
Tiedostojen ja kokonaisten kansioiden lisääminen Google Driveen (Helka ry -ohje)

Google Drive on Googlen tarjoama pilvipalvelu tiedostojen etäsäilytykseen. Ilmaisversio tarjoaa 15GB 
säilytystilaa ja toimii helposti jo olemassa olevilla Google-tunnuksilla (jos omistat esim. Gmail-
sähköpostiosoitteen).

Aloittaaksesi Google Driven käytön, mene osoitteeseen https://www.google.fi/drive, skrollaa sivun 
alaosaan ja paina sinistä Siirry Google Driveen -nappia. Jos olet jo kirjautuneena selaimella esim. Gmailiin, 
siirryt automaattisesti omaan Google Drive kansioosi. Muuten valitset tässä välissä haluamasi Google-tilin 
ja syötät salasanan, tai jos ei ole Google-tiliä, luot uuden.

Lopulta avautuu Driven perusnäkymä. Jos olet käyttänyt Drivea aiemmin, täällä saattaa olla jo tiedostoja 
(vasemmalta alhaalta näet vapaan tallennustilan).

Lisätäksesi uuden yksittäisen tiedoston, paina vasemmalta Uusi-nappia (jossa värikäs plusmerkki). Valitse 
avautuvasta valikosta “Tiedoston lähetys”. Voit myös halutessasi luoda uuden kansion ylimmäisestä 
vaihtoehdosta. Kansiot näkyvät tiedostojen yläpuolella ja ne avataan kaksoisklikkaamalla.

https://www.google.fi/drive


Kansioiden sisään voit samalla lailla Uusi-napista lisätä tiedostoja, näin ne pysyvät paremmin järjesteltyinä.

Valittuasi “Tiedoston lähetys” avautuu tietokoneesi tiedostonäkymä. Selaa ja valitse haluamasi tiedosto ja 
paina “Avaa” (tai kaksoisklikkaa tiedostoa). Drive alkaa ladata tiedostoa palvelimelleen ja ruudun 
alareunassa pitäisi näkyä pieni latausikkuna.

Kun tiedosto on ladattu Driveen, seuraavaksi pitää saada sen jaettava osoite, johon linkittää omalta 
sivustolta.

Valitse tiedosto Drivessa klikkaamalla sitä kerran. Oikealle yläkulmaan ilmestyy valikko, paina ensimmäistä 
kuvaketta (näyttää vähän ketjunpätkältä):

Kuvaketta painettaessa, Drive laittaa automaattisesti linkin jakamisen kyseiseen tiedostoon päälle (kuka 
tahansa, jolle linkki tiedostoon annetaan, saa tarkastella tiedostoa) ja kopioi osoitteen leikepöydälle. Linkin
osoitteen saat aina näkyville painamalla ketjukuvaketta uudelleen, osoite ei muutu miksikään kun se on 
kerran annettu.

Voit nyt liittää tiedoston URL-osoitteen haluamaasi paikkaan, esim. linkittää kuvan Wordpress-sivuiltasi 
osoittamaan PDF-tiedostoon, joka sijaitsee Google Drivessasi.



Voit myös lisätä kokonaisia kansioita tietokoneeltasi yhdellä kerralla valitsemalla Uusi-napin valikosta 
“Kansion lähetys” ja valitsemalla tietokoneeltasi halutun kansion. Google Drive luo automaattisesti uuden 
kansion näkymäänsä, joka sisältää kaikki tietokoneelta ladatun kansion sisältämät tiedostot. 

Voit linkittää kansioon samoin kuin yksittäiseen tiedostoonkin, tällöin linkkiä klikatessa vierailija pääsee 
selaamaan kaikkia kyseisen kansion sisältämiä tiedostoja (mutta ei mitään muuta Driven sisältöä, ellet ole 
niin sallinut).  Ks. kuva:

Tämä vaihtoehto on hyvä, jos halutaan esimerkiksi jakaa kokonainen arkisto vanhoja jäsenlehtiä 
selailtavaksi kerralla, linkittämättä jokaista tiedostoa erikseen.


