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Lightroom CC

Lightroom ei ole perinteinen kuvankäsittelyohjelma. 
Vaan se on valokuvaajan ohjelma, joka sisältää 

valokuvaajan tärkeimmät työkalut.

Arkistointi, käsittely, tulostaminen ja esittäminen. Kaikki 
valokuvaajien tarvitsemat toimenpiteet saumattomasti 

yhdessä ohjelmassa.

Sisältää myös raw-kuvien kehitysohjelman ja yhteydet 
muihin ohjelmiin ja sosiaalisiin medioihin.
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Muutama esimerkki,
 miten voit vaikuttaa kuvaan 
säätämällä sitä Lightroomissa.
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Ohjelman hankkiminen

http://www.adobe.com/fi/products/photoshop-lightroom.html

http://www.adobe.com/fi/products/photoshop-lightroom.html
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Creative Cloud

http://www.adobe.com/fi/creativecloud.html

http://www.adobe.com/fi/creativecloud.html
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Creative Cloud

Koneellesi tulee ohjelma, jonka kautta pääset 
tekemään päivitykset ja Adoben pilvipalvelut



Tietokannat
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• Lightroomissa kuvia käsitellään siten, että ne tuodaan Lightroomin 
tietokantaan ennen kuin niille varsinaisesti tehdään mitään 
Lightroomissa. Tietokanta rakentuu käytännössä kahdesta tiedostosta, 
varsinaisesta tietokantatiedostosta (.lrcat) sekä esikatselukuvista 
(.lrdata), joka näyttää Windowsissa kansiolta, mutta Macissä yksittäiseltä 
modulaariselta tiedostolta. 

Tietokanta NäyttökuvatKuvat



21

Mihin tiedostot
Ohjelma Tietokannat Kuvat Turvatallennus 

tietokanta ja 
kuvat

Ohjelmat 
-kansiossa

Omalla koneella 
käynnistyslevyllä

Omalla koneella 
tai erillisellä 
kiintolevyllä

Eri kiintolevyllä 
kuin kuvat ja 
tietokanta

Camera Raw 
Cache Settings

Omalla koneella 
missä on 

muutkin cachet 
(väliaikaiset)

Määritellään 
asentaessa

Määritellään 
preferences

Määritellään 
preferences

Kuvia 
tuodessa

Kun ohjelma 
suljetaan



Asetukset
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• Perusasetukset on syytä käydä läpi ennen ohjelman käyttöönottoa, niissä 
määritellään kuvien tuomiseen, käsittelyyn, säilyttämiseen ja 
käyttöliittymään liittyvät tiedot



Ohjelman personointi
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• Voit personoida ohjelman näkymää omalla nimellä, logolla 
ja vaihtaa valikoiden tekstityylin haluamaksesi



Yleiset asetukset
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• Määrittele mitä tietokantaa 
käytetään, kun ohjelma 
avataan. Tietokantoja voi 
olla useita. 

• Tämän voi ohittaa ohjelmaa 
avatessa painamalla alt-
näppäintä, silloin ohjelma 
kysyy, mikä tietokanta 
avataan.



Kehitysasetukset
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• Oletuksena tehtävät 
kehitysasetukset 

• Esimääritysten 
tallennuspaikka 

• Eri oletusasetusten 
palauttaminen 

• Täällä ei kannata rastittaa 
mitään



Editointi muissa ohjelmissa
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• Editointiasetukset 
Photoshopin kanssa 

• Editointiasetukset muiden 
ohjelmien kanssa 

• Pinoa alkuperäisen kanssa 

• Lightroomin ulkopuolella 
editoitavien tiedostojen 
nimeäminen 



Tiedostojen käsittely
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• Dng-tiedostojen luomiseen 
liittyvät asetukset 

• Avainsanojen erottelu 
toisistaan 

• Erikoismerkit nimissä 

• Camera Raw 
-välimuistiasetukset 

• Video -välimuistiasetukset 



Dng-tiedostomuoto
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Kameroissa voidaan käyttää monia erilaisia raakamuotoja, 
joiden määrityksiä ei ole julkaistu. Tämä tarkoittaa, että eri 
ohjelmistosovellukset eivät pysty lukemaan kaikkia 
raakatiedostomuotoja. Sen takia näiden tuotekohtaisten 
raakatiedostojen käyttämisessä pitkäaikaisena 
arkistointiratkaisuna on riski ja näiden tiedostojen jakaminen 
monimutkaisten työnkulkujen aikana on vieläkin haastavampaa. 

