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1 JOHDANTO 

Ensimmäisessä luvussa esitellään monisteen rakennetta ja käytettyjä merkintöjä. 

Tämän monisteen  tarkoituksena on antaa Sinulle perustiedot AutoCAD- ohjelman käytöstä. Materiaali 
on pyritty jäsentelemään siten, että uusia asioita esitetään siinä järjestyksessä kuin uutena käyttäjänä niitä 
tulet tarvitsemaan. Alussa on enimmäkseen luettavaksi tarkoitettua materiaalia ja lopussa on suurempi 
paino harjoituksilla. 

 

Kuva esittää 2D-piirtämisen perusasiat. Lähdemme kiertämään ympyrää myötäpäivään alareunasta 
alkaen. Aluksi tutustutaan laitteisiin ja ohjelmiin, joita tarvitaan tehokkaassa CAD- suunnittelussa. Heti 
sen jälkeen esitellään tiedostotoiminnat, käyttöliittymä ja perusasetuksia, jotta opit löytämään komennot 
ja toiminnot nopeasti. Sitten siirrytään itse asiaan ja pohdiskellaan pisteiden ja koordinaatistojen 
merkitystä piirtämistyössä. Seuraavaksi opetellaan luomaan muutamia piirtämisen perusalkioita ja 
huomataan kuinka ne liittyvät koordinaatistoihin. Piirtäminen perusalkioita kopioimalla ja 
muokkaamalla on hyvin tärkeä asia oppia ja se on seuraavana vuorossa. Samalla opitaan katsomaan 
kuvaa eri etäisyyksiltä eli zoomaillaan kuvaa isommaksi ja pienemmäksi.  

Sen jälkeen opiskellaan piirustuksen alkioiden ominaisuuksia; niihin voi liittyä eri värejä ja viivatyyppejä 
ja alkiot on usein järjestetty eri kerroksiin, tasoihin (Layers). Tekstit, mitoitukset ja muut merkinnät 
opetellaan seuraavassa vaiheessa. Lopuksi opetellaan käyttämään ja tekemään symboleja (Blockeja) ja 
liittämään niihin tekstimuotoista tietoa (Attribuutteja). Samalla opitaan siirtämään piirustustietoa kuvasta 
toiseen ja tekemään näin osakuvista kokoonpanokuvia ja päinvastoin. 

Tulostusta harjoitellaan aina pitkin matkaa. Näillä eväillä Sinun tulisi osata tehdä AutoCAD - ohjelmalla 
kappaleiden mitoitettuja valmistuskuvia ja kokoonpanopiirustuksia osaluetteloineen.  

AutoCAD on hyvin laaja ohjelmistopaketti. Se on suunniteltu täyttämään hyvin erilaisten käyttäjien 
tarpeita ja sen takia tuntuukin aluksi, että ohjelmisto on ylivoimaisen laaja ja ettei sen kaikkia piirteitä opi 
millään käyttämään. Onneksi niitä kaikkia ei tarvitsekaan osata. Peruspiirtämistä voi tehdä aivan pienellä 
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osalla käskyjä ja ne käskyt on tässä pyritty esittämään. Peruskäskyt opittuasi löydät varmasti ihan omin 
päin lisää tarpeellisia toimintoja ja voit näin laajentaa osaamistasi piirtämistyössä. 

 

Muutama sana kirjoituksen ulkoasusta: 

 Esimerkkien ja harjoitusten sisältämät AutoCAD- ohjelmiston komennot ja kehotukset on 
kirjoitettu Courier kirjasinlajilla erottuvuuden parantamiseksi.  

 Näppäimistöltä kirjoitettavien tekstien kirjasinlaji on lihavoitu ja kursivoitu 

Courier. 

 Valikoiden tekstissä on käytetty Arial - fonttia lihavoituna. 

 Komentoja, lisämääreitä ym läpikäytäessä on tekstissä LIHAVOITU asianmukaisen komen-
non nimi, määre tai huomautus.  

 Komentojen hyväksymistä kuvaava ENTER näppäimen painallus on kuvattu usein  mer-
killä. 
 

Käyttöjärjestelmän toiminnot ovat Windows Vista version mukaisia. AutoCADia käsittelevät osuudet 
on laadittu version 2010 pohjalta.  

Kurssiin sisältyy AutoCADin kannalta oleellisia käyttöjärjestelmän toimintoja ja käyttöjärjestelmän 
hallitseminen on kurssin kannalta eduksi, jotta tiedostot saadaan talteen ja oikeisiin paikkoihin. 
Windows- temppujen hallinta helpottaa työskentelyä.   

Kurssimateriaali sisältää harjoituksia, jotka voidaan tehdä myös itseopiskeluna. Harjoitusten tehokas 
läpikäyminen edellyttää toimivan Windows XP tai Vista- version sekä AutoCAD in 
käyttömahdollisuutta. Harjoituksia voi soveltaen tehdä aivan hyvin myös vanhemmilla AutoCAD- 
versioilla.  

Jos oppilaitoksella on voimassa oleva kampuslisenssi, voivat opiskelijat ladata AutoCADin osoitteesta 
students.autodesk.com. Lataamisoikeuden saa rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröinti tulee tehdä 
oppilaitoksen sähköpostiosoitteella (esim e1234567@puv.fi ) 

Oppilaitoksen koneista kannattaa kopioida protyyppipiirustus ACADISO_VAMK.DWT, joka löytyy 
AutoCADin asennushakemiston alihakemistosta nimeltä Template. (esim. C:\Program 
Files\Autodesk\Mechanical2010\Template). 

mailto:e1234567@puv.fi
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2 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 

Tässä luvussa kuvataan hiukan sitä ympäristöä, jossa CAD-ohjelmia käytetään. Muutamia 
perustermejä selitetään ja esitetään lista asioista, jotka perustelevat CAD-järjestelmän käyttöä. 

2.1 DOKUMENTTIEN TUOTTAMINEN  

Oheinen kuva selvittää standardin SFS-EN ISO 
11442-2 näkemystä dokumentin rakenteesta. 
Dokumentit koostuvat tiedosta ja siitä 
tietovälineestä, jolle ne on tallennettu. Tieto voi olla 
tekstimuotoista eli alfanumeerista tai graafista. CAD- 
dokumentti on usein piirustus eli graafinen 
dokumentti. Se voi olla tallennettu paperille, 
muistitikulle, CD:lle, mikrofilmille ym. medioille.  

Tekstimuotoisia dokumentteja ovat mm: 

 Osaluettelot 

 Käyttöohjeet 

 Huolto-ohjeet 

 Työohjeet 

 Ainestodistukset 

 Standardit 

 Tarjoukset, tilaukset, tilausvahvistukset 

 Sopimukset ... 
 

Graafisia dokumentteja ovat mm: 

 Osien valmistuspiirustukset 

 Kokoonpanokuvat 

 Räjäytyskuvat 

 Värivarjostusesitykset 

 Animaatiot 

 Luonnokset ... 
 

Alla on kuvattu kaaviona suunnitteluprosessi standardin SFS-EN ISO 11442-3 mukaan. 

 

Kehitysvaihe

Luonti

Suunnittelu

Hyväksyntä
Julkaiseminen

Jakelu
Arkistointi

Muutos

Käytöstä poisto

Näyttö

KopiointiJulkaisuluettelo

Laatu

Tuotanto

Suunnittelu

Dokumentti

Tietoväline Tieto

Alfanumeerinen GraafinenKuultopaperi

Magneettinauha

Levyke

CD

Filmi
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2.2 SUUNNITTELUN TYÖKALUT 

Alla on suomennettu joitakin C- tekniikoihin liittyviä termejä 

 CAD - CAE - tietokoneavusteinen suunnittelu 

 FEM - tietokoneavusteinen lujuuslaskenta 

 CAM - tietokoneavusteinen valmistus 

 CAQ - tietokoneavusteinen laadunvarmistus 

 CAP - tietokoneavusteinen tuotannon suunnittelu 

 PLM – Tuotteen elinkaaren hallinta 
 
 

2.3 MIKSI KANNATTAA KÄYTTÄÄ CAD-TEKNIIKOITA? 

Alla on luettelo asioista, jotka puoltavat CAD- järjestelmän käyttöä. Lähes kaikki suunnittelua tekevät 
yritykset ja laitokset Suomessa ovat nämä edut huomanneet ja esim. koneensuunnittelusta jo 100% 
tehdään tietokoneavusteisesti. 

 Muunneltavuus: Kuvien helppo päivittäminen ja muutosten teon nopeus ovat yksi CAD:n 
parhaita valtteja. 

 Nopeus: CAD- kuvat ovat nopeita tehdä, jos käyttäjä osaa asiansa. 

 Mittatarkkuus: CAD:lla piirretään aina 1:1, joten mittavirheitä tulee vähemmän ja osien 
yhteensopivuus on helppo tarkistaa. Lisäksi kuvia voidaan käyttää usein suoraan valmistuksen 
suunnittelussa ja CAM- ohjelmoinnissa. 

 Mitoitus:  Monet ohjelmistot sisältävät rutiinilaskujen (esim. palkkien jännitys ja taipuma) 
toiminnot ja karkea mitoitus saadaan tehtyä jo CAD- ohjelmassa. 

 Symbolikirjastot:  Piirrosmerkit ja kone-elimet saadaan suoraan kirjastoista. 

 Rutiinien automatisointi:  Toistuvat toiminnot, kuten osaluettelon päivitys voidaan 
automatisoida, jolloin suunnittelijalle jää enemmän aikaa suunnitteluun. 

 Vanhojen kuvien käyttö pohjina: Vanhasta kuvasta saadaan usein paljon komponentteja 
uuteen piirrettävänä olevaan piirustukseen. 

 Suunnittelutiedon jakaminen: Samaa geometriaa voidaan käyttää suunnittelussa, 
lujuuslaskennassa, valmistuksessa ja laadunvalvonnassa. Virheiden määrä pienenee ja aikaa 
säästyy. 

 Tietokantojen ja komponenttikirjastojen käyttö: Monilla valmistajilla on elektroniset 
tuoteluettelot, joista osto-osat voidaan poimia suoraan esim. kokoonpanokuvaan. 

PLM

CAD

CAM

CAQFEM

CAP
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 Parametristen suunnitteluohjelmien käyttö:  Monille varioitaville tuotteille on mahdollista 
tehdä suunnitteluohjelma, joka CADia apuna käyttäen luo osan tai kaikki tuotteen kuvat, kun 
mittatiedot syötetään ohjelmalle. 

 3D-mallinnus: Tuotemallien rakentaminen 3D-tekniikoilla antaa mahdollisuuden 
havainnollistaa ja kokeilla mallin toimivuutta jo kuvaputkella ennen ensimmäisen prototyypin 
valmistamista. Pikamallinnus on mahdollistanut myös nopean fyysisen koekappaleen 
valmistamisen suoraan CAD- mallista.  

 Siisteys: CAD- kuvat ovat selkeitä ja siistejä. Tämä on hyvä asia asiakkaisiin päin ja 
valmistuksessa virheet vähenevät. 

 
 HARKITTAVAA: 

 Liian hyvät kuvat 

 Koulutustarve 

 Päivitykset 

 

CAD- tekniikoiden opiskeleminen kannattaa, sillä useat työnantajat vaativat jonkin CAD- ohjelmiston 
käytön osaamista nuorelta työntekijältään. 
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3 CAD-JÄRJESTELMÄT 

Tässä luvussa luodaan lyhyt katsaus CAD- järjestelmän kokoonpanoon ja komponentteihin. 

Nykyisin lähes kaikki CAD- ohjelmistojen valmistajat tekevät ohjelmistonsa ensisijaisesti Windows - 
ympäristöön. Järjestelmä muodostuu työasemista, 
niitä yhdistävästä lähiverkosta palvelimineen ja 
tulostimineen sekä ohjelmistosta. Hyvin koulutetut 
käyttäjät ovat kuitenkin ehkä tärkein toimivan 
järjestelmän osa. 

