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Picasa 3.6 ohjelma 

Digikuvien arkistointi ja käsittely 

Lataa ja asenna Googlen ilmainen digikuvien hallinta- ja käsittelyohjelma 

osoitteesta picasa.google.fi 

Kuvien tuonti kamerasta 

Kytkettyäsi kameran tietokoneeseen valitse automaattisen käynnistyksen valintaikkunasta 
kohta “Kopioi kuvia tietokoneellesi ja katsele niitä käyttämällä ohjelmaa Picasa3” tai jos 
Picasa-ohjelma on jo käynnissä klikkaa vasemmasta yläkulmasta painiketta “Tuo”. 

Tämän jälkeen eteesi aukeaan ao. Picasan tuonti-ikkuna, jossa valitset tuotavat kuvat, niiden 
tallennuspaikan sekä kameran muistikortille tehtävät toimet. 

  

Yksinkertaisimmillaan valitset vain tuontikansion nimeksi “Tänään” –päivämäärän ja painat 
“Tuo kaikki” –painiketta. 
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Lähettäminen verkkoalbumiin

Uutena toimintoja tuonnin yhteydessä on mahdollista lähettää kuvat myös suoraan 
verkkoalbumiin pistämällä ruksi kohtaan “Lähetä”.

Asetuksista kannattaa harkiten valita sopivat julkisuus asetukset sekä “Ryhmä”
listasta valita tai luoda GMAIL

Toki voit lähettää kuvia myöhemminkin verkkoalbumeihin itse Picasa

HUOM! jotta saat käyttöösi Googlen ilmaisen verkkoalbumin sinulla täytyy olla Gmail
sähköpostin tunnukset. Ilmaista tallennustilaa on kä

 

Lähettäminen verkkoalbumiin 

yhteydessä on mahdollista lähettää kuvat myös suoraan 
verkkoalbumiin pistämällä ruksi kohtaan “Lähetä”. 

Asetuksista kannattaa harkiten valita sopivat julkisuus asetukset sekä “Ryhmä”
listasta valita tai luoda GMAIL-sähköpostisi yhteystietoihin sopiva kohderyhmä.

Toki voit lähettää kuvia myöhemminkin verkkoalbumeihin itse Picasa-ohjelmasta käsin.

HUOM! jotta saat käyttöösi Googlen ilmaisen verkkoalbumin sinulla täytyy olla Gmail
sähköpostin tunnukset. Ilmaista tallennustilaa on käytettävissä 1 Gt. Ja lisää voi tietysti ostaa.

 

yhteydessä on mahdollista lähettää kuvat myös suoraan 

 

Asetuksista kannattaa harkiten valita sopivat julkisuus asetukset sekä “Ryhmä”-painikkeen 
yhteystietoihin sopiva kohderyhmä. 

ohjelmasta käsin. 

HUOM! jotta saat käyttöösi Googlen ilmaisen verkkoalbumin sinulla täytyy olla Gmail-
ytettävissä 1 Gt. Ja lisää voi tietysti ostaa. 

 



 

Arkistonäkymä 

MUISTA:  Toimintoja löytyy 
kakkospainiketta kohteiden päällä (

Klikkaamalla hiiren kakkospainiketta kansio
jonkin kansion päällä pääset tekemään muutoksia 
tietokoneen kansiorakenteeseen.

 

Näkymän suodattaminen  

Arkistonäkymän yläosassa oikealla on säätimiä, joilla 
voit nopeasti suodattaa näkyviin vain tietynlaisia kuvia.

 

  

Toimintoja löytyy Valikkorivin valikoista  ja klikkaamalla hiiren 
kakkospainiketta kohteiden päällä (paikallisvalikot ). 

Klikkaamalla hiiren kakkospainiketta kansioluettelossa, 
kansion päällä pääset tekemään muutoksia 

tietokoneen kansiorakenteeseen. 

 

Arkistonäkymän yläosassa oikealla on säätimiä, joilla 
voit nopeasti suodattaa näkyviin vain tietynlaisia kuvia. 
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ja klikkaamalla hiiren 
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Korjausnäkymä 

Kun kaksoisklikkaat kuvan pääll

Picasalla tehdyt muutokset kuvaan ovat näkyvissä vain Picasa
muutokset ovat myöhemmin yksitellen kumottavissa. Mikäli tallennat muutokset levylle, 
muutettu kuva on käytettävissä myös muissa ohjelmissa. Tällöinkin tallennus on Picasassa 
kumottavissa ja voit palata alkuperäiseen originaalikuvaan.

