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The objective of this thesis was to study methods that can be used to convert a data table 
in a PDF file into the CSV format. The reason for this was that data is often published in the 
PDF format, which makes it difficult to process data. The PDF is a document format that 
maintains the same visual appearance on different platforms. It usually does not contain any 
information about the structure and hierarchy of content. Therefore, table data contained in 
the PDF cannot be processed without being converted into another format such as CSV. 
CSV is a text format in which data is separated into records and the records are separated 
into fields with a delimiter. In the CSV format the data can be easily processed. 
 
The substantial variance in the coding of PDFs, the layout of the tables, and the data in the 
tables makes it impossible to find a conversion method that would suit all cases. In addition, 
the situations in which data processing is needed vary. On the grounds of these issues, the 
purpose of this thesis was to gather information on the functionality of the various conversion 
methods and to provide solutions to different situations. 
 
For testing material three different PDFs were chosen all containing a table that extends 
over several pages. In the tests five methods were found with which it is possible to convert 
the PDF directly into the CSV format in many cases. In addition, a number of methods were 
also identified that can be used to convert the PDF into formats such as TXT, Excel, Word, 
and HTML that can be used as phase formats from which the CSV format can be made. 
These methods include copy-and-paste and exporting files from Acrobat Pro to various 
formats, online services and different conversion programs. Because most conversion 
methods are not capable of producing a result that could be considered final, the thesis also 
discussed cleaning the data and converting the document from a phase format into the CSV 
format. 
 
This thesis demonstrates that converting the data table in a PDF file into a usable data 
format can be a tedious multiphase process in which one must take into account the various 
features of the conversion program, PDF, table and data in it, and the settings of other 
programs and the system. 
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Lyhenteet 

API Application Programming Interface, ohjelmointirajapinta. Kokoelma ohjeita 

ja standardeja, joiden avulla voidaan toteuttaa rajapinnan julkaissutta so-

vellusta tai työkalua käyttävä uusi sovellus. 

COS Carousel Object System. PDF-dokumentti koostuu COS-objekteista. 

CSV Comma-separated Values. Eroteltu tekstitiedostomuoto, johon voidaan tal-

lentaa taulukkomuotoista dataa. 

DOC/DOCX Wordistä tallennettavia tekstidokumentin tiedostomuotoja (binääri). 

GUI Graphical User Interface, graafinen käyttöliittymä. 

HTML Hypertext Markup Language. Hypertekstiä sisältävän tiedoston tiedosto-

muoto. 

OCR Optical Character Recognition, tekstintunnistus. Teknologia, jolla tunniste-

taan tekstiä sähköisesti muokattavaan muotoon.   

ODS Open Officesta tallennettava työkirjan tiedostomuoto (binääri). 

ODT Open Officesta tallennettava tekstidokumentin tiedostomuoto (binääri). 

PDF Portable Document Format. Dokumenttien jakeluun tarkoitettu binääritie-

dostomuoto. 

TXT Tekstitiedostomuoto, jonka sisältämässä tekstissä ei ole mitään muotoilua.  

VBA Visual Basic for Applications. Microsoft Office -tuotteissa käytössä oleva 

ohjelmointikieli, joka toimii Office-ohjelmien sisällä.  

XLS/XLSX Excelistä tallennettavia työkirjan tiedostomuotoja (binääri).
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1 Johdanto 

Insinöörityössä selvitetään menetelmiä, joiden avulla voidaan muuntaa PDF:n sisältämä 

taulukkomuotoinen data käsiteltävään muotoon CSV-tiedostoksi. PDF on luonteeltaan 

kuva; se on lopulliseksi tarkoitettu dokumenttimuoto. CSV on rakenteinen datamuoto, 

jota voidaan soveltaa datan jatkokäsittelyyn.  

CSV-tiedosto on tekstitiedosto, jossa tietueet on erotettu toisistaan rivinvaihdolla ja näi-

den tietueiden sisältämät datakentät jollain erottimella, yleensä pilkulla tai puolipisteellä. 

Kun taulukko on CSV-muodossa, sen rivit ovat rivejä, joiden sisällä sarakkeiden välit on 

korvattu erottimella. 

PDF-tiedosto on binääritiedosto, jonka sisältö on sarja grafiikan piirtämisohjeita. PDF-

dokumentit eivät yleensä sisällä sellaista sisällön merkityksiin perustuvaa rakennetta, 

jota pystyttäisiin ohjelmallisesti hyödyntämään. Tekstisisältöä ei ole semanttisesti ero-

tettu muusta sivulla olevasta sisällöstä vaan sekin on koodattu tiedostoon sen visuaali-

sen paikan mukaan. Tämän vuoksi taulukon sisältämä teksti voi olla vaikea irrottaa 

PDF:stä siten, että se pysyy oikeassa järjestyksessä ja jatkojalostuskelpoisena. (1, s. 

167.) PDF:n kehityksessä käänteentekevää alkuperäisiin kilpailijoihin verrattuna oli se, 

että teksti pystyttiin säilyttämään tekstinä (1, s. 63). Tekstiä pystyy PDF-tiedostosta 

yleensä maalaamaan ja kopioimaan ja liittämään sitä tekstitiedostoon. Ongelmia syntyy, 

kun dataa on paljon ja käsityön määrä halutaan minimoida. PDF-muoto ei ole tarkoitettu 

avoimen käsiteltävän datan jakeluun (2). 

Monet yritykset ja julkiset tahot jakavat tietoa PDF-muodossa, vaikka data alun perin olisi 

peräisin tietokannasta tai taulukkolaskentaohjelmasta, josta sen olisi helposti voinut tal-

lentaa myös rakenteisessa muodossa. PDF:n ajatellaan olevan lukijaystävällinen, koska 

se näyttää kaikilla alustoilla samalta. Ulkoasusta ollaan usein tarkkoja myös imagosyistä. 

Joskus PDF:ää käytetään juuri siksi, että siitä on työlästä irrottaa dataa rakenteisessa 

muodossa. Näin yritetään suojata tietoa väärinkäytöltä. (3; 4; 5.) 

Tekstin erottamisen kannalta on olemassa kolmenlaisia PDF-tiedostoja:  

• PDF, joka sisältää tekstimuotoista tekstiä. Tällaisesta PDF:stä tekstiä pys-
tyy maalaamaan tekstinvalintatyökalulla.  
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• PDF, joka on suojattu siten, että tekstin kopiointi on estetty. Tekstiä pystyy 
maalaamaan, mutta ei kopioimaan.  

• PDF-muodossa tallennettu bittikartta: sivulla näkyvä teksti on kuvaa eikä 
sitä pysty maalaamaan. Tällaisista tiedostoista käytetään usein nimitystä 
skannattu PDF. Näistäkin on mahdollista erottaa tekstiä tekstintunnistuk-
sen avulla. Tunnistukseen voi käyttää Acrobatin omaa toimintoa, erillistä 
ohjelmaa tai online-palvelua.  Acrobatin uusimmassa versiossa on mahdol-
lista editoida skannattuja PDF:iä. (6.) 

Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan ensiksi mainitun tyyppisiä PDF-tiedostoja. 

Suojattu ja skannattu PDF on rajattu käsittelyn ulkopuolelle. 

PDF:stä voidaan irrottaa taulukkomuotoista dataa monella tavalla, kuten kopioimalla ja 

liittämällä, tallentamalla Acrobatista toisessa muodossa tai muunnosohjelmalla. Sopivan 

tavan valinta riippuu tilanteesta. Seuraavat asiat vaikuttavat: 

• irrotettavan taulukon ominaisuudet, erityisesti sen ulkonäkö ja koko 

• taulukon sisältämän datan ominaisuudet, kuten välilyönnit tai rivinvaihdot 
taulukon soluissa 

• taulukoiden muunnostarpeen toistuvuus tai satunnaisuus 

• aineistojen vaihtelevuus 

• omat taidot ja mieltymykset, kuten minkä ohjelman tai ohjelmointikielen hal-
litsee 

• PDF:n lukemisjärjestys 

• PDF:ään mahdollisesti tehty suojaus 

• tekstintunnistuksen tarve, jos PDF on skannattu. 

Näin ollen on syytä tutkia PDF:ää ennen muunnostavan valintaa ja myös karsia siitä pois 

ylimääräinen aineisto.  
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2 Työssä käytetty koeaineisto 

Tässä työssä koeaineistoksi valittiin kolme internetistä löydettyä PDF-tiedostoa, joissa 

olevan taulukon irrottaminen on eri syistä ongelmallista. Valinta tehtiin muunnoksen tek-

nisen haasteellisuuden perusteella, eikä taulukon sisällön jatkokäsittelyyn oteta tässä 

kantaa. Jokaisessa PDF:ssä on monelle sivulle jakaantuva taulukko, jossa on tekstimuo-

toista tekstiä. Taulukon ulkonäkö vaikuttaa paljon siihen, kuinka hyvin sen sisältämä data 

pysyy järjestyksessä, kun taulukko irrotetaan PDF:stä.  

Testausympäristö: 

• käyttöjärjestelmä: Windows 8.1 

• PDF-lukija ja editori: Adobe Acrobat Pro DC 

• selain: Chrome 

• Excel ja Word: Microsoft Office 365 ProPlus 

• tekstieditori: Notepad++, versio 6.4.5. 

Acrobatin toiminnot testattiin maksullisella Pro-versiolla, koska Acrobat Reader on hyvin 

rajoittunut. 

Aineisto 1: Maat.pdf  

Ensimmäinen aineisto Credit Suisse Global Wealth Databook 2014 sisältää tilastotietoa 

maailman varallisuudesta vuonna 2014. Tieto on useissa monisivuisissa taulukoissa 

muun tekstin joukossa. Alkuperäinen tiedosto on nimeltään global-wealth-databook-

2014-v2.pdf (julkaisija Credit Suisse AG). Kokeiluun rajattiin nelisivuinen taulukko 2-1 

Country Details, kooltaan 293,33 kt.  

Taulukossa on tiedot 215 maan varallisuudesta. Data on epäyhtenäistä, koska joidenkin 

maiden tiedot ovat puutteellisia, jolloin taulukkoon jää tyhjiä soluja. Lisäksi ongelmia ai-

heuttavat joidenkin sarakkeiden väripohja ja taulukon datan sisältämät välilyönnit. Vii-

meksi mainittu karsii osan käsittelytavoista pois. Luvuissa on käytetty tuhaterottimena 

pilkkua ja desimaalierottimena pistettä. Liitteenä 1 on tiedoston ensimmäinen sivu. Jat-

kossa tähän aineistoon viitataan nimellä Maat.pdf. 
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Aineisto 2: Nimet.pdf 

Toinen aineisto listaa Itävallassa vuonna 2012 vastasyntyneille annettuja nimiä. Alkupe-

räinen tiedosto on nimeltään VN2p_2012.pdf (julkaisija Statistik Austria). Se sisältää 

kuusi monisivuista taulukkoa, joista kokeiluun rajattiin tyttöjen nimet sisältävä 23-sivui-

nen taulukko, kooltaan 550,08 kt. 

Taulukossa on saman kategorian dataa kaksi kertaa samalla rivillä, koska data on ase-

teltu sivulle kahteen palstaan. Tämä aiheuttaa ongelman lähes kaikilla käsittelytavoilla, 

jos ja kun nämä tiedot halutaan erottaa toisistaan järkevästi. Lisäksi nimissä esiintyy 

skandinaavisia ja muita erikoismerkkejä ja dokumentissa on lukemisjärjestyksen virheitä. 

Luvuissa on käytetty tuhaterottimena pistettä ja desimaalierottimena pilkkua. Liitteenä 2 

on tiedoston ensimmäinen sivu. Jatkossa tähän aineistoon viitataan nimellä Nimet.pdf.  

Aineisto 3: Tulokset.pdf 

Kolmas aineisto sisältää Taekwondo Nurmijärven julkaisemat Nurtzi Open 2015 -liigatu-

lokset. Alkuperäisen tiedoston nimi on Nurtzi+Open+2015+liiga+tulokset.pdf (julkaisija 

Taekwondo Nurmijärvi). Dokumentin sisältämä taulukko on epätavallinen. Väljä viivaton 

asettelu vaikeuttaa taulukoksi tunnistamista, ja toisiinsa kuuluvat tiedot (kilpailijan sijoi-

tus, numero, nimi, maa ja seura) irtoavat muunnosvaiheessa usein toisistaan. Tästä 

PDF:stä on ongelmallista saada järkevää CSV:tä, koska datan asettelussa on ongelmia 

alun perin: kilpailijan numero on käytännössä melkein kiinni nimessä ja kilpailijan seura 

on eri rivillä. Lisäksi dokumentin lukemisjärjestys on erikoinen. Yhdeksänsivuinen tau-

lukko on kooltaan 97 kt. Liitteenä 3 on tiedoston ensimmäinen sivu. Jatkossa tähän ai-

neistoon viitataan nimellä Tulokset.pdf. 

3 CSV-tiedostomuoto 

Lyhenne CSV tulee sanoista ”comma-separated values”: tyypillisesti datakentät on ero-

tettu toisistaan pilkuilla. CSV on tekstitiedostomuoto, ja se voidaan luoda tekstieditorilla 

tallentamalla päätteellä .csv. CSV-muoto ei ole tarkasti määritelty standardi. Käytän-

nössä CSV:n muodon määrittelee se ohjelma, josta se tallennetaan. (7.) Internet En-

gineering Task Forcen (IETF) julkaisema standardi RFC 4180 on ehdotus CSV-muodon 

spesifikaatioksi. Se määrittelee CSV:n näin: 

https://www.ietf.org/rfc/rfc4180.txt
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• Jokainen tietue on omalla rivillään, eli tietueet on erotettu toisistaan rivin-
vaihdolla. 

• Viimeisen tietueen jälkeen ei ole rivinvaihtoa.  

• Ensimmäisenä rivinä voi olla otsikkorivi, joka on samaa muotoa kuin nor-
maalit tietuerivit. 

• Jokaisella rivillä on yksi tai useampia kenttiä, jotka on erotettu toisistaan 
pilkulla. Jokaisella rivillä on sama määrä kenttiä. Viimeisen kentän jälkeen 
ei saa olla pilkkua.  

• Kenttä voidaan ympäröidä tai olla ympäröimättä lainausmerkeillä. Jos kent-
tää ei ole ympäröity lainausmerkeillä, se ei saa sisältää lainausmerkkejä. 

• Lainausmerkkejä, rivinvaihtoja tai pilkkuja sisältävät kentät on ympäröitävä 
lainausmerkeillä.  

• Kentän sisältämien lainausmerkkien eteen on lisättävä ylimääräinen lai-
nausmerkki escape-merkiksi. Alla on esimerkki, jossa kenttä on ympäröity 
lainausmerkein ja alkuperäisten lainausmerkkien eteen on lisätty escape-
merkit:  

Data:  Jokin Nimi "Lempinimi", "Toinen Lempinimi"  

CSV-muoto:  Jokin Nimi,"""Lempinimi "", ""Toinen Lempinimi """ 

(8.) 

Pilkun sijaan erottimena (delimiter) voidaan käyttää myös jotain muuta merkkiä, kuten 

puolipistettä tai tabulaattoria. Alla on osa Maat.pdf:stä CSV:nä. Kaikista maista ei ole 

tietoja, joten näillä riveillä osa kentistä on tyhjiä. Kun erottimena on puolipiste, pilkkuja 

sisältäviä kenttiä ei tarvitse ympäröidä lainausmerkeillä: 

Afghanistan;Asia-Pacific;Low income;1,484;;;;;n.a.¶ 

Albania;Europe;Lower middle income;5,827;3,086;10,309;23;0.0;Poor¶ 

Algeria;Africa;Lower middle income;8,858;5,954;10,204;247;0.1;Poor¶ 

American Samoa;Asia-Pacific;Upper middle income;;;;;;n.a.¶ 

Andorra;Europe;High income;;;;;;n.a.¶ 

Teksti voidaan muuttaa tällä tavoin erotelluksi Excelissä, Notepadissa tai vastaavassa 

tekstieditorissa tai ohjelmoimalla ja tallentaa sen jälkeen tiedostopäätteellä .csv.  
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4 PDF-tiedostomuoto 

Lyhenne PDF tulee sanoista Portable Document Format. PDF on binääritiedostomuoto, 

jonka Adobe Systems kehitti valmiiden julkaisujen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. 

PDF-muodossa dokumentin ulkoasu säilyy täysin samanlaisena eri alustoilla ilman, että 

siinä käytettyjä fontteja tai sitä ohjelmaa, jolla se on luotu, on asennettu kyseiselle ko-

neelle. (9, s. 5.) PDF perustuu PostScript-sivunkuvauskieleen (10, s. 2). PostScript oli 

ennen PDF:ää suosituin laitteistoriippumaton tapa jakaa tulostettavia dokumentteja.  

Adobe julkisti ensimmäisen PDF-version 1.0 vuonna 1992 (11). Ohjelmat Acrobat Distil-

ler ja Acrobat Reader julkaistiin seuraavana vuonna. Molemmat olivat tuolloin maksulli-

sia. Acrobat Distiller oli tarkoitettu PDF-dokumenttien luomiseen ja editointiin ja Reader 

niiden lukemiseen. Myöhemmin, kun PDF-formaatti yleistyi, Adobe muutti Readerin mak-

suttomaksi. Ohjelmien uusimmat versiot ovat Acrobat Pro DC ja Acrobat Reader DC. 

Reader on ilmainen ja Pro saatavissa joko kuukausihintaisena tilauksena tai perinteisenä 

ostettavana ohjelmana. Nykyään PDF:iä voidaan katsella myös verkkoselaimissa lisä-

osien avulla. PDF oli Adoben kaupallinen formaatti vuoteen 2008 asti, jolloin Internati-

onal Organization for Standardization (ISO) julkaisi sen virallisesti avoimena standardina 

ISO 32000-1:2008 (10, s. 3). Tämä standardi vastaa vuonna 2006 julkaistua PDF-ver-

siota 1.7. Adobe on vuosien mittaan lisännyt siihen laajennuksia, jotka eivät kuulu ISO-

standardiin. Tällä hetkellä ISO kehittää PDF:n versiota 2.0, jonka julkaisua odotetaan 

vuonna 2016. PDF-formaatista on erilaisia variaatioita. Niistä kaksi on ISO-standardoi-

tuja: arkistointiin tarkoitettu PDF/A ja painoteollisuuden PDF/X. (10, s. 4–5; 11; 12.) 

PDF-tiedostomuoto on käytännöllinen, koska se sopii yhtä hyvin sekä tulostus- että verk-

kokäyttöön. Sitä käytetään, kun julkaisun ulkonäkö halutaan määritellä täsmällisesti ja 

ulkonäön myös säilyvän muuttumattomana lähettäjältä vastaanottajalle. PDF-tiedosto 

voi sisältää tekstiä ja siihen liittyviä fonttimäärittelyjä, vektori- ja bittikarttakuvia, navigaa-

tiota (kuten hyperlinkkejä ja kirjanmerkkejä), interaktiivisia lomakkeita, ääntä, videota, 

diaesityksiä ja 3D-kuvia. (10, s. 1, 6–9.) Vuonna 2000 PDF:ään lisättiin mahdollisuus 

liittää sen sisään toisia tiedostoja (PDF-versio 1.3). Näin alkuperäinen käsiteltävissä 

oleva data voidaan helposti jakaa PDF:n mukana. Jos PDF on tehty esimerkiksi Ex-

celistä, alkuperäinen Excel-tiedosto voidaan liittää PDF:ään Acrobatissa: valitaan Liite-

tiedostot (paperiliittimen kuva) > Lisää liitetiedosto. Acrobat pakkaa liitetiedoston osaksi 

PDF:ää. (10, s. 96–97; 13.)  
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4.1 PDF-tiedoston rakenne ja sisältö 

Adobe määrittelee PDF:n dokumentinkuvauskieleksi, jolla kuvataan muotoiltuja, sivuja 

sisältäviä dokumentteja (14). Tyypillinen PDF sisältää useita tuhansia objekteja, monia 

eri pakkausmenetelmiä, useita fontteja, vektori- ja bittikarttagrafiikkaa sekä meta- ja 

muuta avustavaa dataa (10, s. 6).  

PDF-tiedostossa on seuraavia rakenteita: 

1. Dokumentin sisältö (document content)  

PDF-dokumentti koostuu toisiinsa liittyvistä COS-objekteista. COS tulee sanoista Carou-

sel Object System ja viittaa Adobe Acrobatin alkuaikojen koodinimeen Carousel (1, s. 1; 

11). Kun PDF luetaan, sen objektien kesken muodostuu suunnattu verkko (graafiteorian 

directed graph, digraph). Graafiteoriassa verkko eli graafi koostuu solmuista ja niitä yh-

distävistä väleistä. Suunnatussa verkossa jokaiselle välille on annettu jokin suunta. Ob-

jektit ovat verkon solmuja (node), ja niiden väliset epäsuorat viittaukset ovat välejä (link). 

Objekteilla kuvataan dokumentin rakenne (sivut, metatiedot, fontit ja resurssit). (10, s. 

14, 27.) Niitä on yhdeksää tyyppiä: null, boolean, kokonaisluku, reaaliluku, name, string, 

array, dictionary ja stream (15). Binääridata, kuten kuvat, fontit ja liitetyt tiedostot, tallen-

netaan stream-objekteihin. Niitä voidaan pakata eri tavoin. (10, s. 30, 97.) PDF:n objek-

teihin voidaan varastoida sellaistakin dataa, jota Acrobat ei pysty tulkitsemaan (16). Ac-

robat Prossa pystyy tarkastelemaan tiedoston objektitason rakennetta: Näytä > 

Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Sisältö. 

2. Sivun sisältö (page content) 

Erilaisten operaattoreiden avulla kuvataan tekstin ja grafiikan sijoittuminen yksittäiselle 

sivulle (10, s. 14). 

3. Tiedostorakenne (file structure)  

PDF-tiedosto koostuu neljästä osasta: header, body, cross reference table ja trailer. Tä-

män osajaon avulla lukijaohjelma paikallistaa tiedoston sisällöt ja pystyy lukemaan niitä. 

Header sisältää PDF:n versionumeron. Body sisältää kaikki objektit, siis PDF:n varsinai-

sen sisällön, esimerkiksi sivut ja niiden sisältämän grafiikan. Cross-reference table listaa 



8 

 

  

jokaisen objektin sijainnin tiedostossa (byte offset: monesko merkki tiedoston alusta) ja 

mahdollistaa siten sen saatavuuden mistä tahansa satunnaisesta kohdasta tiedostoa. 

Näin tiedostoa ei tarvitse lukea järjestyksessä alusta loppuun, joten sivujen selailu on 

nopeaa. PDF voidaan mieltää sähköiseksi paperiksi: jokainen yksittäinen on objekti on 

käytettävissä milloin vain, riippumatta toisista objekteista. (16.) Trailer sisältää meta-

dataa ja trailer dictionaryn, jonka avulla tiedoston osat voidaan paikallistaa. (10, s. 14, 

25, 28.) Kuvassa 1 on kuvattu tyypillinen kaksisivuisen PDF-dokumentin looginen ra-

kenne. 

 

 

 

 

 

 

 Tyypillinen kaksisivuisen PDF-dokumentin looginen rakenne. Document Cata-
log -objektin kautta päästään käsiksi dokumentin sisältöön. (10, s. 39, 41.) 
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4.2 PDF:n etuja 

PDF-tiedostomuoto on muodostunut standardiksi, koska siinä on tiettyjä etuja kilpaili-

joihinsa nähden. 

1. Teksti säilyy tekstinä 

Useimmiten PDF:n sisältämään tekstiin voi tehdä hakuja ja sen tekstiä voi kopioida ja 

liittää (10, s. 3). 

2. Upotetut fontit 

Kirjaintyypit näkyvät PDF:ssä aina oikein, koska käytetyt fontit upotetaan siihen. Fontista 

jätetään pois tarpeetonta dataa, jotta tiedoston koko pysyy kohtuullisena. PDF tukee 

kaikkia yleisiä fonttityyppejä. (10, s. 3.) 

3. PDF:n päivittäminen ja lukeminen on nopeaa. 

PDF-tiedostoon voidaan tehdä muutoksia inkrementaalisesti käyttämällä ohjelman Tal-

lenna-komentoa. Silloin uusi tieto lisätään tiedoston loppuun ja vanha tieto merkitään 

piilotetuksi. Näin tallennus onnistuu hyvin nopeasti. Tällöin vanha tieto kuitenkin jää do-

kumenttiin, mikä voi kasvattaa tiedostokokoa huomattavastikin. Tallenna nimellä -ko-

mento (full save) tuottaa kokonaan uuden dokumentin, jossa vanha piilotettu tieto on 

poistettu. Inkrementaalinen tallennus mahdollistaa eri käyttäjien tekemät digitaaliset al-

lekirjoitukset. (17.) Kuvassa 2 esitetään inkrementaalisesti päivitetyn tiedoston rakenne. 

