Mainoksen tai julkaisun taittaminen Photopealla
Photopea on ilmainen online-kopioversio Adobe Photoshopista. Se soveltuu hyvin mainosten ja esim.
somejulkaisujen taittamiseen. Sillä voi tallentaa helposti jpg-, pdf- tai png-muotoisia kuvia.
Kivoja kuvia mainoksiin ja julkaisuihin löydät ilmaiskuvapankeista, esim.:
www.unsplash.com
www.pexels.com
www.pixabay.com
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1. Uuden kuvan luominen
-

Kuva 1.

www.photopea.com
Valitse ylärivin palkista: File > New (jos haluat tyhjän kanvaasin, ks. kuva 1) tai File > Open (jos
haluat käyttää pohjana valmista kuvaa)
 Jos haluat luoda tyhjälle kanvaasille, määritä kuvan koko valmiiden esimääritysten avulla tai
anna haluamasi koko pikseleissä tai millimetreissä (px/mm) kohtiin width (leveys) ja height
(korkeus). Kun olet määrittänyt koon, paina Create (ks. kuva 1)
 Jos avaat valmiin kuvan, kuva aukeaa suoraan näytölle

2. Tekstin lisääminen kuvaan ja värikoodin käyttö tekstissä
-

Tekstityökalu löytyy vasemman sivupalkin T-symbolia klikkaamalla (ks. kuva 2 alla)
Photopeassa ei ole Calibri tai Verdana -fonttia. Käytä DejaVu Sans -fonttia, joka on kopio
Verdanasta.
Painamalla Book -kohtaa voit lihavoida tai kursivoida fonttia tai muutoin muokata sitä
Size -kohdassa voit määrittää tekstin pikselikoon liukusäätimellä tai numeroilla
Määritä fontin väri klikkaamalla väriruutua (ks. kuva 2, kuvassa mustana) ja syötä RGB-koodilla
(red, green, blue) (ks kuva 3.) haluamasi väri. Muista käyttää MLL-värejä (ks. seuraava sivu)
Kun olet valmis tekstin kanssa, paina check-merkkiä (ks. kuva 2)
Oikeassa sivupalkissa näkyy kuvasi Layerit, eli tasot. Luomasi tekstitaso näkyy nyt siellä aiemman
kuvatason lisäksi (kuva 2. ympyröity sinisellä)

Kuva 2.

Kuva 3.

3. Värikoodit

Muista käyttää vain MLL:n graafisen ohjeiston värejä.

4. Muodon lisääminen kuvaan
-

-

Kuva 4.

Lisää muoto viemällä kursori vasemmassa sivupalkissa näkyvän neliö-symbolin ylle (ks. kuva 4).
Aukeaa alavalikko, josta voit valita haluamasi muodon (neliö, pallo, viiva…). Klikkaa haluamasi
muoto ja piirrä muoto kuvan päälle
Huomaa, että oikeaan reunaan Layers-valikkoon ilmaantui taas uusi taso
Muokkaa muodon väriä klikkaamalla yläpalkista Fill (täytä) tai/ja Stroke (reunat). Aukeaa alapalkki,
jossa näkyy tämänhetkinen väri (ympyröity kuvassa 4 sinisellä), klikkaamalla sitä saat auki
värikartan, johon voit syöttää RGB-koodin (ks. koodit edelliseltä sivulta) samalla tapaa kuin
kohdassa 2

5. Elementtien siirtäminen ja tasot (eli Layerit)
-

Olet nyt luonut kolme elementtiä, eli Layeria: taustasi (kuva), tekstitaso ja muototaso. Nämä
kerrokset näkyvät oikeassa sivupalkissa listassa Layers-valikossa (ympyröity sinisellä kuvassa 5).
Elementtien liikuttaminen:
 Voit siirtää elementtejä klikkaamalla ensin oikeanpuoleisesta Layers-valikosta aktiiviseksi
haluamasi elementin
 Klikkaa tämän jälkeen siirtotyökalu-symbolia (move tool, ks. kuva alla) vasemmasta
sivupalkista
 Tartu elementtiin kuvassa ja raahaa se haluamaasi paikkaan

Kuva 5.
-

Kun muotoelementti on raahattu tervetuloa-tekstin päälle, jää teksti piiloon muodon alle, koska
Layers-valikon listassa muototaso (Shape 2) on tekstitason (Tervetuloa) yläpuolella.
 Raahaa Shape 2 -valikossa Tervetuloa-tason alapuolelle
 Nyt teksti on päällimmäisenä (ks. kuva 6)

Kuva 6.