Kuvien muokkaustoimintoja löytyy kolmelta eri välilehdeltä.

 

Perusmuokkaukset 

 

Kuvanrajaus
painiketta ja näet mahdollisuuksia kuvan rajaukseen.
kuvan itse oman maun mukaan. Muussa tapauksessa valitse joku esiasetettu 
rajausasetus alasvetovalikosta. Käytä rajaukseen samaa leveyden j
suhdetta, joka on mahdolliseen tulostukseen valittavalla valokuvapaperilla.

 

Suorista-toiminnon avulla pääset suoristamaan vinoja valokuvia. Liikuttamalla 
säädintä kuva liikkuu samaan aikaan. Pysäytä säädin kohdassa, jossa valokuva on 
mielestäsi suora.

 

Punasilmäisyys
Yleensä Picasa tunnistaa punaiset silmät täysin automaattisesti. Voit kuitenkin 
poistaa punaiset silmät myös manuaalisesti, mikäli Picasa ei esimerkiksi jostakin 
syystä tunnista kohdetta oikein

 

Kokeilen onneani
tätä, Picasa muokkaa valokuvan automaattisesti.

 

Kun kaksoisklikkaat kuvan päällä pääset käsiksi kuvan korjaus- ja säätötoimintoihin.

Picasalla tehdyt muutokset kuvaan ovat näkyvissä vain Picasa-ohjelman sisällä. Kaikki tehdyt 
muutokset ovat myöhemmin yksitellen kumottavissa. Mikäli tallennat muutokset levylle, 

tävissä myös muissa ohjelmissa. Tällöinkin tallennus on Picasassa 
kumottavissa ja voit palata alkuperäiseen originaalikuvaan. 

Kuvien muokkaustoimintoja löytyy kolmelta eri välilehdeltä. 

Kuvanrajaus-toiminnon avulla voit nimensä mukaisesti rajata valokuvan. Paina 
painiketta ja näet mahdollisuuksia kuvan rajaukseen. Vapaa tarkoittaa, että rajaat 
kuvan itse oman maun mukaan. Muussa tapauksessa valitse joku esiasetettu 
rajausasetus alasvetovalikosta. Käytä rajaukseen samaa leveyden j
suhdetta, joka on mahdolliseen tulostukseen valittavalla valokuvapaperilla.

toiminnon avulla pääset suoristamaan vinoja valokuvia. Liikuttamalla 
säädintä kuva liikkuu samaan aikaan. Pysäytä säädin kohdassa, jossa valokuva on 
mielestäsi suora. 

Punasilmäisyys-toiminnon avulla poistat valokuvistasi punasilmäisyyden. 
Picasa tunnistaa punaiset silmät täysin automaattisesti. Voit kuitenkin 

poistaa punaiset silmät myös manuaalisesti, mikäli Picasa ei esimerkiksi jostakin 
yystä tunnista kohdetta oikein 

Kokeilen onneani -toiminnon avulla annat Picasalle vallan päättää. Painamalla 
tätä, Picasa muokkaa valokuvan automaattisesti. 

 

ja säätötoimintoihin. 

ohjelman sisällä. Kaikki tehdyt 
muutokset ovat myöhemmin yksitellen kumottavissa. Mikäli tallennat muutokset levylle, 

tävissä myös muissa ohjelmissa. Tällöinkin tallennus on Picasassa 

mukaisesti rajata valokuvan. Paina 
Vapaa tarkoittaa, että rajaat 

kuvan itse oman maun mukaan. Muussa tapauksessa valitse joku esiasetettu 
rajausasetus alasvetovalikosta. Käytä rajaukseen samaa leveyden ja korkeuden 
suhdetta, joka on mahdolliseen tulostukseen valittavalla valokuvapaperilla. 

toiminnon avulla pääset suoristamaan vinoja valokuvia. Liikuttamalla 
säädintä kuva liikkuu samaan aikaan. Pysäytä säädin kohdassa, jossa valokuva on 

alokuvistasi punasilmäisyyden. 
Picasa tunnistaa punaiset silmät täysin automaattisesti. Voit kuitenkin 

poistaa punaiset silmät myös manuaalisesti, mikäli Picasa ei esimerkiksi jostakin 

toiminnon avulla annat Picasalle vallan päättää. Painamalla 



 

 

Automaattinen kontrastinsäätö
värejä muuttamatta automaattisesti.