PDF:n tiedostorakenteen ansiosta mihin tahansa sen sisältämään objektiin pääsee kä-

siksi vakioajassa. Edellä mainittu cross reference table mahdollistaa nopean sivulta toi-

selle siirtymisen, vaikka välissä olisi satoja sivuja. Cross reference tablen käyttäminen 

edellyttää kuitenkin tiedoston olevan kokonaisena käytettävissä. Tästä muodostuu on-

gelma streamaavissa käyttöliittymissä kuten verkkoselaimessa. Ratkaisuksi on kehitetty 

niin sanottu linearisointi, joka tunnetaan nimellä ”Fast Web View”. Siinä tiedoston alkuun 

lisätään muun muassa erityinen ”linearization parameter dictionary” ja osittainen cross 

reference table ja trailer. Linearisointi ja inkrementaalinen loppuun lisäys eivät aina toimi 

täydellisesti keskenään. Tämän vuoksi verkkoon tarkoitetut dokumentit on hyvä tallentaa 

Tallenna nimellä -komennolla. (1, s. 20–21; 10, s. 3; 17.)  
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4.3 Tietosisällön järjestys PDF:ssä 

PDF:ssä on neljä erilaista tapaa järjestää sisältö: visuaalinen järjestys näytöllä ja tulos-

teena, lukemisjärjestys ja looginen järjestys (tagging). Nämä järjestykset ovat toisistaan 

täysin riippumattomia, eli ne voivat olla keskenään erilaisia. Nykyään kaikissa PDF:ssä 

on määritelty järjestykset näytöllä ja tulosteena sekä jonkinlainen lukemisjärjestys, mutta 

looginen järjestys on valinnainen ominaisuus, joka voidaan myös jättää pois. (19.) 

 

 Inkrementaalisesti päivitetty PDF (18). 
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Järjestykset näytöllä ja tulosteena 

PDF on ennen kaikkea ulkoasun säilyttämiseen tarkoitettu tiedostomuoto, joten visuaa-

linen järjestys on sen tärkeimpiä ominaisuuksia. Alun perin PDF:ssä ei muuta sisällön 

järjestystä ollutkaan. Näyttö- ja tulostusjärjestyksissä oleellista on eri osien Z-järjestys, 

eli niiden paikka sivulla syvyyssuunnassa: mikä on edessä ja mikä takana, esimerkiksi 

väripohja on yleensä tekstin takana. (19.) 

Lukemisjärjestys 

Lukemisjärjestys ja looginen järjestys lisättiin PDF:n versioon 1.4 (Acrobat 5) vuonna 

2001. Lukemisjärjestys tarkoittaa sitä järjestystä, jonka mukaan tietokone lukee sivun. 

Se osoittaa kirjainten ja sanojen lineaarisen järjestyksen. Jos lukemisjärjestys on sisäl-

löllisesti oikein, näytönlukija pystyy lukemaan PDF:n ymmärrettävästi ja sisältöä voi juok-

suttaa erikokoisille näytöille virheettömästi. Lukemisjärjestys ei kuitenkaan automaatti-

sesti ole sisällöllisesti looginen. (19.) 

PDF on pohjimmiltaan objektien piirtämistä sivulle, eikä se määrittele semanttisia raken-

teita, kuten otsikko, kappale, rivi, sarake tai sana, jotka erottaisivat PDF-dokumentin mer-

kityksettömästä joukosta kirjaimia, muotoja ja värejä. PDF:ssä on oleellista, miltä loppu-

tulos näyttää: se on luonteeltaan kuva. Jokainen merkki asetellaan yksitellen sivun koor-

dinaatistoon, jonka origo on vasemmassa alakulmassa (13). Sillä ei ole merkitystä, missä 

järjestyksessä tieto kirjoitetaan sivulle. PDF:n luontiohjelma saattaa esimerkiksi ensin 

piirtää sivulle kaiken Times Roman -fontilla kirjoitetun tekstin ja sen jälkeen kaiken muun. 

Ulkoasun kannalta ei myöskään ole merkitystä, missä järjestyksessä lukuohjelma lukee 

sivun, koska lukemisjärjestys ei vaikuta mitenkään ulkoasuun. Sitä voidaan muuttaa, 

mutta ulkoasu ei siitä muutu. Sen sijaan jos käytetään näytönlukijaa tai juoksutetaan 

tekstiä uudelleen erikokoisille näytöille, lukemisjärjestyksellä on paljonkin merkitystä. 

(20.) 

Lukemisjärjestys vaikuttaa myös tekstin irrottamiseen PDF:stä. Jos PDF tallennetaan 

Acrobatista TXT-muotoon (Tiedosto > Vie muodossa > Vain teksti tai Teksti [käytettä-

vissä]), teksti tulee tiedostoon lukemisjärjestyksen mukaisesti. Lukemisjärjestyksen 

mahdollisen epäloogisuuden takia tallentaminen Acrobatista pelkäksi tekstiksi ei siten 

välttämättä ole hyödyllistä. On myös muunnosohjelmia, joissa PDF:n lukemisjärjestys 

vaikuttaa lopputuloksena saatavaan muunnokseen. 
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PDF:n lukemisjärjestyksen näkee helpoimmin toiminnolla Näytä > Zoomaa > Juoksuta 

uudelleen. Se ilmenee myös Lue ääneen -toiminnolla, mutta ei yhtä luotettavasti. (Näytä 

> Lue ääneen > Ota ääneenluku käyttöön. Jos PDF:ssä on kymmeniä sivuja, saattaa 

ääneenluvun ottaminen käyttöön kestää useita minuutteja.) Kuvissa 3 ja 4 on käytetty 

Juoksuta uudelleen -toimintoa Nimet- ja Tulokset-aineistoihin. Nimet.pdf:ssä näkyy, mi-

ten taulukko menee uudelleen juoksutettuna sekaisin, kun osa nimistä juoksee toisiinsa 

kiinni yhdeksi ryhmäksi. Tulokset.pdf:ssä ”Category”-otsikon alaiset kilpailijoiden sijoitus-

tiedot luetaan ensimmäisinä erikseen ennen nimiä. Jos tätä tiedostoa kuuntelisi näytön-

lukijan lukemana, olisi mahdotonta tietää, kuka voitti mitäkin. Lukemisjärjestys ei siis 

 Tulokset.pdf uudelleenjuoksutettuna Acrobatissa. 

 Nimet.pdf uudelleenjuoksutettuna Acrobatissa. 
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välttämättä ole sama, kuin miltä dokumentti ihmissilmin näyttää, eikä se myöskään ole 

sama kuin dokumentin looginen järjestys (tagging), jos sellainen on dokumenttiin tehty. 

Uudelleenjuoksutus saattaa eri alustoilla tuottaa erilaisen lopputuloksen. Esimerkiksi ko-

keiltaessa aineistoja Polaris Viewerillä (Android) uudelleenjuoksutus ei muuta taulukon 

ulkoasun mukaista rakennetta, vaan data säilyy yhtenäisenä eli siinä lukemisjärjestyksen 

ongelmat eivät paljastu. 

Looginen järjestys 

Looginen järjestys on lukemisjärjestyskäsitteen laajennus. Se luodaan PDF:ään lisää-

mällä siihen sisällön semanttista hierarkiaa kuvaavia tageja. Acrobatin suomenkielisessä 

versiossa ja sen ohjeissa tageista käytetään vaihdellen nimityksiä ”koodi”, ”merkintä”, 

”tunnus” ja ”tunniste”. Käännöksen termien sekavuuden takia Acrobatia voi olla helpompi 

käyttää englanninkielisenä, jos joutuu työskentelemään tagien kanssa. Kieliversion voi 

valita seuraavasti: Muokkaa > Oletusarvot > Kieli > Sovelluskieli: suomi / Valitse sovel-

luksen käynnistyessä / Sama kuin käyttöjärjestelmä. Sovelluksen käynnistyessä on siis 

mahdollista valita englanti, jos tämä vaihtoehto on valittuna. Acrobatin tagirakennetta 

verrataan yleisesti HTML:ään, jonka merkintöjä kutsutaan suomeksi tageiksi. Tässä 

tekstissä käytetään PDF:n merkinnöistä nimitystä tagi.  

Tagit mahdollistavat sisältöalueiden suhteiden ja hierarkian merkitsemisen tiedostoon. 

Ilman tageja PDF:ssä ei ole esimerkiksi käsitteitä otsikko, kappale tai taulukko. HTML:n 

tapaan voidaan myös merkitä esimerkiksi vaihtoehtoiset tekstit kuville ja kuvailut loma-

kekentille ja linkeille. PDF:n tagit poikkeavat kuitenkin HTML:ssä tageista oleellisesti 

siinä, että ne eivät vaikuta mitenkään ulkoasuun, ja toisin kuin HTML:ssä, PDF:ssä ei 

välttämättä tarvitse olla tageja. Tagirakenne on PDF:ssä erillisenä eikä sisällön joukossa 

kuten HTML:ssä.  Näin ollen looginen järjestys voidaan tehdä erilaiseksi kuin mitä visu-

aalinen järjestys on. Tagien avulla sama teksti voidaan juoksuttaa uudelleen erikokoisille 

näytöille tai erikokoisena tekstinä. Ominaisuus lisättiin PDF:ään erityisesti e-kirjoja var-

ten (11, s. 4). Tagit parantavat myös näytönlukijoiden toimintaa. (1, s. 167; 10, s. 9.)  

Tagien lisääminen PDF:ään ei ole erityisen helppoa, joten vaikka tiedostossa on tageja, 

ei voi olla varma, että niidenkään tarjoama looginen järjestys on oikea. Tageja sisältävää 

PDF:ää kutsutaan rakenteiseksi (structured PDF). Koska tagien lisääminen on tiedoston 

tekijän vapaasti päätettävissä, on rakenteisuus PDF:ssä käytännössä aika epätarkka kä-
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site. Jos tavoitteena on vain saada taulukon data irti PDF:stä, siihen on suoraviivaisem-

pia keinoja kuin PDF:n tagirakenteeseen perehtyminen. (19; 21; 22.) Liitteenä 4 on se-

lostus tagien käsittelystä Acrobatissa. 

5 Muuntoprosessi PDF-muodosta CSV-muotoon 

5.1 PDF:n esivalmistelu 

PDF:stä kannattaa ennen muuta käsittelyä erottaa tarvittavat sivut omaksi tiedostok-

seen. Mitä pienempi tiedostokoko ja mitä vähemmän ylimääräistä dataa, sitä helpompaa 

jatkokäsittely on. (Osa online-palveluista laskuttaa muunnoksista sivujen määrän mu-

kaan.) Esikäsittelyä ei tietenkään tarvita, jos vain kopioi ja liittää dataa PDF:stä tai käyt-

tää muunnosohjelmaa, jossa dokumentista voi valita osia graafisen käyttöliittymän 

avulla. 

Acrobat Prossa on sivujen poistotoiminto, mutta se on hidas ja epäluotettava, jos pois-

tettavia sivuja on paljon. Nopein ja helpoin tapa ottaa erikseen haluamansa sivut on 

avata sivujen miniatyyrinäkymä, valita siitä sivut ja hiiren oikealla painikkeella aukea-

vasta valikosta ”Erota sivut”. Tämä toiminto erottaa sivut omaksi dokumentikseen. Ac-

robat Readerissä voidaan toimia vastaavasti, mutta aukeavassa valikossa ei ole muuta 

vaihtoehtoa kuin ”Tulosta sivut” eli sivut tulostetaan uudeksi PDF:ksi. Tämäkin toiminto 

kuitenkin ajaa asian. PDF-tiedostojen käsittelyyn on myös muita ilmaisia ohjelmia, joilla 

voi erottaa haluamansa sivut tai yhdistellä eri tiedostoja toisiinsa. 

Acrobat Prolla voi myös editoida tiedostoa hyvinkin tarkasti ennen muuta käsittelyä: 

Muokkaa > Muokkaa tekstiä ja kuvia tai Työkalut > Muokkaa PDF-tiedostoa. Näin voi 

halutessaan esimerkiksi poistaa monisivuisessa taulukossa joka sivulla toistuvat otsikot. 

PDF:n muokkaukseen on myös monia ilmaisohjelmia. Tämä on kuitenkin käsityötä ja 

hidasta, jos aineistoa on paljon. 

PDF:ää kannattaa tutkia löytääkseen mahdolliset ongelmakohdat. Lukemisjärjestyksen 

voi selvittää Acrobatin Juoksuta uudelleen -toiminnolla. Taulukoissa ongelmia voivat ai-

heuttaa esimerkiksi 



15 

 

  

• Tiedon epäyhtenäisuus: esimerkiksi osa taulukon soluista on tyhjiä tai nu-
merosarakkeiden yksikkö vaihtelee. 

• ”Liikaa sisältävät” tietueet, esimerkiksi Nimet.pdf:ssä kaksi nimeä on sa-
malla rivillä. 

• Taulukon väljä asettelu voi johtaa tietueiden hajoamiseen, data ei pysy 
muunnoksessa oikein yhdessä. 

• Lukujen muodon epätoivottu muuttuminen Excelissä: luku voi esimerkiksi 
muuttua päivämäärämuotoon tai etunollat voivat hävitä. Desimaali- ja tu-
haterottimet voivat muuttua. 

• Skandinaaviset kirjaimet ja erikoismerkit voivat muuntua väärin.  

• Jos taulukon soluissa on yksittäisiä välilyöntejä, ei voida käyttää muunto-
menetelmää, joka korvaa sarakkeiden välit yksittäisillä välilyönneillä. 

• Lainausmerkit ja tietyt välimerkit taulukon soluissa voivat olla ongelma siinä 
vaiheessa, kun muutetaan CSV-muotoon. 

• Rivinvaihdot taulukon soluissa aiheuttavat lähes aina ongelmia. 

5.2  Menetelmät taulukon irrottamiseksi PDF:stä 

On monia tapoja irrottaa taulukkomuotoinen tekstisisältö PDF:stä omaksi tiedostokseen. 

Tässä työssä oli tavoitteena löytää mahdollisimman yksinkertainen ja nopea tapa muun-

taa PDF:n sisältämä taulukko CSV-muotoon. Seuraavassa on luettelo testatuista mene-

telmistä. Testien perusteella koottu eri menetelmien taulukkomuotoinen vertailu on liit-

teenä 5.  

1. Kopiointi Acrobatista leikepöydälle ja liittäminen tekstieditoriin, Exceliin tai Wordiin 

Liittäminen tekstieditoriin saattaa olla hyödyllinen tapa, jos taulukon data ei si-

sällä yksittäisiä välilyöntejä, kuten sanavälejä. Liittäminen Exceliin tai Wordiin voi 

toimia, jos taulukossa ei ole tyhjiä soluja. Joskus taulukon sivujen kesken voi 

syntyä eroja sarakejaossa. 

2. Vienti Acrobatista TXT-, Word-, Excel-, CSV- tai HTML-muodossa 

Toiminto Vie muodossa ”Vain teksti” toimii, jos PDF:n lukemisjärjestyksessä ei 

ole virheitä. Aineistosta riippuen vientitoiminnoilla voidaan saada käyttökelpoinen 

Excel-, Word-, CSV- tai HTML-tiedosto, jos taulukko ei sisällä tyhjiä soluja. 
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3. Online-palvelut 

Internetissä on useita erilaisia online-palveluita, joiden avulla voi muuntaa PDF-

tiedostoja toisiin tiedostomuotoihin, kuten TXT, Excel, Word, CSV ja HTML. 

Yleensä nämä palvelut ovat maksullisia, ainakin, jos niitä käyttää paljon.  

4. Muunto-ohjelmat 

Internetissä on monia erilaisia omalle koneelle ladattavia ohjelmia, joiden avulla 

PDF:n voi muuntaa eri tiedostomuotoihin. Useimmat näistä ohjelmista ovat mak-

sullisia, mutta melko edullisia. Useimmissa on graafinen käyttöliittymä ja moni-

puolisia toimintoja, osa on komentoriviltä käytettäviä työkaluja. Joissain ohjel-

missa on mahdollisuus määritellä, minkä osan tekstistä haluaa erottaa, ja jotkin 

ovat erikoistuneet taulukoiden tunnistamiseen. Parhaassa tapauksessa saadaan 

suoraan valmis lopputulos.  

Sellaisia menetelmiä, joilla pystytään tuottamaan PDF:stä suoraan ilman välivaiheita 

CSV-muoto, löydettiin viisi:  

• Acrobatin Vie valinta nimellä -toiminto. Tämä tapa ei ole käyttökelpoinen, 
jos taulukossa on tyhjiä soluja, sillä rivien tiedot menevät silloin sekaisin 
keskenään. Tietyillä aineistoilla tämä toiminto voi olla hieman hidas. 

• PDFTables-palvelu. Palvelussa on esikatselu, mutta ei osavalintaominai-
suutta. CSV-muunnosta ei pysty kokeilemaan ilmaiseksi.   

• Tabula-muunnosohjelma. Ohjelmassa on esikatselu, jossa voidaan valita 
PDF:stä halutut osat ja ladata lopputulos CSV-muodossa. Ilmainen. 

• PDF2XL-muunnosohjelma. Kuten Tabula: esikatselussa valitaan halutut 
PDF:n osat ja ladataan CSV:nä. Maksullinen. 

• deskUNPDF-muunnosohjelma. Kuten Tabula ja PDF2XL, mutta hieman 
epävarmempi toimivuudeltaan. Maksullinen. 

Huomioita välivaiheellisista menetelmistä 

PDF:n voi muuntaa ensin TXT-, Excel- tai Word-muotoon ja muuttaa näistä muodoista 

edelleen CSV:ksi. Tämä prosessi voidaan tehdä monella tavalla, ja eri tapojen käytettä-

vyys ja niiden soveltuvuudet eri aineistoille vaihtelevat. Joillain ohjelmilla voidaan muun-

taa PDF HTML-muotoon. Jos saatu HTML-muotoinen tiedosto sisältää taulukon table-

rakenteena, se voidaan tuoda Exceliin siten, että sen muotoilu säilyy. Monet muunto-

ohjelmat kuitenkin muuntavat taulukot div-rakenteiksi, eikä niitä pysty tuomaan Exceliin 
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siten, että niiden muotoilu säilyisi. HTML-taulukon tuominen Exceliin on selostettu liit-

teessä 6. TXT-, Excel- ja Word-tiedostoista on usein vielä siivottava pois ylimääräistä 

dataa ennen muuttoa CSV-muotoon. Joillain muunnosohjelmilla on mahdollista valita 

erotettavat taulukon osat, jolloin lopputulos sisältää vähemmän ylimääräistä.  

Vaatimukset datan muodolle eri välivaiheissa 

Taulukon sisältämän datan on säilyttävä muunnoksessa sopivan muotoisena, jotta 

muunnos välivaiheesta edelleen CSV:ksi onnistuu. Taulukossa 1 on esitetty vaatimukset 

datan muodolle eri muunnostavoissa. Muunto välivaiheesta CSV-muotoon selostetaan 

tarkemmin luvussa 5.4.  

 

Taulukko 1. Vaatimukset datan muodolle eri muunnostavoissa (23). 

Tiedosto-
muoto, 
josta muu-
tetaan 
CSV:ksi 

Datan muoto Ohjelma, jolla 
muunnos 
CSV:ksi teh-
dään 

Tapa, jolla muunnetaan 
CSV:ksi 

TXT Sarakkeet ovat kiinteään le-
veyteen tasattuja (fixed 
width).  

Excel (tai vas-
taava tauluk-
kolaskentaoh-
jelma) 

Avataan TXT Excelistä käsin. 
Exceliin tuotaessa valitaan 
”Kiinteä leveys”. Tallenne-
taan Excelistä CSV-muo-
dossa. 

Sarakkeiden välit ovat kor-
vautuneet tabulaattorilla.  

Avataan TXT Excelistä käsin. 
Exceliin tuotaessa valitaan 
”Erotettu”. Tallennetaan Ex-
celistä CSV-muodossa. 

Sarakkeiden välit ovat kor-
vautuneet useammalla kuin 
yhdellä välilyönnillä. (Yksi 
välilyönti harvoin riittää, 
koska kentätkin saattavat si-
sältää yksittäisiä välilyön-
tejä.) Sarakkeiden ei kuiten-
kaan tarvitse olla tasattuja. 
 

Notepad++ (tai 
vastaava teks-
tieditori) 

Tekstieditorissa etsi-korvaa-
toiminnolla muokataan teksti 
oikein erotelluksi. Tallenne-
taan tiedostopäätteellä CSV.  
 
Vaihtoehtoisesti voidaan kir-
joittaa aineistolle sopiva 
CSV:n tuottava ohjelma, jo-
hon teksti syötetään.  

Sarakkeiden välit ovat kor-
vautuneet jollain muusta 
tekstistä erottuvalla erotti-
mella, yleensä tabulaattorilla. 

XLS/XLSX Sarakkeet vastaavat alkupe-
räisen taulukon sarakkeita. 
Koko taulukon on hyvä olla 
Excelissä yhdellä välileh-
dellä. 

Excel (tai vas-
taava tauluk-
kolaskentaoh-
jelma) 

Tallennetaan Excelistä CSV-
muodossa. 
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DOC/DOCX Sarakkeiden välit ovat kor-
vautuneet tabulaattorilla. 
Wordistä tallennetaan TXT. 

Voidaan käsi-
tellä edelleen 
Excelissä, 
tekstieditorissa 
tai ohjelmoi-
malla. 

Avataan TXT Excelistä käsin. 
Exceliin tuotaessa valitaan 
”Erotettu”. Tallennetaan Ex-
celistä CSV-muodossa. 
 
Tekstieditorissa etsi-korvaa-
toiminnolla muokataan teksti 
oikein erotelluksi. Tallenne-
taan tiedostopäätteellä CSV. 
 
Vaihtoehtoisesti voidaan kir-
joittaa aineistolle sopiva 
CSV:n tuottava ohjelma, jo-
hon teksti syötetään. 

Taulukko on muuttunut 
Word-taulukoksi. Taulukko 
muutetaan Wordissä tabu-
laattorein erotelluksi tekstiksi 
ja tallennetaan TXT-muo-
dossa. 

Kuten yllä. Kuten yllä. 

Taulukko on muuttunut Word-
taulukoksi. Taulukko muute-
taan Wordissä esimerkiksi 
puolipistein erotelluksi teks-
tiksi ja tallennetaan TXT-
muodossa. 

 Muutetaan tiedostopäät-
teeksi .csv. Jos data edellyt-
tää lainausmerkkien tai es-
cape-merkkien lisäämistä 
CSV-tiedostoon ne lisätään 
esimerkiksi tekstieditorissa 
etsi-korvaa-toiminnolla. 

HTML Taulukko on table-muo-
dossa. 

Excel (tai vas-
taava tauluk-
kolaskentaoh-
jelma) 

Tuodaan Exceliin joko verk-
kokyselyllä tai leikepöydän 
kautta liittämällä. Ohje liit-
teessä 6. 

Erikoistapaus: rivinvaihdot taulukon soluissa 

Yleensä CSV-muotoon halutaan muuttaa taulukoita, joissa on enimmäkseen numeroda-

taa eivätkä solujen sisäiset rivinvaihdot muodostu ongelmaksi. Jos taulukko sisältää pal-

jon tekstiä, soluissa on usein myös rivinvaihtoja. Rivinvaihtojen siirtyminen muunnoksiin 

riippuu jonkin verran siitä ohjelmasta, jossa PDF on alun perin luotu, ja siitä, miten rivin-

vaihdot ovat PDF-tiedostoon tulleet: onko ne lisätty luontiohjelmassa vai ovatko ne syn-

tyneet palstan leveyden mukaan rivittymällä. Ylimääräiset rivinvaihdot sotkevat helposti 

koko datan. Eri muunnostavoissa on kuitenkin eroja.  

