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Valokuvat puhelimesta tietokoneelle tai pilveen ja parhaat paperikuviksi

Puhelimella otetaan valtavasti valokuvia, mutta mitä jää jälkeemme. Tästä saa 
mielenkiintoisen harrastuksen, kun aloitat järjestellä ja arkistoida kuviasi. 

Puhelimen muisti täyttyy jossakin vaiheessa tai puhelin rikkoutuu, siis pelasta kuvasi 
ajoissa.

Parhaat kuvat kannattaa teettää paperikuviksi, sillä paperikuvat ovat nykyisin halpoja. 
Puhelimesta voi suoraan lähettää ja tilata paperikuvat kuvapalvelusta (Ifolor), mutta 
kannattaa mieluummin siirtää kuvat tietokoneelle ja valita säilytettävät kuvat. Kuvia voi 
myös korjata varsinkin niitä, joista tilaat paperikuvia.

Kuvat voi tallentaa pilvipalveluun, muistitikulle tai ulkoiselle kovalevylle.

Vaikka valitsisit pilvitallennuksen, pelkästään sen varaan ei kannata laskea. Palvelut 
eivät välttämättä ole ikuisia. Säilytä tärkeimmistä tiedostoistasi vähintään kahta 
kopiota eri tallennusvälineissä.

Miten kuvat siirretään puhelimesta tietokoneeseen tai pilveen?

Tästä lisää YLE:n Digitreenit sivuilla https://yle.fi/aihe/a/20-10002779
sekä https://support.google.com/photos/

Kätevin tapa kuvien siirtoon puhelimesta tietokoneelle on käyttää USB kaapelia. Puhelimesi
latauskaapeli on myös USB tiedonsiirtokaapeli, kun irroitat laturiosan kaapelista.

USB liitännän asetus kuvien siirtoon
(viereinen kuva on Samsung Galaxy J5 (2016) 
puhelimesta)

Kun yhdistät puhelimen USB kaapelilla 
tietokoneeseen, se näkyy asetusvalikossa.
Avaa asetusvalikko pyyhkäisemällä näytön 
yläreunasta suoraan alas. Nyt siellä on USB 
liitännän määritys, valitse ”siirrä kuvia”. Puhelin 
on nyt valmis kuvien siirtoon. Seuraavilla sivuilla
on Youtubesta löytyviä ohjevideoita kuvien 
siirtoon.
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Säilytettävien kuvien valinta ja korjailu

Kun kuvat on siirretty tietokoneelle, kannattaa valita säilytettävät ja poistaa tarpeettomat. 
Kuvia voi myös hieman siistiä, korjata valoisuutta tai värejä sekä rajata ja tallentaa nimellä, 
joka kuvaa sisältöä. Kuvat kannattaa myös talletta sisällön mukaan eri kansioihin.

Näihin korjailuihin on helppo työkalu Windowsin Valokuvat sovellus. Kuvankäsittelyyn 
löytyy paljon  työkaluja, mutta meille riittää nyt tämä. Korjaukset voi tehdä myös 
puhelimessa, mikäli ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta.

Paperikuvien tilaaminen kuvapalvelusta (esim. Ifolor)

Parhaat otokset kannatta teettää paperikuviksi, tavallisiksi kuviksi albumiin tai merkkipäivän
muistot kuvakirjaksi (perhejuhlat, sukukokoukset, lomamatka…)

Tehdään omista kuvista paperikuvatilaus Ifolor kuvapalvelusta.

Ensin pitää asentaa sovellus osoitteesta www.ifolor.fi Mene sivulle ja lataa välilehdeltä 
”Lataa ohjelmia” sovellus sille laitteelle, jota käytät. Voit tilata kuvat myös puhelimesta 
suoraan lataamalla sovelluksen.
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Youtube ohjevideoita valokuvien siirtoon Youtubesta löytyy ohjeita 
kaikenlaisiin tietotekniikan pulmiin 
sekä erilaisiin elämän tarpeisiin. 
Itse olen saanut apua Stihl 
moottorisahan teräöljypumpun 
korjaamiseen, auton etupyörän 
navan vaihtamiseen, DB traktorin 
voimanottoakselin tiivisteen 
vaihtoon ja moneen muuhun.

Video_1. Kuvat siirretään USB välijohdolla

https://www.youtube.com/watch?v=Qe1PIkEJlQM

Kätevin tapa siirtää kuvat 
puhelimesta tietokoneelle, on 
käyttää USB välikaapelia. Kaapeli 
on sama, joka on laturissa, otat 
vain laturiosan pois ja kytket 
johdon tietokoneen vapaana 
olevaan USB liittimeen. Katso 
video_1

Video_2. Kuvat siirretään Google Kuvat palvelun kautta

https://www.youtube.com/watch?v=XggfunLLeoM

Toinen tapa on siirtää kuvat 
”GoogleKuvat” sovelluksen kautta.
Android puhelimessa on valmiina 
”GoogleKuvat” pilvipalvelu, joka 
on oletusarvoisesti käytössä, 
halutessasi sen voi myös estää 
toimimasta. Puhelimella ottamat 
kuvat tallentuvat puhelimen 
muistin ohella myös 
”GoogleKuviin”. ”GoogleKuvat” 
pilvikansiosta voit ladata 
haluamasi kuvat tietokoneelle. 
Katso video_2

Video_3. Valokuvien siirto Bluetoothilla

https://www.youtube.com/watch?v=2prtqZkbFr4

Kolmas tapa siirtää kuvat on 
Bluetoothilla. Katso video_3. 
Tämä on kömpelö ja hidas.
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Video_4. Valokuvien kopiointi pilvipalvveluun (Google Kuvat)

https://www.youtube.com/watch?v=_fI_je_Slhg

Tässä videossa näytetään, kuinka
puhelimen kuvat siirretään Google
Kuviin, mikäli automaattinen 
talletus ei ole ollut aktivinen.

Video_5. Kuvien siirto iPhonesta tietokoneelle

https://www.youtube.com/watch?v=O4RJsHTWdo0

https://fi.ios-data-recovery.com/transfer-photo-from-iphone-to-
computer/

https://support.microsoft.com/fi-fi/windows/valokuvien-ja-
videoiden-tuominen-iphonesta-tietokoneeseen-2e4e4db4-
4c3d-041c-b88f-3ee4358dd95e

IPhonen kuvien siirtoon ohjeita 
ohessa. Suositeltavin tapa on 
tässäkin USB välikaapelilla 
tehtävä siirto.
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