Tämän ongelman ratkaisu on Digital Negative (DNG), joka on 
julkisesti saatavana oleva arkistointimuoto digitaalikameroiden 
luomille raakatiedostoille. DNG korjaa yksittäisten 
kameramallien tuottamien raakatiedostojen avoimen 
standardin puutteen. Se auttaa varmistamaan, että 
valokuvaajat pystyvät käyttämään tiedostojaan myös 
tulevaisuudessa. Ei sidecar tiedostoa.



Käyttöliittymäasetukset
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• Paneelien ulkonäkö 

• Lights out -tilan ulkonäkö 

• Lightroom -ikkunoiden 
ulkonäkö 

• Avainsanojen syöttämisen 
asetukset 

• Filminauhan asetukset 

• Zoomauksen keskittäminen 
ja indeksifonttien 
käyttäminen 



Näytönohjainkortti
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Jos koneessasi on 
näytönohjainkortissa prosessori, 
niin Lihgtroom osaa käyttää sitä 
suorituskyvyn parantamiseen.



Suorituskyvyn parantaminen
Uusin ohjelmaversio 

Ylitä vähimmäisvaatimukset 

Käytä nopeaa kiintolevyä 

Varmista, että kiintolevyssä on riittävästi tyhjää tilaa 

Nopea näytönohjain 

Käytä 64-bittisessä tilassa 

Muodosta 1:1 esikatselukuvat ja pidä ne mahdollisimman pitkään 

Pidä esikatseluvälimuistitiedostot (…..Previews.lrdata) ja luettelotiedostot (……lrcat) 
samassa kansiossa 

https://helpx.adobe.com/fi/lightroom/kb/optimize-performance-
lightroom.html#main_Graphics_cards
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https://helpx.adobe.com/fi/lightroom/kb/optimize-performance-lightroom.html#main_Graphics_cards
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Lightroom mobile
• Jos sinulla on Adobe 

Creative Cloud -tili niin voit 
sen kautta käsitellä kuvia 
mobile laitteilla, kännykällä 
ja tapletilla 

• Ohjelma yhdistetään tiliin 
ja laitetaan synkkaus päälle 

• Mobile kuvien on oltava 
Smart Preview -muodossa 

• http://www.adobe.com/fi/
products/lightroom-
mobile.html

http://www.adobe.com/fi/products/lightroom-mobile.html
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Lightroom Network

• Tätä et todennäköisesti 
tarvitse. Tätä 
välityspalvelinyhteyttä 
käyttävät isot firmat 
omassa tai vuokratussa 
palvelimessa.



Tietokanta-asetukset
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• Lightroom perustuu tietokantoihin  LR:n Catalog-tiedostoihin. Kuvat 
tuodaan Lightroomin tietokantaan, eikä alkuperäisille kuville tehdä 
mitään. Kuviin tehtävät säädöt ovat viittauksina ja arvoina 
tietokannassa. 

• Kuvat sijaitsevat omissa kansioissaan, niin kuin haluat ne järjestää. Kun 
kuvat tuodaan tietokantaan, niin ne säilyvät edelleen samassa paikassa. 
Tietokantaan tulee vain tieto paikasta ja mahdolliset säädöt.



