
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 3: Hiiren hallinta, PAINT bittigrafiikkaa



Hiiren toiminnot

HIIREN OIKEA PAINIKE

Hiiren oikean painikeen 
painaminen tuo esille yleensä 

valikon, jossa on erilaisia 
toimintoja, kuten esimerkiksi: 

leikkaa / kopioi / liitä 

HIIREN VASEN PAINIKE

Hiiren vasemmalla 
painikkeella hyväksytään 
käskyjä ja komentoja joita 

voi valita valikosta. 
Vinkki: Kosketusnäytössä kaksi 
sormea on sama asia kuin hiiren oikea 
painike.

Kuva: pixabay

CTRL + RULLAHIIRI

Kun pidät CTRL painiketta
pohjassa ja samalla pyörität

rullahiirtä, niin kuva/työpöytä 
suurenee ja pienenee.

RULLAHIIRI

Rullahiirtä pyörittämällä voit 
liikkua ylös ja alas. Joissain 
ohjelmissa myös rullahiiri 

toimii painikkeena.



PAINT

Leikkaa

Kopioi

Liitä

Valitse alue

Muuta kokoa

Rajaa
Peilaa

Kierrä

Pyyhin

Kynä
Värivalitsin

Täyttö

Teksti

Suurennuslasi

Sivellin

Muodot eli
valmiit
kuviot Täyttö

Reuna
Reunaviivan koko

Täyttöväri (hiiren oikea painike)
Reunaviivan väri (hiiren vasen painike)



PAINT

KYNÄTYÖKALU

Piirtäminen alkaa, kun painat hiiren vasemman 

painikkeen pohjaan ja loppuu kun vapautat hiiren 

vasemman painikkeen

SIVELLINTYÖKALU

Piirtäminen alkaa, kun painat hiiren vasemman 

painikkeen pohjaan ja loppuu kun vapautat hiiren 

vasemman painikkeen. Huomaa, että alavalintana on 

erilaisia siveltimiä. Erilainen sivellin valitaan hiirellä 

klikkaamalla.

Huomio: jos olet valinnut 2 värin, niin voit piirtää myös hiiren 
oikea painike pohjassa.



PAINT
MUODOT: VIIVA

Viivatyökalulla piirretään suoria viivoja. Piirtäminen alkaa, kun painat 

hiiren vasemman painikkeen pohjaan (viiva alkupiste) ja loppuu kun 

vapautat hiiren vasemman painikkeen (viivan loppupiste). Huomaa, että 

alavalintana on eri paksuisia viivoja. Jos haluat pakottaa viivan 

vaakasuoraan, niin silloin pidä SHIFT -painiketta pohjassa 

näppäimistössä, kun piirrät. 

MUODOT: KÄYRÄ

1. Piirrä ensin suoraviiva kuten edellä eli kun painat hiiren vasemman 

painikkeen pohjaan (viiva alkupiste) ja loppuu kun vapautat hiiren 

vasemman painikkeen (viivan loppupiste).

2. Tartu nyt hiirellä viivaan eli liikuta hiirtä poikittain samalla kun pidät 

hiiren vasemman painikkeen pohjassa. Vapauta hiiren vasenpainike, 

kun viiva on oikeassa muodossa.

3. Tee sama uudestaan eli liikuta viivaa poikittain jossain toisessa 

pisteessä.



PAINT
MUODOT: ELLIPSI

Työkalu on tarkoitettu ellipsin tai ympyrän piirtämiseen. Aloita piirtäminen 

painamalla hiiren vasen painike pohjaan. Liikuta hiirtä vinoittain. Kun oikea 

koko on löytynyt, niin vapauta hiiren vasen painike. Huomio: Pitämällä 

SHIFT –painiketta pohjassa samalla kun piirrät, niin saat pakotettua ellipsin 

ympyräksi.

MUODOT: SUORAKULMIO

Työkalu on tarkoitettu suorakulmion tai neliön piirtämiseen. Aloita 

piirtäminen painamalla hiiren vasen painike pohjaan. Liikuta hiirtä vinoittain. 

Kun oikea koko on löytynyt, niin vapauta hiiren vasenpainike. Huomio: 

Pitämällä SHIFT –painiketta pohjassa samalla kun piirrät, niin saat 

pakotettua suorakulmion neliöksi.

Vinkki: Muuttelemalla reunaviivaa ja 
täyttöä ja värejä voit luoda eri 
vaikutelmia täyttökuvioihin.



PAINT
MUODOT: MONIKULMIO

1. Piirrä ensin suora viiva samalla tavalla kuin viivatyökalulla.

2. Liikuta hiirtä uuteen paikkaan ja napsauta kerran hiiren 

vasemmalla painikkeella. 

3. Kun napsautat kerran hiiren vasemmalla painikkeella kuvion 

lähtöpisteessä, niin piirtäminen lopetetaan (Suljettu kuvio). 

TEKSTITYÖKALU

1. Piirrä aluksi suorakulmio samalla tavalla kuin suorakulmion 

piirtotyökalulla.

2. Nyt voit kirjoittaa tekstiä laatikkoon. Laatikon kokoa voit 

vielä muokata nurkassa olevista pisteistä.

3. Kun haluat lopettaa kirjoittamisen, niin napsauta kerran 

hiiren vasemmalla painikkeella laatikon ulkopuolella.

Vinkki: Alavalintana on fontti, tekstin 
koko, lihavointi, kursivointi, alleviivaus, 
yliviivaus ja tasauspainikkeet.



PAINT
TÄYTTÖTYÖKALU

1. Valitse ensin täytettävä väri väripaletista napsauttamalla 

hiiren vasemmalla painikkeella valitsemasi värin yläpuolella.

2. Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella jonkin kuvion 

sisäpuolella, niin se alue täytetään valitulla värillä.

PYYHINTYÖKALU

Pyyhin työkalulla voidaan piirustusta kumittaa. Kumitus 

tapahtuu, kun pidät hiiren vasemman painikkeen pohjassa ja 

liikutat hiirtä.



PAINT
VALINTATYÖKALU

Valintatyökalulla voidaan valita piirtopöydällä oleva kuvio 

piirtämällä sen ympärille katkoviivat. Alavalintana on 

läpinäkyvyys.

Valintatyökalulla voidaan:

• Nostaa hiirellä raahaamalla kuvio uuteen paikkaan.

• Poistaa valittu kuvio Delete –näppäimistöllä.

• Monistaa valittu kuvio painamalla CTRL + C      ja 

CTRL + V       . 

• Voidaan kiertää         ja kääntää         valittua kuviota

Leikkaa

Kopioi

Liitä

Kierrä Käännä

Kopioi

Liitä


