille ja työt rakenneltiin va-
lopöydällä millimetri mi toituksen 
mukaan valmiiksi, leikkaa-liimaa 
periaatteella, linjat saatiin aikaisek-
si joko piirtämällä tai linjateipeillä.

Valoladonnan nopea kehitys johti 
ladontalaitteiden nopeaan vaihto-
väliin. Compugraficin MCS 5 valo-
latomakone, jossa oli MCS 8216 

Pahvinen matriisi kuvalaattojen valuun

Kirjake (lyijyä)

Valumatriisi 
(messinkiä)

Valettu rivi ja pari irtokirjaketta

Kuva laatta (alumiinia)

Rakotulkki, käsiladonnan apuväline.
Rakotulkkia käytettiin ladonnan apuvälineenä, rako-
tulkki laitettiin rekaalin laitaan pystyyn ja vaakakeppiä 
siirrettiin ladonnan edistyessä  rivi kerrallaan alaspäin, 
pysyi rivit järjestyksessä.



tulostin yksikkö, helpotti ladelmien 
tekemistä huomattavasti, konees-
sa oli automaattisesti valittavissa 
jo 16 erilaista tekstityyppiä kir-
jainkie koilla, eikä kirjain kokokaan 
enää aiheut tanut mitään ongelmia, 
näyt töpääte oli vielä koodipohjai-
nen joten kaikki ladelmat koodat-
tiin aina ensiksi x, y koordinaatein.

Kehityksessä oli oltava mukana,
joten aika nopeasti MCS 5 jäi 
hitaaksi kun uudet Linotypen 
CRTerminal 300 koneet tulivat 
markkinoille, jolloin tekstityypit 
siirtyivät sähköiseen muotoon 
ladattuina levykkeiltä. Koneeseen 
kuului erillinen fysivyk näyttö, jol-
la oli mahdollista nähdä työ täysin 
valmiina ennen tulostusta, ladonta 
tehtiin edelleen koodaa malla.

Seuraava vaihe, mutta hyvin ly-
hytaikainen, oli Linotypen Series 
1000 sarjan valolatomakone, johon 
oli saatavissa lisälaitteena jo skan-
neri, tulostustarkkuus parani ja no-
peus kasvoi, tulos timena Lino100, 
ladonta edelleen koo daamalla 
mutta samalla näytöllä voitiin 
nähdä työ myös oikean näköisenä 
näppäin komennon takaa.

Ensimmäinen tietokone pohjainen 
ladonta järjestelmä oli Macintoshin 
SE “pönttömäkki”  joka otettiin 
käyttöön vuonna 1987. Työt tehtiin 
jo suoraan ruudulle piirtämällä ja 
nähtiin heti mitä tehdään, ensim-
mäistä freehand 1 ohjelmaa opetel-
tiin käyttämään sanakirjan avulla, 
Page Maker 3 oli jo suomenkieli-
senä paljon helpompi.

Nykyisin ladontaa tehdään edel-
leen Mäkeillä, niitä on uusittu 
tasaisin vä lein, tulostimet ovat 

Valmiita ladelmia (formuja)

Otsikko kirjasimia

Kuvalaatta arkisto



Compugraficin rivilatomakone (valotulostin), konetta 
kokeilemassa Kauko Kemppi.

Linotypen kuumalatomakone 

Koholatomo

vaihtuneet fil mi tulostimista, Ultre 
Setter, suoraan pellille tulostavaan 
Prepress järjestelmään ECRM 
Mako CTP, loppuvuodesta 2002. 

Latomo nimi on jäänyt työn muut-
tuessa historiaan ja on nykyisin 
painopin nan  valmistus osasto. 
Perinteinen tekstin kirjoittaminen 
on siirty nyt asiakkaille itselleen ja 
mai nos toimistoille.

Käytössämme olevat ohjelmat,  
Indesing GS4, joka on tarkoitettu 
monipuoliseen esite, lomake, mai-
nos suun nitteluun ja tekemiseen, 
Page maker 7.0, on tarkoitettu lä-
hinnä lehtien, kirjojen, ja erilaisten 
suurien julkaisujen teksti ja kuva 
-taittoon, Pa ge maker on helpoin 
ohjelma tehdä valmista aineistoa 
edelleen työs tettäväksi, Photos-
hop GS4, joka on paras kuvien 
käsittelyyn ja muokkaamiseen, 
käy myös erittäin hyvin värikkäi-
den ja monimuotoisten esit teiden 
tekoon, Illustrator 10 on laajemmin 
mainos toimistojen käyttämä ohjel-
ma moni puoli suu tensa ansiosta.

