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Näkövammaisten Airuen pdf-
näköislehti
● Airut taitetaan Adobe InDesign 

CS6:lla. 
● Pdf-näköislehti ilmestyi 

ensimmäisen kerran 
maaliskuussa 2016.

● Löytyy osoitteesta 
www.nkl.fi/airut.

http://www.nkl.fi/airut


Saavutettava pdf
● Dokumentin hierarkinen rakenne luodaan 

otsikkotasoilla ja järjestämällä jutut loogiseen 
järjestykseen.

● Jokainen lehden elementti pitää merkitä 
(tagata). Merkityksellisen sisällön pitää olla 
saavutettavissa apuvälineillä. Grafiikat, koristeet 
yms. sisällön kannalta merkityksettömät asiat 
merkataan artefaktiksi.

● Termit tuttuja HTML-kielestä. 



1. Artikkelien 
järjestäminen
● Lehden jutut ja kuvat 

laitetaan järjestykseen 
Artikkelit (Articles) -
välilehdellä, jotta 
ruudunlukija tietää, 
missä järjestyksessä 
sisällöt luetaan ja 
mitkä kuvat liittyvät 
mihinkin juttuun. 



2. Nimiöinti (export tags)
● On tärkeää käyttää kappaletyylejä (paragraph

styles) johdonmukaisesti läpi dokumentin. 
Jokaiselle kappaletyylille määritellään nimiö 
(tag).

● Tekstit ovat joko jonkin tason otsikoita kuten H1, 
H2 tai H3 tai leipätekstiä (paragraph). 

● Jos on listoja, ne merkataan kappaletyyleissä 
listaksi, jotta ruudunlukija tunnistaa ne. 
(Kappaletyylit > Luettelomerkit ja numerointi > 
Luettelotyyppi > Luettelomerkit tai Numerot).





3. Kuville alt-tekstit



● Elementit, jotka ruudunlukija voi ohittaa, 
merkataan artefaktiksi.  



4. Luodaan vuorovaikutteinen pdf
• ”Luo nimiöity PDF” 

(Export as tagged 
PDF).

• ”Käytä rakennetta 
sarkainjärjestykseen”.



5. Viimeiset säädöt Adobe 
Acrobatissa
● Tiedosto avataan 

Adobe Acrobatissa 
(X Pro tai uudempi, 
Adobe Reader ei 
riitä).

● Muutetaan 
kieliasetus: suomi.



● Dokumentin
metatiedot 
(otsikko ja 
avainsanat).



Saavutettavuuden testaus
● Adobe Acrobatin oma testi näyttää 

ongelmakohdat (Työkalut > Käytettävyys). 
● PAC 2.0.
● Parasta testata ohjelmilla, joita näkövammaiset 

käyttävät. Itselläni käytössä NVDA ja Jaws. 



Ongelmia
● Taulukot ovat ongelmallisia, mutta niitä Airuessa 

ei käytetä. 
● Eri ruudunlukuohjelmat ja eri selaimet toimivat 

hieman eri tavoilla.
● Esim. tekstin monipalstaisuus ongelmallista 

NVDA:lle.
● Airuen mainokset, jotka toimitettu pdf:nä. Niille 

pitää luoda alt-teksti.



● Adobella saavutettavuustietoisuus lisääntyy 
kaiken aikaa. Acrobat Pro DC:lla pdf-tiedostojen
saavutettavuusongelmia voi korjata. 



Lisätietoa
● Saavutettavan pdf-tiedoston luominen Adobe 

InDesignilla: 
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/esteettomyysratkaisut/verkko/s
aavutettava-pdf

● Tarkistuslista verkkosivujen tekijöille 
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/esteettomyysratkaisut/verkko/t
arkistuslista-verkkosivujen-tekijoille

http://www.nkl.fi/fi/etusivu/esteettomyysratkaisut/verkko/saavutettava-pdf
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