Jos taulukon soluissa on rivinvaihtoja, kannattaa kokeilla taulukon muuntamista Acroba-

tin toiminnoilla Vie muodossa (Excel) tai Vie valinta nimellä (Excel tai CSV). Myös kopi-

ointi aluevalitsimella ja liittäminen Exceliin voi olla vaihtoehto pienissä aineistoissa. Tes-

teissä näillä menetelmillä solun sisäiset rivinvaihdot korvautuivat tyhjillä väleillä tai jos ne 

jäivät rivinvaihdoiksi, kenttä ympäröitiin lainausmerkeillä CSV:ssä. Muunnospalveluiden 

ja -ohjelmien kesken on eroja siinä, kuinka ne selviävät rivinvaihdoista.  



19 

 

  

Kopiointi ja liittäminen 

Taulukon kopiointi ja liittäminen Exceliin tai Wordiin voi olla hyödyllistä, jos taulukossa ei 

ole tyhjiä soluja. Liittäminen tekstieditoriin taas voi toimia, jos taulukon data ei sisällä 

yksittäisiä välilyöntejä. Jos kopioidaan ja liitetään kaikki PDF:ssä oleva teksti, sarakeotsi-

kot ja muu ylimääräinen data on vielä siivottava tiedostosta pois.  

Tekstin valitseminen Acrobatissa 

Acrobatissa voi valita tekstiä kolmella eri tavalla, ja eri tavat voivat olla hyödyllisiä aineis-

tosta riippuen. Nuoli-valintatyökalulla pystyy valitsemaan tekstiä, tekstipalstoja, kuvia ja 

vektoriobjekteja. Työkalu tunnistaa kohdistimen alla olevan sisältötyypin, jonka mukaan 

sen ulkonäkö ja valintatapa muuttuvat. Valintatapa vaikuttaa siihen, millaisena taulukko 

kopioituu leikepöydälle. (24.) 

Tekstin päälle vietynä kohdistin näyttää pystypalkilta:  

Tekstiä pystyy nyt maalaamaan riveittäin. Adoben ohje ei kerro tälle valintatyökalun tilalle 

virallista nimitystä, mutta kutsutaan sitä tässä tekstivalitsimeksi. 

Tyhjän kohdan päälle vietynä kohdistin näyttää tältä:  

Työkalu toimii nyt aluevalitsimena: sivulta voidaan valita alue vetämällä kohdistinta ja 

piirtämällä suorakulmio. Aluevalitsimen saa käyttöön myös painamalla Ctrl (Windows) tai 

Cmd (MacOS).  

Kun kohdistinta viedään kohti tekstipalstaa, sen pitäisi muuttua palstanvalintatilaan eli 

pystypalkiksi, jonka päällä on ruutu: 

Tämä harvoin toimii. Palstanvalintatilan saa kuitenkin käyttöön myös painamalla Alt 

(Windows, MacOS). Tekstiä pystyy nyt valitsemaan palstoittain. Valintaa ei pysty jatka-

maan sivun reunan yli.  

Kun kohdistin viedään kuvan päälle, se muuttuu ristiksi:   

Klikkaus kuvan päällä valitsee nyt kuvan. 
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Yhden sivun näkymässä näppäinyhdistelmä Ctrl+A tai ylävalikosta Muokkaa > Valitse 

kaikki valitsee kaiken tekstin kyseiseltä sivulta. Vaihtoehtoisesti voidaan klikata tekstin 

päällä neljä kertaa. Muissa sivunäkymissä näppäinyhdistelmä Ctrl+A tai ylävalikosta 

Muokkaa > Valitse kaikki valitsee kaiken tekstin koko dokumentista. Klikkaus tekstin 

päällä neljä kertaa sen sijaan valitsee kaikissa näkymissä kaiken tekstin vain kyseiseltä 

sivulta. (24.) 

Jos tekstiä ei pysty valitsemaan, se saattaa olla kuvan osa. Acrobatissa on tekstintun-

nistustoiminto, joka muuttaa kuvassa olevan tekstin valittavaksi tekstiksi. Toiminto saa-

daan käyttöön: Työkalut > Paranna skannausta > Tekstintunnistus > Tässä tiedostossa. 

Tekstintunnistusta ei voida suorittaa sivulla, joka sisältää käsittelykelpoista tekstiä. Jos 

Leikkaa-, Kopioi- ja Liitä-komennot eivät ole käytettävissä kun teksti on valittu, tiedoston 

tekijä on ehkä suojannut tiedoston ja rajoittanut tekstin kopiointimahdollisuutta. (24.) 

Acrobatin valintatyökaluilla ei ole mahdollista valita useita erillisiä alueita samalla kertaa. 

Acrobatissa valinnan voi keskeyttää ja sitä voi jatkaa pitämällä Shift-näppäimen poh-

jassa, mutta valituksi tulee aina yhtenäinen alue. Sen vuoksi monisivuiset taulukot joutuu 

valitsemaan sarakeotsikoineen. 

Liittäminen leikepöydältä 

Acrobatissa on leikepöydälle kopiointiin liittyvä ohjelmavirhe, joka aiheuttaa joskus vir-

heilmoituksen: ”Virhe kopioitaessa leikepöydälle. Sisäinen virhe.” Tämä ongelma esiin-

tyy myös aiemmissa Acrobat Pron versioissa sekä Readerissä. Virheilmoituksesta huo-

limatta kopioitu sisältö on leikepöydällä ja liitettävissä sieltä muualle. (Jäljempänä selos-

tetun makron toimintaa se kuitenkin häiritsee.) (25; 26.)  

Valinta tekstivalitsimella 

Kun taulukko valitaan tekstivalitsimella, leikepöydälle kopioituu yleensä teksti, jossa jo-

kainen solu on omalla rivillään tai sarakkeiden välit ovat korvautuneet yhdellä välilyön-

nillä. Kumpikaan ei ole kovin hyödyllinen muoto. Usein myös taulukon data sisältää yk-

sittäisiä tyhjiä välejä. Esimerkiksi Maat.pdf:ssä on useita sanavälejä sisältäviä soluja, ku-

ten ”Latin America” tai ”Low income”. Kun sarakkeiden välit korvautuvat kopioinnissa 

yhdellä välilyönnillä, on mahdotonta erottaa, mitkä tyhjät välit pitää korvata erottimella, 

kun TXT muutetaan CSV:ksi. Jos taulukon data ei sisällä yksittäisiä tyhjiä välejä, tämä 
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tapa voi olla käyttökelpoinen jatkokäsittelyyn. Tekstivalitsimella valittu data on pelkkää 

tekstiä, jossa ei ole säilynyt muotoilua. Näin valitussa datassa lukumuodot säilyvät aina 

oikeina järjestelmän asetuksista riippumatta. Sen sijaan aluevalitsimella valitussa ne 

saattavat muuttua. Teksti kannattaa liittää yksinkertaiseen tekstieditoriin, kuten No-

tepad++.  

Valinta aluevalitsimella 

Kun taulukko valitaan aluevalitsimella, leikepöydälle kopioituu teksti, jossa muotoilua on 

säilynyt. Tästä on eniten hyötyä liitettäessä Exceliin; parhaassa tapauksessa taulukko 

tulee nyt alkuperäisellä tavalla sarakkeisiin. Kun data menee leikepöydän kautta, sen 

lukumuodot saattavat muuttua, jos ne eroavat järjestelmän asetuksissa määritellyistä: 

esimerkiksi desimaalierottimet saattavat kadota. Tähän auttaa erottimien muuttaminen 

järjestelmän asetuksissa: Ohjauspaneeli > Alue > Lisäasetukset > Numerot-välilehti. Ai-

neistosta riippuen taulukon eri sivujen välille voi syntyä eroja sarakkeisiin jaossa. Tätä 

on hankala korjata, jos taulukko on suuri. Muotoilun kopiointi voi joskus aiheuttaa myös 

ongelmia: Tulokset.pdf:ssä ei ole hyödyllistä kopioida muotoilua, koska silloin kilpailijan 

maatunnukset irtoavat nimitiedoista. Aluevalitsimella tehtävä kopiointi on aika hidas toi-

minto, jos aineistoa on paljon.  

Ongelma syntyy, jos kopioitavassa taulukossa on tyhjiä soluja, sillä tyhjistä soluista ei 

synny vastaavaa tyhjää solua Exceliin, ainakaan jos taulukko on yli yhden sivun kokoi-

nen. Erikoisesti Acrobat kykenee muuntamaan tyhjät solut ensimmäisellä sivulla, mutta 

toisesta sivusta lähtien muunnos epäonnistuu. Esimerkiksi jos on kolme päällekkäistä 

riviä, joista vain yhdellä rivillä on tietyssä sarakkeessa dataa, tähän sarakkeeseen tulee 

näiden kolmen rivin korkuinen solu. Näin ei voi enää tietää, mille riville solun data kuuluu. 

Tiedot eivät enää pysy oikein yhdessä, ja koko taulukko on käyttökelvoton. Kopiointi 

aluevalitsimella ja liittäminen Wordiin tuottaa yleensä Word-taulukon. Myös siinä tyhjät 

taulukon solut aiheuttavat tämän ongelman. 

Valinta palstavalitsimella 

Palstavalitsimesta on hyötyä, jos halutaan kopioida yksi palsta kerrallaan. Exceliin liitet-

täessä valitaan se solu, josta sarakkeen halutaan alkavan (huom. vain valitaan solu, ei 

kaksoisklikata siihen). Jos valitsee palstatyökalulla useamman sarakkeen kerrallaan, ko-
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pioinnin tulos on samanlainen kuin tekstivalitsimella valittaessa. Työkalun toiminta vas-

taa muutenkin tekstivalitsimen toimintaa, mutta tällä työkalulla valintaa ei voi ulottaa use-

alle sivulle. 

Esimerkkejä VBA:n käytöstä 

Wordissä ja Excelissä on käytettävissä ohjelmointiympäristö, jossa voi tehdä omia ohjel-

mia, makroja, Visual Basic for Applications (VBA) -kielellä. Tyypillisesti makrojen avulla 

automatisoidaan usein toistuvia toimintaketjuja. Makrojen avulla voi tehdä jopa asioita, 

joita näissä ohjelmissa ei muuten pystyisi tekemään, mutta VBA-ohjelmointi vaatii pereh-

tymistä. Helppo tapa tehdä makroja on tallentaa peräkkäisiä toimia makroksi. Makrolle 

voi antaa näppäinkomennon, jolla sen saa helposti käyttöön. Näin tehdyn makron koodia 

voi tarpeen mukaan muokata VBA-ohjelmointiympäristössä. Erilaisiin ongelmatapauk-

siin tarkoitettuja makroja voi myös löytää valmiina internetistä. 

Liittäminen AutoPasteLoop-makrolla 

AutoPasteLoop on makro, jonka avulla voidaan kopioida monisivuinen taulukko Wordiin 

ilman joka sivulla toistuvia sarakeotsikoitaan. Se helpottaa kopiointia automatisoimalla 

liittämisen. Makro on jaossa Sid Stewardin teoksen PDF Hacks verkkosivulla 

www.pdfhacks.com/autopaste. Wordille ja Open Officelle on molemmille omansa (Win-

dows). Sivulta ladataan AutoPasteLoop.bas, joka avataan Notepadissa ja kopioidaan 

makro leikepöydälle (kaikki rivit). Sen jälkeen valitaan Wordissä välilehti NÄYTÄ, kohta 

Makrot > Näytä makrot > annetaan mikä tahansa nimi > Luo > avautuu VBA-ympäristön 

ikkuna. Leikepöydälle kopioitu koodi liitetään äsken nimetyn makron tilalle. Ikkuna sulje-

taan ja AutoPasteLoop-makro on valmis käyttöön. (27.) 

Makron käyttö 

Luodaan Wordissä uusi tyhjä tiedosto. Välilehti NÄYTÄ, kohta Makrot > Näytä makrot > 

valitaan listasta AutoPasteLoop > Suorita. Siirrytään Acrobatiin, maalataan haluttu data 

tekstivalitsimella ja kopioidaan se leikepöydälle. (Aluevalitsimella valitun kopiointi ei toimi 

tässä.) Aina kun leikepöydälle kopioidaan uusi erä, makro liittää sen avoinna olevaan 

Word-tiedostoon. Kaikki haluttu aineisto kopioidaan, ja lopuksi palataan Wordiin, jossa 

näkyy ilmoitus AutoPasteLoopin päättymisestä. Lopuksi tallennetaan TXT-muodossa. 
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Jos kopioidessa saadaan edellä mainittu virheilmoitus ”Virhe kopioitaessa leikepöydälle. 

Sisäinen virhe.”, makro keskeytyy siihen kohtaan. 

Testaus 

Maat.pdf ja Nimet.pdf: Taulukon rivit ovat kohdallaan, paitsi että aina uuden kopiointierän 

(sivun) yhteydessä olisi tarvinnut lisätä myös rivinvaihto. Nyt tuloksena on pitemmät rivit 

aina siinä kohtaa, missä sivu vaihtuu, koska edellisen sivun viimeinen ja seuraavan sivun 

ensimmäinen tieto ovat samalla rivillä. Makroa voi itse parannella aineiston mukaiseksi 

ja liittää esimerkiksi kyseisen rivinvaihdon koodiin. Tulokset.pdf:ssä tällaista ongelmaa 

kuitenkaan ei synny. 

Solujen väli korvautuu tässä yhdellä tyhjällä välillä. Saadun TXT-tiedoston käyttökelpoi-

suus riippuu siten alkuperäisestä aineistosta. Jos data ei sisällä yksittäisiä välilyöntejä, 

tämä tapa voi olla käyttökelpoinen. Koska kopiointi tehdään Acrobatin tekstivalitsimella, 

lukumuodot säilyvät muuttumattomina eikä erottimien kanssa tule ongelmia. 

Word-taulukoiden käsittely 

PDF:n sisältämän taulukon muuntaminen Word-muotoon tuottaa lähinnä kahdenlaisia 

lopputuloksia: taulukko muuntuu joko tabulaattorein erotelluksi tekstiksi tai Word-taulu-

koksi. Se, kumpi lopputulos muunnoksesta saadaan, riippuu sekä taulukon ulkonäöstä 

että muunnostavasta. Jos saadaan tabulaattorein eroteltu teksti, tiedosto voidaan tallen-

taa Wordistä TXT-muodossa saman tien. Jos muunnoksen lopputulos on Word-taulukko 

ja tiedosto tallennetaan Wordistä TXT-muodossa, taulukon jokainen solu menee omalle 

rivilleen, mikä ei ole lainkaan hyödyllistä. Word-taulukko pitää ensin muuttaa erotelluksi 

tekstiksi Wordin taulukkotyökalulla. Kun taulukko valitaan, TAULUKKOTYÖKALUT tule-

vat esiin valintanauhaan. Valitaan ASETTELU, kohta Tiedot > Muunna tekstiksi > avau-

tuvassa ikkunassa valitaan tekstin erotin, esimerkiksi sarkain tai puolipiste. 

Jos alkuperäinen taulukko on jakautunut usealle sivulle, kullekin sivulle syntyy useimmi-

ten oma taulukkonsa. Wordissä ei ole toimintoa, jolla voisi muuttaa kaikki taulukot teks-

tiksi yhdellä kertaa, mutta makron avulla se on mahdollista. Ilman makroa taulukot joutuu 

valitsemaan ja muuttamaan tekstiksi yksi kerrallaan. Alla olevalla makrolla saadaan 
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kaikki dokumentin taulukot muutettua tabulaattorein erotelluksi tekstiksi (makro: Exten-

dOffice.com). Wordiin on myös saatavissa lisäosia, kuten Kutools for Word, joilla tämän 

pystyy tekemään. (28.) 

Sub TablesToText() 

Dim tbl As Table 

For Each tbl In ActiveDocument.Tables 

tbl.ConvertToText Separator:=wdSeparateByTabs 

Next tbl 

Set tbl = Nothing 

End Sub 

Vienti Acrobat Prosta muussa tiedostomuodossa 

Acrobat Prossa on kaksi toimintoa, joilla voi tallentaa tiedoston muussa kuin PDF-muo-

dossa: Vie muodossa ja Vie valinta nimellä. Ne toimivat keskenään melko samalla ta-

valla, mutta tarjoavat hieman toisistaan poikkeavat tallennusmuodot. 

Vie muodossa -toiminto 

Vie muodossa -toiminnolla voi tallentaa muun muassa Teksti (käytettävissä)-, Vain 

teksti-, Excel- ja Word-muodoissa. Lopputuloksen onnistuminen riippuu taulukon ulko-

näöstä ja PDF:n lukemisjärjestyksestä. Kuten edellä leikepöydän kautta liitettäessä, täs-

säkin taulukon tyhjät solut aiheuttavat ongelman Excel- ja Word-muotoihin vietäessä. 

Adoben ohjeen mukaan ”Teksti (käytettävissä)” tarkoittaa esteetöntä tekstiä (Text [Ac-

cessible]) ja ”Vain teksti” muotoilematonta tekstiä (Text [Plain]). Sen mukaan esteetön 

teksti ”noudattaa lukuasetuksissa valittua lukemisjärjestystä”. (29.) 

Muuntoasetuksia voi säätää viennin yhteydessä: Tallenna PDF muodossa -ikkuna > 

Asetukset. (Myös Muokkaa > Oletusarvot > Muunna PDF-muodosta.) Excel-muodolle 

voi säätää tulostiedoston välilehtien määrää, desimaali- ja tuhaterottimia ja tekstintun-

nistusta. Desimaali- ja tuhaterottimet on syytä säätää samoiksi kuin mitä dokumentissa 

on käytetty, muuten luvut voivat muuntua väärin. Vain teksti -muodolle voi valita tulostie-

doston koodauksen. (29.) 
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Tekstinä vienti vie tekstin lukemisjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä. Näin ollen on 

ensin syytä tarkistaa tiedoston lukemisjärjestys Juoksuta uudelleen -toiminnolla. Jos tau-

lukon järjestys säilyy järkevänä uudelleenjuoksutuksessa, tämä voi olla hyvä tapa muut-

taa PDF tekstiksi. Jos PDF:n lukemisjärjestyksessä on epäloogisuuksia, ne siirtyvät vie-

tyyn tekstitiedostoon. Esimerkiksi Tulokset.pdf alkaa pelkäksi tekstiksi vietynä seuraa-

vasti: 

Male  
Category:  
1 2 3  
Category:  
1 2 3 3  
… 
 

Maat.pdf, jossa ei ole lukemisjärjestysongelmia, muuttuu sujuvasti Vain teksti -muotoon, 

ja sarakkeiden väliin tulee kaksi tyhjää väliä, joten tiedosto on käyttökelpoinen jatkokä-

sittelyyn. Teksti (käytettävissä) -muotoon vietäessä sarakkeiden väliin tulee yksi tyhjä 

väli. Teksti (käytettävissä) ei ole suositeltava vaihtoehto muutenkaan: muilla aineistoilla 

solut menevät paikoitellen kukin omalle rivilleen. 

Excel-muodossa vietäessä mahdolliset lukemisjärjestyksen virheet eivät aiheuta ongel-

maa. On kuitenkin huomattava, että jos tiedostossa on lukemisjärjestyksen virheitä ja 

siihen on käytetty Vie muodossa ”Vain teksti” -toimintoa, tiedosto on suljettava ja avat-

tava uudelleen, ennen kuin viedään Excel-muodossa. Muuten lukemisjärjestyksen vir-

heet tulevat myös Excel-muunnokseen. (Teksti [käytettävissä] -vaihtoehto ei aiheuta tätä 

ongelmaa.) 

Excel-viennin onnistuminen riippuu siitä, kuinka taulukkomainen PDF:n ulkonäkö on ja 

onko taulukossa tyhjiä soluja. Tyhjät taulukon solut sekoittavat muunnoksen samaan ta-

paan kuin edellä leikepöydän kautta liitettäessä. Tulokset.pdf:n väljä asettelu tuottaa vai-

keuksia, ja lopputulokseen tulee satunnaisuuksia. Nimet.pdf muuttuu Exceliksi yhtenäi-

sesti selkeän rakenteensa ansiosta, mutta sarakkeen otsikko yhdistyy ensimmäisen rivin 

kanssa samaan soluun. Näillä aineistoilla ohjelma ei tulkitse yhtään taulukkoa täysin oi-

kein. Vientiä Excel-muodossa kannattaa kuitenkin kokeilla, jos taulukko on selkeä, solut 

on rajattu viivoin eikä siinä ole tyhjiä soluja. 

Word-muodossa vieminen tuottaa yleensä Word-taulukon. Kuten Excel-taulukossa, 

myös Word-taulukossa tyhjät solut aiheuttavat ongelman. Tässäkin Vie muodossa ”Vain 
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teksti” -toiminnon käyttäminen tuo lukemisjärjestyksen virheellisyydet muunnokseen. Jos 

taulukon asettelu PDF:ssä on hyvin väljä, ei saada Word-taulukkoa. Esimerkiksi Tulok-

set.pdf:stä syntyy osittain tabulaattorein ja osittain välilyönnein eroteltu teksti, jossa on 

satunnaisuuksia. Vienti HTML-muodossa tuottaa yleensä table-muotoisen taulukon, 

mutta taulukon ulkoasusta riippuen se saattaa tuottaa myös listan. Myös HTML-vien-

nissä taulukon tyhjät solut sotkevat datan ja Vie muodossa ”Vain teksti” -toiminnon käyttö 

tuo lukemisjärjestyksen virheellisyydet muunnokseen. 

Acrobat Readerissä on käytettävissä vain toiminto Tallenna muussa muodossa ja vaih-

toehto ”Teksti”. Tämä tuottaa ”Teksti (käytettävissä)” -muotoisen tiedoston, jossa jokai-

nen solu on omalla rivillään. Tällainen muoto on hyödyllinen vain hyvin yhtenäisillä ai-

neistoilla. 

Vie valinta nimellä -toiminto 

Vie valinta nimellä -toiminnolla saadaan tallennettua CSV-tiedosto suoraan Acrobatista.  

Lukemisjärjestyksen ongelmat eivät siirry tällä toiminnolla tehtyihin muunnoksiin. Kuiten-

kin jos tiedostoon on käytetty edellisessä luvussa kuvailtua Vie muodossa ”Vain teksti” -

toimintoa, tiedosto on suljettava ja avattava uudelleen, ennen kuin Vie valinta nimellä -

toimintoa käytetään. Muuten lukemisjärjestyksen ongelmat ilmenevät myös tällä toimin-

nolla tehdyissä muunnoksissa. 

Vie valinta nimellä -toiminto saadaan käyttöön valitsemalla alue (millä tahansa valintata-

valla) ja hiiren oikealla painikkeella ”Vie valinta nimellä”. Vaihtoehtoisia tallennusmuotoja 

on useita, esimerkiksi DOCX, XSLX, HTML ja CSV. Jos PDF:n ulkoasu on selvästi tau-

lukkomainen, saadaan lähes valmis CSV, josta tarvitsee vain poistaa ylimääräiset rivit. 

Tyhjiä soluja ei saa kuitenkaan olla, koska samoin kuin edellä Excel-muunnoksessa ne 

sekoittavat muunnoksen täysin. Väljä ulkoasu ei tuota yhtä hyvää tunnistusta kuin tiu-

kasti rajattu taulukko. Tulokset.pdf:stä syntyy CSV, jossa on samat satunnaisuudet kuin 

edellä Excel-muotoon vietäessä. Muotoilua pitäisi siten vielä jatkaa tekstieditorissa. Jotta 

se olisi helpompaa, kannattaa tässä tapauksessa ensin viedä Acrobatista XSLX-muo-

dossa ja tallentaa vasta Excelistä CSV. Tämä siksi, että CSV:nä viedessään Acrobat 

lisää lainausmerkit kaikkien kenttien ympärille. Jos taas tallennetaan CSV:ksi Excelin 

kautta, lainausmerkkejä ei lisätä, ellei jokin kenttä sitä erityisesti edellytä. Näin saatua 

CSV:tä on helpompi korjailla tekstieditorilla. 
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Kuten Vie muodossa -toiminnossa, tässäkin muuntoasetuksia voi ja on tarpeen säätää 

Excel-muotoon vietäessä. Asetukset ovat käytettävissä vain, kun alue on valittu alueva-

litsimella. 

Online-palvelut  

Internetissä on paljon erilaisia ja eritasoisia online-palveluja, joilla PDF:n voi muuntaa eri 

tiedostomuotoihin. Monet palvelut ovat huonoja: data ei pysy järjestyksessä, se muuttuu 

tai sitä jää pois muunnoksesta. Osa edellä esitellyistä Acrobatin toiminnoilla tehtävistä 

muunnoksista epäonnistuu, jos taulukossa on tyhjiä soluja tai jos PDF:n lukemisjärjestys 

on epälooginen. Nämä ominaisuudet eivät yleensä aiheuta ongelmia muunnospalveluita  

ja -ohjelmia käytettäessä. 