Painopinnan valmistus on eniten 
ke hittynyt ja muuttunut 50 vuoden 
aikana.

Kuvassa vanhaa paperitaittoa teippi-
liimauksella tehtynä.



Compugraficin MCS 5 valolatomakone

CRTerminal 300 latomakone ja Lino 300 tulostin 
paperille tai filmille.

Ensimmäinen tietokone pohjainen latomakone 
Macintosh SE+ (pönttömäkki), varustettuna isolla 
näytöllä.

Macintosh ladonta  monipuolisti 
tuotantoa tuoden rajattomat pis-
tekoot ja tekstiä pystyttiin kier-
rättämään portaattomasti aina  360 
astetta, piirtämään kaikkea mitä 
vain mielikuvituksessa pystyy 
keksimään.

Ensimmäisiä tallennukseen käytet-
tyja levykkeitä (lerppu) mahtui 
tietoa noin mega.

Seuraava vaihe tallennukseen 1,4 
me gaa tallentava levyke (korppu). 



Reprokamera oli hyvä apuväline aineiston 
kuvaamiseksi filmille ja paperille offset aikakaudella.
Kuvassa ensimmäinen reprokamera, joka uusittiin 
myöhemmin, reprokamera oli käytössä 2002 saakka.

Latomon 2 ladontapäätettä lisälaitteineen vuonna 2003.

Monitorien lisääntynyt tarkkuus ja 
säätomahdollisuudet ovat paranta-
neet kuvien käsittelyä ja korjailua, 
nykyisin lähes kaikkien painotöi-
den tuotanto tehdään tietokoneilla 
suoraan painopellille asti.

Painopinnan valmistus

Seuraavassa painopinnan valmis-
tuksen kehitys viimeisen 20 vuo-
den aikana. 

Painopinnan valmistuksen vanhaa 
“skannerikantaa” reprokamera, 
kameralla kuvattiin paperille ja 
filmille, pystyttiin rasteroimaan 
ku via, tekemään rasteri sävyjä 
ym.  pääasiallisesti yksivärisiä 
aineistoja, tärkeä apuväline ennen 
skannereita, joilla saatiin aineistot 
sähköiseen muotoon. Kameroiden 
käyttö on todella vähäistä ja ny-
kyisein loppunut kokonaan. Kame-
roiden tekniikka ei ole toiminnan 
osalta muuttunut ainoastaan työtä 
tekniikka on tullut helpottamaan 
ja nopeuttamaan toimintaa. Kaik-
ki koon muutokset, tarkennukset, 
kuvan korjailut voi tehdä näppäin 
komennoilla.

Skannerit ovat syrjäyttäneet kame-
rat lähes täydellisesti, skannereita 
on käytössä kahta eri mallia, App-
len OneScanner on  mustavalko 
skan neri, jolla voitiin kuvata viiva- 
ja ras terikuvia toisena on Umaxin 
Vista S-12 väriskanneri, laitteella 
pystytään skannaamaan valokuvia 
ym. väriaineistoa todella tarkasti. 



Tekniikan kehittyminen toi reprokameroihin työtä 
helpottavaa automatiikkaa runsaasti.
Nykyisin reprokamera on jo siirtynyt tuotantokäytöstä 
sivuun,  kun on siirrytty skannereihin ja aineisto saadaan 
suoraan säh köiseen muotoon monivärisenä.

Umax Super-Vista S-12 skanneri.

Kamerat jäivät pois filmituotannos-
ta kun hankittiin Ultresetter filmi-
tulos tin, tulostaa 310 mm leveälle 
filminauhalle.

Tarkkaan nelivärifilmitulostukseen 
kehitetty laite kohdistaa 0,01  mm 
tarkkuudella. Tulostimen maksimi 
resoluutio on 3000 dpi ja neli-
väri tulostus onnistuu jopa 75 l/
sm. Tulostusnopeus 109 mm/min 
käytettäessä 1200 dpi tarkkuutta.

UltreSetter filmitulostin.



