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LibreOffice Draw – Sähköä piirtämiseen
Sähköisissä ylioppilaskokeissa käsin piirrettyjen karttojen ja kuvien liittäminen vastauksiin ei enää
onnistu, joten tietokoneella piirtäminen on syytä harjoitella osana vaadittavia taitoja. Tietokoneellapiirtotaidosta on onneksi kuitenkin opiskelijoille iloa myös ylioppilaskirjoitusten ulkopuolella. Vektoripiirtoohjelmilla kuten LibreOffice Draw:lla voi tuottaa monenlaista grafiikkaa kurssitöihin ja taidoista voi olla
suurta hyötyä myös työelämässä. Opettajan näkökulmasta ohjelmaa voi hyödyntää esimerkiksi oman
opetusmateriaalin työstämiseen, näin esimerkkikuvista ja kaavioista saa taatusti omaan opetukseen
parhaiten sopivan lopputuloksen.
Tämän lyhyen ohjeen puitteissa ei ehditä tutustua Draw:n kaikkiin mahdollisuuksiin. Seuraavat
verkosta löytyvät ohjeet auttavat kuitenkin tarvittaessa ohjelman itsenäisessä opiskelussa pintaa
syvemmälle:




Virallinen suomenkielinen ohje:
https://help.libreoffice.org/Draw/Instructions_for_Using_Draw/fi
PDF ohjeet englanniksi:
https://wiki.documentfoundation.org/images/1/13/DG41-DrawGuideLO.pdf
Youtube videoita ohjelman käyttöön englanniksi:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL47827064C2B32CCA

Omalle kotikoneelle tai koulun koneille ohjelman voi ladata osoitteesta: http://fi.libreoffice.org/. Tämä
ohje on kirjoitettu versiolle 4.4.5, joka on viimeisen vakaa versio, mutta kokeilunhaluiset voivat ladata
myös 5.0 version täältä).
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LibreOffice Draw:n käyttöliitymä
Draw:n käyttöliittymää ja näkyvissä olevia työkaluja voi säätää valikkorivin Näytä-valikosta. Tämän
ohjeen harjoituksia varten aseta ainakin seuraavat ominaisuudet näkyväksi: tilarivi, viivaimet, sivupalkki
ja työkaluriveistä: oletus, piirros, viivat ja täyttö sekä zoomaus.
Valikkorivi
Työkalurivi:
- oletus
- viivat ja täyttö

Sivupalkki:

- zoomaus

1. Ominaisuudet
2. Tyylit ja muotoilu
3. Galleria
4. Rakenneselain

Kerrokset

Piirrostyökalu

Valikkorivin rakenne:
-

Tiedosto-valikosta mm. tallennetaan ja avataan tiedostoja, sekä viedään niitä muihin ohjelmiin.
Muokkaa-valikosta voidaan mm. valita, kopioida ja leikata kohteita.
Näytä-valikosta valitaan käytössä olevat työkalut (niiden paikkoja voi myös vapaasti siirrellä).
Lisää-valikosta voidaan luoda piirrokseen esim. kaavioita ja taulukoita tai avata tiedostoja.
Muotoilu-valikosta säädellään mm. oletus fontteja ja tyylejä.
Muuta-valikosta voidaan mm. muuttaa kohteiden järjestystä ja ryhmitellä kohteita

Esimerkki 1. Selittävän kuvan piirtäminen
Harjoitellaan ohjelman peruskäyttöä piirtämällä yksinkertainen harjoituskuva konvektiosateen synnystä.
1. Käynnistetään LibreOffice ja valitaan valikosta uuden Piirroksen luominen. Valinta käynnistää
LibreOffice Draw:n ja avaa uuden tyhjän ”dian”, johon piirtäminen kohdistuu. Yhdessä tiedostossa
voi olla useita eri dioja (Powerpointin tyyliin), joille voidaan piirtää haluttuja asioita.
 Uusia tyhjiä dioja saa valinnalla: Lisää → Dia (Haluttu dia voidaan valita vasemman laidan
rakenneselaimesta kaksoisnapautuksella)
 Dian tai sivun asetuksia kuten kokoa ja muotoa voi tarvittaessa käydä muuttamassa
Muotoilu → Sivu..–valikossa
2. Aloitetaan piirtämällä tyhjälle sivulle maanpinta.
 Valitaan alapalkin piirustustyökaluista viiva-työkalu


Kun työkalu on valittu, voidaan dialle piirtää suora viiva pitämällä hiiren vasenta näppäintä
pohjassa.