Internet- yhteys ja sähköpostin käyttömahdollisuus 
helpottavat tiedostojen siirtoa ja ongelmatilanteiden 
selvittelyä. Aika monella laitevalmistajalla on myös 
komponenttien kuvia ladattavana suoraan 
internetistä.  

PC- koneessa toteutettu AutoCAD- järjestelmä 
rakentuu eri komponenteista kuvan mukaisesti:  
Käyttäjän ja laitteiston välillä on käyttöjärjestelmä, 
CAD-ohjelma ja usein joku suunnittelualakohtainen 
sovellus, kuten AutoCAD Mechanical. 

 

3.1 LAITTEET 

Suunnittelujärjestelmän kokoonpanon on oltava riittävän tehokas, jotta tietokoneavusteinen suunnittelu 
olisi tuottavaa. AutoCAD on ohjelma, joka vaatii koneelta paljon jo 2D- piirtämisessä, 3D-mallinnusta 
tehtäessä mikään ei ole liikaa. Aloitteleva käyttäjä selviää opetteluvaiheessa onneksi halvemmalla 
laitteistolla.  

 

3.1.1 Työasema 

PC- työasema oheislaitteineen muodostaa järjestelmän rungon. Tehokkaassa CAD- työskentelyssä 
nopeinkaan laite ei ole tarpeeksi nopea. Minimikokoonpanon ja tuottavaan työskentelyyn tähtäävän 
laitekokoonpanon välillä on useimmiten moninkertainen ero sekä hinnassa että suorituskyvyssä. Koska 
uusia tehokkaampia laitetyyppejä tulee koko ajan markkinoille, voidaan vain suositella, että 
keskusyksikkö valitaan suorituskykyasteikon yläpäästä. On vaikea määritellä esim. muistin ja levytilan 
tarvetta sekä prosessorin tehoa tarkasti, koska sitä mukaa kuin ne kasvavat, niin ohjelmistojen tekijät 
lisäävät tehovaatimuksia. Lopputuloksena ohjelmistojen vauhti pysyy koko ajan samana. 

Käyttäjä

Sovellusohjelma

CAD-ohjelmisto

Käyttöjärjestelmä

Laitteisto
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 Keskusmuistia pitäisi olla mahdollisimman paljon. Jo ohjelmistojen käynnistys vie ison 
osan muistista ja mitä useampaa ikkunaa yrittää pitää yhtä aikaa auki, sitä hitaammaksi 
työskentely käy. 

 Kiintolevy: iso ja nopea. Jo itse ohjelmisto vie aika paljon muistia ja kuvatiedostot 
voivat olla myös kookkaita. 

 Grafiikkasovitin: Hyvätasoinen CAD-käyttöön tehty näytönohjain ja vähintään 19" 
näyttö. Näyttöruutu on laitteiston tärkeimpiä komponentteja, sen laadusta ei ainakaan 
ensimmäisenä ole syytä tinkiä.  

 Osoitinlaite: rullahiiri ja 3D-hiiri 3D-suunnitteluun. 

   

3.1.2 Tulostimet 

Lähes jokaiseen järjestelmään kuuluu nykyisin A4-lasertulostin. Sen lisäksi tarvitaan suurempien kuvien 
tulostamiseen iso piirturi. Mustesuihkutulostin rullasyötöllä on hyvä valinta pieneen ja keskiraskaaseen 
tarpeeseen. Iso lasertulostin on kallis hankkia, mutta halpa käyttää ja se alkaa olla taloudellinen 
useamman suunnittelijan yksiköissä, jos tulostustarve on kymmeniä neliöitä kuukaudessa. 

Suurin osa piirutuksista tulostetaan nykyisin laserkirjoittimilla. Tavallinen A4- kokoinen laserkirjoitin 
riittävällä muistilla varustettuna sopii sekä tekstin että piirustusten tulostukseen. Nykyisin myös A3-
laserit alkavat olla kohtuullisen hintaisia ja pienet arkit on ehdottomasti kätevintä tulostaa lasereilla. 

Piirtureita on varsin useaan eri tekniikkaan perustuvia. Tulosteiden määrä ja koko yhdessä hintaluokan 
kanssa ratkaisevat valinnan. Vaihtoehtoina ovat hinnan mukaisessa järjestyksessä mustesuihku-,  ja 
lasertulostimet. Tulostekoot ovat A4-A0. Nykyisin mustesuihkutulostimet ovat edullisina vallanneet 
hyvin suuren osan markkinoista.  

Kopiolaitosten tulostuspalvelutoiminta on varteenotettava vaihtoehto, mikäli piirturi- investointi ei ole 
mahdollinen ja suuria tulosteita tarvitaan harvoin. Suurin osa suunnittelutiedosta välitetään nykyisin 
sähköisessä muodossa käyttäjältä toiselle ja tulosteita tarvitaan lähinnä arkistoon ja työkopioiksi. 

3.2 OHJELMAT 

Autodesk  Inc. on lähtenyt varsin voimakkaasti tukemaan Windows ympäristöä. Se onkin luotettavin 
pohja AutoCAD- ohjelmistolle.  

3.2.1 Sovellusohjelmat 

Eri suunnittelualoille on olemassa tehokkaita räätälöityjä sovelluksia, jotka nopeuttavat työskentelyä ja 
maksavat hintansa todella äkkiä takaisin. Niistä löytyy standardi- ja vakio- osia, automaattisia 
mitoitustoimintoja ja apukeinoja osaluettelon hallintaan. Tässä monisteessa tutustutaan Mechanical- 
pakettiin, joka on tehty koneensuunnitteluun ja -piirtämiseen. Useat yritykset teettävät myös 
tuotekohtaisia sovelluksia, jotka moninkertaistavat suunnittelun tehon. 

3.2.2 Apuohjelmat 

Käyttöjärjestelmän ja AutoCADin lisäksi suositellaan valittavaksi jokin ns. apuohjelma tiedostojen ja 
hakemistorakenteen ylläpitoon sekä varmuuskopioiden ja arkistoinnin tekemiseen. Tällaisia 
apuohjelmapaketteja on runsaasti saatavilla varsin edulliseen hintaan. Kunnolliset tuotetiedon 
hallintajärjestelmät sitä vastoin eivät ole mitenkään halpoja, mutta erittäin tarpeellisia nykyään, kun 
sähköisessä muodossa olevaa tietoa tuotteesta on paljon ja versioiden määrä suuri. Varsinkin 
asiakaskohtaisten muutosten hallinta vaatii kunnollisen tuotetiedon hallintaohjelmiston, jolla myyjän 
tekemä tuotekonfiguraatio voidaan siirtää tuotantoon ja edelleen kunnossapitoon myöhemmin 
käytettäväksi. 

3.3 VERKKO 

Nykyisin lähes kaikki CAD- järjestelmät on rakennettu lähiverkon muotoon. Internet- yhteys on myös 
ihan välttämätön jo päivitystenkin takia. Suurten yritysten suunnittelutieto kulkee verkon avulla 
samanaikaisesti ympäri maailman. Verkon avulla voidaan suunnittelutieto jakaa työryhmän kaikille 
jäsenille samanaikaisesti. Verkossa tiedon hallintaan liittyvät kysymykset tulevat erityisen tärkeiksi: on 
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voitava julkaista tietoa oikeille ihmisille ja turvata tieto, joka ei saa joutua yleiseen jakoon. Tiedon 
käsittelyn ja muuttamisen oikeudet on voitava määritellä ja niitä pitää pystyä valvomaan. Työn kulkua ja 
aikataulussa pysymistä on voitava ohjata ja seurata. Tässä tarvitaan edellä mainittuja apuohjelmia. 

Verkon tiedostopalvelijan tulee olla erittäin luotettava ja sen tiedot on voitava varmistaa nauhalle 
riittävän usein. Yhden työpäivän menetys sadan hengen insinööritoimistossa on aika vakava juttu, jos se 
tapahtuu sen takia, että on säästetty tiedostopalvelijan hinnassa… 

3.4 KÄYTTÄJÄ 

Järjestelmän loppukäyttäjä kommunikoi edellämainittujen välillä käänteisessä järjestyksessä, eli 
sovelluksen ja AutoCAD- ohjelman sekä käyttöjärjestelmän kanssa. 

Käyttäjä on se lenkki järjestelmässä, joka määrää työskentelyn vauhdin. Sen takia on erittäin tärkeää, että 
jokainen CAD- operaattori saa kunnon koulutuksen ohjelmiston ja laitteiden käyttöön. Se takaa, että 
työskentely muuttuu puuhastelusta ( = aktiivista toimintaa ilman selkeää tavoitetta) tulokseen täh-
tääväksi työnteoksi. 

Tämän monisteen tarkoituksena on edesauttaa tuon muutoksen syntymistä. Seuraavaksi lähdemmekin 
käynnistämään AutoCAD- ohjelmaa ja opimme sen hallintalaitteet. 
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4 AUTOCADIN KÄYTTÖLIITTYMÄ JA PIIRUSTUSTIEDOSTOT 

Tässä luvussa opetellaan käynnistämään ja sulkemaan AutoCAD- ohjelma. Samalla opitaan 
tekemään uusi ja avaamaan vanha piirustus. Tässä luvussa esitellään myös AutoCADin 
hallintalaitteet. Ne ovat pääpiirteissään samanlaisia kuin muissakin Windows.- ohjelmissa. 
Valikoita on aika paljon ja niiden näkyvyyttävoi aika hyvin säädellä työvaiheiden mukaan.  

4.1 KÄYNNISTYS JA TIEDOSTOT 

AutoCAD  käynnistetään kaksoisnapsauttamalla Windows’in työpöydällä (Desktop) 
olevaa ikonia, jos se on näkyvissä tai valikoista:  

Start – All programs – Autodesk – AutoCAD Mechanical 2010 -  

AutoCAD Mechanical 2010.  

Ole kärsivällinen! Käynnistys saattaa kestää hyvinkin pitkän ajan riippuen koneen muistin määrästä ja 
prosessorin tehosta. Käynnistyksen yhteydessä ladataan suuri määrä isoja tiedostoja kiintolevyltä 
työasemasi keskusmuistiin ja haetaan lisenssiserveriltä 
käyttölupa. Se ottaa aikaa. AutoCADia ei kannata 
käynnistää toiseen tai kolmanteen kertaan: se vain 
hidastaa sen ensimmäisenkin käynnistymistä. 

Jos kaikki menee hyvin, ilmestyy ensin AutoCADin 
logoruutu ja sen jälkeen piirustusalue ja valikot. 
Ohjelma lataa perusprototyyppikuvan ensimmäiseksi 
ja laittaa sille nimeksi ”drawing1.dwg”. Voit muuttaa 
nimen, kun talletat piirustuksen ensimmäisen kerran.  

Huom: Jos käytät Education- versiota, ohjelma saattaa varoittaa, että tulostettaessa kuvaan tulee siitä kertova vesileima. 
Hyväksy Continuella.  

 

Tiedostotoiminnot löytyvät toimintopainikkeen - 
punaisen A-kirjaimen - takaa kuvaruudun 
vasemmasta yläkulmasta. Tavallisimmat niistä ovat 
myös pikatoimintoina A-kirjaimen vieressä. 

New-Open-Save-Undo – Redo – Plot 

4.1.1 Uuden tiedoston luominen 

Valitse toimintopainikkeen - punaisen A-kirjaimen 

takaa New – Drawing. Uuden piirustuksen proto-
tyyppikuva (Template) valitaan esiin tulevasta 
luettelosta. Uuden kuvan pohjaksi kannattaa valita 
aina sopiva prototyyppi. 
ACADISO_VAMK.DWT sisältää tässä kurssissa 
tarvittavat asetukset.  

