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Oppitunti 34: PAINT.NET kuvankäsittely
https://www.getpaint.net/download.html



Paint.net Valintatyökalut

Suorakulmainen valinta. Tällä valintatyökalulla voidaan kuvasta valita suorakulmion 

muotoinen alue.

Lassovalinta. Tällä valintatyökalulla voidaan piirtämällä valita alue.

Soikio valinta. Tällä valintatyökalulla voidaan kuvasta valita ellipsin muotoinen alue.

Taikasauva. Tällä valintatyökalulla voidaan kuvasta valita alue värin perusteella. 

Valitaan saman sävyisiä alueita kuin näytepiste.



Paint.net – Suorakulmainen valintatyökalu

Vähentää yhteisen alueen pois valinnasta, erilliset alueet lisätään valintaan

Normaali (terävä) tai pehmeä valintareuna

Normaali (vapaa) koko, kiinteä suhde tai kiinteä koko

Kahden valitun alueen yhteinen alue näytetään.

Uusi valinta vähennetään edellisestä valinnasta.

Uusi valinta lisätään edelliseen valintaan.

Uusi valinta korvaa edellisen valinnan eli valinta lähtee alusta.



Paint.net – Valinnan kopiointi

1. Valitse alue suorakulmainen valintatyökalulla eli 

paina hiiren vasen painike pohjaan ja liikuta hiirtä 

vinoittain. Lopuksi vapauta hiiren vasen painike.

2. Ota komento: MUOKKAA | KOPIOI.

3. Aukaise tyhjä kuva komennolla: TIEDOSTO | UUSI

4. Valitse kuvan koko, esimerkiksi: Leveys: 1600 pikseliä 

ja Korkeus: 1200 pikseliä. Kuittaa OK:lla.

5. Ota komento: MUOKKAA | LIITÄ UUTEEN TASOON. 

(Miksi liitä uuteen tasoon on parempi kuin pelkkä 

liitä?)

Sopiva kuvan koko on yleensä 

noin 1000 … 3000 px.

Näet tästä kuvan koon 

miljoonina (Mega) tavuina.



Paint.net – Valinnan muokkaus

Voit venyttää kuvaa leveämmäksi tai kapeammaksi.

Voit muuttaa kuvan kokoa. Huomio: Jos pidät vaihto - eli Shift-

näppäimen pohjassa, niin kuvasuhde ei muutu.

Voit nostaa kuva eri paikkaan.

Voit venyttää korkeammaksi tai matalammaksi.

Voit vetää reunan yli, jolloin kuva peilautuu.

Voit zoomata näkymää suuremmaksi ja pienemmäksi, kun pidät CTRL-

painikkeen pohjassa samalla kun pyörität rullahiirtä.

Voit pyörittää kuvaa kahvasta, joka on hieman kauempana.

Voit siirtää pyörityskeskipistettä.



Paint.net - Alavalinnat 
Alavalinnoilla voidaan yhdistää uusi ja edellinen valinta eritavalla. Kun laitat alavalinnasta asetuksen: 
Lisää valintaan, niin uusi valinta lisätään edelliseen valintaan. Lopputuloksena on näiden kahden 
valinnan valinnat yhdessä. 

Vähennä uusi valinta 
edellisestä

Leikkaa eli näytä uuden ja 
edellisen valinnan yhteinen alue

Käänteinen valinta eli vähennä leikattu 
alue pois yhteisestä valinnasta.



Paint.net – Siirrä valintaa
Jos ylempi Siirrä valintaa- työkaluista on valittuna, niin tällöin valittu alue siirtyy uuteen paikkaan.

Jos alempi Siirrä valintaa- työkaluista on valittuna, niin tällöin valinta siirtyy uuteen paikkaan.



Paint.net - Lassotyökalu
Lasso-valintatyökalulla voit valita kohteen kuljettamalla hiiren kursoria, samalla kun pidät hiiren vasenta 
painiketta pohjassa, valitun alueen ympäri. Lasso työkalu sopii tilanteisiin, joissa kohde ja tausta ovat 
värisävyltään samankaltaiset. 

Lisää valintaan

Vähennä valinnasta

Alavalinnat lisää ja poista valinnasta on kätevä keino paikata 
Lasso-valintatyökalulla tehtyä valintaa.



Paint.net - Soikiovalintatyökalu
Siirrä tarvittaessa kahvaa valinnassa.

Soikio-valintatyökalulla voidaan valita ympyränmuotoisia alueita. Piirrä valinta painamalla hiiren vasen painike 
pohjaan ja liikuttamalla hiirtä vinoittain. Valinta ei useinkaan ensimmäisellä kerralla satu kohdalleen, jolloin  
kannattaa siirtää valintaa alemmalla Siirrä valintaa-työkalulla.



Paint.net - Taikasauvavalintatyökalu

Siirrä Toleranssi palkkia, 

kunnes hyvä

Napsauta hiirellä 

yksiväristä taustaa. MUOKKAA | KÄÄNNÄ VALINTA

Taikasauva työkalu soveltuu kohteisiin, 

joissa joko kohde tai tausta on yksivärinen. 

Valitse ensin taikasauvatyökalu. Napsauta 

kohdetta tai taustaa hiiren vasemmalla 

painikkeella. Siirrä Toleranssi arvo 

sopivaksi. Jos napsautit taustaa, niin siinä 

tapauksessa lopuksi sinun pitää kääntää 

valinta komennolla: Muokkaa | Käännä 

valinta.

Kokeillaan valita koira suoraan Taikasauva-

valintatyökalulla. Koira ei ole täysin 

yksivärinen, joten siihen jää helposti reikiä, 

kun käytät Taikasauvavalintatyökalua.  Nämä 

kolot on kuitenkin helppo paikata 

Lassovalintatyökalulla, kun alavalintana on 

Lisää valintaan. 