Seuraavaksi viivalle voidaan määrittää tyyli oikean laidan ominaisuudet valikosta
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Valitaan viivalle sopiva paksuus (esim. 3p).



Valitaan viivalle sopiva väri (esim. ruskea).

Tarvittaessa samasta valikosta voidaan muuttaa
myös viivan tyyliä (esim. katkoviiva), säätää
läpinäkyvyyttä tai lisätä päihin nuolia.
Kohde/kohteet voidaan valita uudelleen
nuolityökalulla, jolloin ulkoasua voidaan edelleen
muuttaa.
Huom! Ulkoasua voidaan sivupalkin lisäksi
muokata myös työkalurivin viivat- ja täyttö
valikosta tai hiiren oikealla näppäimellä
aukeavasta pikavalikosta.
3. Seuraavaksi voidaan kuvaan lisätä Aurinko. Tässä voidaan hyödyntää ohjelmasta valmiiksi löytyviä
kuvituksia.



Etsitään oikean sivupalkin
Galleria-valikosta ympäristö-teema ja sieltä Aurinko.
Valittu kohde voidaan siirtää piirustukseen ”raahaamalla” se paikalleen hiiren näppäintä
pohjassa pitäen.
Kohdetta voidaan pienentää sopivan kokoiseksi
napauttamalla sitä ensin hiirellä ja tarttumalla
reunojen vihreisiin neliöihin.
Uudestaan napauttamalla kohteen reunaneliöt
muuttuvat punaisiksi ja tällöin kohdetta voi
pyörittää hiirellä.

4. Piirretään kuvaan Auringon lämpösäteily, joka lämmittää maanpintaa:




Valitaan piirustustyökaluista vapaamuotoinen viiva ja piirretään hiirellä näppäinpohjassa
haluttu aaltoileva säteily kohti maanpintaa.
Valitaan viiva-asetuksista piirretyn säteilyn väriksi punainen, tyyliksi esimerkiksi katkoviiva
ja lisätään loppupäähän nuoli.
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Seuraavaksi piirretty säteilyviiva voidaan monistaa valitsemalla se hiirellä Crtl-näppäin
kokoajan pohjassa ja raahaamalla syntyvä kopio haluttuun paikkaan. Tehdään esim. kolme
kopiota.
5. Lisätään seuraavaksi ylöspäin suuntautuvaa lämpimän ilman virtausta kuvaava nuoli.
 Sopiva valmis muoto löytyy esim. alareunan piirrosriviltä. Valitaan valikosta alanuoli ja
piirretään nuoli haluttuun paikkaan piirrosta hiiren nappia pohjassa pitäen.




Napautetaan nuolta hiiren oikealla
näppäimellä ja valitaan avautuvasta
pikavalikosta Alue…
Liukuvärjäykset välilehdellä
voidaan nuolen täyttöväritystä
muuttaa vaihtuvaksi esim. sinisestä
punaiseen.

6. Seuraavaksi piirrokseen voidaan lisätä pilviä hyödyntämällä jälleen valmista symbolikuviota
 Annetaan pilville sopiva väritys (esim. sinertävä liukuväri tai harmaa) ja tehdään pilvistä
muutama kopio.
7. Sadepisaroita voi piirtää ympyrä tai ellipsityökalulla
 Pisaroita tai muita pieniä yksityiskohtia piirtäessä kannattaa hyödyntää zoom-työkaluja.




esim. suurennuslasilla voidaan hiiren näppäin pohjassa
valita haluttu alue lähempään tarkasteluun.
-työkalulla päästään takaisin alkuperäiseen
näkymään.
Pisaroissa kannattaa myös hyödyntää mahdollisuutta monistaa useita kohteita
samanaikaisesti. Ensin valitaan joukko valmiita pisaroita pitämällä hiiren nappia pohjassa ja
valitsemalla laatikon sisään kaikki halutut kohteet tai valitsemalla useita kohteita yksitellen
Shift-näppäin pohjassa.


8. Kuva on nyt viimeistelyä vaille valmis:

Valinta voidaan monistaa normaaliin
tapaan pitämällä Ctrl-näppäintä
pohjassa ja siirtämällä kopion
haluttuun paikkaan.