4.1.2 Tiedoston avaaminen 

Open  - Drawing- valinnalla voit hakea 
keskeneräisen kuvan jatkaaksesi sen piirtämistä. Sa-
malla näet Preview- ikkunassa viimeksi talletetun näkymän piirustukseesi. Viimeksi talletetut tiedostot 



A U T O C A D - M E C H A N I C A L  P E R U S K U R S S I  2 0 1 0  1 1  

Copyright  2009, Juha Hantula, Matti Makkonen 

näkyvät myös suoraan A-painikkeen alla. Kun viet kursorin tiedoton nimen päälle, näet esikatselukuvan 
piirustuksesta. 

Oppilaitoksen koneissa on kuvia varten hakemisto U:\CADKUVAT. Käytä tätä hakemistoa piirustustesi 
talletukseen. Kaikki säilytettävät kuvat on syytä kopioida myös omalle muistitikulle varmuuden vuoksi.  

4.1.3 Tiedostojen talletus  

 

AutoCAD- piirustustiedostot talletetaan File - 

Save tai Save As - komennolla. Save tallettaa 
tiedoston alkuperäisellä nimellä alkuperäiseen 
paikkaan. Save As antaa valita uuden nimen ja/tai 
uuden paikan tiedostolle. AutoCAD lisää 
tarkentimen - DWG - tiedoston nimen loppuun 
viran puolesta, joten älä lisää sinne toista 
tarkenninta. Windowsilla on mahdollista tehdä 
sellainenkin tiedostonimi kuin 
KUVA.DWG.DWG….  

Save As- toiminnolla voit tallettaa kuvan myös eri 
muodoissa (DWG, DWT, DWS, DXF). 

Export- toiminnolla voit muuttaa piirustuksen 
esim. PDF, IGES, DGN tai STEP- muotoon 
toiseen CAD tai CAM-ohjelmaan siirtoa varten. 

AutoCAD tekee aina varmuuskopion 
piirustuksesta. Kopion tarkentimena on BAK. Sen 
voi muuttaa DWG:ksi jos jotain menee todella 
pahasti pieleen. Valmiiden kuvien BAKit kannattaa 
aika ajoin siivota pois levyltä. 

4.1.4 Tiedostoikkunat 

Voit piirtää useihin ikkunoihin vuorotellen.  Ikkunoiden välillä voit hyppiä 
kätevimmin Quick View Windows- toiminnolla (löytyy ikkunan alariviltä) 

tai  CTRL+F6- näppäinyhdistelmällä tai valitsemalla View –Switch 

Windows - valikosta oikean ikkunan.  Tallettamattomille kuville ohjelma 
antaa automaattisesti nimet Drawing1, Drawing2 jne. 

Exit Autocad Mechanical 2010 - komennolla ohjelman suoritus lopetetaan ja AutoCAD - ikkuna 
suljetaan. Samalla tallennetaan kuva, jos niin halutaan. AutoCAD varoittaa muutosten menettämisestä 
ja antaa mahdollisuuden tallennukseen, komennon suorituksen jatkamiseen tai koko komennon 
keskeyttämiseen.   

4.1.5 Tiedostojen sulkeminen 

AutoCAD- piirustustiedoston voit sulkea Close - komennolla. Close sulkee aktiivisen piirustuksen. Jos 
olet tehnyt muutoksia, kysytään tässä kohtaa vielä haluatko tallettaa työsi. Voit myös sulkea kaikki 
ikkunat kerralla, jos niin haluat. 

4.2 KÄYTTÖLIITTYMÄ 

AutoCAD- käyttöliittymää on muokattu 2010-versiossa Office- ohjelmista tuttuun ribbon- muotoon. 
Siinä valikot ovat kaikki ikkunan yläosassa ja toiminnot on ryhmitelty eri työvaiheita vastaaviksi. 
Yleisimmin käytetyt komennot löytyvät suoraan toimintopainikkeista ja loput on piilotettu 
ponnahdusvalikoihin. Ikkunan ala-ja yläreunassa on joukko pikanäppäimiä (esim. edellä esitellyt 
tiedostotoiminnot). Ne ovat koko ajan näkyvillä.  
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Näytön keskellä on varsinainen piirtoalue. Osoitinlaitteella ohjattava kohdistin on piirtoalueella 
normaalisti lyhyt hiusristikko, jonka keskellä näkyy neliö. Työskentelyn eri vaiheissa kohdistin muuttuu 
poimintaruuduksi, kahdeksi sisäkkäiseksi poimintaruuduksi, hiusristikon ja poimintaruudun 
yhdistelmäksi tai tekstikohdistimeksi. Valikkoalueilla kohdistin näkyy nuoliosoittimena.  Valikon päälle 
pysäytetty kursori avaa sen alla olevan toiminnon pika-avusteen. Jos Dynamic Input- toiminto on päällä, 
piirrettäessä näkyy kursorin vieressä syöttökentät koordinaatteja ja kulmia varten.  

Grafiikkaikkunan alla on teksti-ikkuna, jossa näkyvät komennot ja kehotteet. Sen alla on vielä tilarivi, 
jossa on myös joukko pikatoimintonappeja. 

Seuraavaksi tutustumme kuvaruudun eri osiin ja niiden toimintaan. 

 

4.2.1 Ribbon- valikot 

Grafiikkaikkunan yläreunassa sijaitsevassa 
valikkorivissä on normaalisti yhdeksän valikko- 
otsikkoa –(Home,Insert, Annotate,…). Kunkin 
ryhmän alta avautuu joukko paneeleja, joissa ovat 
varsinaiset komennot. Paneeleissa on eniten 
käytetyt komennot suoraan näkyvissä ja 
harvinaisemmat pienen alaspäin osoittavan nuolen 
takana.  

Komentoja valitset siirtämällä kohdistinta näytön 
yläreunaan valikkoriville, jossa halutun otsakkeen 
kohdalla painat poimintanäppäintä. Paneelien 
avauduttua siirrät kohdistinta halutun toiminnan 
kohdalle ja painat jälleen poimintanäppäintä. Jos 
toiminnossa on useita eri vaihtoehtoja, 
kuvakkeessa on pieni nuoli. Painamalla kuvaketta 
voit avata lisävalintojen ikkunan. 
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Esimerkiksi jos haluat piirtää suorakaiteen määrittämällä keskipisteen ja yhden nurkan, valitse Home – 

Rectangle – Center . Osoita sitten haluttu keskipiste ja nurkka. 

HARJOITUS 

Kokeile eri valikoiden toimintaa ja katso mitä temppuja niistä löytyy. Voit pysäyttää hiiren sen toiminnon kohdalle, josta 
tarvitset lisätietoja. Hiiren viereen avautuu silloin pieni avusteikkuna. Availe otsikoita, mutta älä vielä käynnistä varsinaisia 
komentoja. Huomaa, että toisen otsikon avaaminen sulkee edellisen.  

4.2.2 Valintaikkunat 

AutoCAD ohjelma sisältää myös runsaasti ns. valintaikkunoita, jotka ovat jo muista Windows- 
ohjelmista tuttuja. Nämä ovat ruudulla näkyviä lomakkeita, joissa voidaan valita toimintojen 
vaihtoehtoja ja vaikuttaa ohjelman eri osien asetuksiin ja toimintoihin. Valintaikkunoita on useampaa 
laatua, mutta perusilme on kaikille yhtenäinen. 

 

Valintaikkunassa korostat kentän poimimalla sen kohdistimella halutusta kohdasta. Kentän voit täyttää 
kokonaan uudelleen, mutta myös tekstin välissä saa lisätä tai poistaa merkkejä. Valintaikkunan sisältäessä 
paljon informaatiota vierität näyttöä valintaikkunan oikeassa reunassa olevasta vierityspalkista. Valintoja 
voidaan tehdä rasti ruutuun- periaatteella tai radionäppäimillä, jos vain yksi vaihtoehto on mahdollinen. 

Apua (Help…) on yleensä aina saatavissa. 

4.2.3 AutoCADin teksti-ikkuna 

AutoCAD poikkeaa monesta muusta sovellusohjelmasta 
siinä, että se keskustelee koko ajan käyttäjän kanssa. 
Piirtäminen on vuoropuhelua käyttäjän ja ohjelman välillä. 
Tämä vuoropuhelu näkyy AutoCADin teksti- ikkunassa, 
kuvaruudun alareunassa. Teksti- ikkunassa näytetään vain 
tekstiä ja kaikki komennot ja kehotteet tallentuvat tänne. Teksti- ikkunan saat laajennettua painamalla 
funktionäppäintä F2. Ikkuna palautuu omalle paikalleen näytön alareunaan toisella F2:n painalluksella.  

Alla on esimerkki ympyrän piirtämisen kehotteista ja käyttäjän antamista arvoista. Siinä piirretään 
ympyrä, jonka keskipiste on kohdassa 100,100 ja säde 20 mm.: 

Command: 

Command: circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 

100,100 

Specify radius of circle or [Diameter]: 20  

HUOMAA 

Kun käynnistät jonkin komennon (esim. CIRCLE), alariville ilmestyy lisämääreitä ja kysymyksiä. Voit seurata 
alarivin kehotteita. Ne kertovat mitä Sinun tulee seuraavaksi tehdä saadaksesi komennon oikein suoritettua. Pelkkä 
Command: on merkkinä siitä, että ohjelma on valmis seuraavaa toimintoa varten. 
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AutoCAD ohjelman peruskomennot ovat englanninkielisiä. Mahdolliset komentojen käännökset 
suomeksi tai ruotsiksi ovat sovelluskohtaisia sovituksia. Annettavien komentojen tulee olla oikein 
kirjoitettuja. 

Komennot sisältävät usein runsaasti erilaisia alavalintoja tai lisämääreitä. Lisämääreitä ei voida käyttää, 
jollei asiamukainen peruskomento ole käynnissä. Jos AutoCAD ei ymmärrä annettua komentoa, 
annetaan virheilmoitus. 

Jokaisen AutoCAD komennon voit syöttää näppäimistöltä. Työskentely on kuitenkin paljon helpompaa 
käyttäessäsi valikoita ja työkalupalkkeja komentojen suoritukseen. Myöhemmin, komentojen tultua 
tutuksi, voit käyttää enemmän näppäimistöä ja määriteltyjä komentolyhenteitä. 

Kokeile ja kirjoita seuraavasti: 

Command: VIIVA 

Unknown command "VIIVA ". Press F1 for help.   

HUOMAA! 

Ohjelma neuvoo painamaan F1, jotta saisit tietoa mahdollisista komennoista ja käynnistää HELP toiminnon 
valintaikkunan. Index kohdasta saat aakkosellisen komentoluettelon. Poimi haluttu kohta, niin saat lisätietoja 

asiasta.  

4.2.4 Tilarivi 

Tilarivi on grafiikkanäytön alaosassa. Vasemmassa reunassa näkyy normaalisti kursorin koordinaatit ja 
piirtämisen apukeinojen asetukset, joita voit muuttaa (ON/OFF) napauttamalla ko. painiketta (esim. 
ORTHO).  Oletusasetuksina näkyvissä ovat alla olevat painikkeet.  

Painikkeita saa piiloon ja näkyviin seuraavasti: 

 Vie hiiri jonkin painikkeen päälle ja paina oikeata hiiren painiketta 

 Valitse esiin tulevasta valikosta Display 

 Lisää tai poista valintaruksi klikkaamalla ao. riviä esiin tulevassa ikkunassa. 

Lisää näkyvissä oleviin painikkeisiin Grid (ruudukko) ja Snap (tarttuminen ruudukkoon).  

Oikeassa reunassa on ikkunoiden ja näytön hallintaan liittyviä toimintoja. 

4.2.5 Erikoisnäppäimet 

AutoCAD ohjelmassa on sijoitettu joitakin erityistoimintoja funktionäppäinten ja erityisten 
näppäinyhdistelmien taakse. Näppäimistöön sijoitetut komennot ovat mahdollisimman nopeita. On 
hyvä opetella käyttämään joitain komentoja pikanäppäimillä. Se nopeuttaa työskentelyä sitten, kun taitoa 
ja piirtorutiinia kertyy enemmän. 