6. Logon tai muun valmiin elementin lisääminen kuvaan
-

-

Raahaa tietokoneesi tiedostoista logo Photopea-kuvan päälle
Logon ympärille ilmestyy kahvat, joista vetämällä saat muutettua logon kokoa (ks. kuva 7)
Kun painat pohjaan Shift-näppäintä muuttaessasi kokoa, kuvan kokosuhde pysyy samana, eikä
kuva litisty!
Siirrä logo haluamaasi paikkaan siirtotyökalulla
Jos haluat muuttaa minkä tahansa elementin kokoa myöhemmin uudestaan, paina Crtl + Alt + T
(macissa cmnd + T) ja kahvat ilmestyvät sen elementin ympärille, joka sinulla on valittuna Layersvalikossa. Pystyt nyt muokkaamaan elementin kokoa. Kahvat häviävät, kun tuplaklikkaat elementin
päällä kuvassa
Jos haluat perua edellisen tekosi, voit painaa Crtl + Z (mac: cmnd + Z) tai valitsemalla yläpalkista
Edit > Step backward / Step forward

Asettele elementin oikeille paikoilleen siirtotyökalulla:

Kuva 7.

Layers-valikon käyttö

Kuva 8.

-

Voit nimetä tasojasi uudelleen tuplaklikkaamalla kerroksen nimeä Layers-valikossa. Tästä on apua,
jos tasoja on paljon.
Voit poistaa tason painamalla hiiren oikealla näppäimellä ko. tason yläpuolella ja valitsemalla
Delete
Painamalla silmän kuvaa valitsemasi tason kohdalla saat kyseisen tason pois näkyvistä. Klikkaamalla
silmää uudestaan saat tason taas näkyviin.

7. Kuvan rajaaminen
-

Rajaa kuvaa klikkaamalla vasemmasta sivupalkista rajaustyökalu (crop tool, ks. kuva 9. ->)
Maalaa alue, jonka haluat säilyttää (ks. kuva 10). Varo, ettei reunoille jää tyhjää tilaa,
vaan rajaus on kuvan sisäpuolella. Kun olet maalannut halutun alueen, voit vielä siirtää
kahvoja ja muokata rajattavaa tilaa. Kun olet valmis rajauksen kanssa, paina
check-merkkiä yläpalkissa

Kuva 10.
8. Kuvan tallentaminen
-

-

-

Voit tallentaa kuvan Photoshop-tiedostona (.psd), jolloin tasot säilyvät
ja pystyt muokkaamaan niitä uudestaan. Photoshop-tiedostoja voi lukea ainoastaan
Adobe Photoshop -ohjelmassa tai Photopean kaltaisissa kopioversioissa.
Photoshop-muotoista tiedostoa ei siis pysty esimerkiksi julkaisemaan somessa, eikä
Kuva 9.
sitä saa avattua ilman em. ohjelmistoja.
 Valitse yläpalkista File > Save as PSD
Tallentamalla kuvan kuvatiedostoksi (.jpg) rakentamasi tasot yhdistyvät yhdeksi kuvaksi, etkä enää
pysty muokkaamaan niitä. Jpg-muotoisen kuvan saa auki jokaisessa tietokoneessa tai
mobiililaitteessa, ja sellaisen voi julkaista kaikissa sosiaalisissa medioissa ja verkkosivuilla.
 Valitse yläpalkista File > Export as > JPG
Voit tallentaa kuvan myös PDF-muotoon, joka sopii hyvin tulosteisiin, printtiin tai
sähköpostiliitteeksi.
 Valitse yläpalkista File > Export as > PDF