 

Automaattinen värinsäätö
automaattisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että valokuvassa olevat värivirheet 
poistetaan. 

 

Korjaa-toiminn
valokuvasta esimerkiksi tahrat, pölyhiukkaset ja naarmut. Painamalla tätä 
painiketta saat ohjeita kuinka toimintoa käytetään.

 

Teksti-toiminnon avulla lisäät valokuvaasi tekstiä. Lisättyäsi
sinun ei tarvitse poistaa sitä muokataksesi, vaan voit painaa uudestaan samaa 
painiketta ja pääset muokkaamaan tekstiä uudelleen.

 

 

Korjaustyökalu 

Tällä voit poistaa kuvasta “tahroja, läikkiä, näppyjä” yms. 

1. Säädä korjaussiveltimelle sopiva koko 

2. Zoomaa korjattavaan kohtaan hi

3. Klikkaa kerran korjattavaa kohtaa

4. Etsi kuvasta kohta, josta tuot korvaavan kuvanosan ja

5. klikkaa toisen kerran tähän “korvausk

 

Tekstitä kuviasi  

  

Automaattinen kontrastinsäätö -toiminnon avulla Picasa korjaa valotusta 
värejä muuttamatta automaattisesti. 

Automaattinen värinsäätö -toiminnon avulla Picasa korjaa värimaailmaa 
automaattisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että valokuvassa olevat värivirheet 

 

toiminnon avulla voit korjata valokuvaa. Toiminnon avulla voit poistaa 
valokuvasta esimerkiksi tahrat, pölyhiukkaset ja naarmut. Painamalla tätä 
painiketta saat ohjeita kuinka toimintoa käytetään. 

toiminnon avulla lisäät valokuvaasi tekstiä. Lisättyäsi
sinun ei tarvitse poistaa sitä muokataksesi, vaan voit painaa uudestaan samaa 
painiketta ja pääset muokkaamaan tekstiä uudelleen. 

Täytevalo-toiminnon avulla voit säätää valokuvan hajavaloa. 
Käytä säätöön viereistä säädintä. 

Tällä voit poistaa kuvasta “tahroja, läikkiä, näppyjä” yms.  

Säädä korjaussiveltimelle sopiva koko  

Zoomaa korjattavaan kohtaan hiiren vieritysrulla  

ikkaa kerran korjattavaa kohtaa 

Etsi kuvasta kohta, josta tuot korvaavan kuvanosan ja 

klikkaa toisen kerran tähän “korvauskohtaan” 
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toiminnon avulla Picasa korjaa valotusta 

toiminnon avulla Picasa korjaa värimaailmaa 
automaattisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että valokuvassa olevat värivirheet 

on avulla voit korjata valokuvaa. Toiminnon avulla voit poistaa 
valokuvasta esimerkiksi tahrat, pölyhiukkaset ja naarmut. Painamalla tätä 

toiminnon avulla lisäät valokuvaasi tekstiä. Lisättyäsi tekstin valokuvaan, 
sinun ei tarvitse poistaa sitä muokataksesi, vaan voit painaa uudestaan samaa 

toiminnon avulla voit säätää valokuvan hajavaloa. 
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Kuvien tulostuksessa

lisätä mukaan aiemmin kirjoitettu 

Säätö-välilehti 

 

Tehosteet-välilehti 

• Terävöinti-toiminnolla voit terävöittää valokuvan.

• Seepia-toiminnon avulla voit lisätä valokuvaasi seepiansävyä.

• MV-toiminto muuttaa valokuvan mustavalkoiseksi.

• Lämmitys-toiminnon avulla voit parantaa ihon sävyjä lisäämällä lämpimiä sävyjä 
valokuvaasi. 