Taulukko 1. Erikoisnäppäinten merkitykset 

ENTER Hyväksyy annettuun komennon tai sisäänsyötön, toistaa edellisen komennon. 

Tässä materiaalissa ko. näppäintä kuvataan yleisesti  merkillä. 

VÄLILYÖNTI  Toimii useissa yhteyksissä kuten  näppäin. (Ei tekstin syötössä!) 

ASKELPALAUTIN Poistaa sisäänsyötettyjä merkkejä; kirjaimia yms. 

Esc Peruuttaa ja katkaisee toiminnon  

 

Erikoismerkkejä tarvitset esimerkiksi suhteellisessa koordinaattiosoituksessa ja hakemistopolkujen 
määrittelyssä. Näppäimiin sijoitetut erikoismerkit kuten @ £ $ { [ ] } \  saat käyttöön pitämällä 
välilyöntinäppäimen oikealla puolella olevan Alt Gr näppäimen alhaalla samalla kun valitset haluamasi 
erikoismerkin.  

HARJOITUS 

Harjoittele käynnissä olevan komennon keskeyttämistä ESC näppäimellä ja komennon toistoa Enter, Return ja 
välilyöntinäppäimellä. Tee seuraavasti: 
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Valitse alasvetovalikosta: 

Home     valitse valikon otsake 

Line     valitse viivanpiirtokomento 

Specify first point:  komento käynnistyy ja kysyy  viivan alkupistettä 

Näppäin  <Esc>*Cancel*  Esc-näppäin toteuttaa Cancel komennon,  

      kehote palaa normaalitilaan. 

Välilyöntinäppäin <Space>   äskeisen komennon toisto välilyönnillä 

Specify first point:  komento käynnistyy uudelleen, osoita piste jonnekin ruudulle 

Specify next point or [Undo]:  osoita toinen piste 

Rivinsiirto <Enter>   päättää viivan 

Rivinsiirto <Enter>   Aloittaa uuden viivan 

Specify first point:  komento käynnistyy, osoita piste piirtoalueella. 

Specify next point or [Undo]:  Ohjelma kysyy uusia pisteitä. 

Specify next point or [Undo]:  Paina <Esc> lopettaaksesi 

  

HUOMAA! AutoCADin valikoihin on yleensä lisätty Esc-toiminto ennen jokaisen uuden komennon alkua. Edellistä 
komentoa ei siis tarvitse välttämättä katkaista ennen uuden aloittamista, kun komento on valittu menusta.  

Funktio- eli toimintanäppäimet sijaitsevat näppäimistön yläreunassa neljän näppäimen ryhmissä, niitä on 
yhteensä 12 kpl. Seuraavilla funktionäppäimillä on määritelty toiminta AutoCADissä ja ainakin 
joidenkin muistaminen on varsin hyödyllistä (F1, F3, F7-F9).  

Funktionäppäimillä annettavia komentoja voit käyttää myös muiden komentojen suorituksen aikana. 
Käskyriville tulostuu erisuuruusmerkkien sisällä näkyvä asetustila. Näytön alareunan tilarivillä olevat 
painikkeet korostuvat esim. SNAP-, GRID- ja  ORTHO- asetusten merkiksi. 

Taulukko 2. Funktionäppäinten merkitys AutoCAD- ohjelmassa 

F1 HELP Aputoiminto. 

F2 FLIPSCREEN Teksti- ikkuna esiin ja pois 

F3 OSNAP OSNAP päälle ja pois 

F4 STRUCTURE Rakenne Top down / Bottom up 

F5 ISOPLANE Isometrinen piirtämissuunta 

F6 DYNAMIC UCS 
Dynaaminen koordinaatisto 
päälle/pois 

F7 GRID ON/OFF Pisteverkko päälle/pois. 

F8 ORTHO ON/OFF Suorasuuntaisuusmoodi päälle/pois. 

F9 SNAP ON/OFF 
Kohdistimen pienin etenemä 
päälle/pois. 

F10 
POLAR TRACKING 
ON/OFF 

Kulmiin piirtäminen päälle/pois. 

F11 
OSNAP TRACKING 
ON/OFF 

Apugeometrian haku päälle/pois. 

F12 DYNAMIC INPUT ON/OFF 
Koordinaattien syöttö kursorin 
kohtaan päälle/pois. 
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4.2.6 Näppäinlyhenteet 

AutoCADin komentoja voidaan aina kirjoittaa näppäimistöltä. Jos kirjoitat Line komentokehotteen 
Command: jälkeen, käynnistyy viivanpiirto. Eniten käytettyjä komentoja on määritelty ns. 
näppäinlyhenteiksi, jotka ovat tosi nopeita käyttää. Esimerkiksi Line- komento on lyhennetty L ja 
ympyrän piirto (Circle)  on pelkkä C. Alla on taulukko tärkeimmistä näppäinlyhenteistä ja niiden 
vastaavuuksista. Kokeile ja huomaa kuinka helppoa on esimerkiksi zoomata Z- kirjaimen painalluksella. 
Täydellinen luettelo lyhenteistä on tiedostossa ACAD.PGP AutoCADin SUPPORT- hakemistossa. 

Taulukko 3. AutoCADin näppäinlyhenteitä 

 

4.3 VERRYTTELY 

Tutustutaan ensin vähän käyttöliittymään. Kokeile eri piirustuskomentoja ja piirrä vaikka maisema 
kesämökin rannasta tai suunnittele uusi mukulakivimaasturi. Pääasia, että opit löytämään valikoista 
ainakin seuraavat komennot  Line - Viiva , Arc – kaari,  Circle – Ympyrä ja Erase - Poista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyhenne Käsky Lyhenne Käsky Lyhenne Käsky 

A *ARC F  *FILLET P  *PAN 

AR *ARRAY H  *BHATCH PE *PEDIT 

BH *BHATCH I  *DDINSERT PL *PLINE 

BR *BREAK L  *LINE R  *REDRAW 

C  *CIRCLE LA *LAYER RE *REGEN 

CH *DDCHPROP LI *LIST REC  *RECTANGLE 

CO *COPY LS *LIST RO *ROTATE 

CP *COPY M  *MOVE S  *STRETCH 

DLI  *DIMLINEAR MI *MIRROR T  *MTEXT 

DT *DTEXT MO *DDMODIFY TR *TRIM 

E  *ERASE MS *MSPACE W  *WBLOCK 

ED *DDEDIT MT *MTEXT X  *EXPLODE 

EL *ELLIPSE O  *OFFSET Z  *ZOOM 

EX *EXTEND OS *DDOSNAP CP *COPY 
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5 TYÖSKENTELYN PERUSTEITA 

Tässä luvussa selvitetään muutamia työskentelyn apukeinoja ja perusasetusten hallintaa. Lisäksi 
käydään nopeasti läpi eri komentoryhmät ja niiden mukana CAD-ohjelmiston päätoiminnot. 
Komennot esitellään tarkemmin myöhemmissä luvuissa. Jos Sinulla on kiire piirtämään, voit mennä 
eteenpäin. Lue nämä asiat kuitenkin joskus, sillä perusasetusten hallinta on tärkeää tarkan 
piirtämisen oppimiseksi. 

5.1 PROTOTYYPPIPIIRUSTUS 

Kun AutoCADissä aloitetaan uusi piirustus, hakee ohjelma piirustuksen lähtökohdaksi normaalisti 
useita perusasetuksia. Nämä asetukset on määritetty tavallisesti AutoCAD mallipiirustuksessa (template) 
nimeltä ACADISO_VAMK.DWT tai ACAD.DWT. AutoCADin asennuksen yhteydessä on 
kokoonpanotiedoissa mainittu missä hakemistossa olevaa ja minkä nimistä piirustusta ohjelma käyttää 
oletusarvoisena prototyyppikuvana. Perusasetusten mukaisesti tämä hakemisto on esimerkiksi: 

C:\Users\<ktunnus>\appdata\local\autodesk\autocad mechanical 
2010\r18.0\enu\acadm\template\ 

Prototyyppipiirustuksena voit tietenkin käyttää mitä hyvänsä AutoCADillä tehtyä piirustusta 
Prototyyppikuvan määrityksen muutoksen (hakupolku) teet kokoonpanotietojen yhteydessä ja 
muutokset itse kuvaan normaalisti AutoCADillä. Kun talletat (Save As) kuvan Template- muodossa 
(DWT), voit käyttää sitä pohjana seuraaville kuville. Muutokset tähän kuvaan vaikuttavat kaikkiin uusiin 
aloitettaviin kuviin ja niiden perusasetuksiin. 

Mallikuvassa määritellään sellaisia asioita kuin piirustustasot, mitoituksen ulkoasu, tekstien fontit, värit ja 
viivatyypit. Siihen voidaan liittää myös kaikissa kuvissa tarvittavia symboleja, kuten piirustusarkit, 
otsikkotaulut ja osaluettelokentät. Prototyypin avulla voidaan piirustuskäytäntöjä yhdenmukaistaa ja 
päästään standardin mukaiseen ulkoasuun ja tulostusasetuksiin. 

5.2 PIIRTÄMISEN APUKEINOJA 

Koordinaatistoja avulla määritetään pisteet ja pisteiden avulla määritetään perusalkiot. Viiva tarvitsee 
kaksi päätepistettä, ympyrä tarvitsee esim. keskipisteen ja säteen tai kaksi pistettä halkaisijalta tai kolme 
pistettä kehältä. Kaari tarvitsee keskipisteen ja kaksi muuta pistettä tai lukuarvoa. Jopa teksti- ja 
mitoitusalkiot tarvitsevat lähtöpisteitä. CAD- piirtäminen perustuukin tarkkoihin, koordinaatistoihin 
sijoitettuihin pisteisiin. Ilman tarkkoja pisteitä piirtäminen on todella hankalaa ja hyväksyttävä 
lopputulos vaikea saavuttaa. 

Tilarivin painikkeiden avulla kontrolloidaan tarkan piirtämisen apukeinoja: 

Painikkeita saa piiloon ja näkyviin seuraavasti: 

 Vie hiiri jonkin painikkeen päälle ja paina oikeata hiiren painiketta 

 Valitse esiin tulevasta valikosta Display 

 Lisää tai poista valintaruksi klikkaamalla ao. riviä esiin tulevassa ikkunassa. 

Lisää näkyvissä oleviin painikkeisiin Grid (ruudukko) ja Snap (tarttuminen ruudukkoon). 

HUOMAA! 

Tilarivin painikkeita täytyy oppia kääntämään päälle ja pois joustavasti tilanteen mukaan. Nämä ovat ns. läpinäkyviä 
toimintoja, mikä tarkoittaa, että käynnissä olevaa käskyä ei tarvitse keskeyttää tilarivin asetusten muuttamisen ajaksi. 

Tilarivin asetuksia pääsee muuttamaan painamalla jonkun tilarivin painikkeen kohdalla oikeata hiiren 
painiketta ja valitsemalla valikosta Settings, joka avaa alla näkyvän ikkunan. Aseta Grid behavior – 
kohdan valintaruksit alla näkyvällä tavalla. 
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5.2.1 Koordinaatit, yksiköt ja tarkkuus 

Kohdistimen sijaintikoordinaatit piirustuksessa näytetään kuvaruudun alareunassa näkyvällä tilarivillä. 
Normaalisti näytetään X-,Y- ja Z- koordinaatit voimassa olevan koordinaatiston mukaisesti. 
Komentojen yhteydessä voidaan kursorin vieressä esittää myös etäisyys ja kulma edelliseen osoitukseen 
nähden. 