Yleiset  
tietokanta-asetukset
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• Tietokannan sijainti 

• Kuinka usein tehdään 
turvatallennus



Esikatselukuvat
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• Kuvan koko pitempi sivu, 
määritä oman näytön 
mukaan 

• kuvien laatu 

• milloin poistetaan 

• tuontioperaatioiden 
numeroinnin lähtökohta



Metatiedot
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• Lightroom ehdottaa aiemmin 
tuotujen perusteella 

• Tallennetaanko metatiedot 
kuvan sisälle 

• Tallennetaanko 
metatietomuutokset 
automaattisesti XMP-
tiedostoon 

• GPS-osoitetiedot 

• GPS-osoitetietovaraus 

• Muuttaa virheellisiä 
aikaleimoja



XMP
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Adobe XMP (Extensible Metadata Platform) on avoin standardeihin perustuva 
teknologia, joka edistää metadatan (tiedostojen kuvaustietojen) keräämistä, 
säilyttämistä ja vaihtamista digitaalisen median ja työnkulkujen välillä.  

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tekemäsi metadata muutokset siirtyvät 
myös muihin XMP:tä ymmärtäviin ohjelmiin (ainakin kaikki Adoben ohjelmat) 

Adobe XMP:n avulla voi: 

• hallita ja automatisoida mediaa entistä tehokkaammin, sillä sen avulla 
työryhmät voivat hienosäätää metadatan omien tarpeittensa mukaan 

• suojella nykyisiä ja tulevia teknologiasijoituksia 

• täysin hyödyntää, laajentaa ja räätälöidä toteutuksia 

• ilmaista tiedot XML-muodossa, jolloin käyttäjät ja tietoja käyttävät 
järjestelmät pystyvät tulkitsemaan niitä 

• säilyttää metadatan työnkulun jokaisessa vaiheessa.



Sidecar
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Jos käytät muuta tiedostomuotoa kuin Dng, 
niin XMP-tiedoista tulee erillinen 
kuvakohtainen tiedosto kuvakansioon, jossa 
on kerrottu ne metatiedot, joihin olet 
tehnyt muutoksia Lightroomissa.  

Tiedostoa kutsutaan Sidecariksi.



Library
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Kirjastomoduuli, jossa tehdään tiedoston hallinnat. 
Tuodaan, viedään ja luokitellaan kuvia, käsitellään 

metatietoja ja tehdään hakuja.



Metatietosetti
• Metatiedot ovat kuvaan 
liitettyjä tietoja kuvasta, 
kuvaajasta, kamerasta, 
tekijänoikeuksista, 
paikasta, muokkauksesta, 
luokittelusta... 

• Luo oma metatietosetti, 
joka liitetään 
automaattisesti kuviisi 

• Exif-tiedot kamerasta 

• Avainsanat ja IPTC-
standardin metatiedot 
kuvaajalta, muokattavissa 

• GPS-paikannustiedot
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Kuvien tuonti

• Voit tuoda kuvia suoraan 
kamerasta, muistikortilta, 
kovalevyltä, cd:ltä, dvd:ltä, 
toisesta tietokannasta 

• Kun tuot kuvia kamerasta tai 
tietokoneelta, käytä Import 
Photos... vaihtoehtoa 

• Kun tuot kuvia toisesta 
tietokannasta, käytä komentoa 
Import from Another Catalog...
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Tuontiasetukset
1. Valitse kuvalähde 

2. Miten tuot 

3. Mitä tuot 

4. Minkälainen 
esikatselukuva 

5. Uudelleen nimeys 

6. Kehitysasetukset ja 
metatietosetit, 
alustavat avainsanat 

7. Jos kopioit tai 
siirrät kuvia valitse 
kohde
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2.

1.

3.

4.

5.
6.

7.



Tuontiasetukset
Ensiksi valitaan mistä 
ja mitkä kuvat 
tuodaan tietokantaan 
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Tuontiasetukset
Toiseksi valitaan miten 
kuvat tuodaan 

- Copy as DNG, kopio 
ja muuttaa 
tiedostomuodon 
DNG:ksi 

- Copy kopio 

- Move, ei kopio vaan 
siirtää kuvat haluttuun 
paikkaa 

- Add, lisää kuvat 
tietokantaan, mutta ei 
tee kuville mitää. Ne 
jäävät sinne, missä 
olivat 
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Tuontiasetukset

1. Minkälainen esikatselukuva 

2. Rakennetaanko ”Smart Preview” 

3. Tuodaanko identtiset kopiot 

4. Tehdäänkö kopio kuvista jonnekin 

5. Nimetäänkö uudestaan 

6. Kehitysasetukset ja metatietosetit, 
alustavat avainsanat 

7. Jos kopioit tai siirrät kuvia valitse kohde
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Tuontiasetukset

Jos tuotaville kuville 
ei ole vielä sopivaa 
kansiota, niin voit 
tehdä sellaisen. 