Lisätään kuvaan otsikko ja
mahdolliset selittävät tekstit.



Valitaan
-tekstityökalu ja
napautetaan haluttua kohtaa
kuvassa ja kirjoitetaan.
Tekstin fonttia ja ulkoasua voi
muokata oikean laidan teksti ja



kappale asetuksissa


Tekstikohteita voidaan myös
kopioida, kääntää ja muokata kuten
mitä tahansa muutakin kohdetta.
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9. Halutessa kuvaa voidaan vielä koristella erilaisilla elementeillä. Tehdään esimerkkinä puita.


Suurennetaan zoom-työkalulla sopivaan suurennokseen lähelle maanpintaa



Valitaan valmiista peruskuvioista kolmio
liukuväriksi ilman reunaviivoja:





ja muokataan sen ulkoasua vihreäksi

→
→
→ Ryhmittely ja monistus
Monistetaan kolmiosta kolme osittain päällekkäistä kappaletta ja piirretään vielä ruskea
suorakaide rungoksi.
Seuraavaksi yhdistetään kohteet ryhmäksi valitsemalla Shift-näppäin pohjassa kaikki
puun neljä osasta. Napautetaan hiiren oikeaa nappia ja valitaan pikavalikoista Ryhmittele.
Ryhmiteltyjä kohteita on helpompi kopioida.

10. Kun olet tyytyväinen lopputulokseen, kannattaa työ viimeistään tallentaa:
 Valitse Tiedosto → Tallenna nimellä ja tallenna syntyvä ODF-tiedosto haluamaasi
paikkaan. ODF-tiedoston avulla voit jatkaa piirroksen muokkaamista myöhemmin ja tehdä
piirroksesta erilaisia versioita muiden ohjelmien käyttöön.
 Tiedostosta voi ja kannattaa tehdä myös esimerkiksi jpg-versio, jonka voi liittää osaksi
PowerPoint-esitystä tai jakaa vaikka kurssin kotisivuilla oppilaille. Kuvatiedosto tallennetaan
valitsemalla Tiedosto → Vie ja valitsemalla valikosta haluttu tiedostotyyppi (esim.jpeg).
Syntyvän kuvatiedoston kokoa ja pakkausta voi vielä muuttaa avautuvassa valikossa.
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Esimerkki 2. Kartan piirtäminen ilmakuvan avulla
Toisena esimerkkinä on olemassa olevan kuvatiedoston, kuten vaikka ilmakuvan hyödyntäminen
piirtämisen apuna. Näin voidaan piirtää kartta esimerkiksi koulun lähiympäristöstä ja opetella samalla
karttaan liittyviä peruskäsitteitä ja ilmakuvan tulkintaa. Ohjelmalla voidaan piirtää karttoja myös
erilaisten tutkimusprojektien ja kurssitöiden osaksi.
1. Käy etsimässä paikkatietoikkunasta haluamasi alueen, esimerkiksi koulun tai kodin
lähiympäristön, ilmakuva. Tallenna kuva koneellesi tai kopio png-tiedosto suoraan
tulostusikkunasta (ks. paikkatietoikkunan ohje)
2. Lisää olemassa olevaan LibreOffice Draw –tiedostoon uusi dia (Lisää → Dia) tai avaa
kokonaan uusi pohja (Ctrl+N) ja tallenna se.
3. Kun uusi tyhjä dia on auki, valitse: Lisää → Kerros..
Nimeä uusi taso
ilmakuvaksi

Valitse ominaisuuksiksi
näkyvä
4. Valitse: Lisää→Kuva→Tiedostosta… ja valitse tallentamasi ilmakuva. Tai jos kopioit
kuvatiedoston selaimen ikkunasta, niin napauta tyhjää diaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitse
Liitä.
5. Napauta Kerros-palkissa olevaa Pohjakartta-kerrosta hiiren oikealla napilla ja valitse
avautuvasta valikosta Muuta kerroksen ominaisuuksia. Lisää rasti ruutuun Lukittu näin
karttatasoon ei voi tehdä muutoksia vahingossa.
6. Valitse: Lisää→Kerros ja luo uusi kerros nimellä Oma kartta. Kerroksen tulee olla näkyvä ja
tulostettava, mutta EI lukittu.
7. Lähennä kartta sopivan lähelle
-työkaluilla.
8. Seuraavaksi voidaan alkaa piirtämään omia kohteita kartalle ilmakuvan perusteella.
Piirustustyökalut löytyvät oletuksena alhaalta, mutta ne voidaan myös siirtää haluttuun
paikkaan:

