
Tietotekniikan punainen 
lanka

Oppitunti 24: Inkscape



Inkscape: Kuvion koon muokkaus
Tutustuimme jo vektorigrafiikkaan Wordin / Writerin 
piirtotyökalujen yhteydessä. Kuitenkin on saatavana 
monipuolisempia vektorigrafiikkaohjelmia opetuskäyttöön, joilla 
voi tehdä täysin ammattimaista jälkeä. Näitä ovat esimerkiksi 
Inkscape ja LibreOffice Draw. Esittelemme seuraavaksi Inkscape
ohjelmaa.

Perusidea vektorigrafiikan muokkauksessa on se, että ensin 
piirretään jokin peruskuvio, esimerkiksi neliö, jota sitten 
muokataan muokkaustyökalulla (nuoli). Muokkaustyökalulla voi 
kuvion nostaa toiseen paikkaan, samoin kuvion kokoa voi 
muuttaa tarttumalla hiirellä nuolenmuotoisiin kahvoihin.  

Tartu kahvaan ja 
voit suurentaa ja 
pienentää kuviota.

Vinkki: Kun pidät CTRL painikeen 
pohjassa, niin suorakulmio pakotetaan 
neliöksi.



Inkscape: Kuvion pyöritys ja vinoutus
Kun napsautat valintatyökalulla kaksi kertaa kuvion päällä, niin 
kahvat muuttuvat erinäköiseksi. 

Jos tartut kuvion nurkka kahvoihin, niin voit pyörittää kuviota 
pyörityskeskipisteen suhteen. Voit tarvittaessa raahata hiirellä 
tarttumalla pyörityskeskipisteen uuteen paikkaan.

Jos tartut kuvion sivun keskellä oleviin kahvoihin, niin voit 
vinouttaa suorakulmion suunnikkaaksi.

Pyöritä

Vinouta

Pyörityskeskipiste

Vinkki: Jos pidät rullahiirtä pohjassa, 
niin voit siirtää työpöytää eri 
paikkaan. Jos pidät CTRL painikeen 
pohjassa ja samalla pyörität 
rullahiirtä, niin voi suurentaa / 
pienentää työpöydän näkymää.



Inkscape: Valintatyökalu

Kuvion xy -paikka Kuvion koko (leveys, korkeus)

Vie alimmaiseksi

Vie yksi taso alaspäin

Vie yksi taso ylöspäin

Vie ylimmäiseksi Kuviotäyttö kasvaa samassa suhteessa
Liukuväri kasvaa samassa suhteessa

Kaarevuus kasvaa samassa suhteessa

Reunaviivan paksuus kasvaa 
samassa suhteessaKierrä 90° vasemmalle

Kierrä 90° oikealle
Peilaa pystysuunnassa

Peilaa vaakasuunnassa

Valitse

Poista valinta

Kierrä Peilaa
Vaihda järjestystä

Yksikkö

Vinkki: Voit poistaa kuvion näppäimistön Delete -painikkeella, kun kuvio on ensin valittu valintatyökalulla.



Inkscape: Suorakulmio ja ympyrä

SektoriYmpyrä Kaari Segmentti

Suorakulmio

Pyöristä

Muuta
loppupistettä

Palauta 
alkuperäinen 
kuvio

Kun piirrät suorakulmion, niin myös se työkalu 
sisältää muokkauksia. Voit pyöristää suorakulmion 
nurkat ympyrän muotoisesta kahvasta.

Vastaavalla tavalla ympyrästä voit tehdä sektorin, 
kaaren tai segmentin ympyränmuotoisesta kahvasta. 
Nämä eri vaihtoehdot löydät alavalinnoista silloin 
kun ympyrätyökalu on valittu.

Huomaa myös palauta alkuperäinen kuvio painike, 
jolla kuvion voit nopeasti palauttaa suorakulmioksi / 
ympyräksi. 

0°, 360°

90°

180°

270°

Ympyränmuotoiset kahvat 
ilmestyvät myös, kun käytät 
pisteiden muokkaustyökalua.



Inkscape: Värin valinta
Työpöydän alareunassa näet väripaletin. Valintatyökalulla 
valittuun kuvioon saat lisättyä värin kun napsautat kerran 
hiiren vasenta painiketta väripaletissa olevan värin 
päällä.

Reunaviivan värin saat helposti lisättyä valittuun kuvioon, 
kun painat hiiren oikeaa painiketta sen värin päällä, jonka 
haluat lisätä. Tällöin avautuu valikko, josta ota komento: 
Aseta viiva.