 Käytettävät yksiköt ovat desimaalijärjestelmän mukaisia ja prototyyppikuvassa esitystarkkuus on kaksi 
desimaalia. Kulmat kuvataan desimaaliasteina yhden desimaalin tarkkuudella. Nollakulman suunta on 
itään ja kulmat kasvavat positiivisesti vastapäivään. 

Format - valikon Units- komennolla vaihdat tarvittaessa em. asetuksia, esim. desimaalien määrää. 
Desimaalien määrän lisääminen tai vähentäminen ei vaikuta AutoCAD- ohjelman laskennalliseen 
tarkkuuteen vaan ainoastaan käyttäjän saamaan informaatioon. Esitettävät tiedot pyöristetään 
tarvittaessa normaalisti. 

5.2.2 Dynaaminen syöttö (Dynamic Input) 

Tämä toiminto on valinnainen ja sen voi kytkeä pois päältä tilarivin painikkeella. Tämä on käyttäjää 
opastava syöttötapa, joten yleensä se kannattaa pitää päällä. Tämä ohje on kirjoitettu olettaen, että 
dynaaminen syöttö on päällä. 

Kohdistimen mukana seuraa tietorivi, joka ilmaisee, mitä syötettä ohjelma odottaa. Syötteen voi 
kirjoittaa näppäimistöllä tai sen voi näyttää ruudulta kohdistimen avulla. Jos piirtämistapoja on 
enemmän kuin yksi, tietorivillä näkyy alasnuoli- symboli. Vaihtoehtoiset piirtämistavat saavat näkyviin 
painamalla alasnuolta. Haluttu vaihtoehto valitaan edelleen alasnuolella ja <enter>- painalluksella tai se 
näytetään hiirellä klikkaamalla. Toinen mahdollisuus on ottaa esiin pikavalikko hiiren oikealla 
näppäimellä: valintaoptiot löytyvät myös sieltä. 

 Jos seuraava syöte on piste, ohjelma näyttää etäisyyden ja kulman kohdistimen osoittamaan pisteeseen. 
Etäisyyden voi jälleen kirjoittaa tai näyttää hiirellä. Esimerkkinä ympyrän piirto dynaamista tapaa 
käyttäen. 

Oletuksena on piirto antaen keskipiste ja säde tai halkaisija. Painetaan alasnuolta, jolloin saadaan 
muiden piirtotapojen valikko esiin. 
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Valitaan menetelmä ’2P’ eli kaksi pistettä (halkaisijan päätepisteet). Syöterivillä on kaksi 
syöttöruutua, ensimmäisen pisteen koordinaatit. Mitat voidaan kirjoittaa käsin; ruudusta toiseen 
pääsee painamalla sarkain-näppäintä. Myös jos kirjoitetaan pilkku ensimmäisen (x-) 
koordinaatin jälkeen, hyppää ohjelma toisen koordinaatin (y) syöttöön. Piste voidaan myös näyttää 
hiirellä ruudulta. 

 

Toinen piste voidaan antaa kirjoittamalla syöttöruutuihin etäisyys ja kulma halkaisijan 
päätepisteeseen tai näyttämällä päätepiste hiirellä. 

 
Kun päätepiste on annettu, ympyrä on valmis 

 

HUOMAA! Jos dynaamisen syötön yhteydessä käytetään jäljempänä kerrottuja absoluuttisia ja suhteellisia pisteen 
antotapoja, on arvojen välinen pilkku syötettävä näppäimistöltä. Tällöin ohjelma tunnistaa em. syöttötavan. 

 

HARJOITUS 

Valitse ympyränpiirtokäsky. Oletuksena ohjelma pyytää näyttämään ympyrän keskipistettä. Ei hyväksytä sitä, vaan valitaan 
piirtotapa 2P: ympyrän piirto siten, että näytetään ympyrän jonkun halkaisijan päätepisteet. Kokeile molempia tapoja: 

- Paina alasnuolesta dynaaminen valikko esiin ja valitse sieltä 2P 

- Paina hiiren oikeata painiketta ja valitse pikavalikosta 2P 

Näytä sitten ympyrän halkaisijan päätepisteet hiirellä näyttämällä ja huomioi, kuinka ympyrä tällä tavoin piirtyy. 

 

5.2.3 Pisteverkko (GRID) 

Piirustuksessa apukeinona käytettävä GRID pisteverkko on käyttäjän määrittelemällä X- ja Y- 
välistyksellä piirustusalueella näkyvä pisterasteri. Näytöllä näkyviä pisteitä ei tulosteta, niiden tarkoitus on 
helpottaa piirtämistoimia ja etäisyyksien määrittelyä. Tilarivin painikkeella tai F7 funktionäppäimellä 
asetat pisteverkon päälle/pois.  

5.2.4 Suorasuuntaisuus (ORTHO) 

Piirrettäessä esim. viivaa on mahdollista asettaa suorasuuntaisuusmoodi käyttöön vaaka- tai 
pystysuoruuden varmistamiseksi. Tällöin viiva syntyy alkupisteen ja sen kohdistimella osoitettavan 
pisteen väliin, jonka X- tai Y- etäisyys on alkupisteeseen nähden suurempi. Tilarivin painikkeella tai F8 
funktionäppäimellä asetat ORTHO- moodin päälle tai pois. Huomaa, että suorasuuntaisuuden voi 
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kääntää päälle ja pois myös kesken piirtokomennon (käsky on ns. läpinäkyvä). Tällöin samalla 
komennolla piirrettävistä viivasegmenteistä osa voi olla piirretty kohtisuoraan ja osa vinosti. 

5.2.5 Kohdistimen nykäys (SNAP) 

Tarkan piirtämisen kannalta on oleellista pystyä osoittamaan piirustuksen koordinaatteja 
mahdollisimman täsmällisesti. Käytettäessä kohdistinta koordinaattien osoittamiseen syntyy helposti 
tilanne, jossa osoitetut pisteet näyttävät olevan oikein, mutta todellisuudessa sijaitsevat jossain 
kymmenennessä desimaalissa. 

AutoCAD on äärimmäisen tarkka, mutta kohdistimen liikkuessa vapaasti tarkkojen koordinaattien 
osoittaminen näytöltä on lähes mahdotonta. SNAP- asetus määrittää kohdistimen pienimmän 
mahdollisen etenemän. Asetuksella 1 kohdistin liikkuu näytöllä yhden millimetrin välein ja asetuksella 
100 vastaavasti 100 mm välein. Välistys asetetaan vapaasti X- ja Y- suuntaan. 

Oikea asetus helpottaa huomattavasti työskentelyä ja on erittäin suositeltavaa. Aseta SNAP- tila päälle 
aina, kun aloitat piirtämään uutta kuvaa! Se säästää Sinut monelta harmilta jälkeenpäin. Tilarivin 
painikkeella tai F9-funktionäppäimellä asetat SNAP tilan päälle ja pois. Nykäyksen suuruuden voit 
määritellä Drafting settings- ikkunassa (ks. yllä). Loogisinta on asettaa ruudukon jako samaksi kuin 
nykäys, mutta esim. 1 mm nykäysarvolla ruudukosta tulee liian tiheä ruudulla. 

GRID-, ORTHO- ja SNAP- on helppoa laittaa päälle ja pois tilarivin pikanäppäimillä kuvaruudun 
alareunasta.    

HARJOITUS 

Kokeile pisteverkon, GRID, ja kohdistimen pienimmän etenemän, SNAP, toimintaa. Syötä annetut ohjeet näppäimistöltä. 

- aseta GRID päälle alareunan painikkeesta tai F7 funktionäppäimestä 

Command:<Grid on> 

- huomaa pisteverkon näkyvyys vain piirustusalueella; ei aivan yläreunassa 

- tarkista pisteiden keskinäinen etäisyys painamalla tilarivin painikkeen kohdalla oikeata hiiren painiketta ja valitsemalla 
valikosta Settings 

- pisteiden väli on 10 piirustusyksikköä eli 10 millimetriä sekä X että Y suuntaan 

- aseta kohdistimen pienin etenemä (Snap spacing) arvoon 5 ja paina ikkunassa OK- painiketta

- liikuta kohdistinta ja huomaat että voit osoittaa vain 5 mm jaolla oleviin pisteisiin  

- aseta pienimmän etenemän arvoksi 10 ja liikuta kohdistinta; huomaat että voit osoittaa vain 10 mm jaolla oleviin pisteisiin 

- mikäli piirtäisit kohdistimella esim. viivaa, tulisi siitä vaaka- tai pystysuorana vähintään 10 yksikön mittainen tai pisimmillään 
jokin 10 yksikön kerrannainen. 

 

Piirrä ruudulle viivoja niin, että Snap on välillä päällä ja välillä pois. Huomaa, että voit asettaa sen, vaikka viivanpiirtokäsky on 
käynnissä. 
Kokeile Ortho- asetusta samalla tavalla. Piirrä sekä vaakasuoria tai pystysuoria sekä vinoja viivoja keskeyttämättä viivanpiirtoa. 
Napauta vain Ortho painiketta taikka funktionäppäintä F8.       

 

5.2.6 Pisteet ja koordinaatistot 

AutoCADin maailmakoordinaatisto (WCS - World Coordinate System) on aina 
olemassa jokaisessa piirustuksessa. Käyttäjä voi luoda omia koordinaatistoja 
(UCS - User Coordinate System) joissa origon sijainti ja akselit on mahdollista 
määrittää maailmakoordinaatiston suhteen. Piirtoalueella näkyvästä 
koordinaatistoikonista nähdään akseleiden suunta. Mikäli ikonissa näkyy neliö 
keskellä, on maailmakoordinaatisto aktiivisena. 

Piirustustasona 2D- työskentelyssä on X,Y - taso, jonka Z- akseli nousee käyttäjään päin. Tasossa X- 
akseli kasvaa oikealle (klo 3)ja Y- akseli ylös (klo 12). Kulmat kasvavat positiivisesti vastapäivään ja 
nollakulman on itään. 
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Pisteiden ja koordinaattien syötön teet näppäimistöltä numeerisesti, nuolinäppäimillä tai osoitinlaitteen 
poimintanäppäimellä. Kaksiulotteisella kohdistimella on kuitenkin mahdotonta antaa tarkkoja 3D 
koordinaatteja, joten käytä näissä myös näppäimistöä. 

HUOMAA! Kohdistinlaite (tavallisesti hiiri) liikkuu aina XY- tasolla. Hiirellä et voi suoraan osoittaa Z- akselin 
pisteitä. 

AutoCAD käsittelee pisteitä aina kolmiulotteisesti eli jokaisella pisteellä on X-, Y- ja Z- koordinaatti. 
Syötä koordinaatit mainitussa järjestyksessä pilkulla toisistaan erotettuna. Kaksiulotteisessa tasokuvassa 
X- ja Y- koordinaattien syöttö riittää ja Z saa voimassa olevaa korkeusasetuksen mukaisen arvon. 
Tämän arvon oletetaan olevan perusasetuksissa nolla. 

Seuraavat viisi osoitustekniikkaa ovat tarpeellisimpia 2D-piirtämisessä: Osoittaminen kohdistimella 
vapaasti ja etäisyys antaen sekä numeerisesti annettu absoluuttinen, suhteellinen ja polaarinen piste. 

Osoittaminen hiuskohdistimella x,y 

Osoitetaan haluttua pistettä ja painetaan hiiren vasemmanpuoleista näppäintä. Pisteen arvoksi tallentuu 
kohdistimen senhetkinen asema. Muista käyttää SNAP-asetusta (F9), kun 
annat pisteitä kohdistimella, muuten pisteet ovat “vähän sinnepäin”. Pisteen 
koordinaatit näet kuvaruudun alareunan tilariviltä. 

Suunta ja kirjoitettu etäisyys 

Tämä ominaisuus on todella kätevä piirrettäessä viivoja vaakaan ja pystyyn. 
Siinä osoitetaan (esim. ORTHO päällä) suuntaa ja samalla kirjoitetaan 
etäisyys näppäimistöllä.  

