
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 11: Taulukot



Taulukko: Lisääminen Tekstinkäsittelyohjelmassa taulukon avulla tieto 
voidaan esittää riveittäin ja sarakkeittain, niin kuin 
sarkainta käyttäessä.

Taulukko lisätään komennolla: Lisää | Taulukko, jonka 
jälkeen valikossa voidaan hiirellä maalata ne neliöt, 
kuinka suuri taulukko halutaan lisätä. 

Jos valikon neliöt eivät riitä, niin kohdasta: Lisää | 
Taulukko | Lisää taulukko saadaan auki ikkuna, jossa 
voi käsin syöttää pystysarakkeiden ja vaakarivien 
lukumäärän.

Taulukon soluihin voit kirjoittaa tekstiä normaalisti. 
Taulukon soluissa on helppo liikkua nuolinäppäimillä.

LIbreOffice Writerissä taulukko lisätään 
komennolla: Taulukko | Lisää taulukko

Sarake
Solu

Rivi



Taulukko: Ulkoasun muokkaaminen
Taulukon ulkoasun muokkaukseen pätee sama 
logiikka kuin tekstin muokkaukseenkin. Maalaa ensin 
hiirellä muokattavat solut ja valitse sitten muokattava 
toiminto Taulukon rakenne välilehdeltä. Tällä tavalla 
voit lisätä maalattuihin soluihin  taustavärin tai 
reunaviivan.

Wordin taulukkotyökalussa on myös kynätyökalu, jolla 
voit muuttaa taulukon reunan tyyliä, paksuutta ja 
väriä.
1. Valitse ensin toiminto valikosta, esimerkiksi viivan 

paksuus.
2. Napsauta kynällä taulukon reunan päällä.

1. 2. 



Esimerkki: Sokkelo

1. Perusta ensin taulukko. Venytä oikeasta ala nurkkaneliöstä taulukko neliön muotoiseksi.
2. Mene Taulukon rakenne -välilehdelle ja valitse Kynätyyliksi: Ei reunaviivaa.
3. Napsuttele kynällä niihin kohtiin, jotka haluat piilottaa näkyvistä.
4. Paina lopuksi Esc painiketta näppäimistöltä, niin poistut muokkaustilasta. Lopputulos näyttää 

sokkelolta.

1. 2. 3. 4. 

Muuta taulukon kokoa

Muuta
taulukon 
paikkaa



Taulukko: Asettelu

Asettelu-välilehdeltä voi lisätä ja poistaa sekä 
vaakarivejä, että pystysarakkeita taulukossa. 

Kun lisäät soluja, niin uusi solu tulee sen paikan ylä-, 
ala-, vasemmalle tai oikealle puolen missä kursori on 
lisäys hetkellä.

Se rivi tai sarake poistetaan taulukosta, missä kursori 
on. Kun poistat rivin tai sarakkeen, niin samalla 
poistuu kaikissa poistettavissa soluissa oleva tieto. 

Lisäksi voit yhdistää ja jakaa soluja pienempiin osiin. 

Poista taulukko toiminolla 
voit poistaa koko taulukon.

Kursorin paikka määrää 
lisättävän ja poistettavan 
sarakkeen ja rivin.

Poistettaessa taulukosta rivi tai sarake, poistuu 
samalla soluissa oleva sisältö (tekstit, kuvat).



Taulukko: Yhdistä ja jaa solut

Maalaa ensin hiirellä yhdistettävät solut ja napsauta sitten 
Yhdistä solut -painiketta.

Mene siihen soluun minkä haluat jakaa pienempiin ja 
paina Jaa solut-painiketta. 

Tarvittaessa voit yhdistää taulukon soluja 
yhdeksi isommaksi soluksi.

Tai jakaa yhden solun pienempiin osiin.



Esimerkki: Yhteenlaskuportaat
1. 2. 

1. Perusta ensin taulukko, jossa pystysarakkeita on parillinen määrä. 
Maalaa hiirellä keskeltä ylhäältä kaksi solua aktiiviseksi.

2. Mene  Asettelu välilehdelle ja paina Yhdistä solut -painiketta, jolloin 
valitut solut yhdistyvät.

3. Jatka näin eli yhdistä aina kaksi solua limittäin, jotta syntyy 
porrasrakenne.

4. Kirjoita yhdistettyihin soluihin oikeat numerot. Keskitä teksti solun 
keskelle.

5. Lopuksi häivytä osa viivoista näkyvistä samalla tavalla kuin sokkelo 
esimerkissä.

3. 4. 

5. 



Taulukko: Tekstin paikka solussa
Taulukon tasauspainikkeilla voidaan solussa 
olevan tekstin (kuvan) paikka laittaa 
yhdeksään eri asentoon. Jotta tämä toimisi 
oikein, niin älä tee rivinvaihtoja, tyhjeitä tai 
muita ylimääräisiä toimintoja näppäimistöltä.

Tekstin suunta painikkeella voidaan 
teksti laittaa kulkemaan solun sisällä 
ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Kun olet 
solussa, jossa on tekstiä, niin napsauta 
painiketta niin monta kertaa kunnes 
haluttu toiminto löytyy.



LibreOffice Writerin taulukkotyökalut

Valitse taulukko
Valitse solu

Poista taulukko

Poista pystysarake

Poista vaakarivi

Lisää pystysarake vasemmalle tai oikealle

Lisää vaakarivi ylös tai alas

Jaa solut

Yhdistä solut

Jaa solut

Optimoi koko
Tasaa yläreunaan

Tasaa keskelle pystysuunnassa
Tasaa alareunaan

Automaattisen muotoilun tyylit

Solun taustaväri

Lisää / Poista Reunat
Reunatyylit

Reunan väri
Valuuttamuoto

Prosenttimuoto
Desimaalimuoto

Lisää kuvaotsikko
Luvun muoto

Taulukon ominaisuudet 

Lisää tekstikaava

Summa
Poista solujen suojaus

Suojaa solut
Lajittele