 

Testasin useita palveluita, joilla voi muuntaa PDF:n CSV-, Excel-, Word- tai TXT-muo-

toon, ja seuraavassa esitellään niitä, joita voi testauksen perusteella pitää käyttökelpoi-

sina. Jos palvelusta ei saada suoraan tulokseksi CSV-muotoa, on syytä pitää mielessä, 

millainen datan asettelun on oltava, jotta tiedostosta saadaan jatkojalostettua CSV. Tes-

tatuissa palveluissa muunnokseen tulee mukaan kaikki PDF:ssä oleva teksti, joten sa-

rakeotsikot ja muu ylimääräinen data on vielä lopuksi siivottava tiedostosta pois. 

 

Online-palveluille on tyypillistä, että niiden tarjoamat tuotteet kehittyvät ja hinnoittelu 

muuttuu koko ajan, jopa useita kertoja vuodessa. Osa palveluista on maksullisia, mutta 

niitä voi kokeilla ilmaiseksi. Hinnoittelutyylit vaihtelevat paljon. 

 

Seuraavassa esitellään nämä neljä palvelua: 

• PDFTables 

• Cometdocs 

• Zamzar 

• Smallpdf. 
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PDFTables 

Kehittäjä: ScraperWiki. 

Hinnoittelu: Sivun hinta vaihtelee ostetun kokonaismäärän mukaan. 

Voi kokeilla ilmaiseksi. 

Rekisteröityminen: Palvelua voi kokeilla hieman ilman rekisteröitymistä. 

Rekisteröitymällä saa käyttöönsä 50 ilmaista sivua. 

Osoite: pdftables.com 

ScraperWiki on datan keräämiseen, analysointiin, visualisointiin ja hallintaan erikoistunut 

yritys. Yksi sen tarjoamista palveluista on PDFTables, jonka avulla voi irrottaa taulukoita 

PDF:stä. Sitä voi käyttää joko selaimen kautta tai ohjelmointirajapinnan (API) avulla. Se-

lainkäyttö ei vaadi ohjelmointia, ja sitä voi kokeilla ilmaiseksi. Sekä palvelu että sen hin-

noittelu ovat kehitysvaiheessa; niitä on viimeisen vuoden aikana muutettu useita kertoja. 

Maksullisen API:n avulla on mahdollista muuttaa PDF XLSX-, CSV- ja XML-muotoihin. 

API on helppokäyttöinen, valmiit esimerkit annetaan Pythonille, C#:lle, PHP:lle ja 

VBA:lle. 

PDFTables: testikäyttö 

PDF ladataan palveluun. Lataus käy nopeasti, ja tulos näkyy HTML-sivuna, jossa on 

taulukko HTML-taulukkona. Sivulla on painike ”Download Excel”, josta voi ladata tiedos-

ton esimerkiksi XLSX- tai CSV-muodossa. Excelin voi valita yksi- tai monivälilehtisenä. 

CSV-latausominaisuus on käytettävissä vain maksullisena. Seuraavassa aineistoilla ko-

keiltiin tuottaa yksivälilehtinen XSLX-tiedosto: 

• Maat.pdf: Saadussa XLSX-tiedostossa ei ole virheitä eikä puutteita.  

• Nimet.pdf: Saadussa tiedostossa on paljon tyhjiltä näyttäviä soluja, jotka 
todellisuudessa sisältävät tabulaattoreita. Niiden poistaminen on Excelissä 
aika hankalaa. Tabulaattoreiden vuoksi Excelistä tallennettavaan CSV-tie-
dostoon tulee paljon tyhjiä kenttiä. Ne voi poistaa Notepadin etsi-korvaa-
toiminnolla.  

• Tulokset.pdf: Tähänkin tiedostoon tulee paljon tyhjiltä näyttäviä soluja, 
jotka todellisuudessa sisältävät tabulaattoreita. 

Yhteenveto: PDFTables on hyvä palvelu tyypillisen näköisen taulukon muuntamiseen. 

Jos taulukon asettelussa on väljyyttä, se tuottaa Excel-tiedostoon tabulaattoreita, jotka 
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aiheuttavat tyhjiä kenttiä CSV-tiedostoon. Lataus suoraan CSV:nä ja ohjelmointirajapinta 

vaikuttavat kiinnostavilta ominaisuuksilta, mutta niitä ei voi kokeilla ilmaiseksi. 

Cometdocs 

Kehittäjä: Cometdocs.com Inc. 

Hinnoittelu: ilmainen tai tilausmaksullinen. 

Rekisteröityminen: Rekisteröitymällä saa lisää muunnoksia ja muita 

ominaisuuksia. 

Osoite: www.cometdocs.com 

Cometdocs-palvelua voi käyttää joko selaimen tai ladattavan työpöytäsovelluksen kautta 

(Windows, iPad, iPhone). Lisäksi on tarjolla maksullinen ohjelmointirajapinta, jonka 

avulla muunnoksia voi automatisoida. 

Cometdocs muuntaa PDF-tiedostoja moniin eri tiedostomuotoihin, kuten Word-, Excel-, 

Power Point-, ODT-, ODS-, HTML-, TXT- ja erilaiset kuvatiedostomuodot. Maksavana 

käyttäjänä voi muuntaa myös skannattuja PDF:iä editoitavaan muotoon. Lisäksi voi 

muuntaa muista tiedostomuodoista PDF:ksi ja varastoida ja jakaa tiedostoja. Ilmaisessa 

palvelussa muunnosten määrä on rajattu viiteen viikossa ja muunnettavan tiedoston 

koko voi olla enintään 150 Mt. Liittymällä tilaajaksi saa rajattomasti muunnoksia ja muun-

nettavan tiedoston maksimikoko nousee yhteen gigatavuun. Tilausjaksojen hinnat vaih-

televat pituuden mukaan; pidempien jaksojen kuukausimaksut ovat halvempia. Vaihto-

ehtona on myös kertamaksullinen lifetime-tilaus. 

Cometdocs: testikäyttö selaimen kautta 

Kaikilla aineistoilla taulukot muuttuvat sujuvasti XLSX-muotoon, ylimääräisiä soluja ei 

tule ja PDF:n kaikki sivut ovat yhtenä välilehtenä. Muunnos TXT-muotoon tuottaa sarak-

keisiin tasatun tekstin (fixed width eli kiinteä leveys) ja Word-muunnos tabulaattorein 

erotellun tekstin, eli molemmat ovat jatkokäsittelykelpoisia. HTML-muunnos on div-muo-

toinen, joten sitä ei pysty tuomaan Exceliin jatkokäsiteltäväksi. 
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Zamzar 

Kehittäjä: Zamzar Ltd. 

Hinnoittelu: ilmainen tai kuukausimaksullinen. 

Rekisteröityminen: Ilmaisversio ei vaadi rekisteröitymistä. 

Osoite: www.zamzar.com 

Zamzar on ”Free online file conversion” -palvelu, joka tukee yli 1 200:aa eri muunnos-

tyyppiä. Tavallisten toimistoformaattien lisäksi palvelussa voi muuntaa myös videota, 

ääntä, musiikkia, e-kirjoja, kuvia ja CAD-tiedostoja. Ilmaisena palvelun käyttörajoitus on 

50 tiedostoa vuorokaudessa, 100 Mt/latauskerta ja 10 muunnosta/istunto. Palvelun il-

maisuus perustuu sivuilla olevaan mainontaan. Kuukausimaksua vastaan saa lisää omi-

naisuuksia. Voi esimerkiksi ladata suurempia tiedostoja, tehdä useampia muunnoksia 

samalla kertaa tai päästä ohi muunnosjonossa. Tarjolla on useita erihintaisia vaihtoeh-

toja. Kehittäjille on tarjolla myös ohjelmointirajapinta, jota voi kokeilla ilmaiseksi. 

Zamzar: testikäyttö  

Tiedosto ladataan palveluun ja valitaan, mihin muotoon se muunnetaan. Kun muunnos 

on valmis, saa sähköpostitse tiedon, mistä sen voi ladata. Tiedostot säilyvät ilmaisessa 

palvelussa yhden vuorokauden. Palvelun käyttö näin sähköpostin kautta on epäkäytän-

nöllistä, mutta ilmeisesti maksullisissa versioissa on kätevämpiä tapoja. Excel-muotoon 

muunnettaessa monisivuisissa taulukoissa PDF:n jokainen sivu muuttuu omaksi välileh-

dekseen. Lisäksi sivujen kesken syntyy pieniä eroja sarakkeiden leveyksissä. 

• Muunto Excel-muotoon:  

Maat.pdf: Viimeinen sivu on sarakkeiden välistykseltään hieman erilainen 
kuin toiset. Nimet.pdf: Käyttökelvoton lopputulos, data ryhmittyy väärin ja 
sitä jää pois. Tulokset.pdf: Käyttökelvoton, data ryhmittyy satunnaisesti ja 
sijoitustieto irtoaa nimestä. 

• Muunto TXT-muotoon:  

Kaikilla aineistoilla saadaan tasattu TXT. 

Yhteenveto: Excel-muotoon muuntoa ei voi suositella, koska muunnoksissa tulee vaka-

via virheitä ja parhaimmillaankin sivut muuttuvat kukin omaksi välilehdekseen. HTML-

muunnos on div-muotoinen, joten sitä ei pysty tuomaan Exceliin jatkokäsiteltäväksi. 
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Word-muunnos yrittää tuottaa tabulaattorein erotellun tekstin, mutta menee osalla ai-

neistoista sekaisin. Muunto TXT-muotoon sen sijaan toimii. 

Smallpdf 

Kehittäjä: Smallpdf. 

Hinnoittelu: ilmainen. 

Rekisteröityminen: ei vaadita. 

Osoite: smallpdf.com  

Smallpdf on online-palvelu, jossa PDF:n voi muuttaa eri tiedostomuotoihin, kuten XLSX 

tai DOCX. Palvelua on hyvin helppo käyttää, ja sen graafinen ilme on vertailun parhaita. 

Smallpdf: testikäyttö  

PDF ladataan palveluun. Muunnos kestää vain hetken, ja tiedosto on ladattavissa omalle 

koneelle. Word-muunnos tuottaa täsmällisesti asetelluista taulukoista Word-taulukon. 

Väljästi asetellusta Tulokset.pdf:stä syntyy siisti teksti, mutta ilman tabulointeja. 

Excel-muunnos: 

• Maat.pdf: Virheetön muunnos, mutta eri sivut menevät Excelissä omiksi 
välilehdikseen. 

• Nimet.pdf: Vain viimeinen sivu menee omaksi välilehdekseen, sitä edeltä-
vät sivut ovat samalla välilehdellä. 

• Tulokset.pdf: Muunnos ei ole käyttökelpoinen: kolme ensimmäistä tietoa 
on samassa solussa, kilpailijan maa ei pysy nimen yhteydessä ja datan 
ryhmittelyssä on satunnaisuutta. Eri sivut menevät omiksi välilehdikseen. 

Yhteenveto: Tätä palvelua ei kannata käyttää monisivuisille PDF:ille, joille on parempia-

kin vaihtoehtoja. Jos taulukossa on tyhjiä soluja, tätä voi käyttää yksisivuisille PDF-tau-

lukoille Acrobatin kopiointi- ja vientitoimintojen sijaan. Tätä kannattaa kokeilla myös, jos 

taulukon datassa on paljon solun sisäisiä rivinvaihtoja. Testatuista palveluista tämä on 

ainoa, jossa ne eivät tule rivinvaihdoiksi muunnokseen vaan korvautuvat tyhjällä välillä 

ja taulukon data säilyy ehjänä. 
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Muunto-ohjelmat  

Online-palveluiden lisäksi on itsenäisinä ohjelmina toimivia PDF-muuntimia eli konvert-

tereita. Niitä löytyy internetistä useita erilaisia. Useimmissa on helppo graafinen käyttö-

liittymä, toisia käytetään komentoriviltä. Monet ovat maksullisia, mutta eivät kovin kalliita. 

Online-palvelu voi lakata olemasta tai muuttaa muotoaan milloin tahansa. Tätä ongel-

maa ei ole omalle koneelle ladattavassa itsenäisessä ohjelmassa. 

Muunto-ohjelma on hyödytön, jos se hävittää, sekoittaa tai muuttaa tietoa. Eri muuntimet 

voivat tulkita samaa PDF:ää eri tavoin ja jotkut tunnistavat paremmin tiettyjä rakenteita 

kuin toiset. Näin ollen ei kannata ostaa ohjelmaa, jos siitä ei ole saatavissa kokeiluver-

siota, jolla voi testata, sopiiko se omille aineistoille. Kokeiluversioissa on usein rajoitettu 

muunnosten määrää. Testasin useita muunto-ohjelmia, jotka olivat ilmaisia tai joista oli 

saatavissa kokeiluversio. Seuraavassa esitellään kymmenen käyttökelpoista ohjelmaa:  

• Tabula 1.0.1 

• PDF2XL 

• Able2Extract 

• deskUNPDF 

• PowerGREP 

• Classic PDF Editor 

• UniPDF 

• XPdf: pdftotext 

• Apache PDFBox 

• PDFGenie. 

Näiden lisäksi testattiin komentoriviltä toimivat PDFlib TET (C, www.pdflib.com/pro-

ducts/tet/how-to-use-tet) ja PDFMiner (Python, euske.github.io/pdfminer). Testien pe-

rusteella niitä ei voi suositella taulukon irrottamiseen PDF:stä. 

Joissain ohjelmissa on mahdollisuus valita muunnokseen sisältyvät taulukon osat. Monet 

ohjelmat eivät ole pelkkiä muuntimia vaan niillä voi tehdä muutakin. Ohjelman valintaan 

vaikuttavat siten myös muut käyttötarpeet. 



33 

 

  

Tabula 1.0.1 

Kehittäjä: Manuel Aristarán, Mike Tigas ja Jeremy B. Merrill, avoin lähde-

koodi. 

Hinnoittelu: ilmainen. 

Käyttöjärjestelmä: Windows, MacOS, Linux. 

GUI: on. 

Osoite: tabula.technology 

Tabulaa kuvaillaan näin: ”Tabula was created by journalists for journalists and anyone 

else working with data locked away in PDFs. Tabula will always be free and open 

source.”  

Tabulan avulla pystyy irrottamaan taulukon PDF:stä suoraan CSV-muodossa. Ohjelmaa 

käytetään helpon selainkäyttöliittymän avulla (kuva 5). Windowsissa ja Linuxissa Tabu-

lan käyttö edellyttää ensin Javan asentamista (Java 6 tai Java 7). Mac-versiossa Java 

on mukana. Itse Tabulan asennus on yksinkertainen: lataamisen ja pakkauksen purka-

misen jälkeen vain käynnistetään tabula.exe. Komentoikkuna avautuu ja selain aukeaa 

osoitteessa http://127.0.0.1:8080. Ohjelma toimii siis paikallisesti omalla koneella, vaikka 

sitä käytetään selaimen avulla. Ohjelma lopetetaan komentoikkunassa näppäinyhdistel-

mällä Ctrl+C. 

 Tabula-ohjelman käyttöliittymässä on mahdollista rajata mukaan tulevaa dataa. 
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Tabulan käyttöliittymässä PDF ladataan ohjelmaan, jolloin tiedoston kaikki sivut tulevat 

näkyviin selainikkunaan. Tämä voi kestää hetken. Seuraavaksi valitaan haluttu data tau-

lukosta vetämällä valinta sen ympärille. Jos haluaa valinnan toistuvan samanlaisena 

seuraavilla sivuilla, voi valita ”Repeat this selection”. Kullakin sivulla olevaa valintaa voi 

muotoilla yksilöllisesti. Vaihtoehtoisesti voi käyttää Autodetect tables -toimintoa, joka tun-

nistaa taulukot automaattisesti. Kun data on valittu, painetaan esikatselupainiketta ”Pre-

view & Export Extracted Data”. Esikatselun latautuminen kestää jälleen jonkin aikaa. 

Esikatselussa näkyy, miten taulukon tiedot ovat erottuneet. Ohjelmassa on kaksi erilaista 

taulukon erotusmenetelmää: Stream ja Lattice. Stream-erottelu perustuu sarakkeiden 

väliseen tyhjään tilaan, Lattice sarakkeiden välisiin linjoihin. Jos taulukko ei erotu oikein, 

tässä vaiheessa voi kokeilla, onko erotustavan vaihdosta apua. Tarpeen mukaan voi 

myös palata edelliseen vaiheeseen muuttamaan valintaa. Lopuksi ladataan data halu-

tussa muodossa. Vaihtoehtoina ovat CSV, TSV, JSON, zip of CSVs ja Script. Nämä 

voidaan joko ladata koneelle tai kopioida leikepöydälle. Leikepöydälle kopiointi toimii no-

peammin kuin lataus. 

Tabulan tekemässä CSV:ssä on erottimena pilkku. Jos dataa haluaa käsitellä Excelissä, 

kannattaa valita TSV-muoto. Ohjelman tekemässä TSV:ssä taulukon tyhjät solut näkyvät 

tabulointeina. Kun TSV avataan Excelistä käsin, aukeaa Ohjattu tekstin tuominen, jossa 

valitaan alkuperäiseksi tietotyypiksi ”Erotettu”. Tekstin tuonnissa kannattaa määritellä 

desimaali- ja tuhaterottimet samoiksi kuin alkuperäisessä tiedostossa. Excelistä voi edel-

leen tehdä CSV:n valitsemallaan erottimella. (TSV:stä voi tehdä CSV:n myös Notepadilla 

etsi-korvaa-toiminnon avulla.)  

Kaikilla kokeiluaineistoilla saadaan käyttökelpoiset CSV- ja TSV-tiedostot. Nimet.pdf:ssä 

kahden nimen esiintyminen samalla rivillä voidaan ratkaista tekemällä palstoista erilliset 

CSV:t ja liittämällä ne toisiinsa Notepadissa. Tabulan huono puoli on sen hitaus. Ohjel-

man aikaisempi versio 0.9.7 ei ollut näin hidas, joten voi olettaa tämänkin version nopeu-

tuvan kehitystyön myötä. 

Selaimessa toimivan Tabulan lisäksi on olemassa komentorivityökalu tabula-extractor, 

jonka käyttöä varten on asennettava JRuby 1.7 tai uudempi. Tabula-extractorin avulla 

on mahdollista irrottaa dataa antamalla taulukon koordinaatit lukuina, mikä on tietysti 

huomattavasti vaivalloisempaa kuin Tabulan käyttö selaimella. Tabula-extractor on tar-

koitettu suurille aineistoille, jotka ylittävät selaimella toimivan version suorituskyvyn. Sen 
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avulla voidaan irrottaa CSV:nä esimerkiksi tuhatsivuisen PDF:n joka sivulla samassa 

kohdassa toistuva taulukko.  

PDF2XL 

Kehittäjä: Cogniview. 

Hinnoittelu: 14 päivän ilmainen kokeiluversio, jossa käyttörajoituksia. 

Itse ohjelmasta erihintaisia versioita. 

Käyttöjärjestelmä: Windows. 

GUI: on. 

Osoite: www.cogniview.com/pdf-to-excel/pdf2xl-basic 

PDF2XL muuntaa Excel-, CSV-, Word-, Open Office-, HTML- ja Power Point -muotoihin. 

Kalliimmassa versiossa on myös OCR-tunnistus. Näiden lisäksi on vaihtoehto Clipboard, 

jolla valitut alueet siirtyvät leikepöydälle. Sieltä ne voi liittää esimerkiksi Exceliin tai teks-

tieditoriin. Tekstieditoriin tulee teksti, jossa taulukon sarakkeet on erotettu toisistaan ta-

bulaattorilla.  

Ohjelmassa pystyy piirtämään hiirellä haluamansa alueet ja määrittelemään ne taulu-

koiksi (kuva 6). Lopulliseen tiedostoon tuleva data näkyy esikatselussa. Alueiden valinta 

tulee samalla piirtämisellä kaikille sivuille, joten sitä ei tarvitse toistaa moneen kertaan. 

Lisäksi on mahdollista valita, että kaikki sivut ovat erilaisia tai että ensimmäinen tai vii-

meinen sivu ovat erilaiset, jolloin muotoilua voi muuttaa yksilöllisesti eri sivuilla. Sarak-

 PDF2XL-ohjelman käyttöliittymässä on mahdollista rajata mukaan tulevaa dataa. 
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keiden välejä voi siirtää, ja taulukon ja sarakkeiden otsikkoja voi muuttaa ja poistaa. Tyy-

pillisen näköiset taulukot ohjelma tunnistaa taulukoiksi automaattisesti ilman piirtämistä. 

Jos asettelu on epätavallinen, taulukko pitää määritellä piirtämällä. Jos ohjelma tunnistaa 

taulukon automaattisesti, se tunnistaa myös, mitkä ovat sarakeotsikoita, ja ne tulevat 

muunnokseen vain kerran. Jos taulukot on itse piirretty ohjelmassa, on joka sivulle mää-

ritettävä sama taulukon otsikko, jotta se tulee vain yhden kerran muunnokseen. Koska 

taulukot voidaan määritellä itse piirtämällä, pystytään tekemään Nimet.pdf:n vierekkäi-

sistä nimisarakkeista erilliset taulukot ja saamaan jokainen nimi omalle rivilleen CSV-

tiedostoon. Ohjelmassa pystyy Excelin tapaan vaikuttamaan sarakkeiden sisällön muo-

toon, ja sen voi määritellä esimerkiksi luvuiksi, mutta tämä ominaisuus toimii epäluotet-

tavasti. Muutos Exceliksi tuottaa yhden yhtenäisen taulukon, eivätkä eri sivut mene 

omiksi välilehdikseen. 

Kaikilla kokeiluaineistoilla saadaan käyttökelpoiset Excel- ja CSV-tiedostot. Muutos 

CSV-muotoon on erittäin nopea, ja kentät on erotettu pilkuin. Ohjelma tunnistaa hyvin 

Tulokset.pdf:n väljän taulukon ja erottaa jopa kilpailijan numeron omaksi kentäkseen.  

Leikepöydän kautta muunnettaessa saadaan tabulaattorein eroteltu tekstitiedosto. 

Maat.pdf:ssä olevat tyhjät solut tulevat tabulointeina mukaan. DOCX-muunnos tuottaa 

Maat- ja Nimet-aineistoista yhtenäisen taulukon, joista saadaan Wordin taulukkotyöka-

lulla helposti eroteltu teksti. Tulokset.pdf:n muunnoksessa jokainen sivu tulee omaksi 

Word-taulukokseen. HTML-muunnos on table-muotoinen, joten sen pystyy tuomaan Ex-

celiin jatkokäsiteltäväksi. 

Able2Extract PDF Converter 9  

Kehittäjä: Investintech.com. 

Hinnoittelu: Seitsemän päivän ilmainen kokeiluversio, jossa rajoituk-

sia. Itse ohjelmasta saatavissa yhden käyttäjän lisenssi tai 30 päivän 

tilausjakso.  

Käyttöjärjestelmä: Windows, MacOS, Linux. 

GUI: on. 

Osoite: www.investintech.com/prod_a2e.htm 

Mobiiliversio: www.investintech.com/apps 
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Able2Extract on muunto-ohjelma, jolla pystyy muuttamaan PDF:n Word-, Excel-, Power 

Point-, Open Office-, HTML-, Publisher- ja AutoCAD-muotoihin sekä eri kuvatiedosto-

muotoihin. Ohjelmasta on myös OCR-versio, jolla pystyy muuntamaan skannattuja 

PDF:iä.  Myös toisinpäin pystyy muuntamaan eri tiedostomuotoja PDF-muotoon. Kehit-

täjille on tarjolla PDF-to-Excel Conversion SDK, joka tarjoaa muuntometodeja VB-, 

.NET-, Delphi- ja C/C++-ohjelmissa käytettäviksi.  

Ohjelmassa on mahdollista valita joko koko tiedoston tai maalaamalla valittujen osien 

muuntaminen haluttuun tiedostomuotoon. Maalausvalintaa käyttämällä pystyy jättämään 

pois tarpeetonta tietoa, kuten joka sivulla toistuvat otsikot tai taulukon tyhjät rivit. Maa-

lauksen keskeyttäminen ja jatkaminen onnistuu Ctrl-näppäimellä. Ohjelmassa on myös 

Batch Conversion -toiminto, jolla voi valita useita tiedostoja jonoon muunnettavaksi au-

tomaattisesti.  

Kokeiluaineistoilla testattiin muuttaminen DOCX-, XLSX-, ODT- ja ODS-muotoihin. Jos 

koneella ei ole MS Officea tai Open Officea, näihin muotoihin muuntaminen ei onnistu. 