Esimerkiksi viivan piirto 100 mm ylös: Aloita viiva halutusta pisteestä. Kun ohjelma kysyy toista 

pistettä, osoita hiirellä ylöspäin (kulma 90) ja kirjoita 100. Piirustukseen syntyy 100 mm pitkä 
pystysuora viiva.  

Absoluuttinen piste   x,y 

Etäisyys koordinaatiston nollakohdasta eli origosta. 

Absoluuttisia koordinaatteja syötettäessä Dynamic Input- toiminnon ollessa 
päällä pitää kirjoittaa ensin näppäimistöltä merkki #. 

Absoluuttinen osoitus koordinaatteihin tarkoittaa, että esim. näppäimistöltä 
syötetään luvut 50,70. Tässä X- koordinaatti on 50 ja Y- koordinaatti on 70. 
Absoluuttiset koordinaatit lasketaan aina koordinaatiston origosta 
pääakselien suuntaan. Jos halutaan osoittaa origosta vasemmalle tai alas, 
käytetään koordinaatin arvon edessä miinusmerkkiä. Jos halutaan antaa myös 
Z-koordinaatti, se lisätään pilkulla erotettuna loppuun (50,70,100). 

Esimerkki: Piirretään suoraa viivaa alkaen origosta (0,0) pisteeseen 100,100 ja siitä alas pisteeseen 50,0. 
(Tässä käskyt kirjoitetaan komentoriville ja dynaamista syöttöä ei käytetä).  

Command: LINE 

LINE Specify first point: 0,0 

Specify next point or [Undo]: 100,100 

Specify next point or [Undo]: 50,0 

HUOMAA!  

Koordinaattien erottimena käytetään pilkkua “,”. Desimaalierottimena käytetään pistettä “.” 
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Suhteellinen piste  @siirtox,siirtoy 

Siirtymä edellisen pisteen suhteen. 

Suorakulmainen suhteellinen siirtymä, esim. @30,-25 tarkoittaa pistettä, joka on 30 yksikköä oikealle ja 
25 yksikköä alaspäin edellisestä pisteestä. @ - merkki voidaan lukea “edellisestä pisteestä”. Suhteellinen 
osoitus on varsin nopea tapa osoittaa tarkkoja siirtymiä. Sitä voidaan käyttää myös kolmella 
koordinaatilla @dx,dy,dz 

Dynamic Input- toiminnon ollessa päällä tämä on oletustoiminto. Tarvitsee vain siis syöttää halutut siirtymät pilkulla 
erotettuna ja ohjelma määrittää seuraavan pisteen automaattisesti suhteessa edelliseen. 

Esimerkki: Piirretään kolmio alkaen vasemmasta kärjestä. (Joka on edellisen komennon viimeisin piste @). 
Mennään 30 oikealle ja 25 alas, sitten ylös 50 ja lopuksi 30 vasemmalle ja 25 alas. Koordinaatit kirjoitetaan 
pilkulla erotettuina.  

(Tämä esimerkki jälleen ilman dynaamista syöttöä) 

Command: line 

Specify first point: @ 

Specify next point or [Undo]: @30,-25 

Specify next point or [Undo]: @0,50 

Specify next point or [Close/Undo]: @-30,-25 

Specify next point or [Close/Undo]: 

 

Polaarinen piste @etäisyys<kulma 

Etäisyys ja kulma edellisen pisteen suhteen 

Polaarinen suhteellinen siirtymä annetaan etäisyyden ja kulman avulla edelliseen 
osoitettuun pisteeseen nähden. Osoitus @50<270 viittaa pisteeseen joka on 50 
yksikön etäisyydellä 270 (tai -90) asteen kulmassa edelliseen pisteeseen (@) 
nähden.  

Esimerkki: Piirretään pystyviiva 50 alaspäin  alkaen vasemmasta kärjestä. (Joka on edellisen komennon 
viimeisin piste @). Mennään 50 alas. 

Command: line 

LINE Specify first point: @ 

Specify next point or [Undo]: @50<270 

Specify next point or [Undo]:  

 

Kolmiulotteiset pisteet  x,y,z 

Kolmiulotteisia pisteitä hyväksyviin komentoihin annetaan Z-koordinaatti seuraavasti: 

Absoluuttiset:   x,y,z 

Suhteelliset:   @siirtox,siirtoy,siirtoz 

Pallokoordinaatit:  @etäisyys<kulma1<kulma2 

Sylinterikoordinaatit:  @etäisyys<kulma,z 
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Suodattimet  

HUOMAA!  

Tässä esitetyn tavan sijasta uusimmassa AutoCADissä voidaan käyttää tilarivin Object Snap Tracking – asetusta, 
jonka avulla vastaava toiminnallisuus saadaan käyttäjäystävällisemmällä tavalla: tämä käydään läpi myöhemmin. 

Koordinaattipisteet osoitat suodatettuina siten, että osoitinlaitteella annetaan 
esim.X ja Y koordinaatit ja Z-arvo syötetään näppäimistöltä. Suodattimen 
käyttö osoitetaan pisteellä “.” halutun akselin yhteydessä. Kun kysytään 
pisteen paikkaa, aseta suodatin esim .X jolloin seuraavasta osoituksesta otetaan 
huomioon vain pisteen X koordinaatti. Ohjelma kysyy Y koordinaatin ja 
mahdollisen Z koordinaatin myöhemmin erikseen. 

Esimerkki 

On piirrettävä ympyrä suorakaiteen keskipisteeseen. 

Käynnistetään ympyrän piirto 

Command: Command: c CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan  

radius)]: .x of mid of 

Osoitetaan x-koordinaatti. keskelle alareunaa 

 (need YZ): mid of 

Vielä tarvitaan y- ja z-koordinaatit. Osoitetaan keskelle pystyviivaa. 

Lopuksi annetaan säde 20 mm. 

Specify radius of circle or [Diameter] <20.00>: 

 

5.2.7 Käyttäjän koordinaatistot 

Käyttäjät voivat muuttaa koordinaatiston paikkaa ja asentoa piirustuksessa. Tällöin puhutaan käyttäjän 
koordinaatistosta - UCS (User Coordinate System). Tämä ominaisuus on kätevä piirtämisen apuna, kun 
kappaleen mitat on sidottu johonkin sopivaan peruspisteeseen. Ajattele esimerkiksi levykappaletta, 
jonka kaikki mitat on esitetty vasemmasta alakulmasta. Kun koordinaatiston nollapisteen siirtää tähän 
kulmaan, on mittojen antaminen ja piirtäminen helppoa. 

ESIMERKKI 

Siirretään koordinaatisto pisteeseen 100,250 niin, että koordinaattiakselien suunnat säilyvät. Tämän jälkeen kaikkien pisteiden 
absoluuttiset koordinaatit luetaan uudesta nollapisteestä.  

Valitse UCS- komento alasvetovalikosta: Tools-> New UCS->Origin. 

Kirjoita koordinaatit 150 ja 250 ja paina <enter> 

Peruskoordinaatiston saat takaisin valitsemalla taas New UCS-komennon ja sieltä lisämääreen World. Koordinaatiston voi tallettaa 

(Named UCS- kirjoita Unnamed:n tilalle nimi ) ja palauttaa (Named UCS – Valitse nimetty koordinaatisto -> Set Current).  

 

5.3 TASON VAIHTO 

CAD- piirtämisessä joudutaan käyttämään monia tasoja tai kerroksia (Layer). Näin aluksi opettelemme 
vaihtamaan aktiivista piirtotasoa niin, että saamme muotoviivat ja keskiviivat eri tasoille. Mechanical – 
sovellus pitää aika hyvin itse huolta tasojen vaihdoista ja tekee tarvittaessa kuvaan lisääkin tasoja, mutta 
joskus on mukava vaihtaa tasoja itsekin. Pidä aina muotoviivoja piirrettäessä taso 0 tai AM_0 aktiivisena. 
Ohjelma hoitaa useimmat tasonvaihdot ihan oikein itse. 

Layers- paneelissa on valikko, josta voit valita oletusarvoisen piirtotason painamalla halutun tason 
symbolia.  



A U T O C A D - M E C H A N I C A L  P E R U S K U R S S I  2 0 1 0  2 4  

Copyright  2009, Juha Hantula, Matti Makkonen 

Vieressä olevasta valintalistasta voit myös valita tason sekä sytyttää ja sammuttaa tasolta valot painamalla 
tason nimen kohdalla olevaa lampun kuvaa. Tason voi jäädyttää ja sulattaa auringon/ lumihiutaleen 
kuvalla.  

VAROITUS! 

Älä käytä värien ja viivatyypin vaihtoon Color  ja Linetype- temppuja! Niistä voi kyllä homman hoitaa, mutta 
lopputuloksena on täysin epäjärjestyksessä oleva piirustus. Jätä värin ja viivatyypin valinta asentoon ByLayer! 

Isompia operaatioita varten on Mechanical Layer Manager, jolla voit vaihtaa tasojen nimiä, värejä ja 
viivatyyppejä sekä tehdä uusia ja poistaa vanhoja tasoja. Ole varovainen, sillä monet 
automaattitoiminnoista haluavat käyttää alkuperäisiä tasoja ja muutetuilla nimillä saattaa tulla ongelmia. 

 

5.4 PIIRUSTUSALUE JA MITTAKAAVA 

5.4.1 Piirustusalueen asetus 

Perusasetusten mukaan uudessa AutoCAD kuvassa on näytöllä käytettävissä piirustusalue joka vastaa 
suurin piirtein vaakaan asetettua A3 arkkia 1=1 mittakaavaan tulostettuna. Piirustusalue on hyvä pitää 
järkevän kokoisena eli vastaavana kuin arvioitu tuloste. Piirustusalueen rajat asetat tarvittaessa 
komennolla Format>Drawing limits. Käskyllä on optiot on ja off, joilla rajat saa tarvittaessa päälle ja 
pois. 

Komentoriviltä sama tehdään käskyllä LIMITS:  

Command: limits 

Reset Model space limits: 

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>: 

Specify upper right corner <420.00,297.00>: 

Piirustusrajat asetetaan osoittamalla ensin vasemman alanurkan ja sitten oikean ylänurkan koordinaatit 
Syötä koordinaatit X ja Y pilkulla toisistaan erotettuna. Erota mahdollinen desimaaliosa kokonaisosasta 
aina pisteellä. 

HUOMAA! 

AutoCAD työskentelyssä piirustusrajojen asettaminen ei ole välttämätöntä. Se helpottaa kuitenkin kuvaruudun 
käsittelyä, kun Zoom All- komento näyttää aina rajojen määrittämän alueen. 
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5.4.2 Mittakaavan valinta 

Helpointa on piirtää kappaleen geometria (muoto- ja keskiviivat) kaikkine kuvantoineen ensin lähes 
valmiiksi 1:1- mittakaavassa. Silloin tiedetään, kuinka paljon tilaa piirustus tarvitsee. On hyvä jättää 
varsin reippaat marginaalit kuvantojen ympärille mitoitusta varten. Muista, että otsikkotaulu ja 
kokoonpanokuvissa osaluettelo vaativat myös oman tilansa.  

Seuraavaksi kannattaa miettiä minkä kokoiselle arkille haluat tulostaa. Loppu on pelkkää matematiikkaa: 
jaat kuvan tarvitseman tilan arkin koolla ja valitset seuraavaksi isomman mittakaavan standardin 
mukaisista mittakaavoista.  

ESIMERKKI 

Piirustusala Mittakaava Todellinen mitta mm 

A4 1:1  210 x 297 

A4 1:5 1050 x 1485 

A3 1:1 420 x 297 

A3 1:2 840 x 594 

A3 1:10 4200 x 2970  

 

5.4.3  Mittakaavan vaikutus 

Kun kerrot valitulla mittakaavalla arkin reunojen pituudet niin saat LIMITS- komennolla määritettävän 
piirustusalueen mitat.  