Työpöydän alareunassa näet varmaan jonkin numeron,
joka ilmaisee viivan paksuutta. Kun napsautat tämän 
numeron päällä hiiren oikeaa painiketta, niin silloin 
aukeaa valikko, josta voit valita viivan paksuuden ja 
yksikön.

Ei täyttöväriä tai 
ei reunaviivan väriä

Viivan paksuus

Täyttöväri = hiiren vasen

Reunaviivan väri
= hiiren oikea

Ei täyttöä Ei reunaviivaa



Inkscape: Täyttö ja reuna

Täyttö ja reuna -ikkunassa voit säätää haluamasi värin mieleiseksi
muuttamalla värin RGB arvoja eli punaisen (R = red), vihreän (G = green) ja
sinisen (B = blue) värin arvoja. Mukana on myös alpha-arvo (A), joka on värin 
läpinäkyvyys (0 = läpinäkyvä, 100 = peittävä). Joskus läpinäkyvyys unohtuu 
päälle, niin on hyvä tietää, että värin voi palauttaa täältä. Alavalinta täältä 
löytyy myös liukuväri ja bittikarttatäyttö.

Myös viivan väriä ja viivan tyyliä (esim katkoviiva) voit säätää täältä. Lisäksi 
ikkunan alareunassa on kaksi liukupalkkia, joilla voit muuttaa kuvion 
sumennusta ja peittävyyttä. 



Inkscape: Monikulmio

Lisää kulmia
Vähennä kulmia

Tähdet
Monikulmiot

Muokkaa 
solmupisteitä

SekoitettuPyöristetty

Monikulmio –työkalulla voit piirtää säännöllisiä 
monikulmiota ja tähtiä. Alavalintana valitaan ensin 
monikulmio tai tähti ja annetaan kulmien lukumäärä 
(3 tai enemmän).

Säännöllisestä kuviosta voit tehdä epäsäännöllisen 
muokkaamalla kuvion solmupisteitä, sekä käyttämällä 
pyöristystä ja sekoitusta.



Inkscape: Tekstit

Teksti – työkalulla voi kirjoittaa tekstiä. Valitse teksti – työkalu, 
napsauta kerran työpöydällä, jolloin ilmestyy kursori ja kirjoita.

Valmista tekstiä voi muokata aivan samalla tavalla kuin mitä tahansa 
muuta piirto-objektia valintatyökalulla. Kokeile suurentaa, peilata, 
kiertää, vinouttaa tekstiä.

Tekstityökalun alavalintana on fontin valinta. Lisäksi siellä on työkaluja 
merkin siirtämiseksi (tyhjä väli, siirto ja kierto) tekstissä.

Fontti
Fontin tyyli (jos on)



Inkscape: Ryhmitä ja monista

Kun laitat eri kuvioita päällekkäin, niin voit muodostaa 
niistä helposti ryhmän. Ryhmässä kuvion osat on 
liimattuna toisiinsa. Valitse ensin valintatyökalulla 
molemmat kuviot aktiiviseksi. Kaksi kuviota voi valita joko 
piirtämällä valintatyökalulla katkoviivan kuvioiden 
ympärille. Toinen vaihtoehto on pitää Vaihto (Shift) 
painiketta pohjassa ja napsauttaa hiirellä kutakin kuviota. 
Kun ryhmän kaikki kuviot on valittu, niin napsauta ryhmitä 
–painiketta. Kokeile muokata ryhmää valintatyökalulla. 

= ryhmitä
= pura ryhmitys
= monista

Toinen hyödyllinen painike on monista –painike. Valitse 
ensin valintatyökalulla monistettava kohde aktiiviseksi. 
Napsauta nyt monista- painiketta. Kuvion päälle tulee 
kopio kuviosta, nosta se hiirellä raahaamalla kuvion päältä 
pois.



Inkscape: Tasaa ja jaa
Tasaa ja jaa painikkeilla voidaan kaksi 
tai useampi kuvio järjestää sekä 
samaan linjaan, että tasavälein.

Valitse ensin kaikki järjesteltävät 
kappaleet yhtä aikaa aktiiviseksi 
valintatyökalulla ja napsauta haluttua 
toimintoa Tasaa ja jaa -ikkunassa.vaakasuunnassa 

samassa linjassa
Pystysuunnassa 
samassa linjassa

Tasaa alareunat

Laita tasavälein