DOCX- ja ODT-muunnokset tuottavat tabulaattorein erotellun tekstin, joten niistä voi-

daan suoraan tallentaa eroteltu TXT-tiedosto. Taulukon tyhjät kohdat eivät tule tekstiin 

mukaan tabulointeina. Näin ollen ne rivit, joissa on tyhjiä kohtia, erottuvat lyhyempinä. 

Jos maalausvalinnalla jätetään pois osa taulukon riveistä, pois jätetyt rivit näkyvät teks-

timuunnoksessa tyhjinä riveinä. Tulokset.pdf:n muunnoksessa on pientä vaihtelua seu-

ran nimen paikassa. XLSX- ja ODS-muunnokset onnistuvat virheettömästi. HTML-muun-

nos on div-muotoinen, joten sitä ei pysty tuomaan Exceliin jatkokäsiteltäväksi. 

Nimet.pdf voidaan käsitellä samaan tapaan kuin esimerkiksi Tabulassa: kaksi samalla 

rivillä olevaa nimeä voidaan erottaa toisistaan tekemällä palstoista erilliset TXT:t ja liittä-

mällä ne toisiinsa Notepadissa. Toisin kuin Tabulassa, tässä valinta on tehtävä joka si-

vulle erikseen, mikä on työlästä, jos sivuja on paljon. Kuvassa 7 on toteutettu kuvatun 

kaltainen valinta. 

Ohjelmasta on myös ilmainen mobiiliversio Able2Extract Mobile. Siitä on iOS ja Android-

versiot ja se muuntaa PDF:n Word-, Excel-, Power Point- ja TXT-muotoihin. Kokeiluai-

neistoilla testattiin Android-versiota ja muuntoa Excel-, Word- ja TXT-muotoihin. Muun-

nokset ovat kelvollisia jatkojalostukseen: TXT on sarakkeisiin tasattu, Word tabulaatto-

rein eroteltu. Dokumenttien eri sivut muuntuvat paikoin hieman eri tavoin; vaihtelua on 

etenkin Tulokset.pdf:ssä, jonka asettelu on hyvin väljä.  
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deskUNPDF Converter 2012 

Kehittäjä: Docudesk. 

Hinnoittelu: Kertamaksullinen. Ilmainen kokeiluversio, jossa kolmen si-

vun käyttörajoitus.  

Käyttöjärjestelmä: Windows. 

GUI: on. 

Osoite: www.docudesk.com/pdf-converter 

deskUNPDF on muunto-ohjelma, jolla pystyy muuttamaan PDF:n esimerkiksi CSV-, 

TXT-, XLS-, DOC-, ODT- ja HTML-muotoihin. Siinä on kaksi työkalua, joilla voi rajata 

muunnettavaa sisältöä. Table-työkalulla voi rajata suorakaiteen muotoisen muunnetta-

van alueen. Margin-työkalulla voi rajata marginaaleja ylhäältä ja alhaalta. Molemmilla 

työkaluilla rajaus tulee samanlaisena kaikille sivuille. Kuvassa 8 on tehty rajaus Table-

työkalulla. 

Kokeiluaineistoilla CSV-muunnokset ovat kelvollisia ja datakentät on eroteltu pilkuin. 

XLS-muunnokset ovat myös käyttökelpoisia. TXT-muunnokset eivät ole kovin hyödylli-

siä, koska jokainen taulukon solu menee omalle rivilleen. Vakava puute on, että ohjelma 

ei tunnista Nimet.pdf:ää ollenkaan taulukoksi, joten mitään muunnosta ei saada. DOC-

 Able2Extract-ohjelman käyttöliittymässä on mahdollista rajata mukaan tulevaa  
dataa.  
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muunnos tuottaa hyödyttömän dokumentin, jossa jokaista taulukon solua seuraa rivin-

vaihto. HTML-muunnos on div-muotoinen, joten sitä ei pysty tuomaan Exceliin jatkokä-

siteltäväksi. Suora CSV-muunnos ja datan rajausmahdollisuus ovat kuitenkin mainitse-

misen arvoisia ominaisuuksia. Lisäksi Excel-muunnoksessa solun sisäiset rivinvaihdot 

eivät aina tuota uutta riviä taulukkoon vaan säilyvät solun sisällä, jolloin ne pystyy pois-

tamaan Excelissä.  

PowerGREP 

Kehittäjä: Just Great Software. 

Hinnoittelu: 15 päivän ilmainen kokeiluversio. Itse ohjelmasta käyttäjä-

määrästä riippuen erihintaisia lisenssejä. 

Käyttöjärjestelmä: Windows. 

GUI: on. 

Osoite: www.powergrep.com/index.html 

PowerGREP on tarkoitettu tiedon etsimiseen tiedostoista ja hakemistoista. Se on suun-

niteltu toimimaan pelkkä teksti -muotoisten tiedostojen kanssa, ja se pystyy muuntamaan 

tähän muotoon monia tavallisia tiedostomuotoja, kuten PDF, Word ja Excel. Tiedon et-

simistapoja on tarjolla useita. Säännöllisten lausekkeiden (regular expression) avulla on 

 deskUNPDF-ohjelman käyttöliittymässä on mahdollista rajata mukaan tulevaa  
dataa. 
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mahdollista etsiä tietoa, kuten sähköpostiosoitetta, pelkästään sen muodon perusteella. 

Kuvassa 9 on ohjelman käyttöliittymä.  

Ohjelmaa voi käyttää PDF:n muuntamiseen avaamalla PDF-tiedosto sen editoriin (Editor 

> Open) ja tallentamalla siitä TXT-muodossa: Editor > Save as tallentaa aina pelkkänä 

tekstinä. Halutessaan voi lisätä .txt-päätteen. Saadussa tiedostossa teksti on tasattu sa-

rakkeisiin, joten tiedosto on jatkojalostuskelpoinen. Kaikilla koeaineistoilla saadaan käyt-

tökelpoinen tulos. Tekstin maalaaminen PowerGREPin editorissa näyttää sen sisältämät 

piilomerkit.  

 

Classic PDF Editor 

Kehittäjä: Classic PDF. 

Hinnoittelu: Kolmen päivän ilmainen kokeiluversio, jossa käyt-

törajoituksia. Itse ohjelmasta käyttäjämäärästä riippuen erihin-

taisia lisenssejä. 

Käyttöjärjestelmä: Windows. 

GUI: on. 

Osoite: www.classicpdf.com 

 PowerGREP-ohjelman käyttöliittymä. PDF on avattu ohjelman editoriin. 



41 

 

  

Classic PDF Editor on PDF:n luomiseen ja editointiin tarkoitettu ohjelma. Sillä voi muun-

taa PDF:ksi esimerkiksi Power Point-, Word- tai Excel-tiedoston. Toisin päin voi muuntaa 

PDF:n Wordin DOC-muotoon tai eri kuvamuotoihin. DOC-muotoon muunto edellyttää, 

että MS Office on asennettu koneelle; ilman sitä muunnos ei onnistu oikein. DOC-muun-

nos on tabulaattorein eroteltu, joten siitä voidaan tallentaa vastaavasti eroteltu TXT-tie-

dosto. Kokeiluaineistoilla saadaan käyttökelpoiset TXT-tiedostot. Tulokset.pdf:n rivien 

muoto tosin hieman vaihtelee. Muuntaminen on aika hidasta, vaikka kokeiluversio muun-

taa vain yhden sivun dokumenttia kohti. Yhden käyttäjän lisenssi on vertailun halvimpia. 

Kuvassa 10 on ohjelman käyttöliittymä. 

UniPDF 

Kehittäjä: UniPDF. 

Hinnoittelu: ilmainen epäkaupallisessa käytössä. 

Käyttöjärjestelmä: Windows. 

GUI: on. 

Osoite: unipdf.com 

UniPDF on ilmainen helppokäyttöinen ohjelma, joka muuntaa PDF:n RTF-, TXT-, DOC- 

ja HTML-muotoon sekä eri kuvamuotoihin. Aineistoilla kokeiltiin TXT- ja DOC-muotoon 

muuntoa. TXT-muunnoksessa sarakkeet ovat tasattuja ja tiedostot siten jatkojalostus-

kelpoisia. Tulokset.pdf:ssä eri rivillä oleva kilpailijan seuran paikka vaihtelee muunnok-

sessa hieman, mutta ei vakavasti. Maat.pdf:ssä viimeisen sivun tasaus on erilainen kuin 

 Classic PDF Editor -ohjelman käyttöliittymä. 
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muilla sivuilla. DOC-muunnos tuottaa täsmällisesti asetelluista taulukoista Word-taulu-

kon. HTML-muunnos on div-muotoinen, joten sitä ei pysty tuomaan Exceliin jatkokäsitel-

täväksi. Ilmaisena ja helppokäyttöisenä UniPDF on kokeilemisen arvoinen ohjelma. Ac-

robatin kopiointi- ja vientitoimintoihin verrattuna sen etu on, että taulukon tyhjät solut ja 

PDF:n lukemisjärjestyksen epäloogisuudet eivät pilaa muunnoksia. Ohjelmaa kannattaa 

kokeilla myös, jos taulukossa on solun sisäisiä rivinvaihtoja. Kuvassa 11 on ohjelman 

käyttöliittymä. 

 

Xpdf: pdftotext 

Kehittäjä: Glyph & Cog, LLC. 

Hinnoittelu: ilmainen. 

Käyttöjärjestelmä: Windows, MacOS. 

GUI: ei ole. 

Osoite: www.foolabs.com/xpdf/download.html 

Xpdf on avoimen lähdekoodin PDF-lukija. Xpdf-projekti sisältää myös muita työkaluja 

PDF:n käsittelyyn, kuten muuntimia eri tiedostomuotoihin. Näistä pdftotext muuntaa 

PDF:n pelkkä teksti -muotoon. Xpdf-projektin sivulta voi ladata esikäännetyt zip-paketit 

Windowsille, Macille ja Linuxille. Windows- ja Mac-paketit sisältävät osat pdftops, pdfto-

text, pdftohtml, pdftoppm, pdftopng, pdfimages, pdfinfo, pdffonts ja pdfdetach. Näille 

käyttöjärjestelmille varsinainen Xpdf-lukija on saatavissa vain lähdekoodina, joten se on 

 UniPDF-ohjelman käyttöliittymässä ei ole esikatselua. 
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käännettävä suorituskelpoiseksi binääriohjelmaksi. pdftotext-osan käyttöön ei kuiten-

kaan tarvita itse Xpdf-ohjelmaa. Kun paketti on purettu, pdftotext.exe on käytettävissä 

komentoriviltä. 

 

pdftotext: testikäyttö  

• Avataan komentokehote ja siirrytään ohjelman hakemistoon: käsky ”pdfto-
text” näyttää käytettävissä olevat tarkenteet. Näistä ”-layout” ja ”-table” pa-
rantavat taulukkorakenteen järjestyksen säilymistä tuotettavassa tekstitie-
dostossa. ”-table” toimii testattaessa hyvin. ”-layout” on käyttökelpoinen 
vain, jos PDF on selkeä ja yhtenäinen ulkoasultaan, kuten Maat.pdf.  

• Kun Nimet.pdf on samassa hakemistossa kuin ohjelma, käsky  

pdftotext -table Nimet.pdf  

luo tiedoston Nimet.txt samaan hakemistoon. 

Teksti on tasattu sarakkeiden mukaan. Tasauksessa on hieman vaihtelua, 
mutta ei haittaavasti. Jokaisen rivin jälkeen on ylimääräinen rivinvaihto. 
Saatu tekstitiedosto on käyttökelpoinen jatkokäsittelyyn.  

• Ohjelma on huomattavan nopea ja  toimii samoin kaikilla testiaineistoilla, 
mutta Maat.pdf:ssä viimeisen sivun tasaus on haittaavan erilainen.  

(30.)  

Apache PDFBox 

Kehittäjä: The Apache Software Foundation. 

Hinnoittelu: ilmainen. 

Käyttöjärjestelmä: kaikki, joihin Java on asennettu. 

GUI: ei ole. 

Osoite: pdfbox.apache.org/index.html 

Apache PDFBox on avoimen lähdekoodin Java-kirjasto PDF:ien käsittelyyn. Se sisältää 

myös useita komentorivityökaluja, joista ExtractText on tarkoitettu tekstin erottamiseen 

PDF:stä. Sen käyttö edellyttää Javan suoritusympäristön (Java Runtime Environment, 

JRE) asentamista. 

PDFBox 1.8.9: testikäyttö  

• Avataan komentokehote ja siirrytään hakemistoon, jossa pdfbox-app-
1.8.9.jar sijaitsee. 
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• Yleinen käyttöohje:  

java -jar pdfbox-app-x.y.z.jar ExtractText [OPTIONS] <inputfile> [Text file] 

Myös käsky java -jar pdfbox-app-1.8.9.jar näyttää käyttöohjeet ja käskyt, 
joilla eri työkaluja saa käyttöön.  

• Kun Nimet.pdf on samassa hakemistossa kuin ohjelma, käsky  

java -jar pdfbox-app-1.8.9.jar ExtractText Nimet.pdf  

luo tiedoston Nimet.txt samaan hakemistoon. 

• Nimet.pdf:stä saadaan hyvä sarakkeiden mukaan tasattu teksti, ja muun-
nos on täsmällisempi kuin pdftotext-ohjelmalla tehty. Sen sijaan muilla ai-
neistoilla sarakkeiden välit korvautuvat yhdellä välilyönnillä, mikä on ongel-
mallista jatkokäsittelyn kannalta. Tämän ominaisuuden takia ohjelma ei ole 
kovin suositeltava.  

PDFGenie 

Kehittäjä: PDFTron. 

Hinnoittelu: Ilmainen kokeiluversio, erihintaisia kuukausimaksullisia pa-

ketteja.  

Käyttöjärjestelmä: Windows, MacOS, Linux. 

GUI: ei ole. 

Osoite: www.pdftron.com/pdfgenie/index.html 

PDFGenie on komentorivityökalu, jolla pystytään irrottamaan taulukoita ja tekstiä 

PDF:stä HTML-muodossa. Ohjelman kokeiluversio tuottaa tiedoston, jossa osa tekstin 

sanoista on korvattu sanalla DEMO. Kokeiluversiota ei siten voi käytännössä hyödyntää 

mitenkään, sillä voi vain kokeilla ohjelman toimintaa. 

PDFGenie: testikäyttö 

• Ohjelman hakemistossa on mukana usage.txt, joka sisältää käyttöohjeita. 

• Avataan komentokehote ja siirrytään ohjelman hakemistoon.  

Kun Nimet.pdf on samassa hakemistossa kuin ohjelma, käsky  

PDFGENIE Nimet.pdf  

luo tiedoston Nimet.html samaan hakemistoon. 
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Taulukko on HTML-tiedostossa table-muodossa, joten se pystytään tuo-
maan Exceliin leikepöydän kautta tai verkkokyselyn avulla ja tallentamaan 
Excelistä edelleen CSV-muodossa. HTML-taulukon tuominen Exceliin on 
selostettu liitteessä 6. 

• Maat- ja Nimet-aineistoista saadaan hyvät HTML-taulukot. Tulokset.pdf:n 
väljä asettelu tuottaa vaikeuksia: osa taulukon riveistä jää HTML-taulukon 
ulkopuolelle. 

5.3 Excel-, CSV- ja TXT-tiedostojen siivous 

Useimmilla edellä selostetuilla muunnostavoilla saatuun tiedostoon jää jotain ylimää-

räistä dataa, jota ei haluta mukaan lopulliseen CSV-tiedostoon. Tässä luvussa seloste-

taan Excel-tiedostojen siivousta Excelin toiminnoilla ja TXT-tiedostojen siivousta Notepa-

din toiminnoilla. Yksityiskohtaisia ohjeita on liitteessä 7: Taulukon siivoustoimia Ex-

celissä ja liitteessä 8: Tekstin siivoustoimia Notepad++:ssa.  Jos muunnoksen tuloksena 

on saatu CSV-tiedosto, sitä on helpointa muokata tekstieditorissa, mutta se avautuu 

myös Exceliin.  

Excel-tiedoston siivous 

Kun taulukko avataan Excelissä, sitä verrataan ensin alkuperäiseen PDF-taulukkoon ja 

tarkistetaan, että kaikki data on mukana ja että data on muunnettu oikein. Ennen kuin 

aletaan siivota tiedostoa, siitä tehdään varmuuskopio. Siivouksen yhteydessä tietoa voi 

helposti hävitä. Sen vuoksi kannattaa pitää tallessa alkuperäisen datan määrä, kuten 

rivien määrä. Jotta varmistutaan, että tietoa ei häviä, voi laskea summat alkuperäisistä 

lukusarakkeista ja verrata niitä lopullisiin. 

Aineistosta riippuen seuraavat siivoustoimet voivat olla tarpeen: 

• oikeinkirjoituksen tarkistus 

• ylimääräisen datan poisto 

• lukumuotojen tarkistus, muotoilu ja yhtenäistäminen 

• tyhjien rivien ja sarakkeiden poisto 

• rivien kaksoiskappaleiden poisto 

• rivinvaihtojen poisto soluista. 
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Excelissä on toimintoja ja funktioita (kaavoja), joita voi käyttää siivoukseen. Etenkin etsi-

korvaa-toiminto ja suodatus ovat hyödyllisiä. Funktioita kannattaa käyttää vasta viimei-

senä, kun muut siivoustoimet on tehty. Sen jälkeen voi kopioida koko taulukon uuteen 

tyhjään työkirjaan pelkkinä arvoina, ilman funktioita: välilehti ALOITUS, kohta Leikepöytä 

> Liitä > Liitä määräten > valitaan ”Arvot”. Näin poistetaan funktiot ja jäljelle jäävät vain 

niiden tuottamat arvot. (31.)  

Exceliin on saatavissa myös ilmaisia ja maksullisia lisäosia, joilla saa lisää toimintoja 

tekstin siivoukseen ja käsittelyyn. Excelissä ei voi etsiä ja korvata yhtä kätevästi sään-

nöllisten lausekkeiden avulla kuin esimerkiksi Notepadissa. Ilmaisen lisäosan RegEx 

Find/Replace avulla säännölliset lausekkeet saa käyttöön (32). Hyödyllinen lisäosa on 

myös Microsoft Power Query for Excel, jonka voi ladata ilmaiseksi Microsoftin sivuilta. 

Se on data-analyysityökalu, jonka avulla voi etsiä, yhdistellä ja muokata tietoa. Excel-

kouluttaja Heidi Enho on kirjoittanut sen käytöstä suomenkielisen oppaan: hexcelli-

gent.fi/power-query-opas. Myös VBA-ohjelmointi antaa monia mahdollisuuksia tiedoston 

siivoukseen. 

Erillisten välilehtien yhdistäminen 

Jotkin palvelut ja muunnosohjelmat muuttavat monisivuiset PDF-taulukot monivälilehti-

siksi työkirjoiksi. Tämä on epäkäytännöllistä, koska Excelissä ei ole työkalua, jolla erilli-

set välilehdet saisi yhdistettyä ja CSV:ksi tallennettaessa mukaan tulee aina vain aktiivi-

nen välilehti. Tarjolla on useita ohjelmia, joilla monisivuinen PDF-taulukko saadaan 

muunnettua yksivälilehtiseksi Excel-tiedostoksi, joten erillisten välilehtien kanssa ei ole 

yleensä tarpeen kamppailla. Välilehtien yhdistäminen on kuitenkin mahdollista.  

Välilehdet voi yhdistää Power Query -lisäosan Liitä loppuun -toiminnolla (Append). Liitä 

loppuun yhdistää peräkkäin Power Query -kyselyitä. Yhdistäminen perustuu siihen, että 

kyselyiden otsikot ovat samoja. Yhdistettävien kyselyiden (eli tässä tapauksessa välileh-

tien) ei tarvitse kuitenkaan olla identtisiä. Jos otsikot vaihtelevat, yhdistettyyn taulukkoon 

tulee enemmän sarakkeita. Liitteenä 9 on ohje välilehtien yhdistämiseen Power Queryllä. 

(33.)  

Toinen tapa yhdistää välilehdet on käyttää makroa. Liitteenä 10 on Excel-asiantuntija 

Allen Wyattin kirjoittama välilehdet yhdistävä makro. Sitä testattiin Smallpdf-palvelun 

Maat.pdf:stä tekemällä Excel-tiedostolla, jossa taulukon sivut olivat omilla välilehdillään, 
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ja tällä aineistolla se toimi hyvin. Välilehtien pitää olla rakenteeltaan identtiset, jotta mak-

rolla yhdistäminen onnistuu virheettömästi. Koska PDF:n sivut harvoin ovat alun perin 

samanlaiset, eivät välilehdetkään ole. Välilehtiä voi toki muotoilla samanlaisiksi ja sa-

malla poistaa ylimääräisiä otsikoita ennen yhdistämistä. (34.) 

Lukumuodot Excelissä 

Kun PDF-tiedosto muunnetaan Exceliksi ja siitä edelleen CSV-muotoon on tarkkailtava, 

että lukumuodot pysyvät toivottuina. Jos solu on lukumuotoinen, lukua pystyy käsittele-

mään lukuna ja muotoilemaan Muotoile solut -toiminnolla. Sen Luku-välilehdellä valitaan, 

mitä lukumuotoa solu on. Joskus luvut muuttuvat PDF:stä muunnettaessa väärään luku-

muotoon, kuten päivämääräksi, tai desimaali- ja tuhaterottimien kanssa tulee ongelmia. 

Joskus luvut tallentuvat tekstiksi, jolloin niitä ei pysty käsittelemään lukuina Excelissä. 

Lukumuotoisuuden säilyminen tai muuttuminen riippuu aineistosta, Excelin asetuksista 

ja käytetystä muunnospalvelusta tai -ohjelmasta. Myös järjestelmän asetukset voivat vai-

kuttaa. Lukusoluihin voi esimerkiksi tulla muunnoksessa mukaan välilyöntejä, jotka ai-

heuttavat solun sisällön tallentumisen tekstinä. Excelin virheentarkistus näyttää virheel-

liset solut: välilehti KAAVAT, kohta Kaavan tarkistaminen > Virheentarkistus. Virheellis-

ten solujen vasemmassa yläkulmassa näkyy oletusarvoisesti vihreä kolmio. Kun tällai-

sen solun valitsee, sen viereen tulee huutomerkki, josta voi valita korjauksen, esimerkiksi 

Muunna luvuksi. Virheentarkistus perustuu sääntöihin, joita voi valita käyttöön asetuk-

sista: Tiedosto > Asetukset > Kaavat, kohta Virheentarkistussäännöt. Tässä tapauk-

sessa oleellinen sääntö on etsiä ”Luvut, jotka on muotoiltu tekstiksi tai joita edeltää heit-

tomerkki.” (35.)  

Tekstinä tallentuneiden lukujen muuttaminen lukumuotoisiksi 

Tekstinä tallentuneet luvut voi muuttaa Excelissä lukumuotoisiksi monella tavalla. Seu-

raava on helppo tapa: 

• Valitaan tyhjä solu ja kopioidaan se leikepöydälle. (Excelissä leikepöydän 
sisällön näkee: välilehti ALOITUS, Leikepöytä-kohdan oikeassa alakul-
massa oleva käynnistin avaa Leikepöytä-ruudun.) 

• Valitaan sarakkeet, joiden solut halutaan muuttaa lukumuotoisiksi. 

• Välilehti ALOITUS, kohta Leikepöytä > Liitä > Liitä määräten > valitaan las-
kutoimitukseksi Lisää. 
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• Näin lisätään valittuihin soluihin tyhjä solu, ja ne muuttuvat laskutoimituk-
sen myötä lukumuotoisiksi. Jos valittujen solujen joukossa on ollut tyhjiä 
soluja, ne pysyvät tyhjinä. 

• Toinen tapa on kopioida leikepöydälle solu, jossa on luku 0, ja lisätä solui-
hin tämä solu. Voidaan myös kopioida solu, jossa on luku 1, ja kertoa solut 
tällä solulla. Jos valittujen solujen joukossa on ollut tyhjiä soluja, niihin tulee 
nyt luku nolla. (35; 36.) 

