Kannen suunnittelu
Kannella on ratkaiseva merkitys lukijan mielenkiinnon heräämiselle. Siksi sen suunnitteluun kannattaa laittaa hieman aikaa ja vaivaa. Seuraavissa ohjeissa kerrotaan,
mihin seikkoihin kannen suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota.

Kansitiedoston valmistus
Yleisesti ottaen kirjan kansi voidaan suunnitella kaikilla käytössä olevilla grafiikka- tai taitto-ohjelmilla,
mikäli se muunnetaan lopuksi BoD:n hyväksymään muotoon. Myös paperimalleja voidaan antaa BoD:n
skannattavaksi, tosin lopputuloksesta ei välttämättä tule parasta mahdollista.

Kirjan selkä
Kirjan selkä on kansipaperin kapea osa, joka näkyy, kun kirja on hyllyssä. Muista ehdottomasti lisätä kirjan
nimi myös kirjan selkään, koska muuten kirjasi nimeä ei näy kirjan ollessa hyllyssä muiden kirjojen kanssa.
Ennen suunnittelun aloittamista lasketaan kirjan selän leveys, joka riippuu kirjan sivumäärästä ja käytetyn
paperin laadusta. Voit laskea kirjan selän leveyden myös osoitteessa www.bod.fi valitsemalla Apua  Kansilaskuri. Otathan huomioon, että selkätekstin lisääminen onnistuu vasta 80 sivusta lähtien tai alkaen 5 mm
selkäleveydestä.

Leikkuuvara
Muista lisätä pehmeäkantisen kirjan kansipaperin ja kovakantisen kirjan suojapaperin kaikkiin ulkoreunoihin 5 mm:n leikkuuvara (suojapaperin oikeassa ja vasemmassa sivureunassa riittää 2 mm:n leikkausvara).
Jättämäsi leikkausvara leikataan tosin pois sidonnan jälkeen, mutta silläkin on oma tarkoituksensa: Mikäli
kansipaperi pääsee hieman liikahtamaan sidonnan aikana, kirjan reunaan ei jää valkoista, painamatonta
reunaa. Huomaa: Älä tee kirjatiedostoon leikkuu- tai muita merkintöjä.

Käännevara
Mikäli olet valinnut kovakantisen, kansipahviin liimatun päällyksen ilman suojapaperia (ylivetokansi), jätä
päällyksen reunaan leikkuuvaran sijaan 1,7 cm:n levyinen käännevara. Päällyksen käännevara liimataan kansipahvin nurkkien ja reunojen päälle, ja se peitetään sisäpuolelta sisäpaperilla.

Taive
Kovakantisten päällysten taive toimii tavallaan kirjan kannen saranana: kirjan kannet taittuvat auki kyseisen
syvennyksen ansiosta. Syvennys tehdään päällyksen molemmille puolille. Etu- ja takakannen mittoihin sisältyvä taive tulisi kuitenkin ottaa erikseen huomioon päällyksen kuvituksen suunnittelussa. Kuvat ja tekstit
tulisi sijoittaa yhtä kauas taipeesta kuin kansien ulkoreunoistakin. On myös suositeltavaa keskittää kuvat ja
tekstit ulkoreunaan ja taipeeseen nähden eikä ulko- ja sisäreunaan nähden.

ISBN & viivakoodi
Mikäli kirjasi saa ISBN-tunnuksen, numero on painettava kanteen, yleensä takakannen alareunaan. BoD
antaa kirjallesi ISBN-tunnuksen lisäksi myös maksuttoman viivakoodin, jotta kirjaa voidaan myydä lukulaitteella varustetuilla kassoilla. Jos toteutat kirjan myBoD:n kauttan, lisäät viivakoodin itse kirjan kanteen. Voit
ladata viivakoodin kuvatiedostona omalta myBoD-tililtäsi. Mikäli kirja saa ISBN-tunnuksen, kanteen ei saa
painaa fiktiivisten kustantamojen nimiä.

Lisätietoja
Löydät vinkkejä kannen ulkoasun suunnitteluun ja valmistukseen sekä väritilan määrittämiseen. blogistamme: http://www.bod.fi/fingerprint/fi/.
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