 

Kuvien tulostuksessa on mahdollista lisätä kuvan ympärille kehys

lisätä mukaan aiemmin kirjoitettu kuvateksti tai tiedostonimi tai Exif

• Lisää valoa -säätimen avulla voit lisätä valoa valokuvaasi.

• Korostukset-säätimen avulla voit korjata valokuvan 
valaistuksen. Paina säätimen vieressä olevaa painiketta, jos 
haluat, että Picasa säätää tämän puolestasi.

• Varjostus-säätimen avulla voit lisätä varjoa valok

• Värilämpötila-säätimen avulla voit säätää valokuvan 
värilämpötilaa. Keskellä oleva säädin tarkoittaa neutraalia, 
aivan alussa oleva kylmää ja aivan lopussa oleva lämmintä.

• Neutraali värinvahvistin -toiminnon avulla voit poistaa 
valokuvasta värivirheen valitsemalla alue, joka on 
neutraalinharmaa tai valkoinen. Paina viereistä painiketta, jos 
haluat, että Picasa hoitaa tämän automaattisesti.

 

Histogrammi havainnollistaa tehtyjen muutosten vaikutusta 

kuvan pikselien jakautumisessa. 

 

 

toiminnolla voit terävöittää valokuvan. 

toiminnon avulla voit lisätä valokuvaasi seepiansävyä. 

toiminto muuttaa valokuvan mustavalkoiseksi. 

toiminnon avulla voit parantaa ihon sävyjä lisäämällä lämpimiä sävyjä 

 

ympärille kehys (reuna) ja/tai 

Exif-tiedot.  

 

säätimen avulla voit lisätä valoa valokuvaasi. 

säätimen avulla voit korjata valokuvan 
. Paina säätimen vieressä olevaa painiketta, jos 

haluat, että Picasa säätää tämän puolestasi. 

säätimen avulla voit lisätä varjoa valokuvaasi. 

säätimen avulla voit säätää valokuvan 
värilämpötilaa. Keskellä oleva säädin tarkoittaa neutraalia, 
aivan alussa oleva kylmää ja aivan lopussa oleva lämmintä. 

toiminnon avulla voit poistaa 
een valitsemalla alue, joka on 

neutraalinharmaa tai valkoinen. Paina viereistä painiketta, jos 
haluat, että Picasa hoitaa tämän automaattisesti. 

Histogrammi havainnollistaa tehtyjen muutosten vaikutusta 

toiminnon avulla voit parantaa ihon sävyjä lisäämällä lämpimiä sävyjä 



 

• Filmin rakeisuus -toiminnon avulla lisäät filmin rakeisuutta valokuvaasi. Toisin sanoen 
tämä tarkoittaa sitä, että voit tehdä valokuvasta nostalgia
rakeisuuksineen. 

• Sävy-toiminnon avulla voit tehdä valokuvasta ka

• Värikylläisyys-toiminnolla lisäät värikylläisyyttä valokuvaasi.

• Pehmeäpiirto-työkalulla pehmennät tarkennusta valitun keskipisteen ympärillä.

• Hohto-toiminnon avulla lisäät valokuvaasi huntumaisen hehkun.

• Suodatettu MV -toiminnon avulla lisäät valokuvaasi tehosteen, jonka avulla valokuva 
näyttää MV-kameralla ja värisuodattimella otetulta.

• Osittainen MV -toiminnon avulla vähennät värikylläisyyttä valitun keskipisteen ympärillä.

• Asteittainen sävy -toiminto luo por
joissa on taivasta. 

Henkilöt 

Lisää nimilaput - Picasa tutkii kokoelmasi kaikki kuvat, tunnistaa kuvista kasvot ja kokoaa 
yhteen kuvat, joissa esiintyvät kasvot muistuttavat toisiaan. Voit lisätä nimilap
kuviin kerralla valitsemalla kuvan alapuolelta Lisää nimi 
henkilön nimen tekstikenttään. Kun olet lisännyt nimilaput muutamiin kuviin, voit luoda 
kasvokollaasin yhdellä napsautuksella, löytää helposti kaikki kuvat,
henkilöä esiintyvät, tai lähettää nimilaput Picasa

 

Kun lisäät kasvokuvan alle nimeä
tavalla kirjoitettuja ehdotuksia mm. gmail
yhteystiedoista, mikäli olet samaan aikaan kirjautun
gmail-palveluun. Jos ehdotuslistasta löytyy oikea nimi 
klikkaa sitä, muussa tapauksessa kirjoita uusi nimi 
valmiiksi ja paina ENTER. Seuraavaksi esille tulee 
henkilötietojenhallintaikkuna, jonka kautta saat lisättyä 
uuden henkilön tiedot. Paina lopuks
nimi liitetään kuviin. 