Klikkaa + merkkiä ja 
sitten ”Create New 
Folder…”
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Library näkymät
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G (grid) kuvakenäkymä

N (survey) tarkastelunäkymä

C (compare) vertailunäkymä

sarkain häivyttää palkit 
nuolella voi vaihtaa canditaattia



Pinot

Ctrl+G (Cmd+G) 

Pinojen avulla voi 
selkeyttää kirjaston 
näkymää. Samasta 
aiheesta otetut kuvat 
voidaan pinota, että niistä 
näkyy kirjastoikkunassa 
vain päällimmäinen.
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Paneelit

Navigator, mitä näet kuvasta 

Catalog, kokonaiskuva aukiolevasta 
tietokannasta 

Folders, kansiorakenne 

Collections, virtuaalinen järjestys 

Publish Services, suorayhteys kuvapalveluihin ja 
sosiaaliseen mediaan
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Paneelit

Histogram 

Quick Develop, pikaoptimointityökalut 

Keywording, avainsanojen syöttö 

Keyword list, avainsanalista 

Metadata 

Comments
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Kuvien luokittelu

Kuvien luokitus voidaan tehdä 
joko grid näkymässä tai 
suurennusnäkymässä 

Tähdet 0-5 

Liput, P Flagged,  X Rejected, 
U Unflagged  

Värikoodit 6-9, värikoodisetit
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Tiedostohallinta
Kirjastomoduulin Folders-paneelin kansioille voi tehdä samanlaisia 
operaatioita kuin käyttöjärjestelmän kansioikkunoissa. Koska 
Lightroom toimii tietokantana, niin kannattaa kuvakansioita 
hallinnoida Lightroomin kautta, että tietokanta pysyy järjestyksessä.
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Kansiot
Kansioiden luominen, valitse 
Folders-paneelista kansio, 
jonka sisään haluat luoda 
uuden kansion. Hiiren oikealla 
napilla saat komennon ”Create 
Folder Inside...” 

Kansion siirtäminen. Valitse 
kansio, ota kiinni hiirellä ja 
siirrä uuteen paikkaan. Voit 
perua komennon Esc-
näppäimellä. 

Tiedostojen siirtäminen. Valitse 
hiirellä kuvat, ota kiinni ja 
vedä uuteen paikkaan. 
Peruminen Esc-näppäimellä.
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Kadonneiden etsiminen
Joskus kansioita tai kuvia tulee siirrettyä 
uuteen paikkaan. Silloin kansion tai kuvan 
vieressä on kysymysmerkki. Paina 
merkkiä, etsi ja valitse kadonnut kansio 
tai kuva. Ohjelma päivittää kansion tai 
kuvan oikeaan paikkaan. 

Tai voit etsiä ja siirtää kansion oikeaan 
paikkaan manuaalisesti. 

Kansioiden synkronointi. Napsauta 
kansiota hiiren oikealla painikkeella ja 
valitse Synchronize Folders, voit valita 
mitä tilanteessa tehdään ”tuo uusia tai 
löytyviä kuvia, synkronoi 
metatietomuutoksia”. 
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Kokoelmien käyttäminen
Kokoelmilla (Colletions) on 
mahdollista ryhmitellä erilaisten 
vaatimusten mukaan kuvia 
virtuaalisesti. 

Kokoelman luominen, napsauta 
Colletions-paneelin oikeassa 
nurkassa olevaa +painiketta, 
valitse Create Collection ja anna 
nimi. 

