
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 14: Piirtotyökalut



Piirtotyökalut
Myös Wordissä on piirtotyökalut (Lisää | Muodot). Piirtäminen hieman 
poikkeaa Paint -piirustusohjelmasta, koska kyseessä on vektorigrafiikkaa, 
eikä bittigrafiikkaa. Mitä eroa on bitti- ja vektorigrafiikalla?

Bittigrafiikka (Paint)
• Kuva koostuu pikseleistä eli kuvapisteistä.
• Kuvaa ei voi suurentaa, koska pikselit tulevat esille.
• Kuvan muokkaus on lähinnä vain pikseleiden poistamista ja uuden

piirtämistä tai erilaisten kuvien yhdistämistä.
• Bittigrafiikka sopii parhaiten valokuvien esittämiseen.

Vektorigrafiikka (Wordin Muodot)
• Kuva muodostetaan matemaattisten lausekkeiden avulla.
• On sidottu 2- (tai 3-) ulotteiseen koordinaatistoon.
• Kuvaa voidaan skaalata (suurentaa tai pienentää) laadun siitä

kärsimättä.
• Piirroskuvaa voidaan muokata loputtomasti.
• Vektorigrafiikka sopii parhaiten piirroskuvien esittämiseen.
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Piirtotyökalut: Viiva
1. Valitse Lisää | Muodot kohdasta viiva hiirellä napsauttamalla.
2. Mene työpöydälle ja paina hiiren vasen painike pohjaan ja liikuta hiirtä. Kun olet

loppupisteessä, niin vapauta hiiren vasen painike. Olet saanut piirrettyä viivan.
3. Viivan molemmissa päissä on ympyrän muotoiset kahvat. Voit tarttua hiirellä 

näihin kahvoihin ja vääntää viivan toiseen asentoon.
4. Kokeile muuttaa kohdasta: Muodon muotoilu | Muodon ääriviiva, viivan väriä, 

paksuutta, tyyliä (katkoviivat) ja nuolia. 
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Piirtotyökalut: Suorakulmio
1. Valitse Lisää | Muodot kohdasta suorakulmio hiirellä napsauttamalla.
2. Mene työpöydälle ja paina hiiren vasen painike pohjaan ja liikuta hiirtä 

vinoittain. Kun olet loppupisteessä, niin vapauta hiiren vasen painike. Olet 
saanut piirrettyä suorakulmion.

3. Kuvion ympärillä on ympyrän muotoiset kahvat. Voit tarttua hiirellä näihin 
kahvoihin ja suurentaa/pienentää, venyttää ja pyörittää kuviota.

4. Kokeile muuttaa kohdasta: Muodon muotoilu | Muodon täyttö, kuvion 
väriä, Ei täyttöä, Liukuväri ja Pintakuviointi.

Huomio: Voit myös muokata suorakulmion reunaviivaa (Muodon ääriviiva) 
kuten edellä.  Periaatteessa kaikkia muitakin kuvioita muokataan samalla 
tavalla.
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Piirtotyökalut: Muototehosteet
Muototehosteilla voit lisätä valmiisiin tasokuvioihin erilaisia tehosteita.

Varjostus Heijastus Hehku

Pehmeät reunat Viisto
Kolmiulotteinen 
kierto

Enemmän tehosteen säätömahdollisuuksia on valikon lopussa



Piirrostyökalut: Tekstin lisääminen

Voit lisätä mihin tahansa tasopiirroskuvioon (ei viivaan) tekstiä 
yksinkertaisesti kirjoittamalla tekstiä, silloin kun piirroskuvio on 
aktiivinen. Voit muokata tekstiä Aloitus-välilehdellä olevilla työkaluilla, 
kun ensin maalaat hiirellä tekstin aktiiviseksi.

Piirtotyökalussa on myös valmis Tekstiruutu työkalu, jolla voi piirtää 
suorakulmion, jossa oletuksena on valkea taustan väri ja musta tekstin 
väri.

Vinkki: Kun poistat tekstiruudusta täytön ja reunaviivan, niin tekstin voi 
nostaa minkä tahansa päälle, esimerkiksi valokuvan. 



Piirrostyökalut: Muut

Rivitystyökalut

Piirroksen sijainti asiakirjassa

Tasauspanikkeet

Vaihda piirrosten keskinäistä järjestystä
(eteenpäin)

Vaihda piirrosten keskinäistä järjestystä (taaksepäin)

Ryhmitä (muodosta yksi ryhmä 
vähintään kahdesta piirrosobjektista)

Kierrä 90° välein, peilaa

Oletuksena piirrosobjekti 
piirretään aina tekstin 
päälle. Mutta halutessasi 
voit laittaa tekstin 
kiertämään 
piirrosobjektia sijainti ja 
rivitä komennoilla.

Valitun piirrosobjektin koko

Voit valita useamman 
piirrosobjektin samaan 
aikaan aktiiviseksi hiirellä 
napsauttamalla, kun 
pidät CTRL-painikeen 
pohjassa. 

Tasauspainikkeilla voit 
esimerkiksi laittaa 
kahden ympyrän 
keskipisteet päällekkäin.



Piirtotyökalut LibreOffice Writerissa

Valintatyökalut

Lisää viiva

Viivat ja nuolet

Käyrät ja monikulmiot

Käyrä
Monikulmio

Peruskuviot

Lisää fonttipaja -teksti
Lisää tekstikehys

Lisää kuvateksti (tekstilaatikko + viiva)

Lisää vuokaaviosymboli
Lisää kuvatekstit (ja puhekuplat)

Lisää tähdet ja kyltit

Lisää nuolikuviot

Lisää symbolikuviot

Pursota 3D kappaleeksi

Pisteet (muokkaa)

LibreOffice Writerissa ei ole aivan yhtä paljon valmiita kuvioita kuin Wordissä, mutta vastaavasti lisänä on 
enemmän muokkaustyökaluja.



Piirtotyökalut LibreOffice Writerissa

Rivitä teksti

Vaihda kuvioiden 
keskinäistä 
järjestystä 
(eteen, taakse)

Ankkuri Tasaa 
objektit

Edustalle

Taustalle

Täyttöväri tai kuvio
Täyttötapa (väri tai kuvio)

Reunaviivan väri

Reunaviivan paksuus

Reunaviivan tyyli (katkoviivat)

Nuolityyli

Ryhmitä

Kuvaotsikko

Pisteet

Kierrä (pyöritä)

Kun ensin olet piirtänyt piirrosobjektin, niin piirrosobjektia voidaan muokata edelleen seuraavilla työkaluilla.