 

  

toiminnon avulla lisäät filmin rakeisuutta valokuvaasi. Toisin sanoen 
tämä tarkoittaa sitä, että voit tehdä valokuvasta nostalgia-ajan valokuvan kaikkine filmin 

toiminnon avulla voit tehdä valokuvasta kaksivärisävyisen tai läpivärjätyn vaikutelman.

toiminnolla lisäät värikylläisyyttä valokuvaasi. 

työkalulla pehmennät tarkennusta valitun keskipisteen ympärillä.

toiminnon avulla lisäät valokuvaasi huntumaisen hehkun. 

toiminnon avulla lisäät valokuvaasi tehosteen, jonka avulla valokuva 
kameralla ja värisuodattimella otetulta. 

toiminnon avulla vähennät värikylläisyyttä valitun keskipisteen ympärillä.

toiminto luo porrastetun suodattimen. Erinomainen niissä valokuvissa, 

Picasa tutkii kokoelmasi kaikki kuvat, tunnistaa kuvista kasvot ja kokoaa 
yhteen kuvat, joissa esiintyvät kasvot muistuttavat toisiaan. Voit lisätä nimilap
kuviin kerralla valitsemalla kuvan alapuolelta Lisää nimi -toiminnon ja kirjoittamalla 
henkilön nimen tekstikenttään. Kun olet lisännyt nimilaput muutamiin kuviin, voit luoda 
kasvokollaasin yhdellä napsautuksella, löytää helposti kaikki kuvat, joissa samat kaksi 
henkilöä esiintyvät, tai lähettää nimilaput Picasa-verkkoalbumeihin.  

Kun lisäät kasvokuvan alle nimeä, saat näkyviin samalla 
tavalla kirjoitettuja ehdotuksia mm. gmail-sähköpostisi 
yhteystiedoista, mikäli olet samaan aikaan kirjautuneena 

palveluun. Jos ehdotuslistasta löytyy oikea nimi 
klikkaa sitä, muussa tapauksessa kirjoita uusi nimi 
valmiiksi ja paina ENTER. Seuraavaksi esille tulee 
henkilötietojenhallintaikkuna, jonka kautta saat lisättyä 
uuden henkilön tiedot. Paina lopuksi valitse ja henkilön 
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toiminnon avulla lisäät filmin rakeisuutta valokuvaasi. Toisin sanoen 
ajan valokuvan kaikkine filmin 

ksivärisävyisen tai läpivärjätyn vaikutelman. 

työkalulla pehmennät tarkennusta valitun keskipisteen ympärillä. 

toiminnon avulla lisäät valokuvaasi tehosteen, jonka avulla valokuva 

toiminnon avulla vähennät värikylläisyyttä valitun keskipisteen ympärillä. 

rastetun suodattimen. Erinomainen niissä valokuvissa, 

Picasa tutkii kokoelmasi kaikki kuvat, tunnistaa kuvista kasvot ja kokoaa 
yhteen kuvat, joissa esiintyvät kasvot muistuttavat toisiaan. Voit lisätä nimilaput kymmeniin 

toiminnon ja kirjoittamalla 
henkilön nimen tekstikenttään. Kun olet lisännyt nimilaput muutamiin kuviin, voit luoda 

joissa samat kaksi 
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Kuvista nimetyistä henkilöistä muodostetaan Picasan arkistonäkymän 
kohteiden joukkoon oma henkilö
albumi, missä ao. henkilön tunnistetut kuvat löytyvät.

Mikäli henkilön kohdalta löytyy useita vahvistamattomia oikein tunnistettuja kuvia
on ne kätevää vahvistaa tunnistetuiksi yhdellä kertaa.

Jos kuvien joukosta löytyy väärin tunnistettuja tapauksia, 
hiiren kakkosnäppäintä ja valitse joko lisäys toiseen henkilö
Uuden henkilön lisäämiseen tai poista albumista.