Mechanical- sovellus osaa skaalata mitoitukset ja muut standardimerkinnät automaattisesti valittuun 
mittakaavaan. Arkin ja mittakaavan valinta kannattaa tehdä sen takia ennen mitoitusta. Muuttaminen 
onnistuu kyllä jälkeenpäinkin, mutta pientä säätöä voi joutua tekemään. 

Kun lisäät kuvaan symboleja, muista käyttää valittua mittakaavaa (tai oikeastaan sen käänteislukua), 
esimerkiksi 1:10 tulostusmittakaavaan piirrettäessä skaalataan arkkisymbolit kymmenkertaisiksi ja 
kohtaan X-scale factor laitetaan 10.  

Tekstien korkeus tulee myös kertoa mittakaavalla: Jos haluat 3.5 mm:n tekstiä 1:10 kuvaan, aseta 
tekstikorkeudeksi 35. 

Katko-  ja muut viivat täytyy myös skaalata. Se käy helpoimmin kirjoittamalla komentoriville 
LTSCALE ja sen jälkeen mittakaava, esim. 10. Tämä muuttuja vaikuttaa kaikkien katkojen mittaan ja 
esimerkissämme katkoviivojen viivat ja välit ovat nyt kymmenen kertaa pitemmät. 

Mitoitusalkiot skaalautuvat myös 
kätevästi yhdellä muuttujalla. Kirjoita 
komentoriville DIMSCALE ja anna 
mittakaava, esim.10. Tämän jälkeen 
mittaluvut, nuolenpäät ja muut merkinnät 
ovat kymmenen kertaa suurempia.  

Tulostus tehdään käänteisessä 
mittakaavassa. Kun arkki on lisätty 
mittakaavan verran isompana kuvaan, se 
täytyy nyt tulostusvaiheessa pienentää 
oikean kokoiseksi. Tämä käy helposti 
tulostusasetusten kohdassa Plot Scale.  

 

ESIMERKKI 

Olet piirtänyt kuvassa näkyvän vivun geometrian. Huomataan, että kuva vie tilaa n. 1600 x 1000 mm piirrettynä 1:1.  

Haluat tulostaa kuvan A3-arkille, jonka teholliset sisämitat ovat n. 400 x 220 (marginaalit ja otsikkotaulu pois!). 

Jaetaan kuvan mitat arkin mitoilla:  
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 Leveys: 1600 / 400 = 4   Korkeus: 1000 / 220 = n. 4.5  

Valitaan seuraava suurempi standardimittakaava, joka on 1:5. 

A3 arkin mitat viidellä kerrottuna ovat 2100 x 1485, joka asetetaan piirustusalaksi komennolla Format>Drawing limits tai 
komentoriville LIMITS- komennolla: 

Command: LIMITS 

Reset Model space limits: 

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>: 

Specify upper right corner <420.00,297.00>:2100,1485 

Kuvaan lisätään nyt arkki ja otsikkotaulu mittakaavalla (5) skaalattuna. Sen jälkeen ohjelma huolehtii mm. seuraavista skaalauksista 
automaattisesti: 

Mitoitusalkioiden koko kerrotaan mitoitusmuuttujan DIMSCALE = 5 arvolla. Esim. nuolenpäät ovat viisi kertaa isompia  ja symbolit 
korkeampia kuin tavallisesti. 

Viivatyypit skaalataan LTSCALE- komennolla sopiviksi ja tekstit kirjoitetaan viisinkertaisella korkeudella kuvaan.  

Lopuksi kuva tulostetaan  mittakaavassa 1=5 ja sehän sopii, ihme ja kumma, A3-arkille ihan kokonaan! 

 

HUOMAA! 

AutoCAD työskentelyssä piirrettävät objektit 
piirretään AINA todellisessa koossa eli 
mittakaavana on 1=1. Piirustuksessa käytettävät 
merkinnät ja esim. piirustusarkki ovat sen sijaan 
tulostusmittakaavan mukaan skaalattuja.  

Tämän asian ymmärtäminen ja muistaminen on 
ensiarvoisen tärkeää. 

 

 

5.5 PIIRTÄMISEN PERUSTOIMINNOT 

Kaikissa CAD-ohjelmissa on samankaltaiset perusalkiot, joista 2D- piirustus luodaan lisäämällä niitä yksi 
toisensa jälkeen, kopioimalla ja monistamalla. Näille alkioille voidaan tehdä erilaisia muokkaustemppuja, 
editointia. Lisäksi on kaikissa ohjelmistoissa mahdollista koota perusalkioista yhteen liitettyjä joukkoja, 
symboleja, blockeja, kuinka niitä nyt milloinkin kutsutaan. Kuviin voidaan lisätä merkintöjä kuten 
tekstejä ja mitoituksia ja toleransseja. Useissa ohjelmistoissa voi käyttäjä muokata työympäristöään, lisätä 
valikoihin rutiineja, kirjoittaa makroja ja ohjelmia ja näin saada lisää tehoa työskentelyyn. 

5.5.1  Piirustusalkiot 

Suurin osa piirustuksista voidaan hoitaa 
neljällä perusalkiolla: viiva, kaari, ympyrä ja 
teksti. Näitä yhdistelemällä saadaan aikaan 
hyvinkin monimutkaista geometriaa. 

Perusalkiot ovat sidottu koordinaatiston 
pisteisiin. Viiva tarvitsee päätepisteet, ympyrä keskipisteen ja säteen, kaari kolme 
pistettä ja tekstialkiokin määritetään johonkin lisäyspisteeseen. Monet 
piirtokomennot tarjoavat eri vaihtoehtoja pisteiden määritykseen. Esimerkiksi 
ympyrä (CIRCLE) voidaan määrittää monella eri tavalla:  

 keskipiste ja säde 

 keskipiste ja halkaisija 

 kaksi pistettä halkaisijalla 

 kolme pistettä kehällä 
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 tangentti, tangentti ja säde 

 kolme tangeeraavaa alkiota 
 

 Lisävalintoja voidaan tehdä myös näppäimistöltä piirtämisen aikana. Kaaren (ARC) lisävalinnat ovat:: 

 A  angle   kulma 

 CE  center    keskipiste 

 D  direction  lähtösuunta 

 EN  endpoint  loppupiste 

 L  chord lenght  jänteen pituus 

 R  radius   säde 

 S  startpoint  alkupiste 
 

5.5.2 Kootut alkiot 

Perusalkioista voidaan koota alkiojoukkoja, jotka käyttäytyvät editointikomennoissa 
kuin yksi alkio. Tällaisia koottuja alkioita ovat esimerkiksi symbolit ja piirrosmerkit. Ne 
koostuvat viivoista, kaarista, ympyröistä ja teksteistä, jotka on liimattu yhteen käsittelyn 
helpottamiseksi. Osa kootuista alkioista on sisäänrakennettu CAD-ohjelmaan, kuten 
AutoCADin mitoitusalkio tai leikkausviivoitus. Ne voidaan räjäyttää (EXPLODE) 
takaisin perusalkioiksi tarvittaessa. Osa kootuista alkioista on käyttäjän tekemiä, kuten 
esimerkiksi symbolit, blockit. Ne on piirretty ensin perusalkioita käyttäen ja sitten 
muodostettu blockiksi eri komennolla.  

AutoCADissa on esimerkiksi POLYLINE- alkio, joka on yhteen liitetty joukko viivoja ja kaaria. Se 
voidaan räjäyttää takaisin perusalkioiksi ja kasata muutosten jälkeen uudelleen Polylineksi. Valikosta 
löytyvät RECTANGLE (Suorakaide) ja POLYGON (Monikulmio) ovat itseasiassa Polylinen 
sovelluksia. 

5.5.3 Aputoiminnot 

Apuviivoja, projisointia ja leikkausviivoituksia varten on 
Mechanical- sovellukseen kehitetty joukko käteviä rutiineja. 
Ne helpottavat monia rutiinitoimenpiteitä. 

5.5.4 Muokkaus 

Piirustuksen käsittely sitä muokkaamalla on yksi 2D-piirtämisen 
kulmakiviä. CAD- piirtäminen eroaakin käsinpiirtämisestä (MAD- 
piirtäminen) siinä, että on helppoa piirtää ja kopioida ylimääräistä ja 
sitten pyyhkiä, trimmata ja jatkaa alkioita. Juuri muuttelun helppouteen 
perustui aikanaan CAD- tekniikoiden läpimurto 80-luvulla.  

Editointikomennot voidaan jakaa kahteen ryhmään: kopiointeihin 
COPY, MIRROR, OFFSET ja ARRAY ja muutteluun MOVE, ROTATE, SCALE, STRETCH, 
LENGTHEN, TRIM, EXTEND ja BREAK . Kopioinnissa lisätään piirustusalkioita, ja muuttelussa 
niiden mittoja, paikkaa  ja kokoa voidaan muuttaa. Lisäksi on komento alkioiden poistamista varten 
(ERASE) ja kaksi komentoa, jotka itse asiassa lisäävät alkion kuvaan, nimittäin CHAMFER ja FILLET. 
Edellä jo mainittu EXPLODE räjäyttää koottuja alkioita perusosasiksi. 

5.5.5 Merkinnät 

Tekniseen piirustukseen kuuluu aina suuri joukko merkintöjä. Merkinnät 
ovat mitoituksia, toleransseja, piirrosmerkkejä, kuten hitsaus- ja 
pintamerkit sekä erilaisia tekstejä.  

Mitoitukset ovat CAD-ohjelmissa yleensä puoliautomaattisia. Tämä 
tarkoittaa, että mitan paikka täytyy näyttää, mutta ohjelma mittaa 
etäisyyden ja kirjoittaa luvun automaattisesti. Mitoitusmerkinnät vaihtelevat aika paljonkin eri CAD-
ohjelmissa. Kaikissa niissä näkyy aika vahvana amerikkalaisen ANSI- standardin vaikutus.  
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Mittoihin voidaan liittää toleransseja ja muita tarkentimia. Geometrisille toleransseille on omat 
toimintonsa. Teksteissä voidaan käyttää eri fontteja tarvittaessa, mutta niiden käyttöä ei suositella. Kuva 
säilyy selkeämpänä, jos käytetään vain yhtä fonttia yhdessä kuvassa.  

5.5.6 Viritys 

Usein halutaan muokata työympäristöä paremmin itselle sopivaksi ja lisätä usein toistuvia rutiineja 
suoraan valikoihin. Tätä varten on useimmissa CAD- ohjelmistoissa annettu mahdollisuus tehdä 
makroja ja muokata valikoita. AutoCADiin voidaan lisäksi ohjelmoida tehokkaita rutiineja AutoLISPillä, 
C:llä ja Visual Basicilla. AutoCAD onkin erityisen avoin kehitysympäristö ja sen takia AutoCADin päälle 
on kehitetty useita hyviä toimialakohtaisia sovelluksia.  

5.6 HARJOITUSTEHTÄVÄ 1 – KIINNITYSKAPPALE 

Tässä ensimmäisessä harjoituksessa piirretään yksinkertaisen kiinnityskappaleen muoto ja mitat. 
Kappale on leikattu levystä muotoonsa ja siinä on 5 mm:n ja 20 mm:n reiät kuvan osoittamissa 
paikoissa. Vasemmassa ylänurkassa on 10 mm:n viiste. 

 

Samalla opetellaan käyttämään valikoita ja löytämään sieltä halutut toiminnot. Harjoitellaan myös tarkan 
piirtämisen perusteita ja syötetään koordinaatteja näppäimistöltä. 

5.6.1 Tavoite 

Tässä harjoituksessa opit käynnistämään AutoCAD-ohjelman, tutustut valikoihin ja muihin 
hallintalaitteisiin, löydät muutamia peruskomentoja ja opit piirtämään yksinkertaisen piirustuksen. 

