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Työselostuksiin tarvitaan usein kuvia. Edistyneille käyttäjille on tarjolla kaikenmaailman 
hienoja kuvanrakennus-ohjelmia, mutta varsin helpolla pääsee käyttämällä yksinkertaista 
Windowsin Paintia. Tietenkään jälki ei tule olemaan yhtä hienoa kuin paremmilla 
ohjelmilla, mutta kunhan ohjelmaa osaa käyttää ja lisäksi sattuu olemaan hieman 
taiteellista silmää ja mielikuvitusta, kuvista saa selostuskäyttöön täysin riittäviä ja jopa 
hyvän näköisiä. 
 
Tämä kirjoitelma on tarkoitettu oppaaksi niille, jotka eivät ole koskaan Paintia käyttäneet, 
mutta on mahdollista, että tämä sisältää myös uusia pikkuvinkkejä jo osaavillekin 
käyttäjille. VINKKI-osiot kannattaa ainakin lukea lävitse. 



1. Lyhyt opas Paintin käyttöön 
 

 

. 

 

Paintin saa käynnistettyä ”Käyn-
nistä”-valikosta, eli painamalla 
ruudun vasemmassa alalaidassa 
olevaa nappia ”Start” (Käynnis-
tä). Seuraavaksi valitaan ”All 
Programs”  ”Accessories” 

 ”Paint” (Kaikki ohjelmat  
Apuohjelmat  Paint) (Kuva 1). 

Kuva 1: Paintin käynnistäminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Paintin käytön perusohjeet 

 

Kuva 2 esittelee Paintin pääikkunan. Paintin pääidea on se, että kohdasta 1 valitaan 
työkalu, jota halutaan käyttää, ja kohtaan 2 ilmestyy vaihtoehtoja, joilla tätä kyseistä 
työkalua voidaan käyttää. Seuraavassa käydään läpi, mitä milläkin työkalulla saadaan 
aikaan, ja mihin niitä kannattaa käyttää (vai kannattaako ylipäänsä). 

Kuvassa on lisäksi työkalujen säätövalikon alla värivalikko, josta on valittavissa 28 eri 
väriä. Värit valitaan klikkaamalla jompaakumpaa hiiren nappia halutun värin päällä. 
Vasemmalla näppäimellä valittu väri on niin sanottu ”ensisijainen väri”, oikealla valittu 
on ”toissijainen väri”. Näitä ilmaisuja tulen käyttämään taulukossa 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Kuva 2: Paintin päätoimintoikkuna 
 

 
 

 
 
 
 



 
Taulukko 1: Paintin työkalut ja niiden toiminnot 

 
Työkalu Säätövalikko Ohjeet/vinkit 

 
 

Epäsäännöllisen alueen leikkaustyökalu. Tällä ei tee juuri 
mitään, sillä selostukseen riittää loistavasti leikata aina 
neliönmuotoinen alue. Sen sijaan jos jostain valmiista kuvasta 
olisi saatava irti jokin tarkkaan rajattu alue, käytä tätä. 
Toimintaperiaate on se, että piirrät vapaalla kädellä hiiren vasen 
näppäin pohjassa kuvasta sen alueen, jonka haluat 
irtileikattavaksi. Päästäessäsi irti hiiren vasemmasta napista 
leikkausalue sulkeutuu lähtöpisteeseen ”linnuntietä”. Leikatun 
alueen käsittelystä tulee asiaa myöhemmin. (luku 7.3) 
 
Säätövalikossa on kaksi vaihtoehtoa. Näiden eroavaisuus on 
siinä, miten irtileikatun alueen taustaväri käyttäytyy. En ole 
vielä kertaakaan nähnyt tilannetta, jossa kannattaisi pitää päällä 
ylempää vaihtoehtoa. Paina siis tästä valikosta välittömästi 
alempaa vaihtoehtoa ottaessasi tämän työkalun käyttöön. 

