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PISTEKIRJOITUSTUOTTEET

Valmistamme pistekirjoituksella esimerkiksi
• lehtiä
• kokousaineistoja, tiedotteita
• viranomaisasiakirjoja, todistuksia
• käyttöohjeita, oppaita
• ohjelmalehtisiä, ruokalistoja
• kutsuja, onnitteluja
• lauluvihkoja.

Pisteitä voi tulostaa yksi- tai kaksipuolisena tulostuk-
sena. 

Pistekirjoitustuotteet voivat olla esimerkiksi vihko-
muotoisia (selkämyksessä niitit) tai metallikiertee-
seen sidottuja. Metallikierresidottuun materiaaliin 
voi liittää vaikkapa muovikannet, kohokuvia tai 
väritulostettuja sivuja. Kysy lisää tuotteistamme!

PISTEIDEN JA 
VÄRITULOSTUKSEN 
YHDISTÄMINEN

Pistekirjoituksen ei aina tarvitse olla oma erillinen 
tuotteensa. Pistekirjoitusta voi yhdistää väri  -
tulostustöihin eri tavoin. Korttiin tai flyeriin voidaan 
lisätä pistekirjoituksella esimerkiksi nettiosoite tai 
muut yhteystiedot.



KÄYNTIKORTIT PISTEKIRJOITUKSELLA

2-osainen   
(suositeltava malli pistekirjoitusta sisältäville korteille) 
 
Avattavassa käynti kortissa pistekirjoitus sijoitetaan kortin sisäsivulle. Näin se on paremmin suojassa, 
jos korttia säilytetään esimerkiksi lompakossa. Takasivulla pistekirjoitus näkyy kuoppina.

1-osainen 
 
Yksiosaisessa käyntikortissa pistekirjoitus sijoitetaan eri puolelle kuin painettu teksti. Kortin väripinta 
saattaa hieman repeillä pisteiden kohdalla. Tekstipuolella pistekirjoitus näkyy kuoppina ja saattaa 
haitata tekstin luettavuutta, jos teksti on hyvin pientä.

Pisteteksti  
 
Korttiin mahtuu 4 pisteriviä, rivillä 13–14 merkkiä (mukaanlukien välilyönnit, numeromerkit ja ison 
kirjaimen merkit). 

90x50 mm kokoiseen korttiin mahtuu yleensä esimerkiksi:
Yritys
Etunimi
Sukunimi
012 345 6789
tai

Etunimi
Sukunimi
titteli
012 345 6789
tai

etunimi.
sukunimi@
yritys.fi
+358123456789

Isokirjoitus sisäsivulla

Väripainatus etusivulla

Pistekirjoitus sisäsivulla

(Pisteiden kuopat) 

takasivulla



KUOHUPAPERIAINEISTOT

Kuohupaperille tulostetut kartat soveltuvat henkilökohtaiseen käyttöön sekä tapahtumiin ja  
näyttelyihin mukana kannettaviksi tai kotiin vietäviksi.

Kuohupaperikuva suunnitellaan ja toteutetaan aina tapauskohtaisesti. Tyypillisiä kuohupaperi-
kuvia ovat kartta kodin tai oppilaitoksen ympäristöstä, ryhmän matkakohteesta, kesätapahtuman 
alueesta, näyttelytilan/rakennuksen pohjapiirros ja jonkin laitteen näppäimistö. 

Kohomerkintöjen lisäksi aineistoon voidaan tulostaa kohoamattomia merkintöjä, esimerkiksi piste-
kirjoituksen lisäksi myös normaalitekstiä, jolloin aineistoa on helppo käyttää avustajan kanssa.



PISTEKIRJOITUKSESTA

Pistekirjoitus on aina saman kokoista. Sen kokoa ei siis voi suurentaa tai pienentää. Pistekirjoitus vie 
enemmän tilaa kuin vastaava teksti näkevien tekstinä printattuna (ks. viereinen sivu).

Yksi pistekirjoitusmerkki on kuuden pisteen suunnikas. Piste on halkaisijaltaan 1,5 mm ja sen korkeus 
pohjapinnasta on 0,5 mm. Jotta pistekirjoitus olisi luettavaa, sen ympärille tulee jättää 5–7 mm  
suoja-alue, jolla ei ole muuta sormin tunnettavaa kohomateriaalia.

Pistekirjoituksessa käytetään kirjainten ja välimerkkien lisäksi joitain erikoismerkkejä. Esimerkiksi ison 
kirjaimen eteen tulee ison kirjaimen merkki ja numeron tai numerosarjan eteen numeromerkki.

Mitat



Esimerkki pistekirjoituksen  
vaatimasta tilasta

Pistekirjoitusta A4-arkilla ja sama  
teksti Arial-fontilla (koko 12 pt).



ISOKIRJOITUS

Isokirjoitus tarkoittaa nor-

maalia suurempaa tekstikokoa, 

ja se on suunnattu etenkin 

heikkonäköisille.

Isokirjoitusfontin tulee olla 

selkeä ja päätteetön, koko 

on yleensä 14 tai 16 pistettä.







AINEISTOT

Pistekirjoituksen aineistot tulee aina toimittaa tavallisena tekstinä, ei esimerkiksi pistekirjoituksen 
näköiskuvana. 

Kun toimitat tekstit pistekirjoitustuotantoon, merkitse siihen valmiiksi otsikot ja kappalejaot. Muuten 
tekstiä ei kannata asetella, sillä esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelmassa enter-painikkeella tehty 
rivijako tai manuaalisesti merkityt tavuviivat lisäävät työtä painotalossa, koska pistekirjoitusrivit ovat 
erimittaisia kuin mustatekstin rivit.

Me Taktiilissa muunnamme tekstin pistekirjoitukseksi ja asettelemme sen niin, että valmis pistekirjoi-
tustuote on mahdollisimman selkeälukuinen. Tätä kutsutaan pistetaitoksi.

Pistekirjoitussivujen määrää voidaan arvioida, kun teksti saadaan nähtäväksi, mutta lopullinen sivu-
määrä täsmentyy, kun pistetaitto on valmis.

VEKTOROIDUT PISTEKIRJOITUSTIEDOSTOT

Valmistamme pistekirjoitustiedostoja esimerkiksi teollisuuden erilaisten pakkausten piste-
merkintöihin.
Toimitamme aineiston joko ai- tai pdf-tiedostona.



PISTEKIRJOITUKSEN, 
KOHOKYLTTIEN JA 
OPASTEIDEN 
ERIKOISOSAAJA

Taktiili  
taktiili@nkl.fi │ taktiili.fi
Näkövammaisten liitto ry
Marjaniementie 74, 00930 Helsinki  
PL 30, 00030 IIRIS
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