Desimaali- ja tuhaterottimet 

Desimaali- ja tuhaterottimet aiheuttavat helposti ongelmia. Ne vaihtelevat lähteestä riip-

puen, ja yleensä käytetyt erottimet vaihtelevat maittain. Suomessa desimaalierotin on 

pilkku ja tuhaterotin tyhjä väli, mutta PDF-tiedostojen tekijät eivät tietenkään aina nou-

data standardeja. (37.) Tässä työssä käytetyissä koeaineistoissa yhdessä on desimaa-

lierottimena pilkku ja tuhaterottimena piste, toisessa ne ovat päinvastoin. Myös Excelin 

asetukset vaikuttavat. Erottimet voi määritellä Excelissä kohdassa Tiedosto > Asetukset 

> Lisäasetukset, kohta Muokkausasetukset. Siinä säädetään, käytetäänkö järjestelmän 

erottimia vai määritelläänkö ne itse. Oletusarvoisesti Excel käyttää järjestelmän erotti-

mia, jotka riippuvat alueasetuksista. Järjestelmän lukumuotoja pystyy muuttamaan jär-

jestelmän asetuksissa: Ohjauspaneeli > Alue > välilehti Muotoilut > Lisäasetukset. Au-

keaa Mukauta muotoa -ikkuna, jonka Numerot-välilehdellä voi määritellä desimaalierot-

timen ja tuhaterottimen, josta käytetään nimitystä ”lukujen ryhmittelyerotin”. Suomessa 

oletusasetukset näille ovat pilkku ja sitova välilyönti (°). Näitä järjestelmän asetuksia on 

harvoin syytä muuttaa. Sen sijaan on hyvä tarkistaa Excelin asetuksista, että erottimet 

vastaavat dokumentissa käytettyjä, ennen kuin avaa Excel-tiedoston. Muuttamalla Ex-

celin erottimet vastaamaan dokumenttia voidaan usein välttyä ongelmilta. 

Jos taulukon sarakkeessa on käytetty eri desimaali- tai tuhaterotinta, kuin mikä Excelin 

asetuksissa on määritelty, Excel ei joko tunnista näitä soluja lukumuotoisiksi tai tunnistaa 

ne väärin, esimerkiksi pitää tuhaterotinta desimaalierottimena tai muuttaa desimaalilu-

vun päivämääräksi. Jos näitä lukuja on tarpeen muotoilla tai muuten käsitellä lukuina 

eikä Excelin erotinasetusten muuttelu auta, väärät erotinmerkit on poistettava. Tämä on-

nistuu etsi-korvaa-toiminnolla: valitaan sarakkeet, joissa erottimia halutaan muuttaa, et-

sitään erotinmerkit ja korvataan halutulla merkillä. Esimerkiksi, jos tuhaterottimet halu-

taan poistaa, korvataan ei millään. Tämän jälkeen Excel pystyy tunnistamaan sarakkeet 

lukumuotoisiksi. Lopuksi, jos lukuja ei enää tarvitse muotoilla eikä käsitellä lukuina, so-

lujen muotoilun muuttaminen tekstiksi varmistaa, etteivät luvut enää muutu. (38.) 
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Lukumuotoja on tarkkailtava myös, kun tekstitiedosto tuodaan Exceliin CSV:ksi muutta-

mista varten. Tästä tarkemmin luvun 5.4 alaluvussa Muunto Excelissä. 

TXT-tiedoston siivous 

Tekstiä voi siivota etsi-korvaa-toiminnolla säännöllisten lausekkeiden käyttöä tukevilla 

tekstieditoreilla, kuten Notepad++. Editorissa pitää asettaa piilomerkit näkymään, jotta 

näkee, mitä tulostumattomia merkkejä teksti sisältää. Aineistosta riippuen esimerkiksi 

seuraavat siivoustoimet voivat olla tarpeen: 

• ylimääräisen datan poisto 

• tyhjien rivien poisto 

• rivinvaihdon korvaaminen tyhjällä välillä 

• tietyn määrän välejä korvaaminen tietyllä merkillä 

• rivinvaihdon lisääminen. 

Korvaa-toiminto korvaa aina etsityn toisella. Sen vuoksi merkin lisääminen ei sen avulla 

aina onnistu. Vaikka säännöllisellä lausekkeella pystyy löytämään jonkin tietyn kohdan, 

siihen kohtaan lisääminen onnistuu vain, jos etsityn voi korvata. Poistaminen onnistuu 

korvaamalla etsitty ”ei millään” jättämällä korvaa-kenttä tyhjäksi. Jos säännöllisten lau-

sekkeiden käyttöön perehtyy, niitä voi käyttää monipuolisesti, voi jopa järjestellä kenttiä 

uuteen järjestykseen. (39.)  

Joskus voi olla tarpeen laskea sana- tai merkkimääriä. Tätä toimintoa ei ole Notepadissa 

valmiina, vaan on asennettava esimerkiksi TextFX-liitännäinen. Notepadiin voi asentaa 

liitännäisiä suoraan ohjelmasta käsin: Liitännäiset > Plugin Manager. Asennuksen jäl-

keen liitännäinen on käytettävissä ylävalikosta. TextFX tarjoaa myös toimintoja, joista on 

hyötyä CSV-muotoon muutettaessa. 

Notepadissa ja vastaavissa tekstieditoreissa oleva niin sanottu sarake-editointi (column 

mode editing, block editing) voi olla hyödyksi, jos teksti on tasattu sarakkeisiin. Sen 

avulla pystyy valitsemaan tekstiä sarakkeittain päällekkäisiltä riveiltä. Näin voi leikata sa-

rakkeen pois ja siirtää sen toiseen kohtaan; esimerkiksi Nimet.pdf:n vierekkäiset nimet 

saa tämän avulla siirrettyä peräkkäin. Notepadissa sarake-editoinnin saa käyttöön joko 
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painamalla Alt ja valitsemalla alueen hiirellä tai painamalla Alt+Shift ja käyttämällä nuo-

linäppäimiä valinnan muodostamiseen. Jos tiedosto on hyvin suuri, valinnan voi tehdä 

myös näin: Alt+Shift+klikkaus valinnan alkukohtaan ja Alt+Shift+klikkaus valinnan loppu-

kohtaan. (40.) 

Tekstin siivous voidaan tehdä myös kirjoittamalla kyseiselle aineistolle sopiva pieni sii-

vousohjelma, joka poistaa ylimääräisen tiedon. Tässä voi oppia käteväksi, vaikka aineis-

tot vaihtelevatkin, sillä yleensä samantyyppiset ongelmat toistuvat. Jos ja kun tekstin 

asemoinnissa on epäjohdonmukaisuuksia, ei ohjelmallinen siivous tuota ihan täydellistä 

lopputulosta vaan lopuksi tiedostoa joudutaan vielä käsityönä korjailemaan. 

5.4 Muunto CSV-muotoon  

Kun teksti ei enää sisällä mitään ylimääräistä dataa, se muutetaan CSV-muotoon. CSV 

on tekstitiedosto, joten se voidaan luoda millä tahansa tekstieditorilla tallentamalla tie-

dosto päätteellä .csv. Myös taulukkolaskentaohjelmista, kuten Excel, Open Office Calc 

tai Google Docs, voidaan viedä CSV-muoto. Yksi tapa on kirjoittaa itse ohjelma, joka 

muotoilee tekstin CSV-muotoon. On myös valmiita ilmaisohjelmia, jotka on tarkoitettu 

erityisesti tähän tarkoitukseen, mutta niistä ei ole hyötyä, jos muunnettava tekstitiedosto 

ei satu sopimaan niiden asetuksiin.  

Muunto Excelissä 

Jos muunnoksessa on saatu tulokseksi Excel-muoto, riittää pelkkä tallennus Excelistä 

CSV-muodossa. TXT-tiedoston muunto CSV-muotoon onnistuu Excelillä, jos taulukon 

sarakkeiden välit ovat korvautuneet tyhjillä väleillä siten, että teksti on tasattu sarakkei-

siin. Muunto onnistuu Excelillä myös, jos taulukon sarakkeiden välit ovat korvautuneet 

tabulaattorilla tai jollain muulla muusta tekstistä erottuvalla erottimella. 

Tekstitiedosto tuodaan Exceliin avaamalla se Excelissä: luodaan tyhjä Excel-dokumentti, 

josta käsin avataan TXT-tiedosto. (Tekstitiedosto voidaan tuoda Exceliin myös näin: vä-

lilehti TIEDOT, kohta Hae ulkoiset tiedot > valitaan Tekstistä.) Aukeaa ikkuna ”Ohjattu 

tekstin tuominen”, jossa voidaan säätää, miten teksti tulee asettumaan taulukon sarak-

keisiin. Tekstitiedoston sisällöstä riippuen valitaan sopiva ”alkuperäinen tietotyyppi”. Jos 

teksti on tasattu sarakkeisiin, valitaan ”Kiinteä leveys” (”Kentät on tasattu sarakkeisiin, ja 
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kenttien erottimena on väli.”). Jos sarakkeet on eroteltu tabulaattorilla, valitaan ”Erotettu” 

(”Kentät erottaa toisistaan pilkku, sarkain tai muu merkki.”).  

Jos on valittu ”Kiinteä leveys”, määritellään seuraavassa vaiheessa kenttien leveys (sa-

rakkeiden vaihto) aineiston mukaan. Sarakkeen vaihtoja voi luoda, poistaa ja siirtää. Jos 

on valittu ”Erotettu”, ohjelma tunnistaa sarakkeen vaihdot automaattisesti eikä niitä voi 

itse muokata. Viimeisessä vaiheessa määritellään sarakkeen tietojen muoto, joka on ole-

tusarvoisesti ”Yleinen”: ”Vaihtoehto Yleinen muuntaa numeeriset arvot numeroiksi, päi-

vämääräarvot päivämääriksi ja kaikki muut arvot tekstiksi.” Tämä asetus toimii useim-

missa tapauksissa hyvin, ja teksti- ja lukusarakkeet määrittyvät oikein. Joskus taulu-

kossa voi olla tekstisarakkeita, jotka muodostuvat numeroista. Silloin on varminta muut-

taa sarakkeen muoto tekstiksi, sillä Excel poistaa luvuista etunollat. Esimerkiksi 001 

muuttuu lukumuotoisena muotoon 1. (31.) Tässä vaiheessa voi myös jättää jonkin sa-

rakkeen kokonaan pois valitsemalla sarakkeen ja rastittamalla ”Älä tuo saraketta (ohita).”  

Kohdassa Lisäasetukset määritellään desimaali- ja tuhaterottimet. Ne pitää määritellä 

samoiksi kuin tuotavassa tekstissä on, jotta Excel ymmärtää, mikä alkuperäisen tiedos-

ton merkeistä on desimaali- ja mikä tuhaterotin. Kun tiedosto aukeaa Exceliin, erottimet 

ovat ne, mitkä Excelin asetuksissa on määritelty. Lopuksi tiedosto tallennetaan Excelistä 

CSV-muodossa.  

Ohjattu tekstin tuonti -toimintoa vastaa Ohjattu tekstin jakaminen sarakkeisiin -toiminto, 

jota voi käyttää leikepöydän kautta Exceliin liitetyn tekstin jakamiseen sarakkeisiin. Toi-

minto saadaan käyttöön: välilehti TIEDOT, kohta Datatyökalut > Teksti sarakkeisiin. (41.) 

Kun tiedosto tallennetaan CSV-muodossa, Excel käyttää sitä erotinta, mikä järjestelmän 

asetuksissa on määritelty luetteloerottimeksi. Suomessa oletusasetus on puolipiste. Tätä 

voi tarvittaessa muuttaa järjestelmän asetuksista samassa kohtaa kuin edellä muutettiin 

desimaali- ja tuhaterottimia. (Ohjauspaneeli > Alue > välilehti Muotoilut > Lisäasetukset. 

Aukeaa Mukauta muotoa -ikkuna, jonka Numerot-välilehdellä voi määritellä luetteloerot-

timen.) Muutoksen jälkeen kaikki ohjelmat käyttävät luetteloerottimena uutta merkkiä. 

(23.) 

Jos kentät sisältävät lainausmerkkejä tai rivinvaihtoja, Excel ympäröi kentät lainausmer-

keillä ja lisää escape-lainausmerkit asianmukaisesti. Luvussa CSV-tiedostomuoto selos-

tetun ”CSV-standardin” mukaan kentät saavat sisältää rivinvaihtoja, kunhan kentät ym-

päröidään lainausmerkein. Excel noudattaa tätä sääntöä. Käytännössä rivinvaihdolliset 
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kentät voivat kuitenkin aiheuttaa ongelmia, kun CSV tuodaan esimerkiksi visualisointi-

palveluun tai InDesigniin. Valmiin CSV:n jatkokäytöstä riippuen kenttien sisäiset rivin-

vaihdot on usein paras poistaa. (42.) Excelissä ei pysty asettamaan tulostumattomia 

merkkejä näkyviin siten kuin tekstieditoreissa (43). Rivinvaihtomerkit voi etsiä etsi-kor-

vaa-toiminnolla: kenttään Etsittävä kirjoitetaan Ctrl+J ja valitaan Etsi kaikki. Saadaan 

lista soluista, joissa on rivinvaihtomerkki. Aiheesta lisää liitteessä 7: Taulukon siivoustoi-

mia Excelissä.  

Muunto Notepadissa 

Notepadista tai muusta tekstieditorista ei voi tallentaa CSV-muotoa suoraan, vaan teksti 

on itse muotoiltava erotelluksi. Tämä voidaan tehdä etsi-korvaa-toiminnon avulla. Taulu-

kon sarakkeiden välit korvataan valitulla erottimella, kuten puolipisteellä. Jotta tämä on-

nistuu, täytyy tekstitiedoston olla sellainen, että siitä pystytään yksiselitteisesti tunnista-

maan sarakkeiden välit, eli niiden pitää olla erotettavissa solujen datan sisältämistä vä-

leistä. Käytännöt vaihtelevat eri tekstieditoreissa, ja seuraava ohje on Notepadille. 

• Jos sarakkeiden väli on tabulaattori:  

Etsi > Korvaa > jos etsintätapana on ”normaali”, liitetään kenttään ”Etsittävä 
merkkijono” tabulaattori tekstistä. Jos etsintätapana on ”säännöllinen lau-
seke”, kirjoitetaan kenttään \t . Tabulaattoria ei voi vain kirjoittaa kenttään, 
koska se aiheuttaa hyppäyksen seuraavan kenttään. Asetetaan tabulaat-
tori korvautumaan esimerkiksi puolipisteellä. 

• Jos sarakkeiden väli on useampi kuin yksi väli:  

Etsintätavalla ”Säännöllinen lauseke” on mahdollista korvata useampi väli-
lyönti yhdellä merkillä. Kenttään ”Etsittävä merkkijono” kirjoitetaan  {2,} (eli 
yksi välilyönti ja {2,}). Kenttään ”Korvaa merkkijonolla” kirjoitetaan haluttu 
erotin, esimerkiksi puolipiste. Näin yli yhden välilyönnin kokoiset välit kor-
vautuvat erottimella.  

• Lopuksi tallennetaan tiedostopäätteellä .csv. 

(44.) 

On melko yleistä, että sarakkeiden välit korvautuvat muunnettaessa vain yhdellä väli-

lyönnillä. Tällaiset muunnostavat ovat käyttökelpoisia vain, jos taulukon data ei sisällä 

yksittäisiä välilyöntejä.  
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Jos taulukon data sisältää lainausmerkkejä, pitää kentät ympäröidä lainausmerkein ja 

lainausmerkkien eteen lisätä escape-lainausmerkki. Escape-merkkien lisäys onnistuu 

Notepadin TextFX-liitännäisen avulla: TextFX Characters > Escape ” to ””. Kenttien ym-

päröinti lainausmerkein onnistuu etsi-korvaa-toiminnolla tai ohjelmoimalla. 

Esimerkki Notepadissa: 

Lainausmerkkejä sisältävän tekstin muuttaminen CSV:ksi: 

Lisätään escape-merkit lainausmerkkeihin:  

Valitaan koko teksti > TextFX Characters > Escape ” to ”” 

Ympäröidään kentät lainausmerkein, etsintätapana Säännöllinen lauseke: 

Lisätään lainausmerkit ja puolipiste sarakkeiden väleihin kor-
vaamalla kaksi tai useampi tyhjä väli kahdella lainausmer-
killä, joiden välissä on puolipiste: 

etsi: välilyönti{2,}  

korvaa: ”;” 

Lisätään lainausmerkit rivin alkuun ja loppuun: 

etsi: ^(.+)$ (etsii koko rivin) 

korvaa: "$1" 

(45.)  

TXT voidaan muuttaa CSV:ksi myös kirjoittamalla itse sopiva ohjelma. Tämäkin vaihto-

ehto edellyttää, että sarakkeiden välit erottuvat tekstistä yksiselitteisesti. Esimerkiksi Pyt-

honissa on csv-moduuli, jolla voi tehdä erotellusta TXT-tiedostosta CSV-muotoisen. Mo-

duulissa on csv.writer-metodi, jonka parametriksi annetaan alkuperäisen tekstin erotin. 

Esimerkiksi tabulaattorein eroteltu tai kiinteäleveyksinen teksti pystytään sen avulla 

muuttamaan CSV-muotoon. (46; 47; 48.)  
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6 Johtopäätökset ja yhteenveto 

Insinöörityössä tehtyjen testien perusteella muunto-ohjelmat Tabula, PDF2XL ja tietyin 

varauksin myös deskUNPDF tarjoavat kätevimmät menetelmät irrottaa monisivuinen 

taulukko PDF:stä CSV-muodossa. Niiden avulla saa tehtyä taulukosta kerralla valmiin 

CSV-tiedoston, koska mukaan tulevan datan pystyy rajaamaan graafisessa käyttöliitty-

mässä. Myös PDFTables-palvelussa ja Acrobatissa Vie valinta nimellä -toiminnolla voi 

muuntaa PDF:stä suoraan CSV-muotoon. Näillä ohjelmilla muunnettavaa dataa ei kui-

tenkaan voi yhtä hyvin rajata. 

Taulukko voidaan muuntaa CSV-muotoon myös välivaiheen kautta muuntamalla PDF 

ensin TXT-, Excel-, Word- tai HTML-muotoon. Taulukon sisältämän datan on säilyttävä 

muunnoksessa sopivan muotoisena, jotta muutos näistä tiedostomuodoista edelleen 

CSV:ksi onnistuu. Usein muunnoksen tuloksena saatavasta tiedostosta on vielä siivot-

tava pois ylimääräistä dataa. 

Taulukkotiedon irrottaminen PDF:stä on vaikeaa etenkin kahdesta syystä. Ensinnäkin 

PDF-muodon ensisijainen tehtävä on säilyttää dokumentin ulkoasu muuttumattomana. 

Tästä seuraa, että PDF ei yleensä sisällä mitään muuta luotettavaa sisällön järjestystä 

kuin sen eri osien visuaalisen järjestyksen, joten muunnosprosessissa on tukeuduttava 

siihen. Visuaalinen järjestys on helppo silmin havaita, mutta koneellisesti sen tulkinta on 

vaikeampaa. Toiseksi taulukon irrottamisen tekee hankalaksi se, että PDF:stä tehdyn 

muunnoksen lopputulos on käytännössä monen eri tekijän summa. Eri muunnostavoilla 

voidaan saada samasta aineistosta erilaisia tuloksia. Muunnosohjelmien ominaisuuksien 

lisäksi myös muunnettavan PDF:n, taulukon ja sen sisältämän datan ominaisuudet vai-

kuttavat muunnoksen onnistumiseen. Lisäksi vaikuttavat muiden muunnoksessa käytet-

tyjen ohjelmien ja joskus myös järjestelmän asetukset. Tietylle aineistolle parhaiten so-

piva muunnostapa löytyy vain kokeilemalla. 

Tarjolla olevat PDF:n muunnospalvelut ja -ohjelmat muuttuvat koko ajan. Voi olettaa, 

että ne enimmäkseen paranevat ja valikoima kasvaa, mutta yhtä hyvin joidenkin kehitys 

voi keskeytyä tai ne voivat poistua markkinoilta. Tätä työtä tehdessä löytyi joitakin läh-

teitä, jotka kertoivat ilmaisista PDF:n muuntokeinoista, joita ei ollut enää löydettävissä. 

Kaupallisen ohjelman kehitys riippuu myös siitä, löytääkö se käyttäjänsä ja onko se kan-

nattavasti hinnoiteltu. Erityisesti hinnoittelu muuttuu koko ajan hyvinkin lyhyin väliajoin. 

Palveluissa voi muuttua nopeasti koko liiketoimintakonsepti. 
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PDF:n kehityksessä ei alun perin huomioitu tarvetta irrottaa sisältöä rakenteisessa muo-

dossa, ja rakenteisuuden lisääminen siihen jälkikäteen on osoittautunut vaikeaksi. 

Vuonna 2001 PDF:ään lisättiin tagging-ominaisuus, jonka piti mahdollistaa sisällön mer-

kitysten mukaisen loogisen järjestyksen luominen PDF:ään. Ominaisuus on kuitenkin 

monimutkainen ja epäkäytännöllinen, ja Acrobatin automaattinen tagien lisäystoiminto 

on epäluotettava.  Vuoden 2016 alkupuolella julkaistaan PDF:n uusin versio 2.0. Tagging 

on siinä uudistettu kokonaan.  

Kun tietoa jaetaan PDF-muodossa, avoimen datan vaatimus voidaan täyttää liittämällä 

PDF:n sisään sen lähteenä käytetty data alkuperäisessä tiedostomuodossaan. PDF on 

silloin edelleen vain yksi tiedosto, mutta sen avaajalle tarjoutuu mahdollisuus avata myös 

liitteenä oleva lähdetiedosto. Tämä toisen tiedoston upotusmahdollisuus on ollut 

PDF:ssä jo vuodesta 2000, mutta sitä käytetään turhan harvoin. 
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Table 2-1: Country details 

Country Region Income group 

GDP per 
adult 

Wealth 
per adult 

Wealth 
per adult 

Total 
wealth 

Share of 
world 

wealth 

Wealth data 

quality 

2014 2000 2014 2014 2014 

USD USD USD USD bn % 

Afghanistan Asia-Pacific Low income 1,484 n.a.

Albania Europe Lower middle income 5,827 3,086 10,309 23 0.0 Poor 

Algeria Africa Lower middle income 8,858 5,954 10,204 247 0.1 Poor 

American Samoa Asia-Pacific Upper middle income n.a.

Andorra Europe High income n.a.

Angola Africa Low income 13,715 2,235 14,989 141 0.1 Very poor 

Antigua and Barbuda Latin America High income 21,737 21,622 20,403 1 0.0 Very poor 

Argentina Latin America Upper middle income 18,033 24,767 10,561 301 0.1 Poor 

Armenia Asia-Pacific Lower middle income 4,522 1,910 5,950 14 0.0 Poor 

Aruba Latin America High income n.a.

Australia Asia-Pacific High income 95,397 103,151 430,777 7,202 2.7 Good 

Austria Europe High income 63,547 91,321 225,565 1,529 0.6 Satisfactory 

Azerbaijan Asia-Pacific Low income 13,836 2,983 21,169 134 0.1 Poor 

Bahamas Latin America High income 37,589 36,335 42,576 10 0.0 Poor 

Bahrain Asia-Pacific High income 35,986 36,400 48,522 28 0.0 Poor 

Bangladesh Asia-Pacific Low income 1,243 1,037 2,017 212 0.1 Poor 

Barbados Latin America High income 23,513 16,926 18,200 4 0.0 Poor 

Belarus Europe Lower middle income 8,551 2,224 2,179 16 0.0 Poor 

Belgium Europe High income 59,950 147,824 300,850 2,529 1.0 Satisfactory 

Belize Latin America Upper middle income 8,128 8,598 10,287 2 0.0 Poor 

Benin Africa Low income 1,690 1,168 3,523 17 0.0 Very poor 

Bermuda North America High income n.a.

Bhutan Asia-Pacific Low income 4,323 n.a.

Bolivia Latin America Lower middle income 4,894 2,068 4,880 29 0.0 Poor 

Bosnia and Herzegovina Europe Lower middle income 6,009 3,899 12,336 37 0.0 Poor 

Botswana Africa Upper middle income 16,451 4,242 10,274 12 0.0 Poor 

Brazil Latin America Upper middle income 19,212 7,887 23,415 3,194 1.2 Fair 

Brunei Asia-Pacific High income 56,252 23,972 50,867 15 0.0 Very poor 

Bulgaria Europe Lower middle income 9,397 3,963 19,093 114 0.0 Satisfactory 

Burkina Faso Africa Low income 1,678 466 1,423 11 0.0 Very poor 

Burundi Africa Low income 600 166 318 2 0.0 Very poor 

Cambodia Asia-Pacific Low income 1,802 955 2,867 27 0.0 Poor 

Cameroon Africa Low income 2,577 1,646 2,876 30 0.0 Poor 

Canada North America High income 68,199 108,464 274,543 7,507 2.9 Good 

Cape Verde Africa Lower middle income 7,178 9,601 18,295 5 0.0 Poor 

Cayman Islands Latin America High income n.a.

