
Kuvan lisääminen artikkeliin

Olet kirjoittamassa Joomlaan artikkelia ja haluat lisätä kuvan sen kylkeen. Kuvan lisääminen 
tuottaa usein hankaluuksia. Yleisin ongelma on varmasti se, että lisättävä kuva on liian suuri 
mittasuhteiltaan. 

1. Painetaan ”Lisää tai muokkaa kuvaa” - painiketta

Painikkeen tunnistaa pienestä keltaisesta tähdestä.

2. Varmistetaan, että olemme oikeassa hakemistossa

Usein mediakansion juuri on täynnä kaikkia mahdollisia kuvia, joita sinne on lisätty aikojen alusta
asti. Haluamme pitää kansion siistinä, joten luodaan uusi kansio nimeltä artikkelikuvat. Kun olet
luonut uuden kansion, sen pitäisi ilmestyä kansionäkymään. Valitaan kansio painamalla sitä kerran.

3. Ladataan kuva 
palvelimelle

Painetaan ”Lataa kuva”-
painiketta. Nyt voit pudottaa 
kuvan työpöydältäsi avautuvan 
ikkunan päälle. Myös 
painamalla ”Selaa”-painiketta 
voit lisätä kuvan. Voit toki 
ladata palvelimelle kerralla 
useamman kuvan jos haluat.

Paina ”Lataa” kun olet valinnut 
riittävästi kuvia. Jos kaikki 
sujuu onnistuneesti, kuvat 
ilmestyvät valitsemaasi 
hakemistoon.

4. Tarkistetaan kuvan koko

Lisäämäsi kuvan pitäisi olla nyt valittuna, jolloin näet oikealla mm.
kuvan esikatselukuvan ja muita tietoja. Katsotaan kuvan mittasuhteita.
Jos ne ovat luokkaa yli 1000x1000, on kuva varmasti liian suuri eikä sitä
kannata vielä lisätä artikkeliin. Muokataan kuvan kokoa painamalla
”Muokkaa kuvaa”-painiketta.



5. Laajennettu kuvatyökalu – muokkaa kuvaa

Nyt pitäisi avautua ikkuna, jossa kuvasi näkyy suurempana. Oikealla palkissa on käytössäsi olevia 
muokkaustyökaluja. Voit myöhemmin kokeilla rajausta, kiertoa tai tehosteita, mutta nyt muutetaan 
kuvamme kokoa. Kun ”Muuta kokoa” on valittu, huomaat että työkalu on syöttänyt ehdotuksensa 
kuvan uusista mittasuhteista, mikä on kätevää. Painetaan ”Käytä”, ja alhaalta ”Tallenna”. Voit 
valita tiedostonnimeksi vaikka ”kuva_pienempi” jos haluat säilyttää alkuperäisen kuvan 
sellaisenaan. Kun olet valmis, sulje ikkuna jolloin olet taas laajennetun kuvatyökalun näkymässä. 
Valitse nyt hiirellä painamalla kuva ja huomaat sen uudet mittasuhteet. Nyt voit painaa ”Lisää”-
painiketta alhaalla, minkä seurauksena valitsemasi kuva ilmestyy artikkeliin. Voi olla että kuva on 
vieläkin vähän liian iso, mutta voit nyt pienentää sitä ”vetämällä kulmista”.
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