Voit tehdä myös Smart 
Collectionin ja valita ehdot, 
milloin kuvat menevät kansioon. 
Sinne kuvat lisääntyvät 
automaattisesti.
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Avainsanat
Avainsanat ovat kuviin 
tallennettavia metatietoja, joilla 
kuvataan yksinkertaisesti kuvien 
sisältöä. 

Sanojen avulla voit etsiä 
tietokannasta kuvia tai tehdä Smart 
Collection. 

Keywording paneelissa voit 
kirjoittaa kuvalle muutaman 
kuvaavan sanan pilkulla erottaen. 

Keywording List paneelissa voit 
valita jo aiemmin käyttämiäsi 
sanoja.
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Metatietojen 
päivittäminen
Kun tuot kuvia LR:n niin voit tarkistaa, että 
metatiedot ovat oikein ja lisätä kuvakohtaisia 
tietoja 

Voit antaa kuvalle otsikon (Title) ja kuvatekstin 
(Caption)
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Kuvien suodattaminen

Suodattamalla voidaan etsiä 
kuvia suuresta joukosta valituin 
kriteerein. 

Suodatus tapahtuu vasemman 
puoleisen paneelin valitussa 
ryhmässä (Catalog, Folders tai 
Collections). 

Suodattimina  voidaan käyttää 
Text, Attribute ja Metadata 
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Työjärjestys
1. Import, valitse mistä kuvat tuodaan  

2. Valitse kopioitko, siirrätkö vai lisäätkö  

3. Ruksaa kuvat, jotka haluat tuoda 

4. Määrittele näyttökuvatarkkuus ja tehdääkö ”Smart Previews” ja 
kopioidaanko myös toiseen paikkaa tuotavat kuvat 

5. Määrittele mahdolliset nimen muutokset  

6. Määrittele metadata asetukset, mahdolliset automaattiset säädöt ja 
kaikille tuotaville kuville sopivat avainsanat 

7. Määrittele mihin kuvat tuodaan tai tee uusi kansio tuotaville 

8. Import, tuo kuvat 

9. Poista epäonnistuneet kuvat ja tee kuvakohtaiset avainsanat ja arvio 
kuvat 1-5 tähdillä
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Näppäinoikotiet

• Ohjelman eri osiot 
alt+ctlr+1 = Library   alt+ctlr+2 = Develope alt+ctlr+3 = Map       alt+ctlr+4 = 
Book      alt+ctlr+5 = Slideshow     alt+ctlr+6 = Print      alt+ctlr+7 = Web

Muutamia näppäinkomentoja kannattaa opetella, tekee ohjelman käytön 
huomattavasti nopeammaksi.

Näkymät kirjastossa  
G = Grid, ruudukko      
E = Loupe, luuppi        
C = Compare, vertailu 
N = Survey, tarkastelu

Kuvien luokittelu kirjastossa  
0 - 5 = tähdet                         
6 - 9 = värikoodit                           
P = Flagged, liputettu             
X = Rejected, hylätty             
U = Unflagged, liputtamaton

Sarkain = sivupaneelit pois ja esiin 
T = työkalut pois ja esiin                 
F = siirtyminen näyttömodeissa       
L = seuraava valotmode                 
ctrl+i = kuvainfo

Kehitysosio D  
ctrl+’ = virtuaalikopio               
C = Crop, rajaus                          
Q = Spot Removal, roskanpoisto                     
K = Adjusment Brush, säätöharja 
G = Gratuated Filter, liukusäätö



Opetusfilmit

Helpoin tapa oppia ohjelmia on katsoa valmiita opetusfilmejä.    
Vaikka et osaisi kieltä, näet miten ohjelma toimii. 

https://helpx.adobe.com/fi/lightroom.html 

Adobe TV : http://tv.adobe.com/channel/how-to/lightroom-tutorials/ 

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=3G-sr2Wb570
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https://helpx.adobe.com/fi/lightroom.html
http://tv.adobe.com/channel/how-to/lightroom-tutorials/
http://www.youtube.com/watch?v=3G-sr2Wb570