Offsetpellin valotuksen 
kehittyminen

Offset pellin saaminen painokun-
toiseksi vaatii useita työvaiheita:
- aineisto tulostetaan tietokoneella  
tai kuvataan kameralla filmille
- filmin kehitys tapahtuu 
kehitysko neessa 
- kuiva filmi asemoidaan painopel-
lin valottamista varten
- valotetaan painopelti
- kehitetään, ja pinnoitetaan suo-
jakumilla jolloin painopelti on 
val mis vietäväksi koneelle

Työvaiheet  veivät aikaa noin 
tunnin 

Filmien kehityskoneiden kehitty-
minen toi helpotusta repron tuo-
tantoon, ei tarvinnut enää käsin 
kehittää filmejä vaan kehityskone 
hoiti työn, kehitti, kiinnitti, pesi ja 
kui vasi filmin valmiiksi asemointia 
varten. 

Filmiasemointiin hankittiin milli-
met ri piirtoheitin jolloin asemointi 
oli helppoa ja tarkkaa, asemoitu fil-
mi täytyi valottaa vielä pellin pin-
taan kopioraamilla jonka jälkeen 
offsetpellin pinnasta piti poistaa 
valottumaton kalvo pois käsin.

Offsetpelti eli levy kehitys altaa-
seen sienellä levitettiin kehitettä 
pellin pinnalle, kun ylimääräinen 
kehite oli  huuhdeltu pois oli pelti 
enää suojakumia vaille valmis 
painoon.

Filmi asemointipöydällä, vielä käytössä työpöytänä

Filmin kehityskone, ei enää käytössä

Painopellin valotusyksikkö, poistui käytöstä 2003



Uudempi painopellin valotusyksikkö, 
käytössä tarvittaessa.

Käsikehitysallas painopeltien tai kuvalaattojen 
käsikehitystä varten, käyttö harvinaista, pulloissa 
kehite ja suojakumi.

Painovalmis offsetpelti = painopelti



Mako 2 CTP offsetpellin valo-
tusyksikkö, tulostaa painettavan 
aineiston suoraan pellinpintaan. 

B 3 kokoisen pellin tulostus kestää 
noin 2,5 min.

Makolla voidaan tulostaa myös A2 
formatin painopellit.

Painopinnan valmistuksen PC oh-
jaimet, vasemmalla uuden MA KO 
CTP tulostimen ohjain, tulostaa 
suoraan painopellille ja oikealla 
vanha UltreSetter filmi tulostimen 
ohjain.

Kummankin näyttöruudulta voi-
daan nähdä tulostettava työ oikean 
näköisenä sekä värieroteltuina 
osaväreinä, tarkastuksen jälkeen 
voidaan jatkaa tulostusta joko fil-
mille tai suoraan painopellille.
Nykyään tulostetaan kaikki työt 
suoraan painopellille.  

Mako 2 CTP tulostustorni



Offsetpellin kehitysyksikkö, kuu-
mentaa pellin pinnan 140 astei-
seksi, jonka jälkeen kehitysneste 
irrottaa valottumattoman pinnan ja 
näin muo dostuu painojäljen antava 
kuva pellille, kehityksen seuraa-
vassa vaiheessa pellin pintaan tulee 
suojakumikalvo, joka estää pellin 
uudelleen valot tumisen ennen pai-
noa, lopuksi kuivuri hoitaa pellin 
kuiva tuksen, stakkeripöytä pinoaa 
valmiit painopellit telineeseen 
odottamaan painokoneelle menoa.

Stakkeri pöytä, peltikehitys yksikön perässä

Offsetpellin kehitysyksikkö



Painon kehitys vuodes-
ta 1953-

Alkuun painamisesta huolehti 
A4 ja  B3   auto maattitiikelit. B3 
tiikeli on on edelleen tuotanto-
käytössä. A4 käsialisteinen tiikeli 
ja  A2 käsialis teinen sylinterikone, 
paperin leik kurina oli käsikäyt-
töinen leikkuri. Savilahdenkadulle 
tuli käyttöön myös uusi Tsekkiläis 
valmisteinen A4 tiikeli painokone, 
joka ei ole enää käytössä, kuten ei 
myöskään käsialisteiset koneet.