Tartu ja siirrä

Varsinaiset piirustustyökalut

Kerrokset

9. Aloitetaan teistä:
-

valitse monikulmio -työkalu
Aloita piirtäminen valitsemalla tien pääty ja pidä hiiren vasenta nappia pohjassa ja liikuta
hiirtä, jotta viiva tulee näkyviin. Kun viiva on näkyvissä voit päästää irti napista ja alkaa
luoda uusia pisteitä vasenta nappia napautellen ja tietä seuraillen. Tuplanapautus
lopettaa kohteen luonnin.
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Vapaamuotoinen viiva-työkalu saattaa toimia joskus paremmin
Kun kohde on luotu, se voidaan tarvittaessa valita
-työkalulla
Valitun kohteen ulkoasua muutetaan Viivat ja täyttö työkaluilla. Samasta valikosta voi
myös asettaa halutun ulkonäön jo etukäteen.

Valitun kohteen ulkoasua voi muuttaa myös sivupalkin ominaisuus välilehdeltä.
- Muita kohteeseen kohdistuvia muutoksia voit tarkastella napauttamalla kohdetta hiiren
oikealla napilla, jolloin aukeavasta pikavalikosta voit mm. muuttaa kohteen järjestystä.
10. Kun tärkeimmät tiet on piirretty, voidaan kartalle lisätä aluekohteina esim. vesistöt, rakennukset,
pellot. jne.
-

käytettävissä olevat täyttötyökalut vastaavat viivakohteiden vastaavia
ominaisuuksiltaan. Nyt vain rajataan aluetta.
- Aloita piirtäminen valitsemalla sopiva täyttö ja reunaviivan väri.
- Valitse haluamasi työkalu ja aloita piirtäminen pitämällä nappia pohjassa.
Kaksoisnapautus päättää piirtämiseen (tai napin vapautus, jos käytössä
vapaamuotoinen)
11. Lopuksi kartalle voidaan lisätä nimet ja piirtää tarvittaessa muitakin kohteita kuten esimerkiksi
merkitä oma koulu.
12. Kun kartta on piirretty, voidaan taustakartta poistaa näkyvistä. Napauta hiiren oikealla napilla
Pohjakartta –kerrosta ja poista avautuvasta Muuta kerroksen ominaisuuksia –valikosta rastit
ruudusta näkyvä ja tulostettava.
13. Luo vielä kartalle piirtäen mittakaava (mittakaavan voit laskea paikkatietoikkunassa mittaamalla,
jonkin karttakohteesi koon), pohjoisnuoli ja selite:
Vinkki 1: Sivupalkin Galleria valikosta löytyy valmiita nuolia pohjoisnuoleksi
Vinkki 2: Selitteen teossa kannattaa piirtää ensin yksiö neliö, joka kopioidaan valitsemalla se ja
siirtämällä se uuteen paikkaan Ctrl-nappi pohjassa. Näin syntyneistä nelikulmioista riittää vain
täyttövärin muuttaminen.
Vinkki 3:Muuta → Tasaus –valikosta löytyy työkaluja kohteiden linjaamiseen, jotta selitteestä
tulee siisti.

14. Kun kartta on valmis, se kannattaa tallentaa sekä ODF-tiedostoksi että jpg-kuvaksi vientitoiminnolla.
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Vaihtoehto: Google Drawings
Jos käytössäsi on Google tunnukset tai haluat ottaa ne käyttöön, voit käydä tutustumassa Googlen
omaan piirustustyökaluun Google Drawingsiin osoitteessa: https://docs.google.com/drawings/create
Selaimen ikkunassa toimivassa piirustus tilassa voit luoda vapaita piirustuksia, kaavioita ja muita
esityksiä lisäämällä ja piirtämällä ikkunaan erilaisia kohteita. Ilmaisuus ja mahdollisuus useiden
henkilöiden samanaikaiseen yhteistyöhön ovat isoja plussia. Samaten myös mahdollisuus viedä
piirustuksia muihin ohjelmiin jatkotyöstöön.

Oikean yläkulman ”Share”-toiminnolla voidaan luoda
linkki tai kutsua ihmisiä sähköpostitse muokkaamaan
piirustusta.