 
 

Suorakulmiomaisen alueen leikkaustyökalu. Tätä 
leikkausmuotoa tulee useimmiten käytettyä. Kun painat hiiren 
vasemman näppäimen pohjaan ja liikutat hiirtä, piirtoalueelle 
muodostuu suorakulmio. Kun suorakulmio on haluamasi 
kohdan päällä, päästä hiiren nappi irti. Leikatun alueen 
käsittelystä tulee asiaa myöhemmin (luku 1.3). 
 
Säätövalikossa on samat vaihtoehdot kuin edellä. Paina alempi 
vaihtoehto päälle. 

 
 

Pyyhekumi. Nimitys ”pyyhekumi” on hieman harhaanjohtava, 
sillä käytännössä tämä työkalu on pelkkä maalisuti, joka piirtää 
valitulla toissijaisella värillä. Toimintaperiaate on se, että 
piirretään hiiren vasen nappi pohjassa niiden alueiden ylitse, 
jotka halutaan kumittaa pois. Jos toissijaiseksi väriksi on valittu 
joku muu kuin taustan väri, toimenpide ei tuota kumitusta vaan 
värillistä viivaa. 
 
Säätövalikosta voidaan valita pyyhekumin koko. Säätövalikon 
neljä valittavaa kokoa ovat yhtä suuret kuin pyyhekumin 
piirtopään koko tulee olemaan sitä käytettäessä. 



 Ei ole. 

Maalaustyökalu. Kun olet piirtänyt jotain sellaista, jonka 
haluat täyttää jollakin värillä, käytä tätä työkalua. Vie 
maalipurkkikuvakkeen ”valuvan maalin kärki” sille alueelle 
kuvaa, jonka haluat maalata, ja paina joko hiiren vasenta tai 
oikeaa nappia. Alue maalautuu vastaavasti joko ensi- tai 
toissijaisella värillä. 
 
Huom! Jos maalaamasi alue ei ole suljettu, saatat huomata, että 
koko kuva maalautuu. Jos tämä ei ole toivottua, saat 
maalauksesi peruttua painamalla CTRL+Z. Sulje alue jollain 
piirtotyökalulla ja yritä uudelleen. 

 Ei ole. Värinkaappaustyökalu. Tällä ei ole mielestäni mitään käyttöä 
selostuksenkirjoituksen ollessa pääintentio. 

 
 

Zoomaustyökalu. Suurentaa tai pienentää kuvaa näytöllä. 
Tästä toiminnosta on hyötyä, kun pitää jotain hyvin pieniä 
yksityiskohtia säätää kuntoon. Niihin yksityiskohtiin ei osu 
mitenkään, jos yksityiskohta on esimerkiksi pikselin kokoinen. 
Suurentaaksesi kuvaa valitse suurennuslasi ja säätövalikosta 
suurennoksen koko. Halutessasi takaisin normaalikoon valitse 
säätövalikosta ”1x”. 

 Ei ole. 

Lyijykynä. Piirtää aina yhden pikselin paksuista viivaa 
jommankumman hiirennapin ollessa alhaalla. (Käyttää 
ensisijaista väriä vasemman hiirennapin kanssa ja toissijaista 
oikean). 
 
Vinkki: jos haluat piirtää täysin suoraa viivaa joko 
vaakasuoraan tai pystysuoraan, laita SHIFT-näppäin pohjaan 
ennen kuin alat piirtää ja pidä se pohjassa niin kauan kuin 
haluat viivan olevan suora. Periaatteessa tällä mekaniikalla saa 
myös täsmälleen 45 asteen kulmassa olevaa viivaa, mutta sen 
alkuunsaaminen on hankalaa. Vinoihin viivoihin kannattaa 
käyttää ennemmin viivatyökalua. 

 
 

Maalisuti. Tämä on käytännössä kuin lyijykynä, johon voit 
valita erilaisia päitä piirtoavuksi säätövalikosta. Ei tule hirveän 
usein käytettyä tätäkään selostustarkoituksesta. 
Lyijykynästä tämä eroaa siten, että SHIFT:in pitäminen 
pohjassa ei tuota suoraa viivaa. 