Painokone kantaa uusittiin siirryt-
täessä vuonna 1982 Rantakylään, 
tuotantoon mukaan tuli silloin 
Hei delbergin A2 sylin teri kone ja 
paperileikkuri oli uusittu vähän 
ennen muuttoa.

Pieni käsitiikeli ei ole ollut meillä käytössä, kone on
tullut joskus kirjasimia ostettaessa  romuna mukana, 
kone on tarkoitettu pienien painotöiden tekoon esim. 
käyntikortit, kone on näytteillä. Koneen tuotanto-
nopeus ei ollut kovin suuri ehkä 200 - 300 lappua 
tunnissa.

A 4 automaattitiikeli on käytössä edelleen lähinnä 
tilisiirtojen lisäpainatuksissa ja pienten lappujen 
nume roin nissa. Koneen maksiminopeus 4000 
arkkia / t.



B 3 automaattitiikeliä käytetetään eniten stans sauksiin, 
(paperin muotoleikkaukset) nuut tauksiin ja pieniin yksi-
väritöihin. Koneen nopeus noin 4000 arkkia / t.

Rantakylään muuton yhteydessä hankittu Heidelberg 
sylinterikone, jota käytettiin painon pääkoneena useita 
vuosia, koneella voitiin tehdä kansio stanssauksia  ja 
julistetöitä, kone oli yksivärinen, mutta monivärityöt oli 
helppo toteuttaa ajamalla jokainen väri omana ajonaan  
edellisen värin päälle tai viereen tarpeen mukaan, nopeus 
noin 4000 arkkia /t. 

Kuvassa on kohopainon apuväli-
neitä ooleja, atuloita, ladontahaka, 
formuvasara, numerointikoneita, 
lukonaukaisija, mitta ja täyte.



A3 Rotaprint R35K offset painokone ja uusi paino-
halli vuodelta 1981. Rotaprint oli nopea ja näppärä 
painosmääriltään pienissä töissä, kuten käyntikortit, 
joihin tulee usein monia värejä. Rotaprintin etuna oli 
alkoholi kostutus ja suuri väritela, jolla pystyi paina-
maan täysiä väripintoja helposti. Nopeus 6000 arkkia 
/t. Vaihdettiin uudempaan R37K maliin 1986 ollen 
käytössä vuoteen 1991.

Offsetpainon kehitys 
alkoi vuoden 1973 tie-
noilla.

Offsetteihin tutustuminen alkoi 
70 -luvun alussa kun Romayor 
-offset painokone ostettiin käytet-
tynä Vir roilta, koneella opeteltiin 
käyttämään offset tekniikkaa, pai-
naminen tapahtuu tasaiselta pelliltä 
veden ja värin yh teistyön ansiosta 
ns. märkä offset.

 
Toinen offsetpainokone, joka tuli 
vuon na 1978,  oli yksivärinen 
Dominant, nopeus kasvoi jo 8000 
arkkiin tunnissa, kohdistustarkkuus 
ja painojälki parani.

Offset koneita on uusittu tasaisin 
välein  nykyinen konekanta kä-
sittää A 2 yksivärinen Dominant,  
kak sivärinen lisälaitteella varustet-
tu GTO, B3 4-värinen Dominant.

Dominant 1 -värinen A2 offset painokone vuodelta 
1978, kone uusittiin 1988, Dominant 715 A2 konee-
seen, joka on käytössä edelleen (tarvittaessa).



Kehityksen huippua pienoffset alalla Rotaprint R37K 
näppäin ohjattu offset painokone - 90 luvun alussa, 
käytössä noin 5 vuotta. Koneessa oli pitkälle kehitetty 
automatiikka veden, värin ja painos määrien valitse-
mista varten ja lisäksi oli mahdollisuus painosmäärien
ja ajonopeuksien seuraamiseen, pystyi myös tallenta-
maan kunkin työn tiedot muistiin. 
Nopeus 8000 arkkia / t.

Painosalin konevalikoimaa  va-
semmalla 2 värinen B 3 kokoa 
oleva Dominant lisäväriyksiköllä 
varustettu offset, keskellä A 2 yk-
sivärinen offset ja oikealla Rotap-
rint joka on vaihtunut Hei delbergin 
GTO 45- 2 väriseen offsetkonee-
seen. 
Kuva vuoden 1990 alusta

Käytettyjä painopeltejä arkistoi-
tuna myöhempää käyttöä varten. 
Painopellit ovat pääosin kertta-
käyttöisiä, mutta joitakin mustalla 
värillä painettuja lomake painole-
vyjä voitiin käyttää toisenkin ker-
ran painamiseen, levylle voidaan 
tulostaa vain yhden kerran.