Henkilögalleriassa kuvia katseltaessa voit valita kahden erilaisen näyttö
välillä. Nämä painikkeet löytyvät albumin otsikosta oikealta (ylhäältä).

• Kuvat näytetään lähennettyinä kasvoihin 
• tai näytetään koko kuva 

Näiden painikkeiden alla on lisäksi kuvan albumista poistava painike.

 

Picasan asetuksista (Työkalut | Asetukset
nimilaput-välilehdeltä voit ruksia pois koko 
kasvojen tunnistuksen ja/tai henkilöiden 
ehdottamisen, jota voi halutessaan säätää.

 

 

Kuvista nimetyistä henkilöistä muodostetaan Picasan arkistonäkymän 
henkilö-galleria, jossa jokaiselle henkilölle on 

albumi, missä ao. henkilön tunnistetut kuvat löytyvät. 

  

tyy useita vahvistamattomia oikein tunnistettuja kuvia
on ne kätevää vahvistaa tunnistetuiksi yhdellä kertaa. 

Jos kuvien joukosta löytyy väärin tunnistettuja tapauksia, klikkaa ao. kuvan päällä 
ja valitse joko lisäys toiseen henkilöalbumiin, siirrä se 

Uuden henkilön lisäämiseen tai poista albumista. 

 

  

  

  

  

  

 

Henkilögalleriassa kuvia katseltaessa voit valita kahden erilaisen näyttötavan 
välillä. Nämä painikkeet löytyvät albumin otsikosta oikealta (ylhäältä). 

at näytetään lähennettyinä kasvoihin  
tai näytetään koko kuva  

Näiden painikkeiden alla on lisäksi kuvan albumista poistava painike. 

Työkalut | Asetukset) 
välilehdeltä voit ruksia pois koko 

henkilöiden 
ehdottamisen, jota voi halutessaan säätää. 

 

tyy useita vahvistamattomia oikein tunnistettuja kuvia, 

klikkaa ao. kuvan päällä 
albumiin, siirrä se 

tavan 
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Kansionhallinta 

Valikkorivin komennolla Työkalut | 
Kansionhallinta… pääset vaikuttamaan siihen, 
mistä tietokoneesi levyasemilta ja mitä kansioita 
Picasa lukee itseensä. Lisäksi valitaan tapahtuuko 
ko. kansioista etsittävien kuvatiedostojen luku 
vain kerran (Skannaa kerran) vai tarkkaileeko 
Picasa-ohjelma jatkuvasti(Skannaa aina) ao. 
kansioon tehtäviä muutoksia (kuvien lisääminen 
ja poistaminen). 

 

Picasaa asennettaessa ja käyttäjäkohtaisesti ensimmäistä 
kertaa käynnistettäessä, ohjelma kysyy lukeeko se itseensä 
koko tietokoneen kuvatiedostot (oletuksena päällä) vai vain 
sinun omat tiedostosi (kannatta vaihtaa tähän). Yleensä koko 
koneen lukeminen tuo mukanaan paljon ylimääräisiä esim. 
ohjelmien ohjeisiin kuuluvia kuvia näkyville. 

Myöhemmin yksittäisiä turhaan Picasan arkistonäkymään 
esille tulleita kansioita voi poistaa Picasasta klikkaamalla ao. 
kansion nimen päällä hiiren kakkosnäppäintä ja valitsemalla 
paikallisvalikosta kohdan ”Poista Picasasta”. Tämä ei 
tietenkään poista ao. kansiota koneelta. 

 

Työkalut-valikosta varsinkin kohdasta 
”Kokeelliset” löytyy myös muita 
hyödyllisiä komentoja, joita ei muualta 
ohjelmasta saa käyntiin. Voit esim. 
saada Picasaan näkymään kaikki useampaan kertaan koneesi hakemistoista löytyvät samat 
kuvat – komento ”Näytä kaksoiskappaleet”. Tämä helpottaa kiintolevyn ”siivoamista” 
turhista kuvista – ole kuitenkin varovainen poistaessasi kansioita levyltä.  

Etsi-kohdasta pääset etsimään tietyn värisiä kuvia. 

 