 
 

Spraypurkki. Tuottaa pistekasaumia, jotka voi valita kolmesta 
eri koosta. En pysty keksimään, mihin tätä voisi tarvita 
selostuksissa. 



 
 

Tekstityökalu. Erittäin hyödyllinen selostuksiata tehdessä, jos 
kuvaan tarvitaan kuvan sisäisiä selosteita. Klikkaa tämä työkalu 
päällä sitä kohtaa kuvassa, johon haluat tekstin. Jos jostain 
syystä ruudulle ei pomppaa pikkuikkunaa, josta saa säätää 
fontteja, saat tämän ikkunan näkyviin klikkaamalla ”View”-
valikosta ”Text Toolbar”. Tästä pikkuikkunasta saat säädettyä 
kirjoittamasi tekstin kokoa ja ulkonäköä. Jos teksti ei 
kirjoitukaan kohtaan, johon halusit sen kirjoittuvan, voit säätää 
sen paikkaa venyttelemällä hiirellä kirjoitustilan reunoja 
haluamiisi suuntiin. Kirjoitustilan reunoja voi venyttää 
tarttumalla niihin pieniin mustiin palloihin, jotka ilmestyvät 
kirjoitustilan reunoille. 
 
Laita säätövalikosta päälle alempi valinta, muuten voi tulla 
odottamatonta jälkeä. 

 
 

Viivatyökalu. Valitse haluamasi viivan paksuus säätövalikosta, 
ja aseta hiiren kursori kohtaan, josta haluat viivan alkavan. 
Paina hiiren vasen nappi pohjaan ja vie hiiren kursori kohtaan, 
jossa haluat viivan loppuvan. Päästäessäsi irti napista kuvaan 
tulee ensisijaisen värin värinen viiva. Näyttäisi siltä, että 
piirrettäessä viivaa hiiren oikealla näppäimellä syntyy AINA 
valkoinen viiva riippumatta valitusta toissijaisesta väristä. 
 
Vinkki: Pitämällä SHIFT-näppäintä pohjassa aloittaessasi 
viivan piirtämistä saat aikaan täysin vaaka-, pysty- tai 45 astetta 
vinossa olevaa viivaa.  

 
 

Käyräviivatyökalu: Piirtää viivan, jota saat KAHDESTI 
taivuttaa haluamallasi tavalla. Tämä on todella hankala työkalu, 
ja sillä on todella vaikea saada aikaan millään lailla tyydyttävää 
jälkeä. Näin ollen en sen käyttöä neuvo. Selostuksissa ei ole 
ainakaan minulla ollut tarvetta tätä käyttää. 



 
 

Suorakulmiotyökalu: Piirtää suorakulmion. Toimii kuten 
viivatyökalu: aloituspisteenä on jokin vapaavalintainen 
suorakulmion kulma, ja lopetuspisteenä tämän vastakkainen 
kulma. 
 
Säätövalikossa on kolme vaihtoehtoa: ensimmäinen piirtää 
pelkän suorakulmion ääriviivan joko ensi- tai toissijaisella 
värillä riippuen siitä, kummalla hiiren näppäimellä piirrät. 
Toinen vaihtoehto laittaa suorakulmion ääriviivaksi ensisijaisen 
värin ja täyttää suorakulmion toissijaisella värillä (mikäli käytät 
vasenta näppäintä, oikeaa näppäintä käytettäessä päinvastoin). 
Ja kolmas ei piirrä ollenkaan ääriviivaa, ainoastaan täyttää 
suorakulmion toissijaisella värillä (jos käytät piirtoon vasenta 
näppäintä). 
 
Vinkki: Jos tarvitset tarkalleen neliön, pidä SHIFT-näppäin 
pohjassa piirtäessäsi. Tällöin suorakulmiostasi ei voi tulla 
mitään muuta kuin neliö. 
 