Heidelberg GTO tuli vuoden 91 alussa, koneella voidaan painaa kaksi väriä kerrallaan yhdelle 
puolelle paperia, konetta käytetään pien painoksiin kuten käyntikorttien painamiseen ja pää-
asiallisesti GTO:lla painetaan kirjekuoriin asiakkaan tiedot. Koneen nopeus on 8000 arkkia / t, 
käytännössä nopeus on maksimissaan 5500 kirjekuorta tunnissa 2 värisenä.
Kone uusittiin vuoden 2009 lopussa.

Dominant on varustettu lisä-
väriyksiköllä ja kääntölaitteella. 
Koneella voidaan painaa joko 
2/0 värisenä tai 1/1 värisenä. 
Yhdellä ajolla voidaan tehdä 
esim. lomakkeisiin 2 värisyyden 
lisäksi perferoinnit ja numeroin-
nit.Nopeus 10 000 arkkia / t, 
käytännössä ajonopeus 6000 - 
8000 arkkia 2 värisenä. Poistui 
käytöstä 2009.



Vuonna 1999 hankittu B3 Dominant 547P 4 värinen,  jos-
sa on kään tö laite, voidaan painaa joko 4/0 tai 2/2 värisiä 
töitä. Koneessa on keskusohjaus josta saadaan nappia 
painamalla värit kohdistettua oikeaan kohtaan, kaikki 
muutkin tarpeelliset säädöt voidaan tehdä koneen käydes-
sä. Koneen nopeus on 12 000 arkkia tunnissa.

Vuonna 2008 hankittu Xerox 
252 digipainokone, jolla tehdään 
pienet painokset sekä kopiointi ja 
tulostustyöt.
Lisäksi koneella saadaan tuot-
teisiin valmiit osoitteistukset tai 
muut vaihtuvat tiedot.



Lomake ja kirjekuori painatuksiin vuonna 2009 hankittu 
Printmaster GTO 52.
Koneella saadaan yhdellä läpiajolla tuotteisiin juoksevat 
numeroinnit sekä perferoinnit.



Värikartta on latomossa tarpeel-
linen suunniteltaessa painotöiden 
värityksiä, painossakin värikart-
ta on tärkeä apuväline, kartasta 
löytyy kaikki tarpeelliset värit ja 
niiden sekoitus suhteet tehtäessä 
painovärejä pantone sävyn mukaan 
kuin myös tarkkailtaessa värin 
oikeellisuutta.

esim. Pantone PMS 471  ruskea
sekoitetaan seuraavista väreistä
- 6 osaa warm red - lämmin punai-
nen
- 1 osa reflex blue - tumma sininen
- 9 osaa yellow - keltainen

Pantone kartasta löytyy noin 800 
eri värin mallit ja sekoitusohjeet.

4-väritekniikalla lähes kaikki värit 
saadaan aikaan rasterointia hyväk-
sikäyttäen, esim. kultaa ja hopeaa 
ei voida tehdä 4-värisarjalla vaan 
ne tehdään pantone savynä.

Painoväreinä käytetään 4-värisar-
jan painovärejä jotka ovat, 
 cyan - sininen
 magenta - punainen
 yellow - keltainen
 black - musta

näillä väreillä syntyy 4-värinen 
lehtikuva, kuvan tummuutta voi-
daan säätää rasteri prosentin avul-
la.

90 %         50 %      5 %



Sitomon, 
jälkikäsit telyn kehitys 
1953-

Sitomon työt ovat säilyneet hyvin 
pitkälle käsityönä, leikkuukone on 
parantunut ohjelmoitavaan Pola-
riin, lomake settien käsin “letraus” 
(ylösotto, lajittelu, keräily) on 
siirtynyt Horizon keräilijään jossa 
“letraus” tapahtuu koneellisesti.

Mutta edelleenkin numeroitujen 
töiden keräily tehdään käsin.

Kirjojen ja vihkojen liimaus on 
edelleen käsityötä.

