
Värit ja sävyt 
 

Värinhallinta 

Lue artikkeli  http://www.pikseli.fi/pdf/pikseli03_5861.pdf ja vastaa kysymyksiin 

1. Mitä värinhallinta digitaalisessa kuvauksessa/kuvankäsittelyssä tarkoittaa? 

2. Miksi värinhallinta on tärkeä (4 hyötyä)? 

3. Mitä tarkoittaa 

 RGB 

 CMYG 

 ICC 

 Laiteprofiili 

Vastaukset tekstitiedostona hooverille! 

Photoshopin värihallinta-asetukset 

Photoshopissa värihallinta-asetukset löytyvät 

Edit - Color Settings.  

Settings-valikosta löytyy valmiiksi määritetyt 

väriprofiilit. Näistä tärkeimmät ovat: 

 Europe Prepress 3 on tarkoitettu 

kuvankäsittelyyn, kun kuvat on 

tarkoitettu tulostettaviksi tai 

painettaviksi Euroopassa  

 Europe Web/Internet 2 on tarkoitettu 

Web-grafiikkaa varten, kuvien katseluun 

sähköisessä muodossa 

Working Settings: 

 RGB:  määrittää mitä näytössä näkyy, yleensä kannatta käyttää: 

o Adobe RGB silloin, kun käytät CMYK-tilaa tulostettaviin tai painettaviin kuviin 

o sRGB IEC61966-2.1, silloin, kun kuvia valmistellaan sähköiseen katseluun 

 CMYK: määrittää kuinka Photoshop muuttaa kuvan CMYK-väriavaruuteen 

 Gray: kuinka Photoshop esittää harmaasävykuvia 

 Spot: liittyy painossa tulostamiseen 

Color Management Policies määrittää kuinka Photoshop lukee kuvatiedostojen mukana kulkevia 

väriprofiileja 

 Off, värihallinta pois, tätä ei kannata käyttää 

 Preserve Embedded Profiles pitää kuvien profiilit ennallaan (tämä yleensä riittää) 

 Convert to working X tarvittaessa Photoshop muuttaa kuvatiedoston mukana olevan 

väriprofiilin vastaamaan Photoshopin värimhallinnan mukaista väriprofiilia 



Pipetti (Eyedropper) 

Kuvassa olevan värisävyn voi tarkasti ottaa Pipetti-työkalulla

. 

Ennen Pipetti-työkalun käyttöä sen herkkyyttä kannattaa vähän 

muuttaa:Options-palkista muuta näytteen koko (Sample Size) 3 

by 3 Average. Tällöin ohjelma laskee värin keskiarvon 3x3 

pikselin alueelta 

Kun Pipetti-työkalulla valitaan väriä, niin ohjelma näyttää 

tilapäisen väriympyrän. Kun pidät hiiren ykköspainiketta pohjassa ja 

liikutat hiirtä, yläpuolella (kuvassa keltainen) näkyy pipetin tämän 

hetkisen paikan väri. Alapuolella näkyy aiemmin valittu, hiirellä 

napsautettu, väri (alkaen Photoshor CS5) 

Värinäytepisteet 

Värinäytepisteillä voi seurata värikorjailujen vaikutusta tietyissä 

kohdissa. Värinäytepisteet asetetaan Värinäyte-työkalulla(Color 

Sampler Tool) . Sillä voi asettaa enintään neljä näytepistettä. 

Pisteiden väriarvoja voi seurata Info-ikkunassa.  

Tämä työkalu on hyvä apu, kun säädetään ihon väriä 

  



Ihon sävyn säätäminen 

Esimerkissä ihosta poistetaan liian punaisesta ihosta magentaa ja keltaista. Syaanilla säädetään ihon 

harmautta, musta säätää ruskettuneisuutta. 

1. Avaa Adjustment-paneeli ja valitse Selective Color. Uusi säätö-taso ilmestyy tasoihin 

2. Valitse Color Sampler -työkalu ja valitse kuvasta kaksi 

värinäytepistettä (punaiset viivat esimerkissä). Etsi hyviä 

vaaleita kohti, ei varjoja eikä huippukohtia. 

3. Valitse Info-paneeli ja muuta molempien pisteiden arvot 

RGB:stä CMYK:ksi (Kuva säillyy RGB-muodossa) 

4. Vaihda Selective Color -muodoksi Absolute 

Relative säätää hellävaroen, Absolute voimakkaammin 

5. Color-valinta Punainen ja säädä cyan, magenta, yellow ja Black 

Vaalean pohjoisen ihon vaaleat kohdat ovat suurin piirtein seuraavat:  

Syan muutamasta prosentista reiluun kymmeneen prosenttiin 

Magenta ja Yellow 30...40% Yellow vähän enemmän 

Black 0...muutama prosentti 

  

  



Värin puhdistaminen 

Likaisen päävärin värin (voi puhdistaa vähentämällä värin harmaakomponenttia. Mitä vähemmän 

värissä on harmaakomponenttia sen puhtaampi se on) 

Vihreä

Vihreän 

harmaakom-

ponentti on 

magenta

Sininen

Sinisen 

harmaakom-

ponentti on 

keltainen

Punainen

Punaisen 

harmaakom-

ponentti on 

syaani

 

1. Valitse Color Sampler -työkalulla kuvasta värit, jota haluat säätää ja muuta RGB CMYG:ksi 

kuten ihon värin säädössä. Esimerkissä omenan punainen ja lehtien vihreä väri kaipaa 

korjausta 

2. Valitse säädettävä väri, jota haluat säätää (Reds, Greens,...) 

3.  Säädä harmaasävyväriä (kuvassa yllä) niin, että väri puhdistuu. 

4. Käy läpi kaikki tarpeelliset värit. Kuvassa voi olla useita "puhdistettavia värejä" 