Vinkki 2: Jos haluat paksumman reunaviivan suorakulmioosi, 
valitse ennen suorakulmiotyökalun valintaa viivatyökalu, ja ota 
sen säätövalikosta sellainen viivanpaksuus, jollaiseksi haluat 
suorakulmiosi reunaviivan. 

 
 

Monikulmiotyökalu: Toimii kuin viivatyökalu, jossa uusi 
viiva syntyy aina kohtaan, johon edellinen loppui. Kun jäljellä 
on enää yksi viiva piirtämättä (joka päättyisi ihan ensimmäisen 
viivan alkupisteeseen), älä enää vedäkään sitä viivaa, vaan sen 
sijaan tuplaklikkaa sitä hiiren nappia, jolla viivoja piirsit. Paint 
täydentää kuvion. 
 
Säätövalikon vaihtoehdot ovat samat kuin 
suorakulmatyökalussa, katso tarkemmin sieltä. 
 
Vinkki: Jos pidät SHIFT-näppäintä pohjassa piirtäessäsi, voit 
piirtää tarkalleen pysty-, vaaka- ja 45 astetta vinossa olevia 
viivoja. 
 
Vinkki 2: Saat paksumman reunaviivan monikulmioosi 
samalla metodilla kuin suorakulmiotyökalun kakkosvinkissä on 
neuvottu. 



 
 

Ympyrä/ovaalityökalu: Ympyrä tai ovaali piirretään samoin 
kuin suorakulmiotyökalulla piirretään suorakulmio. Tässä 
tapauksessa vain ovaali/ympyrä syntyy lopulta sen 
suorakulmion sisälle, jonka hiirellä rajaat haluamaasi kohtaan. 
 
Katso säätövalikon selitys myös 
kohdasta ”Suorakulmiotyökalu”. 
 
Vinkki: Jos haluat piirtää tarkalleen ympyrän, pidä SHIFT-
näppäintä pohjassa piirtäessäsi suorakulmiota. 
 
Vinkki 2: Saadaksesi paksumman reunaviivan 
ympyrääsi/ovaaliisi, toimi samalla metodilla kuin 
suorakulmiotyökalun kakkosvinkissä on neuvottu. 

 
 

Reunoistaan pyöristetyn suorakulmion piirtotyökalu: 
Toimii kuten suorakulmiotyökalu. Samat vinkit ja 
toimintaperiaatteet pätevät tähänkin. En ole huomannut mitään 
käyttöä tälle työkalulle ikinä. 

 
 

1.2. Käyttökelpoisia jippoja piirtämiseen 

1.2.1. Kulman/kaaren piirtäminen 

Hyvin usein tarvitsee kuvaan merkitä kulman kaari. Paintissa ei kuitenkaan ole 
kaarityökalua, joten täytyy käyttää jotakin jippoa. Tätä samankaltaista tekniikkaa voi 
soveltaa muihinkin tapauksiin, joissa kaaria tarvitaan, mutta kulman kanssa tämä neuvo 
on havainnollisinta esittää. 

Lähdetään tilanteesta, että täytyisi piirtää kulmaan kulmakaari sen merkiksi, että kulmalla 
on jotain merkitystä selostuksen kannalta. 

 

Kuva 3: Kulma vailla kaarta 

Valitaan ympyränpiirtotyökalu, ja piirretään sillä kuvan päälle ympyrä. 

 



 

Kuva 4: Kulma ja ympyrä 

Tämän jälkeen vain kumitetaan pyyhekumitoiminnolla ylimääräinen osa ympyrää 
tiehensä. 

 

Kuva 5: Kulma lähes valmiina 

Kuvassa on vielä ylimääräistä kakkaa, mutta koska käsi tärisee niin helposti, 
ylimääräisyyksiä ei oikein uskaltaisi poistaa siinä pelossa, että pyyhkiikin vahingossa 
myös kulmaa itseään näkymättömiin. Tässä kohtaa ZOOM-työkalu tulee hyvään käyttöön. 
Valitaan sillä kahdeksankertainen (8x) suurennos. Tässä koossa on helppo poistaa 
ylimääräiset roskat. 