 

Vanha käsinuuttaaja, ikä ei tiedossa, käytetään vieläkin 
mutta erittäin harvoin joissakin pienissä nuuttaustöissä.

Pahvisiin osoitelappuihin saadaan metallirengas,  
koneen käyttö nykyisin erittäin vähäistä.

Viereisen kuvan laitteella saadaa papereihin ns. Fiskart-
rei’itys, 6 mm reiät noin sentin välein.



Paperipora on ahkerassa käytössä,
teriä vaihtamalla saadaan erikokoisia 
mappireikiä.

Kulman pyöristäjä.

Käsistiftari (nitoja), vihkojen ja lehtien 
metallilanka sidontoihin, stiftaus pak-
suus noin 2 sm.



A 2 kokoinen taittokone lehtien 
tekoa varten. Saadaan 4 - 64 si-
vuinen lehtiarkki taiteltua oikeaan 
kokoon, taskujen lisäksi koneessa 
on kaksi veitsitaitetta.

Kone poistui käytöstö vuonna 
2001 kun hankittiin pienempi Stahl 
taittokone.

Uusin paperin taittami-
seen tarkoitettu kone 
4 tas kuinen, yhdellä 
veitsellä varustettu B 3 
koosta tait  tava.

Pientaittokone
taitteiden tekemiseen, poistui 2000 luvun alussa.



Erilaisia paperin taitto muotoja 
joita on mahdollista tehdä.

Paperin kulku viikkarissa.



Horizon  2 torninen  8+8 asemainen keräilijä, jolla voidaan tehdä set ti lomakkeiden keräily tai 
16 arkkisen lehden sivujen keräily oikean järjestykseen, lisäyksikkönä on vihko stiftari, taittaja 
ja etureunaleikkuri, koneella saadaan tehtyä lehdet valmiiksi.

Nitomapäät lähikuvassa

Stiftari ja taittolaite, linjan 
jatkoksi hankittiin etureuna-
leikkuri 2008.



Painotöitä 
käyntikortista - kirjoihin.

- Käyntikortit
- Lomakkeet
- 4-värityöt
- Esitteet
- Lehdet
- Kirjat
- Suunnittelu
- Pääsyliput
- Aterialiput
- Postikortit
- Tarra stanssaukset
- Kirjekuoret
- Pankkisiirrot
 

Paperileikkuri Printax 105 sm on 
jo poistunut käytöstä uuden leik-
kurin tieltä, tämän leikkurin mit-
tatarkkuus oli n +/- 0,5 mm, mitan 
siirto sähköisesti tai käsipyörästä. 
Poistui vuonna 2001.

Nykyinen 2001 hankittu Polar 78 
ES leikkuri pystyy kymmenesosa 
millimetrin tarkkuuteen ja siihen 
voidaan ohjelmoida valmiiksi töi-
den leikkausohjelmat.
Ilmapöytä helpottaa paperipinon 
liikuttelua. 



Laitteiston kehitys 1953-

A4 automaattitiikeli heidelberg   53 - 72
A2 sylinterikone     53 - 72
B3 automaattitiikeli heidelberg   53-
A4 käsitiikeli      53 - 72
käsileikkuri      53 - 70
paperileikkuri  printax    70 - 2001
A4 automaattitiikeli grafopress   70 - 80
B3 offset  romayor   75 - 78
A2 reprokamera agfa repromaster 2000 75 - 84
A2 offset  dominant   78 - 88
A4 automaattitiikeli  heidelberg   80 -
A3 offset  rotaprint R35K  81 - 86
A2 reprokamera agfa repromaster 2200 84 - 2002
B3 offset lisäväri dominant 515   84 - 88 
A3 offset  rotaprint R37K  86 - 91
A2 offset  dominant 715   88 - 
ylösottokone  horizon MC-8+8  88 - 
B3 offset 2 + lisäväri dominant 525P  88 - 2009 
A3 offset   heidelberg GTOZ 46  91 - 2009
filmitulostin  ultre setter   96 - 2002 
B3 offset 4 väri dominant 547P  99-
taittokone  stahl    2000 -
automaattileikkuri polar 78 ES   2001 - 
peltitulostin  mako 2    2002 -
digipainokone  xerox docucolor 252  2007 -
B3 offset  printmaster GTO 52-2  2009-