Central African Republic Africa Low income 960 548 878 2 0.0 Poor 

Chad Africa Low income 2,047 382 1,169 7 0.0 Poor 

Channel Islands Europe High income n.a.

Chile Latin America Upper middle income 23,644 17,460 46,697 587 0.2 Fair 

China China Lower middle income 9,119 5,672 21,330 21,404 8.1 Fair 

Colombia Latin America Lower middle income 13,374 6,610 27,275 839 0.3 Satisfactory 

Comoros Africa Low income 1,747 1,411 3,173 1 0.0 Poor 

Congo, Dem. Rep. Africa Low income 574 155 339 11 0.0 Poor 

Congo, Rep. Africa Low income 7,501 1,049 4,159 9 0.0 Poor 

Costa Rica Latin America Upper middle income 15,554 10,586 27,606 91 0.0 Poor 

Cote d'Ivoire Africa Low income 2,322 2,027 3,204 37 0.0 Poor 

Croatia Europe Upper middle income 18,613 8,591 27,193 95 0.0 Satisfactory 

Cuba Latin America Lower middle income n.a.

Cyprus Europe High income 37,818 86,007 128,479 90 0.0 Fair 

Czech Republic Europe Upper middle income 25,483 11,775 46,291 391 0.1 Good 

Denmark Europe High income 76,974 104,865 292,984 1,230 0.5 Good 

Djibouti Africa Lower middle income 3,026 2,698 3,651 2 0.0 Poor 

Dominica Latin America Upper middle income 11,481 8,454 24,987 1 0.0 Very poor 
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TABELLE VN2Bp/1 30/07/13  11.38.44  BLATT    1 

STATISTIK ALLER VORNAMEN (TEILWEISE PHONETISCH ZUSAMMENGEFASST, ALPHABETISCH SORTIERT) FÜR NEUGEBORENE MÄDCHEN MIT 

ÖSTERREICHISCHER STAATSBÜRGERSCHAFT 2012 - ÖSTERREICH 

VORNAMEN ABSOLUT %     RANG VORNAMEN ABSOLUT %     RANG 

INSGESAMT 31.912     100,00 . 1 0,00    1.156 

1 0,00    1.156 

Aarina 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Aarya 1 0,00    1.156

Alaa

Alaere

Alaïa

Alamako 1 0,00    1.156 

Abbey 1 0,00    1.156 2 0,01 828 

Abby 2 0,01 828 13 0,04 274 

Abigail 6 0,02 448

Alana

Alara

Alaya 1 0,00    1.156 

Abigel 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Abiha 1 0,00    1.156 6 0,02 448 

Açelya 2 0,01 828 1 0,00    1.156 

Acelya 3 0,01 653 1 0,00    1.156 

Ada 9 0,03 337 1 0,00    1.156 

Adah 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Adea 2 0,01 828 1 0,00    1.156 

Adel 1 0,00    1.156 2 0,01 828 

Adela 5 0,02 483 17 0,05 231 

Adele 12 0,04 289 1 0,00    1.156 

Adelheid 4 0,01 551 1 0,00    1.156 

Adelina 2 0,01 828 1 0,00    1.156 

Adeline 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Adiba 1 0,00    1.156 17 0,05 231 

Adina 1 0,00    1.156 2 0,01 828 

Adisa 1 0,00    1.156 5 0,02 483 

Adishree 1 0,00    1.156 4 0,01 551 

Adna 6 0,02 448 14 0,04 265 

Adria 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Adriana * 25 0,08 183 1 0,00    1.156 

Adriane 1 0,00    1.156 23 0,07 193 

Adrienne * 2 0,01 828 77 0,24 85 

Aemilia 1 0,00    1.156 6 0,02 448 

Afife 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Afnan 1 0,00    1.156 4 0,01 551 

Afra 2 0,01 828 1 0,00    1.156 

Afrin 1 0,00    1.156 6 0,02 448 

Afrona 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Agamjot 1 0,00    1.156 15 0,05 250 

Agatha * 1 0,00    1.156 2 0,01 828 

Aglaja * 1 0,00    1.156 28 0,09 166 

Agnes * 20 0,06 204 1 0,00    1.156 

Agnesa 1 0,00    1.156 16 0,05 245 

Agnia 1 0,00    1.156 4 0,01 551 

Ahlena 1 0,00    1.156 250 0,78 31 

Ahsen 3 0,01 653 1 0,00    1.156 

Ahu 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Aida 5 0,02 483 1 0,00    1.156 

Aila 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Aileen-Lea 1 0,00    1.156 2 0,01 828 

Aili 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Ailin 1 0,00    1.156 4 0,01 551 

Ailina 1 0,00    1.156 36 0,11 141 

Aimée * 3 0,01 653 16 0,05 245 

Ainara 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Ainslie 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Aira 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Aîsa 1 0,00    1.156 26 0,08 182 

Aiša 3 0,01 653 4 0,01 551 

Aişe 3 0,01 653 4 0,01 551 

Aisha * 2 0,01 828 1 0,00    1.156 

Aja 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Ajla 22 0,07 198 8 0,03 369 

Ajlin 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Ajlina 4 0,01 551 38 0,12 134 

Ajna 2 0,01 828 1 0,00    1.156 

Ajnisha 1 0,00    1.156 1 0,00    1.156 

Ajša 1 0,00    1.156

Alayna

Alba

Albertina

Albiana

Albijona

Albina

Albiona

Aldina

Alea

Aleah

Aleandra

Alegra

Aleksija

Alena

Alesia

Alessa

Alessandra *

Alessia *

Alev

Alex

Alexa *

Alexandra *

Alexia

Alexia-Irina

Alexis

Alexsandra

Aleyna

Aleysa

Alia *

Alica

Alice *

Alice-Viktoria

Alicia *

Alin

Alina *

Alina-Anna

Alina-Christina

Alina-Lucia

Alina-Sofie

Alina-Sophie

Alinda

Aline

Alisa *

Alisha *

Alishba

Alisija

Alisja

Alissa *

Alissia

Aliyah

Aliyah-Heaven

Aliye

Allegra

Allyson

Alma

Alma-Madeira

Alma-Marie

Alma-Mireille 1 0,00    1.156 

Q: STATISTIK AUSTRIA, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung. - * Phonetisch gleichlautende Vornamen wurden teilweise zusammengefasst.
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Male
Category: C1 - Cadets Male A -33  / Fin (3 competitors)

1 FIN

2 FIN

3

97 Makinen, Nestor
Tampereen Kumgang Taekwondo

17 Tammila, Valtteri
Budokwai / Taekwondo Team Turku

89 Leskinen, Luca
Taekwondourheilijat 2011

FIN

Category: C1 - Cadets Male A -37  / Fly (4 competitors)
1 53 Veckman, Aleksi FIN

2
Mukwan Jyvaskyla

121 Berg, Alfred SWE

3 FIN

3

Regionslaget Norr
64 Väänänen, Valtteri

Paimion Taekwondo Ry
63 Väänänen, Väino

Paimion Taekwondo Ry
FIN

Category: C1 - Cadets Male A -41  / Bantam (3 competitors)
1 FIN

2 FIN

3

74 Koskinen, Oskari
Salon Taekwondoseura Ry

85 Ali, Pirveisi
Taekwondourheilijat 2011

68 Saikko, Atte
Porvoon Taekwondoseura Ry

FIN

Category: C1 - Cadets Male A -45  / Feather (3 competitors)
1 143 Helle, Santeri FIN

2
Paimion Taekwondo Ry

55 Ryden, Pontus SWE

3
Regionslaget Norr

140 Mosenc, Armand
Regionslaget Norr

SWE

Category: C1 - Cadets Male A -49  / Light (4 competitors)
1 FIN

2

83 Viinanen, Oskari
Taekwondo Nurmijarvi

90 Quinones, Eddie FIN

3
Taekwondourheilijat 2011

118 Al Damanhouri, Ahmad SWE

3
Regionslaget Norr

56 Helle, Santeri2
Paimion Taekwondo Ry

FIN

Individual winners by category

Nurtzi Open 2015 Cadets, Juniors and Seniors
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TaekoPlan 2.04.0040 (c) 2002-2015 SenSoft Automation Alphen aan den Rijn, Netherlands (www.taekoplan.nl)
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Tagien lisääminen ja lukemisjärjestyksen korjaaminen 

Tiedostosta voi tarkistaa onko siinä tageja: Näytä > Näytä/piilota > Suunnistusruudut > 

Koodit (View > Show/Hide > Navigation Panes > Tags). Jos dokumentissa on ta-

girakenne, se näkyy avautuvassa Koodit-sivupaneelissa puukaaviona, ja tageja voi lisätä 

tai poistaa.   

Jos tagirakennetta ei ole, sivupaneelissa lukee ”Koodeja ei käytettävissä”. Koodit-panee-

lissa on pieni luetteloon viittaava kuvake, josta avautuvasta valikosta löytyy toiminto ”Li-

sää tunnisteet dokumenttiin” (Add Tags to Document). Se luo tagirakenteen dokument-

tiin automaattisesti. Jos ohjelmalla on vaikeuksia tunnistaa dokumentin rakennetta, se 

avaa ”tunnistusraportin” sivupaneeliin. Tunnistusraportissa luetellaan ”Alennetun luotta-

muksellisuuden sivut”. Suomeksi sanottuna ohjelma ei ole kyennyt tunnistamaan kysei-

siä sivuja luotettavasti. Automaattinen tagien lisäys löytyy myös: Työkalut > Käytettävyys 

> Lisää dokumenttiin merkinnät automaattisesti (Tools > Accessibility > Autotag Docu-

ment). Automaattinen tagien lisäys ei välttämättä tunnista taulukoita lähellekään oikein 

ja lisätty tagirakenne voi olla aivan sattumanvarainen ja hyödytön. Tagit on syytä lisätä 

dokumenttiin jo siinä ohjelmassa, jolla PDF alun perin luodaan. (22.)  

Lukemisjärjestyksen korjaaminen 

Valitsemalla Työkalut > Käytettävyys saadaan oikeaan reunaan näkyviin sivupaneeli, 

jossa on työkalu ”Lukujärjestys” (Reading Order). Siitä avautuu Lukemisjärjestyksen ko-

hennus -työkalu (Touch Up Reading Order). Sen avulla voi määritellä eri alueiden sisäl-

tötyypit merkitsemällä alueen ja valitsemalla tyypiksi esimerkiksi teksti tai taulukko. Jos 

dokumentissa on tagirakenne, alueet on jo valmiiksi määritelty, ja kullakin alueella näkyy 

numero kuinka monentena se luetaan. ”Näytä Järjestys-osa” (Show Order Panel) avaa 

vasemmalle Järjestys-sivupaneelin, jossa merkittyjä alueita voi vetää haluamaansa jär-

jestykseen. Tässä tehtyjä muutoksia ei voi perua Peru-toiminnolla. Muutoksen voi todeta 

Juoksuta uudelleen -toiminnolla (tämä ei tosin aina ole käytettävissä muutoksen jälkeen) 

tai viemällä PDF Vain teksti -muodossa. Muutoksen jälkeen tallentuvassa tekstitiedos-

tossa on vain ne osat, jotka on valittu mukaan Lukemisjärjestyksen kohennus -työkalulla. 

Lukemisjärjestyksen muutos pitää tehdä jokaiselle sivulle erikseen. Työkalu on niin mo-

nimutkainen ja epäkäytännöllinen, että sillä on vaikea saada toivomaansa lopputulosta.  
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Acrobatissa pystyy myös tarkastelemaan tiedoston objektitason rakennetta: Näytä > 

Näytä/piilota > Suunnistusruudut > Sisältö (View > Show/Hide > Navigation Panes > 

Content). Adoben ohjeen mukaan tässä Sisältö-paneelissa voi korjata sellaisia PDF-tie-

doston uudelleenjuoksutuksen ongelmia, joita ei voi korjata lukemisjärjestyksen muutos-

työkalulla. Käytännössä tämäkin on hyvin hankalaa. (49.)  

Tagien lisäämistä ja Lukemisjärjestyksen kohennus -työkalua voi olla tarpeen käyttää, 

jos olemassa olevasta PDF:stä pitää muokata esteetön jollekin käyttäjäryhmälle. Se on 

kuitenkin työlästä näillä työkaluilla. Jos tavoitteena on vain saada PDF:n sisältämä tau-

lukko CSV-muotoon, nämä työkalut eivät ole niin nopeita tai käytettäviä, että niihin kan-

nattaisi perehtyä. 



Liite 5 

  1 (6) 

 

  

Testatut menetelmät taulukon irrottamiseksi PDF:stä CSV-, TXT-, Word- ja Excel-muodoissa 
 
Menetelmä Tyyppi Hinta Saadaan 

CSV 
Saadaan TXT Saadaan 

DOC/DOCX 
Saadaan 
XLS/XLSX 

Osava-
linta-
mahdol-
lisuus 

Menetelmän rajoitukset 
tai edut 

Kopiointi ja 
liittäminen  

Acrobatin 
toiminto 

Acrobat Pro DC: 
ohjelmiston täys-
versio 693,15 €, 
vuositilaus 18,60 
€/kk. 

  Jos kopioitava 
data valitaan 
tekstivalitsimella 
ja liitetään teks-
tieditoriin, jokai-
nen solu menee 
omalle rivilleen 
tai sarakkeiden 
välit korvautuvat 
yhdellä välilyön-
nillä. 
Jos kopioitava 
data valitaan 
aluevalitsimella, 
saadaan yleensä 
vaihtelevin välein 
eroteltu teksti. 
Tämä on hyödyl-
lisintä liittää Ex-
celiin. 

Jos kopioitava 
data valitaan alue-
valitsimella ja liite-
tään Wordiin, saa-
daan yleensä 
Word-taulukko, 
josta voidaan 
tehdä eroteltu TXT 
tai CSV. 

Jos kopioitava 
data valitaan 
aluevalitsimella 
ja liitetään Ex-
celiin, saadaan 
taulukko alkupe-
räisen tavoin sa-
rakkeisiin. Eri si-
vujen kesken voi 
syntyä eroja. 

  Valinta tekstivalitsimella: 
Voi olla käyttökelpoinen, 
jos taulukon data ei si-
sällä yksittäisiä välilyön-
tejä. 
Valinta aluevalitsimella: 
Liittämistä Exceliin kan-
nattaa kokeilla, jos taulu-
kon datassa on paljon 
solun sisäisiä rivinvaih-
toja. Kun liitetään Ex-
celiin tai Wordiin, taulu-
kossa ei saa olla tyhjiä 
soluja. 

Vie muo-
dossa -toi-
minto 

Acrobatin 
toiminto 

   Saadaan teksti, 
jossa sarakkei-
den välit ovat 
korvautuneet 
kahdella välilyön-
nillä. 

DOCX-muoto. 
Yleensä saadaan 
Word-taulukko.  

XLSX-muoto. Voi 
valita yksi- tai 
monivälilehtisen 
lopputuloksen. 

  Tekstiksi vietäessä 
PDF:n lukemisjärjestys 
vaikuttaa datan järjestyk-
seen. Excel- ja Word-
viennit ovat käyttökelpoi-
sia, jos taulukossa ei ole 
tyhjiä soluja. Jos taulu-
kon asettelu on väljä, voi 
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Menetelmä Tyyppi Hinta Saadaan 
CSV 

Saadaan TXT Saadaan 
DOC/DOCX 

Saadaan 
XLS/XLSX 

Osava-
linta-
mahdol-
lisuus 

Menetelmän rajoitukset 
tai edut 

tulla virhetulkintoja. Vien-
tiä Excel-muodossa kan-
nattaa kokeilla, jos taulu-
kon datassa on paljon 
solun sisäisiä rivinvaih-
toja. 

Vie valinta 
nimellä 
-toiminto 

Acrobatin 
toiminto 

  Kyllä.  DOCX-muoto. 
Yleensä saadaan 
Word-taulukko. 

XLSX-muoto. 
Koko taulukko tu-
lee yhdelle väli-
lehdelle. 

  CSV-, Word- ja Excel-
viennit ovat käyttökelpoi-
sia, jos taulukossa ei ole 
tyhjiä soluja. Jos taulu-
kon asettelu on väljä, voi 
tulla virhetulkintoja. Vien-
tiä CSV- ja Excel-muo-
doissa kannattaa ko-
keilla, jos taulukon da-
tassa on paljon solun si-
säisiä rivinvaihtoja. 

PDFTables Online- 
palvelu, 
API 

50 ilmaista sivua. 
Sen jälkeen eriko-
koisia paketteja, 
joissa hinnoittelu 
sivuittain. CSV-
muunnon saa käyt-
töön ostamalla 
2000 sivun paketin, 
88 €. Yrityksille tar-
jolla räätälöity pal-
velu. API maksulli-
nen. 

Kyllä. Mak-
sullinen 
ominai-
suus, ei 
kokeiltu. 

  XLSX-muoto. Voi 
valita yksi- tai 
monivälilehtisen 
lopputuloksen. 

 Jos taulukossa on paljon 
tyhjää tilaa, se korvautuu 
muunnoksessa tabulaat-
toreilla, jotka muuttuvat 
tyhjiksi kentiksi kun Ex-
celistä tallennetaan 
CSV. 
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Menetelmä Tyyppi Hinta Saadaan 
CSV 

Saadaan TXT Saadaan 
DOC/DOCX 

Saadaan 
XLS/XLSX 

Osava-
linta-
mahdol-
lisuus 

Menetelmän rajoitukset 
tai edut 

Cometdocs Online- 
palvelu, 
API 

5 ilmaista konver-
siota/vko. Hinnoit-
telu tilausjaksoit-
tain, joita eripitui-
sia. Lifetime-tilaus 
120,20 €. 
API maksullinen. 

 Saadaan sarak-
keisiin tasattu 
teksti. 

DOCX-muoto. 
Saadaan tabulaat-
torein eroteltu 
teksti. 

XLSX-muoto. 
Koko taulukko tu-
lee yhdelle väli-
lehdelle. 

 Mahdollisuus kertamak-
sulliseen tilaukseen. 

Zamzar Online- 
palvelu, 
API 

Ilmaisversion rajoi-
tus 50 konver-
siota/vrk. Erilaisia 
kuukausimaksulli-
sia paketteja, edul-
lisin 8,30 €/kk. 
API:a voi kokeilla il-
maiseksi. 

 Saadaan sarak-
keisiin tasattu 
teksti, mutta tau-
lukon eri sivut 
saattavat tulla 
keskenään 
erinäköisinä. 

DOC- ja DOCX-
muodot. Muunnok-
set onnistuvat huo-
nosti. 

XLS- ja XLSX-
muodot. Usealle 
sivulle jakautuva 
taulukko tuottaa 
monivälilehtisen 
Excel-tiedoston. 

 Excel- ja Word-muun-
noksissa syntyy usein 
virheitä. Ilmaisversio on 
epäkäytännöllinen käyt-
tää. Ilmaisessa ja edulli-
simmassa maksullisessa 
versiossa on mainoksia. 

Smallpdf Online- 
palvelu 

Ilmainen.   DOCX-muoto. 
Saadaan Word-
taulukko. 

XLSX-muoto. 
Usealle sivulle ja-
kautuva taulukko 
tuottaa moniväli-
lehtisen Excel-
tiedoston. 

 Excel-muuntoa kannat-
taa kokeilla, jos taulukon 
datassa on paljon solun 
sisäisiä rivinvaihtoja. 

Tabula Muunto- 
ohjelma 
(Windows, 
MacOS, 
Linux) 

Ilmainen. Kyllä. Saadaan tabu-
laattorein eroteltu 
teksti (TSV-
muoto). 

  On. Pystyy rajaamaan mu-
kaan tulevan datan, jol-
loin lopputulokseen ei 
juuri jää siivottavaa. 

PDF2XL Muunto- 
ohjelma 
(Windows) 

Ilmainen 14 päivän 
rajoituksellinen ko-
keiluversio. Erihin-
taisia versioita: Ba-
sic 190 €, OCR-

Kyllä. Leikepöydän 
kautta saadaan 
tabulaattorein 
eroteltu teksti. 

DOCX-muoto. 
Saadaan yhtenäi-
nen Word-tau-
lukko. 

XLSX-muoto. 
Koko taulukko tu-
lee yhdelle väli-
lehdelle. 

On. Pystyy rajaamaan mu-
kaan tulevan datan, jol-
loin lopputulokseen ei 
juuri jää siivottavaa. 
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Menetelmä Tyyppi Hinta Saadaan 
CSV 

Saadaan TXT Saadaan 
DOC/DOCX 

Saadaan 
XLS/XLSX 

Osava-
linta-
mahdol-
lisuus 

Menetelmän rajoitukset 
tai edut 

versio 286 €, En-
terprise 381 €. 

Able2Ex-
tract 

Muunto- 
ohjelma 
(Windows, 
MacOS, 
Linux), 
SDK 

Ilmainen seitsemän 
päivän rajoitukselli-
nen kokeiluversio. 
Yhden käyttäjän li-
senssi 92,40 € tai 
30 päivän tilaus 
32,30 €. SDK mak-
sullinen. 

  DOCX-muoto. 
Saadaan tabulaat-
torein eroteltu 
teksti. 

XLSX-muoto. 
Koko taulukko tu-
lee yhdelle väli-
lehdelle. 

On. DOCX- ja XLSX-muotoi-
hin muuntaminen edel-
lyttää, että MS Office on 
asennettu koneelle. Pys-
tyy rajaamaan mukaan 
tulevan datan, jolloin lop-
putulokseen ei juuri jää 
siivottavaa. Rajaus on 
tehtävä joka sivulle erik-
seen. 

Able2Ex-
tract: Mo-
bile 

Muunto-
ohjelma 
(Android, 
iOS) 

Ilmainen.  Saadaan sarak-
keisiin tasattu 
teksti, mutta tau-
lukon eri sivut 
saattavat tulla 
keskenään 
erinäköisinä. 

DOCX-muoto. 
Saadaan tabulaat-
torein eroteltu 
teksti. 

XLSX-muoto. 
Koko taulukko tu-
lee yhdelle väli-
lehdelle. 

 Mobiiliohjelma. 

deskUN-
PDF 

Muunto-
ohjelma 
(Windows) 

Ilmainen kokeilu-
versio, jossa kol-
men sivun rajoitus. 
Täysversio 44,80 
€. 

Kyllä. Jokainen taulu-
kon solu menee 
omalle rivilleen, 
joten muunnos ei 
ole hyödyllinen. 

DOC-muoto. 
Muunnos ei ole 
käyttökelpoinen 
jatkokäsittelyyn. 

XLS-muoto. 
Koko taulukko tu-
lee yhdelle väli-
lehdelle. 

On. Ei tunnistanut yhtä testi-
aineistoa taulukoksi eikä 
tehnyt siitä mitään 
muunnosta. Pystyy ra-
jaamaan mukaan tule-
van datan, jolloin loppu-
tulokseen ei juuri jää sii-
vottavaa. XLS-muunnok-
sessa solun sisäiset ri-
vinvaihdot eivät aina 
tuota uutta riviä tauluk-
koon vaan säilyvät solun 
sisällä. 
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Menetelmä Tyyppi Hinta Saadaan 
CSV 

Saadaan TXT Saadaan 
DOC/DOCX 

Saadaan 
XLS/XLSX 

Osava-
linta-
mahdol-
lisuus 

Menetelmän rajoitukset 
tai edut 

Power-
GREP 

Muunto- 
ohjelma 
(Windows) 

Ilmainen 15 päivän 
kokeiluversio. Eri-
hintaisia versioita, 
yhden käyttäjän li-
senssi 119 €. 

 Tallennetaan oh-
jelman editorin 
kautta ja saa-
daan sarakkeisiin 
tasattu teksti. 

 

 

  Ohjelma on varsinaisesti 
tarkoitettu tiedon etsin-
tään tiedostoista. 

Classic 
PDF Editor 

Muunto- 
ohjelma 
(Windows) 

Ilmainen kolmen 
päivän rajoitukselli-
nen kokeiluversio, 
yhden käyttäjän li-
senssi 25 €. 

  DOC-muoto. Saa-
daan tabulaatto-
rein eroteltu teksti. 

  DOC-muotoon muunta-
minen edellyttää, että 
MS Office on asennettu 
koneelle. Edullinen hinta. 