 

Kuva 6: Kulma zoomattuna. 

Roskien poiston jälkeen vain ZOOM-valikosta takaisin normaalikokoon (1x) ja kulma on 
valmis. 

 



 

Kuva 7: Valmis kulma 

 

1.2.2. Paraabelin piirtäminen 

Toimi samoin kuin edellisessä luvussa: piirrä ympyrätyökalulla ellipsi, jonka osa (ylä- tai 
alapuoli) on haluamasi paraabeli. Kumita pois se osa, joka ei kuulu haluamaasi 
paraabeliin. 

 

7.2.3. Pitkä aaltosulku 

Hyvin usein tarvitaan kuvissa pitkää aaltosulkua, joten tässä piirretään malli. 

Aloitetaan piirtämällä sen pituinen viiva, jota aaltosulkuun koetaan tarvittavan. Tämän 
jälkeen valitaan ympyrätyökalu, ja piirretään aaltosululle toiseen päähän ympyrä kuten 
kuva  osoittaa. 

 

Kuva 8: Aaltosulun teon alku. 

On hyvä saada kummallekin puolelle identtiset kaaret, joten kopioidaan 
suorakulmiomaisen alueen leikkaustyökalulla sama ympyrä myös aaltosulun toiseen 
päähän. Tässä vaiheessa ei tarvitse vielä välittää siitä, että ympyrän mukana kopioituu 
kakkaa. Kopioi ympyrä käytettyäsi leikkaustyökalua joko painamalla CTRL+C tai 
valitsemalla Edit  Copy. (Muokkaa  Kopioi) Tämän jälkeen paina CTRL+V tai 
valitse Edit  Paste (Muokkaa  Liitä). Kopioimasi ympyrä syntyy kuvan vasempaan 
ylälaitaan, josta sen voi siirtää hiirellä aaltosulun toiseen päähän. Muista valita 
säätöpalkista alempi valinta, muuten et onnistu saamaan aikaan kuvan 9 kaltaista jälkeä. 

 

Kuva 9: Aaltosulun tekeminen II. 

Piirrä seuraavaksi leveä ellipsi aaltosulun päälle kuvan 10 lailla; muista pitää huoli siitä, 
että ellipsin oikea reuna on täsmälleen keskellä aaltosulkua. 

 



 

Kuva 10: Aaltosulun tekeminen III. 

Kopioi juuri piirtämäsi ellipsi samoin kuin kopioit aiemmin vasemman pääty-ympyrän, ja 
liitä se kuvaan. 

 

Kuva 11: Aaltosulun tekeminen IV. 

Nyt aaltosulku on lähes valmis. Tosin tällä hetkellä se näyttää vielä raivohullulta 
mököttävältä sammakolta, mutta asiaa voi auttaa kumittamalla ylimääräiset asiat pois. 
Käytä zoomaustyökalua saadaksesi vaikeista paikoista (esimerkiksi oikeanpuoleisen 
pallon mukana tullut kakka) ylimääräiset viivat pois. Aaltosulku on valmis. 

 

Kuva 12: Valmis aaltosulku. 

 

1.2.4. Jousen piirtäminen 

Muutamassa selostuksissa on hyvä osata piirtää jousi (tai ylipäänsä ruuviviiva), joka 
vieläpä näyttääkin jouselta.  

Aloita piirtämällä ympyrätyökalulla kaksi ympyrää päällekkäin kuvan 13 malliin. 

 

Kuva 13: Jousen piirtäminen I 



 

Pyyhi sitten pyyhekumityökalulla pois ylimääräiset viivat siten, että jäljelle jää kuvan 14 
näköinen renkula. Pyyhkiminen onnistuu helposti ja tarkasti, kun käytät zoomaustyökalua 
ja suurennat kuvaa joko kuusin- tai kahdeksankertaiseksi. 

