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Pikseli
Digitaaliset kuvat koostuvat pikseleistä. Pikseli tar-
koittaa väripistettä eli pienintä mahdollista palikkaa, 
josta kuva koostuu. 

Resoluutio 
Resoluutio tarkoittaa sitä, kuinka monta kuvapistet-
tä on pituusyksikön sisällä. Yleisesti käytetty mitta-
yksikkö on tuuma.  Tällöin resoluution tunnus on ppi 
eli pixels per inch. Tällöin esimerkiksi 72 ppi tarkoit-
taa, että neliötuumalla on 72 pikseliä. 

B(r)ittiavaruus

Vasemmalla on alkuperäinen valokuva ja oikealla lähikuva turkista. Kuvassa näkyvät neliöt ovat pikseleitä.

Nämä kaksi kuvaa ovat fyysisesti samankokoisia, mutta vasemmalla on vähemmän pikseleitä kuin oikean 
puoleisessa kuvassa.

Diginäyttö vs. painotyö
Tietokoneen näyttö kykenee näyttämään näyttä-
mään vain 72 pikseliä tuumalla kun taas painotyös-
sä vaadittava luku on 300 pikseliä tuumalle. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että samankokoinen 
alue paperilla ja näytöllä ovatkin pikselimäärältään 
aivan erisuuruisia. Ero johtuu siitä, että näytön ku-
vapisteet eli valopisteet ovat paljon suurempia kuin 
painokoneen painamat pisteet.

Monet meistä ovat varmasti joutuneet enemmän tai vähemmän tekemisiin hankalien kuvakysymysten kans-
sa. Mitä tarkoittaa resoluutio? Mistä tiedän, minkä kokoinen kuva on? Digitaalinen painotekniikka on tuonut 
ison joukon termejä ja käsitteitä, mitkä helposti jäävät vain ammattilaisten tietoon, vaikka jokainen meistä 
joutuukin olemaan tekemisissä niiden kanssa.  Jotta saisimme ihanat kissamme loistamaan Brittipostin ku-
vissa, käydään tässä artikkelissa läpi painotekniikan perusteita sekä ohjeet kuvien kanssa työskentelyyn. 
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Miksi lehtikuvat ovat niin pieniä?
Useimmiten ihmetellään, miten näytöllä suuri kuva 
ei olekaan suurena lehdessä. Vastaus tähän ongel-
maan on juuri tämä resoluutio. Esimerkiksi otet-
takoon valokuva joka näytöllä on 10 cm x 7 cm ja 
sen resoluutio on 72. Kun tämä valokuva siirretään 
paino-ohjelmaan, se pienenee huomattavasti, koska 
vaadittava resoluutio on 300 ppi. 

10 cm x 7 cm

2,5 cm x 1,7 cm

Kuvien koko
On hyvä pitää mielessä, että kännykällä otetut kuvat 
ovat usein pienikokoisia kuvia pikselimäärältään, 
joten niiden painaminen lehdessä suurikokoisina on 
usein haasteellista. Useimmat internetsivustot myös 
automaattisesti pienentävät kuvia, joten kuvia ei 
kannata ladata esimerkiksi Facebookista, blogeista 
tai muilta nettisivuilta. Myös erilaiset chat-sovelluk-
set kuten WhatsApp voivat pienentää kuvaa. Varmin 
tapa siis löytää iso kuva on ottaa kuvat suoraan 
kamerasta tietokoneelle tai jos kuvat eivät ole itse 
otettuja, niin pyytää kuvaajaa lähettämään sähkö-
postilla originaalit kuvatiedostot painotyötä varten.
  

Resoluutio 300 Resoluutio 72
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Suuntaa antavat ohjeistukset koon suhteen:
Kuvan koko  
lehdessä

Mitat kuvapis-
teinä

Koko sivu A4 3500 x 2400
Puolikas sivu 2400 x 1600
9 x 6 cm 1000 x 700

Kuinka saan koon selville?
Kuvan koon saa selville klikkaamalla hiiren oikealla 
painikkeella kuvan kuvaketta. Valikosta valitaan 
ruutu ”Ominaisuudet”. Uudesta ikkunasta valitaan 
välilehti ”Tiedot”, josta näkee kuvan kuvapisteinfor-
maation.  Edellisen sivun esimerkissä tarkastellaan 
10 cm x 7 cm kuvaa 72 resoluutiolla. Tällöin kuvat 
mitat kuvapisteinä ovat 227 x 162 ppi. Vertailun 
vuoksi vieressä on saman kuvan 300 resoluutioisen 
version tiedot, jonka mitat ovat 827 x 590 ppi.

Kuinka lähetän kuvat?
Kuvien lähettäminen Brittipostiin tapahtuu totut-
tuun tapaan sähköpostitse liitetiiedostoina britti-
posti@gmail.com. Sähköpostien liitetiedostojen sal-
littu koko vaihtelee eri palveluntarjoajien mukaan. 
Mikäli oma sähköpostilaatikkonne ei kykene lähettä-
mään kuvaa sen suuren koon vuoksi, on mahdollista 
käyttää kuvan lähetykseen niin kutsuttua pilvipalve-
lua kuten wetransfer.com.  Kyseisen palvelun käyttö 
on yksinkertaista ja mahdollistaa suurten kuvamää-
rien tai suurten tiedostojen lähettämisen ilman, että 
sähköposti tukkeutuu. 

Syksyiset terveiset
Toivottavasti  tämä artikkeli selkeytit hiukan b(r)itti-
avaruuden saloja ja pääsemme nauttimaan entistä 
helpommin ihanien brittiemme kuvista Brittipos-
tissa. Brittipostin taittaja toivottaa kaikille brittien 
ystäville hyvää lähestyvää joulun aikaa sekä uutta 
vuotta 2016!

Terveisin
Milja Ravantti