UniPDF Muunto- 
ohjelma 
(Windows) 

Ilmainen.  Saadaan sarak-
keisiin tasattu 
teksti. 

DOC-muoto. Saa-
daan Word-tau-
lukko. 

  Ilmainen. Tätä ohjelmaa 
kannattaa kokeilla, jos 
taulukon datassa on pal-
jon solun sisäisiä rivin-
vaihtoja. 

XPdf: 
pdftotext 

Muunto- 
ohjelma 
(Windows, 
MacOS) 

Ilmainen.  Saadaan sarak-
keisiin tasattu 
teksti. Jokaisen 
rivin jälkeen on 
ylimääräinen ri-
vinvaihto. 

   Käytetään komentori-
viltä. Hyvin nopea. 

Apache 
PDFBox 

Muunto- 
ohjelma 
(Kaikki 
käyttöjär-
jestelmät, 
joihin Java 
on asen-
nettu.) 

Ilmainen.  Yhdellä testiai-
neistolla saatiin 
sarakkeisiin ta-
sattu teksti. 

   Käytetään komentori-
viltä. Ei kovin käyttökel-
poinen, koska kahdella 
testiaineistolla saatiin 
teksti, jossa sarakkeet oli 
eroteltu vain yhdellä väli-
lyönnillä. 
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Menetelmä Tyyppi Hinta Saadaan 
CSV 

Saadaan TXT Saadaan 
DOC/DOCX 

Saadaan 
XLS/XLSX 

Osava-
linta-
mahdol-
lisuus 

Menetelmän rajoitukset 
tai edut 

PDFGenie Muunto- 
ohjelma 
(Windows, 
MacOS, 
Linux) 

Kuukausimaksulli-
sia paketteja, edul-
lisin 25,40 €/kk. 

   HTML-muunnok-
sen kautta. 

 Käytetään komentori-
viltä. Ilmainen kokeilu-
versio korvaa osia teks-
tistä sanalla DEMO. 
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HTML-taulukon tuominen Exceliin 

Joillain muunnosohjelmilla voidaan muuttaa PDF HTML-muotoon, jolloin PDF:n taulukko 

muuttuu HTML-taulukoksi. HTML-taulukko voidaan tuoda Exceliin kahdella tavalla, joko 

verkkokyselyllä tai leikepöydän kautta liittämällä. HTML-taulukolla tarkoitetaan tässä 

table-muotoista taulukkoa. HTML:ssä voidaan tehdä taulukon näköinen asettelu myös 

div-tagien avulla ja monet muunnosohjelmat muuttavatkin PDF:n taulukon div-muo-

toiseksi. Näitä taulukoita ei voi tuoda Exceliin siten, että niiden muotoilu säilyisi. 

Verkkokysely 

• Avataan HTML-tiedosto selaimeen ja kopioidaan sen osoite leikepöydälle.  

• Avataan Excelissä tyhjä työkirja ja välilehdellä TIEDOT kohdassa Hae ul-
koiset tiedot valitaan Internetistä.  

• Excelin sisään aukeaa selaimen ikkuna ”Uusi verkkokysely”, jonka osoite-
riville liitetään leikepöydälle aiemmin kopioitu osoite ja valitaan Siirry. Sivu 
aukeaa ikkunaan.  

• Joissain tapauksissa on syytä avata ikkunan oikeasta reunasta Asetukset 
ja valita muotoiluksi ”Koko HTML-muotoilu”. Näissä asetuksissa voi valita 
käyttöön myös ”Älä käytä päivämäärän tunnistusta”. Jos dokumentin desi-
maali- ja tuhaterottimet poikkeavat Excelin asetuksissa määritellyistä, luku-
muodoissa voi tulla ongelmia. 

• Keltapohjainen nuolipainike näkyy Excelin tunnistamien taulukoiden vie-
ressä. Painikkeella valitaan halutut taulukot ja sen jälkeen Tuo. Ikkunassa 
”Tietojen tuominen” kysytään vielä mihin noudetut tiedot sijoitetaan. Valitut 
taulukot tulevat työkirjaan. (50; 51.)  

• Internet Explorerissa on helppo tapa tuoda HTML-taulukko Exceliin verk-
kokyselyllä: valitaan taulukon päältä hiiren oikealla painikkeella aukeavasta 
valikosta Export to Microsoft Excel (51). 

Liittäminen leikepöydän kautta 

• Avataan HTML-tiedosto selaimeen, valitaan taulukko sivulta kokonaan ja 
kopioidaan leikepöydälle.  

• Avataan Excelissä tyhjä työkirja ja välilehdellä ALOITUS kohdassa Leike-
pöytä valitaan Liitä > Liitä määräten.  
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• Aukeaa Liitä määräten -ikkuna, jossa valitaan jokin seuraavista muodoista: 
HTML, Unicode-teksti tai teksti. HTML-muoto on Excelissä helppolukuisin, 
mutta CSV:nä tallentamisen kannalta ei ole merkitystä, mikä muoto vali-
taan.  

(52.) 
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Taulukon siivoustoimia Excelissä 

Oikeinkirjoituksen tarkistus: välilehti TARKISTA, kohta Tekstintarkistus > Oikeinkirjoitus. 

Sarakkeen yksikön moninkertaistaminen, esimerkki: 

• Kopioidaan leikepöydälle solu, jossa on luku 1 000 000. Valitaan moninker-
taistettavat solut > välilehti ALOITUS, kohta Leikepöytä > Liitä > Liitä mää-
räten > valitaan laskutoimitukseksi Kerro. 

 

Jos muunto-ohjelmassa ei ole osavalintaominaisuutta, sillä Exceliksi muutettuun tiedos-

toon tulevat mukaan joka sivulla toistuvat sarakeotsikot omiksi riveikseen datan jouk-

koon. Ne voidaan poistaa esimerkiksi seuraavasti:  

• Otetaan suodatus käyttöön: Valitaan aktiiviseksi jokin taulukon alueella 
oleva solu > välilehti TIEDOT, kohta Lajittele ja suodata > Suodata. Taulu-
kon yläriville joka sarakkeeseen tulee oma pudotusvalikko, josta suodatus-
toiminnot ovat käytettävissä sarakekohtaisesti.  

• Pudotusvalikossa on luettelo sarakkeen ainutkertaisista arvoista ja näky-
vissä olevissa arvoissa on ruksi. Myös tyhjät solut ovat luettelossa. Jos ruk-
sin poistaa, kyseisen arvon sisältävä rivi suodattuu pois näkyvistä.  

• Jos ja kun sarakeotsikkoriveillä on soluja, joiden sisältämä arvo ei toistu 
itse aineistossa, voidaan sarakeotsikkorivit suodattaa pois näkyvistä pois-
tamalla ruksi oikeista arvoista. Myös tyhjiä soluja sisältävät rivit voidaan 
tällä keinolla suodattaa pois.   

• Kun sarakkeessa on suodatus päällä, sarakkeen ylärivillä on suppilon kuva 
ja rivinumerot ovat sinisiä. Suodattaminen ei poista dataa, se vain piilottaa 
sen väliaikaisesti pois näkyvistä.  

• Kun suodatus on tehty valmiiksi kaikkiin sarakkeisiin, valitaan koko tau-
lukko ja kopioidaan ja liitetään se uuteen välilehteen tai työkirjaan ja vain 
näkyvissä ollut data tulee mukaan. 

(53; 54.) 

Etsi-korvaa-toiminnolla voi poistaa tai muuttaa yksittäisiä epätoivottuja merkkejä teks-

tistä. Ctrl+H avaa Etsi ja korvaa -ikkunan ja Korvaa-välilehti on aktiivinen. 
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• Tuhaterottimen poistaminen, kun luvut ovat tekstimuotoisia:  

Jos tuhaterottimena on pilkku: 

Etsittävä: ,  

Korvaava: Jätetään kenttä tyhjäksi. 

Jos tuhaterottimena on väli: 

Etsittävä: Kirjoitetaan kenttään välilyönti (tai tilde ja välilyönti).  

Korvaava: Jätetään kenttä tyhjäksi. 

• Merkkien ~, * ja ? etsiminen etsi-korvaa-toiminnolla: kirjoitetaan Etsittävä-
kenttään tilde ennen kyseistä merkkiä. Esimerkiksi, jos etsitään tähteä, kir-
joitetaan ~*  

Tiettyjä merkkejä sisältävien kokonaisten rivien poisto: 

• Kenttään Etsittävä kirjoitetaan jotain, joka yksilöi poistettavat rivit. Esimer-
kiksi Nimet.pdf:ssä toistuu rivi, jossa on sana STATISTIK. 

• Valitaan Etsi kaikki. Painetaan Ctrl+A, jolloin kaikki löytyneet solut tulevat 
valituiksi. Valinta näkyy Etsi ja korvaa -ikkunan alalaidassa ja työkirjassa. 

• Valitaan välilehti ALOITUS, kohta Solut > Poista > Poista taulukon rivejä. 
Rivit, joilla on valittuja soluja, poistuvat. 

• Tämä on hankalampi tapa poistaa rivejä kuin edellä esitelty suodatus. Tätä 
voi käyttää kun haluaa varmistua, että etsitty arvo ei esiinny itse datassa. 
Esimerkiksi, jos halutaan poistaa turhia rivejä, joilla on pelkkiä numeroita, 
suodattamalla voi vahingossa hukata osan datasta. 

Excelissä on tekstin siivoamiseen tarkoitettuja funktioita eli kaavoja. Välilehden KAAVAT 

kohdasta Toimintokirjasto > Teksti löytyvät esimerkiksi seuraavat:  

• SIIVOA: poistaa kaikki tulostumattomat merkit, kuten rivinvaihdot. 

• POISTA.VÄLIT: poistaa tekstistä välilyönnit (ASCII-merkistön merkki 32) 
lukuun ottamatta sanojen välisiä yksittäisiä välejä. Useampi peräkkäinen 
välilyönti muuttuu tällä kaavalla yhdeksi välilyönniksi. Kaava ei poista sito-
vaa välilyöntiä (ASCII 160, käytetään usein HTML-muodossa &nbsp, tulos-
tumaton merkki °). Sitovaa välilyöntiä käytetään usein tuhaterottimena. 

• PIENET: muuttaa kirjaimet pieniksi. 

• ISOT: muuttaa kirjaimet isoiksi.  
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• ERISNIMET: muuttaa jokaisen tekstimuotoisen sanan ensimmäisen kirjai-
men isoksi ja muut pieniksi. 

• TEKSTI: muuttaa luvun halutun muotoiseksi tekstiksi. 

Siivoaminen kaavoilla: 

• Tehdään uusi sarake siivottavan sarakkeen viereen. 

• Lisätään kaava uuden sarakkeen ylimpään soluun ja käytetään sitä siivot-
tavan sarakkeen soluun. Solun sisältö tulee muutettuna uuden sarakkeen 
soluun. 

• Toistetaan kaavaa alempiin soluihin vetämällä uuden solun alakulmasta 
alas asti. 

• Kopioidaan tämä uusi sarake ja liitetään se arvoina joko vanhan sarakkeen 
päälle tai kokonaan uuteen sarakkeeseen: välilehti ALOITUS, kohta Leike-
pöytä > Liitä > Liitä määräten > valitaan Arvot. Nyt sarakkeessa on kaava-
viittausten sijaan itsenäisiä arvoja. 

• Poistetaan kaavan avulla alussa luotu sarake (ja vanha sarake, jos se on 
vielä jäljellä alkuperäisenä). 

(55.) 

Jos taulukossa on tyhjiä rivejä tai sarakkeita, ne tulevat mukaan CSV-tiedostoon tyhjinä 

kohtina, joten ne on poistettava. Tyhjiä sarakkeita on yleensä rajallinen määrä, mutta 

tyhjiä rivejä voi olla paljon. Usein neuvotaan poistamaan tyhjät rivit käyttämällä tyhjien 

rivien valintaan Siirry määräten -toimintoa, jolla valitaan tyhjät solut. Tämän jälkeen vali-

taan Poista taulukon rivejä. Näin toimimalla poistetaan kaikki kokonaan tyhjät rivit, mutta 

myös ne rivit, joissa vain osa soluista on tyhjiä. Seuraavassa selostetulla tavalla poiste-

taan vain ne rivit, jotka ovat kokonaan tyhjiä. Tämä tehdään suodattamalla pois näkyvistä 

kaikki muut kuin täysin tyhjät rivit: 

• Tehdään taulukon reunaan apusarake, jonka avulla dataa voidaan suodat-
taa. Sarakkeen ensimmäiseen soluun lisätään kaava LASKE.TYHJÄT ja 
sen argumentiksi annetaan koko taulukon leveys, esimerkiksi 
=LASKE.TYHJÄT(A1:K1) 

• Toistetaan kaavaa alempiin soluihin vetämällä ensimmäisen solun alakul-
masta alas asti. Kaava laskee sarakkeeseen kullakin rivillä olevat tyhjät 
solut. Kokonaan tyhjille riveille tulee suurin luku.  
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• Lisätään tähän apusarakkeeseen suodatus: Valitaan sarake > välilehti 
ALOITUS, kohta Muokkaaminen > Lajittele ja suodata > Suodata. Sarak-
keen ylimpään soluun tulee pieni kolmio, josta voidaan valita suodatustapa. 
Valitaan suodatukseksi suurin luku ja vain täysin tyhjät rivit jäävät näkyviin. 

• Valitaan nämä rivit ja poistetaan ne. Poistetaan suodatus: välilehti ALOI-
TUS, kohta Muokkaaminen > Lajittele ja suodata > Tyhjennä. Poistetaan 
apusarake. (56.) 

Soluissa saattaa olla rivinvaihtoja, jotka pitää poistaa ennen CSV-muotoon muuttamista: 

• Pelkkä rivinvaihdon poisto voidaan tehdä SIIVOA-kaavalla, joka poistaa 
tekstistä kaikki merkit, jotka eivät tulostu. 

• Joskus rivinvaihto on korvattava tyhjällä välillä. Tämä tehdään etsi-korvaa-
toiminnolla: 

(a) Ctrl+H avaa Etsi ja korvaa -ikkunan. 

(b) Kenttään Etsittävä kirjoitetaan Ctrl+J, jotta saadaan rivinvaihtomerkki 
(ASCII-merkistön merkki 10). Kentän alalaitaan ilmestyy vilkkuva piste 
(Excelin normaali rivinvaihtomerkin kirjoitustapa Alt+Enter ei toimi 
tässä lomakkeessa). 

(c) Kenttään Korvaava kirjoitetaan tyhjä väli.  

(d) Valitaan Korvaa kaikki. 

(57.) 

Excelissä ei pysty asettamaan tulostumattomia merkkejä näkyviin siten kuin tekstiedito-

reissa. Joskus on tarpeen selvittää, onko solu tyhjä vai sisältääkö se jonkin tulostumat-

toman merkin kuten rivinvaihdon, tabulaattorin tai tyhjän välin. Valitaan kaava ONTYHJÄ 

ja klikataan solua. Jos kaava palauttaa arvon TOSI, solu on tyhjä; jos se palauttaa arvon 

EPÄTOSI, solu ei ole tyhjä.  

Rivien kaksoiskappaleiden poisto: 

• Rivien kaksoiskappaleiden poistoon käytetään kahta toimintoa: yksilöllisten 
arvojen suodattamista ja arvojen kaksoiskappaleiden poistoa. Suodattami-
nen piilottaa kaksoiskappaleet tilapäisesti ja kaksoiskappaleiden poisto 
poistaa ne lopullisesti. Suodatus kannattaa tehdä ennen kaksoiskappalei-
den poistoa, jotta näkee onko tulos haluttu. 
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• Suodatus: Välilehti TIEDOT, kohta Lajittele ja suodata > Lisäasetukset > 
aukeaa Erikoissuodatus-ikkuna. Valitaan alue, johon suodatus kohdiste-
taan ja rastitetaan ”Vain ainutkertaiset tietueet”.  

• Kaksoiskappaleiden poisto: Jos suodatus on päällä, valitaan ensin välilehti 
TIEDOT, kohta Lajittele ja suodata > Tyhjennä. Sen jälkeen valitaan koko 
käsiteltävä alue > kohta Datatyökalut > Poista kaksoiskappaleet.  

(58.) 

Jos esimerkiksi sarakeotsikot jakautuvat usealle riville, ne saadaan yhdistettyä samalle 

riville KETJUTA-kaavalla. Esimerkki: 

Wealth per adult 
 
2000 
USD 

• Kaavalla =KETJUTA(A1&" ";A3&" ";A4) saadaan tulos: 

Wealth per adult 2000 USD 

• Jotta alkuperäiset moniriviset sarakeotsikot voidaan poistaa, kopioidaan 
saatu yksirivinen sarakeotsikko leikepöydälle ja liitetään se arvoina (Liitä 
määräten > valitaan Arvot). Nyt otsikon tiedot ovat kaavaviittausten sijaan 
itsenäisiä arvoja ja alkuperäiset sarakeotsikot voidaan poistaa. (31.) 
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Tekstin siivoustoimia Notepad++:ssa 

Editorissa pitää asettaa piilomerkit näkymään, jotta näkee mitä tulostumattomia merk-

kejä teksti sisältää. Rivinvaihdon merkintä vaihtelee eri käyttöjärjestelmissä. Window-

sissa rivinvaihto on yleensä CR+LF eli carriage return (\r) ja line feed (\n) peräkkäin. 

Unix-pohjaisissa käyttöjärjestelmissä on yleisesti käytössä pelkkä LF. Sen voi asetuk-

sissa muuttaa.  

Etsi-korvaa-toiminnon ottaminen käyttöön: 

• Ylävalikosta: Etsi > Korvaa avaa Korvaa-ikkunan. Toiminnon pikakomento 
on Ctrl+H. 

• Etsintätapa voi olla Normaali, Laajennettu tai Säännöllinen lauseke. Nor-
maalilla tavalla ei voi etsiä escape-merkeillä (escape sequence), kuten \r, 
\n tai \t. Laajennetulla tavalla voi etsiä escape-merkeillä, mutta ei säännöl-
lisillä lausekkeilla.  

• Seuraavissa esimerkkitapauksissa etsintätapana pitää olla Säännöllinen 
lauseke. 

Tyhjien rivien poistaminen:  

• Muokkaa > Rivitoiminnot > Remove Empty Lines. 

• Lisäksi on vaihtoehto ”Remove Empty Lines (Containing blank charac-
ters)”, joka poistaa tyhjät rivit, joissa on välilyöntejä. 

• Tyhjät rivit voi poistaa myös etsi-korvaa-toiminnolla siten, että useampi kuin 
yksi peräkkäinen rivinvaihto korvataan yhdellä:  

Etsi: (\r\n)+  

Korvaa: \r\n 

Rivinvaihdon korvaaminen tyhjällä välillä:  

• Etsi: \r\n 

Korvaa: \s (tai kirjoitetaan kenttään välilyönti) 
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Tietyn määrän välejä voi korvata rivinvaihdolla: 

• Etsi 15 väliä: \b\s{15}\b    

Korvaa rivinvaihdolla: \r\n  

Ylimääräisten rivien poisto: 

• Etsitään rivi jollain riittävällä tunnisteella ja korvataan se ”ei millään”:  

Etsi: .*etsittävä_teksti.* 

Korvaa: Jätetään kenttä tyhjäksi. 

• Useampia rivejä voi poistaa hakemalla useampia tunnisteita samaan ai-
kaan, esimerkiksi etsitään rivit, joilla esiintyy sana October, Table tai Share: 

.*October.*|.*Table.*|.*Share.* 

(59.) 

Yksittäisten merkkien poisto: 

• Yksittäisiä epätoivottuja merkkejä voi poistaa korvaamalla ne joko ei mil-
lään tai tyhjällä välillä. Kun etsintätapana on säännöllinen lauseke ja pois-
tettava merkki on varattu johonkin käyttöön, sen eteen on lisättävä escape-
merkki \, kun sitä tarkoitetaan kirjaimellisesti. Esimerkiksi Nimet.pdf:ssä 
osa nimistä on merkitty *-merkillä. Poisto: 

Etsi: \*   

Korvaa: Jätetään kenttä tyhjäksi.  

Nimet.pdf:ssä on tuhaterottimena piste. Poisto: 

Etsi: \.   

Korvaa: Jätetään kenttä tyhjäksi. 

Myös valmista CSV-tiedostoa joutuu usein siivoamaan:  

• CSV:ssä voi olla tyhjiä kenttiä esimerkiksi näin: 

Afghanistan;Asia-Pacific;Low income;1,484;;;;;n.a. 
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Tyhjien kenttien poisto: 

Etsitään yksi tai useampi peräkkäinen erotin ja korvataan se yhdellä: 

Etsi ;+  

Korvaa: ; 

• Sellaisten rivien poisto, joilla on tyhjiä kenttiä: 

Etsi .*;;+.*  

Korvaa: Jätetään kenttä tyhjäksi. 

Tämän jälkeen poistetaan tyhjät rivit: Muokkaa > Rivitoiminnot > Remove 
Empty Lines. 
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Excelin välilehtien yhdistäminen Power Queryn avulla 

Avataan uusi tyhjä työkirja Exceliin. Välilehti POWER QUERY, kohta Hae ulkoiset tiedot 

> Tiedostosta: valitaan työkirja, jonka välilehdet halutaan yhdistää. Työkirjan välilehdet 

tulevat näkyviin oikealle aukeavaan Siirtymistoiminto-ruutuun.  

Välilehdet on nimetty automaattisesti esimerkiksi Table 1, Table 2 ja niin edelleen. Siir-

tymistoiminto-ruudussa valitaan kohta ”Valitse useita kohteita”, jonka jälkeen pystytään 

merkitsemään kaikki halutut välilehdet valituiksi. Valitaan alhaalta Lataa ja Excel lataa 

välilehdet työkirjakyselyiksi.  

Seuraavaksi yhdistetään kaksi ensimmäistä välilehteä toisiinsa. Ylhäältä valintanau-

hasta kohdasta Yhdistä valitaan toiminto Liitä loppuun. Aukeaa ikkuna, jossa valitaan 

ensimmäinen välilehti (Table 1) taulukoksi johon liitetään ja toinen välilehti (Table 2) tau-

lukoksi joka liitetään.  

Aukeaa Append1 – Kyselyeditori -ikkuna, jossa kaksi ensimmäistä välilehteä on yhdis-

tettynä. Kyselyeditorissa lisätään loput välilehdet yksi kerrallaan: välilehti Aloitus, kohta 

Yhdistä > Liitä kyselyt loppuun.   

Toinen tapa lisätä loput välilehdet on käyttää kaavaa. Jos ikkunassa ei näy kaavariviä, 

valitaan välilehti Näytä ja valitaan Kaavarivi käyttöön. Näkyviin tulee rivi, jossa on kaava: 

= Table.Combine({#"Table 1",#"Table 2"}). (Tämä on Power Queryn M-kieltä ja kaavaan 

voidaan lisätä enemmän kuin vain kaksi argumenttia. # ja lainausmerkit tarvitaan, jos 

argumentissa on välilyönti.) Lisätään kaavaan loput välilehdet, esimerkiksi = Table.Com-

bine({#"Table 1",#"Table 2",#"Table 3",#"Table 4"}) ja painetaan enter: loput välilehdet 

tulevat loppuun.  

Lopuksi valitaan välilehti Aloitus, kohta Sulje > Sulje ja lataa.  

(33; 60.) 
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Excelin välilehtien yhdistäminen makrolla 

Seuraavalla makrolla pystyy Excelissä yhdistämään erilliset välilehdet, jos niiden ra-

kenne on keskenään identtinen. Allen Wyatt on julkaissut tämän makron artikkelissaan 

”Condensing Multiple Worksheets Into One” sivustollaan Allen Wyatt’s ExcelTips (Rib-

bon Interface). (34.)  

Sub Combine() 

    Dim J As Integer 

    Dim s As Worksheet 

 

    On Error Resume Next 

    Sheets(1).Select 

    Worksheets.Add ' add a sheet in first place 

    Sheets(1).Name = "Combined" 

 

    ' copy headings 

    Sheets(2).Activate 

    Range("A1").EntireRow.Select 

    Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A1") 

 

    For Each s In ActiveWorkbook.Sheets 

        If s.Name <> "Combined" Then 

            Application.GoTo Sheets(s.Name).[a1] 

            Selection.CurrentRegion.Select 

            ' Don't copy the headings 

            Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select 

            Selection.Copy Destination:=Sheets("Combined"). _ 

              Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2) 

        End If 

    Next 

End Sub 
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