 

Kuva 14: Jousen piirtäminen II 

Valitse suorakulmaisten alueiden leikkaustyökalu, äläkä unohda valita säätövalikosta 
ALEMPAA vaihtoehtoa, koska muuten jatko ei enää toimi. Ympäröi työkalulla 
piirtämäsi renksu, ja tämän jälkeen kopioi se painamalla CTRL+C (vaihtoehtoisesti Edit 

 Copy (Muokkaa  Kopioi)). Paina heti perään CTRL+V (tai Edit  Paste (Muokkaa 
 Liitä)), ja liikuta vasempaan yläkulmaan kopioitunut toinen renksu vanhan renkaan 

vierelle kuvan 15 mukaisesti. 

 

Kuva 15: Jousen piirtäminen III 

Toista tätä kopiointia ja liittämistä, kunnes jousi on tarpeeksi pitkä. 

 

Kuva 16: Valmis jousi 

 



1.2.5.  Clipart-kuvien hyötykäyttö 

Clipart-kuvat ovat ilmaisia kuvia, joita kuka tahansa saa käyttää vapaasti haluamissaan 
medioissa, kunhan ei väitä niitä omatekemikseen. Clipartteja löytyy paljon – laatukin 
luonnollisesti vaihtelee erittäin suuresti – käyttämällä Googlen (www.google.com) 
kuvahakua. Jos esimerkiksi haluat liittää kuvaasi kuvan kamerasta, kirjoita 
hakuun ”clipart camera”. Valinnanvaraa on paljon. Kun löydät haluamasi kuvan, tallenna 
se klikkaamalla hiiren oikeaa näppäintä kuvan päällä ja valitsemalla ”Save as…” 
(Tallenna nimellä) tai jokin vastaava selaimesta riippuen. Laita kuva jonnekin, josta sen 
löydät, ja avaa sitten uusi Paint-ikkuna. Tähän uuteen Paint-ikkunaan avaa se äsken 
tallettamasi kuva, ja leikkaa se siitä leikkuutyökalulla vanhaan Paint-ikkunaan ja siirrä 
kuva siellä haluamaasi kohtaan. Jos et osaa leikellä, lue seuraava luku.  

Kannattaa huomata, että Paint ei välttämättä tue kaikkein erikoisimpia 
kuvatiedostomuotoja, mutta netistä yleisimmin Clipart-kuvina löytyvät avautuvat kyllä 
Paintiin ongelmitta. 

 

1.3.  Kuvan kopioiminen Paintista selostukseen 

Kun olet saanut piirrettyä kuvan valmiiksi, on hyvä seuraavaksi kopioida se selostukseen. 
Yleensä kuvat keskitetään, sillä tekstin joukkoon laittamista ei pidetä hyvänä ratkaisuna. 
Tee siis seuraavasti: Paina Wordin puolella Enter-näppäintä, kunnes olet tyhjällä rivillä. 
Tämän jälkeen valitse ylävalikosta symboli  (jos et löydä tuollaista, toinen vaihtoehto 
on Format  Paragraph  Alignment  Centered (Muotoile  Kappale  Tasaus  
Keskitetty). 

Tämän jälkeen siirry Paintin puolelle ja valitse suorakulmiomaisen alueen leikkuutyökalu. 
Käytä sitä taulukon 4 neuvojen mukaan, ja kun ruudulla näkyy suorakulmion muotoinen 
katkoviiva ympyröimässä kuvaasi, paina CTRL+C (vaihtoehtoisesti Edit  Copy 
(Muokkaa  Kopioi)). 

Siirry Wordin puolelle ja paina CTRL+V (vaihtoehtoisesti Edit  Paste (Muokkaa  
Liitä)). Kuva ilmestyy keskitettynä selostukseesi. 
 

 

 

 

http://www.google.com/
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