5.6.2 Tarvittavat toiminnot 

NEW, OPEN, SAVE, SAVE AS 

LINE, CIRCLE, ARC 

UNDO, ERASE 

Pisteiden osoitus:  - absoluuttinen ja  suhteellinen 

Tasojen vaihto 

REDRAW 

5.6.3 Aloitus 

Klikkaa kaksi kertaa AutoCAD Mechanical 2010 - ikonia ja ohjelma käynnistyy  (Voit myös valita 

Start – Autodesk - AutoCAD Mechanical 2010 - AutoCAD Mechanical 2010, jos haluat 
käyttää valikoita). Ohjelman käynnistyttyä aukeaa AutoCADin työikkuna eteesi. Ylhäältä löytyvät 
ribbon-valikot. Seuraavana on piirustusalue, jossa liikuttaessa kursori muuttuu hiusristikoksi. Toiseksi 
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alimpana on komentorivi ja sen alla tilarivi jossa esim. näkyy koordinaatit.  Mahdollisen kysymyksen 
Education- version tulostusleimoista voit ohittaa Continuella. 

5.6.4 Ääriviivat 

Piirretään aluksi ääriviivat niin, että kappaleen vasen alanurkka on pisteessä 0,0.  

Aloita piirtäminen LINE - käskyllä. Aluksi ohjelma kysyy viivan lähtöpistettä: kirjoita 0, 
0: huomaa kuinka dynaaminen syöttö antaa toisen syöttökentän esiin pilkkua 
painettaessa. Dynaamisessa syötössä oletuksena on suhteellinen piste: arvot ovat aina 
suhteessa edelliseen syötettyyn pisteeseen. Ensimmäisellä kerralla tällä ei ole merkitystä, koska pohjalla ei 

ole mitään pistettä (lähdetään tavallaan origosta). Koordinaatit kuitataan Enter:iä () painamalla. Sen 
jälkeen ohjelma kysyy päätepisteen koordinaatteja. Annetaan 100, 0 samaan tapaan kuin edellä. Syöte 
tarkoittaa, että mennään 100mm oikealle eikä yhtään pystysuunnassa. Kuitataan jälleen Enter:illä. 

Kun ei haluta piirtää enempää viivoja, niin Line- komento loppuu "tyhjän päälle" Enter:iä painamalla.  

Nyt pitäisi näytön alareunassa olla 100 mm pitkä vaakasuora viiva.  Jos viiva ei ole näkyvissä, käytä 
hiiren keskinappia näkymän muuttamiseen. Kaksoisnapsautus keskinapilla zoomaa kaiken piirretyn 
näkyviin ja viivan pitäisi olla nyt keskellä näyttöä. Painamalla keskinapin alas ja liikuttamalla hiirtä 
sivusuunnassa voit liikuttaa näkymää (panoroida). Pyörittämällä rullaa eteenpäin kuva suurenee ja 
taaksepäin se pienenee. Säädä kuvaa nyt niin, että näet vaakaviivan ikkunan alareunan lähellä. 

 

Seuraavaksi piirretään 180°:n kaari levyn oikeaan reunaan. Tällä 
komennolla kaari piirretään kolmen pisteen kautta. Huomaa, että 
pisteet tulee määritellä vastapäivään kiertäen. Siksi aloitamme alhaalta 
edellisen viivan päästä.  

Aloita kaaren piirto käyttäen kolmen pisteen tapaa: Arc -> 3-Point. 

Huolehdi, että Object Snap on päällä (tilarivin painike tai F3) ja 
valitse ensimmäiseksi pisteeksi viivan oikea pää: paina Enter. 

Specify second point of arc or: anna 25,25  (kaaren keskipiste) 

Specify end point of arc: @-25,25  (kaaren loppupiste) 

Huomaa, että jälkimmäiset kaksi pistettä annettiin suhteessa edelliseen. 

Kuvassa pitäisi nyt olla vaakasuora viiva ja sen päässä puoliympyrän muotoinen kaari. 
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Sitten piirretään lisää viivoja.  

Kun ohjelma kysyy pisteitä, kirjoita :  

0,0   (tämä piirtää pystyviivan alkaen nollapisteestä …) 

0,40   (…40 mm ylöspäin…) 

10,10  (…jatkaa edellisestä pisteestä 10 mm oikealle ja 10 mm ylös…) 

90,0  (…ja 90 mm oikealle.Huom: Paina yhden kerran <Enter >tyhjän päälle.) 

Jos kaikki meni hyvin, kuvassa on nyt suljettu muoto, joka kuvaa levykappaleen ulkoreunoja. 

 

Peruutus ja poisto 

Jos haluat poistaa viimeksi tehdyn muutoksen työhön, esim. viivan tai mitoituksen, valitse: Undo, 

tai kirjoita näppäimistöltä U. Voit käyttää UNDOta niin kauan kunnes kaikki tekemäsi toiminnot 

häviävät. 

 Jos haluat poistaa piirustusalkioita, valitse ne hiirellä ja paina <Delete>.  

5.6.5 Reiät 

Seuraavaksi voisit piirtää pienemmän ympyrän: Circle  

Kirjoita keskipisteen paikaksi 15,15 (levyn vasemmasta alanurkasta) ja säteen arvoksi 2.5. 
Huomaa, että desimaalin merkkinä on piste - ei pilkku. 

Anna keskipiste: Specify center point for circle or [: 15,15 

Anna säde: Specify radius of circle or [Diameter]: 2.5  

Komentokehotteessa lukee radius eli ohjelma haluaa säteen arvon.  

Jos haluat antaa säteen sijaan halkaisijamitan, kirjoita D ja paina Enteriä tai paina alasnuoli – näppäintä ja 

valitse dynaamisen syötön valikosta Diameter (valinta voidaan tehdä hiirellä tai painamalla edelleen 
alasnuolta).. Sen jälkeen kehotteessa lukee Diameter:. Kirjoita 5 ja paina Enteriä. Pienempi ympyrä 

pitäisi nyt näkyä vasemman alanurkan lähellä. 
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Seuraava isompi ympyrä piirretään samalla tavalla, mutta keskipisteen koordinaatit ovat nyt 100,25. 

Komentorivillä Sinulta kysytään jälleen ympyrän keskipisteen paikkaa ja sädettä. Edellisen ympyrän 

säteen mitta on muistissa ja sitä tarjotaan oletusarvona ( 2.50 ). Jos haluaisimme samankokoisen reiän,  
niin pelkkä Enter riittäisi.  

Piirrä nyt ympyrä käyttäen keskipisteen paikkaa 100,25 ja halkaisijamittaa 20: (kirjoita lihavoidut arvot)  

 Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100,25  

Specify radius of circle or [Diameter] <2.50>: d  

Specify diameter of circle <5.00>: 20  

5.6.6 Tason vaihto 

AutoCADissa eri viivatyypit on järkevää piirtää eri tasoille, 
jolloin kuva pysyy järjestyksessä ja tulostuksen ohjaaminen 
on helppoa. Tähän asti olemme piirtäneet kaiken tasolle 
nimeltä 0. Mechanical-sovelluksessa on järkevää siirtää 
muotoviivat tasolle AM_0 ja tehdään se nyt seuraavaksi.  

Valitse Move to another Layer- toiminto. Valitse kaikki alkiot osoittamalla hiirellä ikkuna koko 
piirustuksen yli. Huomaa, että AutoCADissa ikkunan kummatkin nurkat klikataan erikseen: Osoita ensi 
yksi nurkka, paina ja vapauta hiiren nappi. Osoita sitten toinen nurkka ja paina ja vapauta. Kaikki sisällä 
olevat alkiot valitaan muutettavaksi. Paina valinnan jälkeen <Enter>. 

Osoita AM_0- tason symbolia (valkoinen neliö ja viiva alapuolella) ja alkiot siirtyvät sille tasolle. 
Dialogi näyttää tältä:  

Command: _amlaymove 

Select objects: <klikkaa 1.nurkka> Specify opposite corner: <klikkaa 2.nurkka>  5 found 

Select objects:   

Specify new layer using object, layer field or keyboard (RETURN for dialog):  

ACADM~CON1 

New Layer: AM_0 

Aseta nyt AM_0- taso aktiiviseksi piirtotasoksi painamalla AM_0- symbolia ja huomaa, että ikkunassa 
näkyvä tason tunnus vaihtuu 0:sta AM_0:ksi. 

Samalla, kun vaihdat tasoa, vaihtuu myös viivan tyyppi ja väri. Tässä tapauksessa väri ja viivatyyppi on 
sama kummallakin tasolla, joten muutosta ei nyt 
näy. 

 

5.6.7 Keskiviivat 

Reiät tarvitsevat keskiviivat ja piirrämme 
seuraavaksi ne.  
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AutoCAD Mechanicalissa on valmiit rutiinit erilaisten keskiviivojen tekemiseen. Ne ovat käteviä käyttää 
ja hoitavat tason vaihdon automaattisesti. 

Piirretään ensin keskiviivat isommalle ympyrälle  Centerline Cross- toiminnolla. 

Valitse Centerline Cross ja osoita ison ympyrän 
keskipistettä. Huomaa pieni ympyrä keskipisteessä. 
Osoita nyt keskiviivan pituus reilusti yli ympyrän 
kehän. 

Command: amcencross 

Specify center point <Dialog box>: <Osoita 
ympyrän keskelle> 

Specify diameter <10>: <Osoita reilusti ympyrän 
ulkopuolelle> 

Keskiviiva saattaa näyttää ehyeltä viivalta, jos se on 
aika lyhyt. Ohjelma ei piirrä katkon paikkoja lyhyisiin keskiviivoihin. 

Piirrä samalla tavalla keskiviiva myös pienelle ympyrälle. 

5.6.8 Talletus ja avaus 

Harjoitus on nyt valmis, mutta vielä kannattaa tallettaa se levylle: Save- toiminnolla. 
Koska työlle ei ole annettu nimeä aloituksessa, niin ohjelma ehdottaa nimeksi 
Drawing1. Kirjoita nimeksi KIINNIKE.  

Oletuspaikka kuville on yleensä C-levyn Documents- kansio. Se kannattaa vaihtaa 
esimerkiksi kansioon U:\CADKUVAT tai muistitikulle, niin löydät kuvat 

myöhemminkin. Jos haluat vaihtaa työn nimeä tai talletuspaikkaa, niin valitse Save As. Talleta kuvasi 
usein työskentelyn aikana. Talletuksia ei tule ikinä tehtyä liikaa! 

Kuvan avaaminen myöhemmin tapahtuu komennolla Open. Select File -ikkunasta valitaan avattava 
tiedosto. 

 

ONNEKSI OLKOON! Nyt olet luonut ensimmäisen piirustuksesi. Seuraavaksi harjoitellaan 
piirustuskomentojen toimintaa ja tarkkaa piirtämistä, joka on kaiken CAD-työskentelyn perusta.  
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6 PIIRTÄMINEN  

Tässä luvussa harjoitellaan piirtämistä perusalkioiden: viivojen, ympyröiden ja kaarien ym. avulla.  

AutoCAD- ohjelman peruspiirustusalkioita on helppo oppia piirtämään. Piirtokäskyt koostuvat 
komennoista, joilla on yleensä aina lisämääreitä. Vaihtoehtoja on joissain kohdin melko runsaasti. 
Käymme tässä oleellisimmat läpi harjoitusten kera. 

MUISTA 

Jos kirjoitat komentoja näppäimistöltä, käytä lopuksi Enter  näppäintä. Useimmissa tapauksissa 
VÄLILYÖNTINÄPPÄIN toimii kuten Enter. Viimeiseksi käytetyn komennon toistat painamalla jompaakumpaa em. 
näppäimistä. Tämä on kätevää, kun haluat esimerkiksi piirtää useita ympyröitä peräkkäin. Hiiren napeista toimii vasen nappi 
poimintanäppäimenä ja oikeanpuoleinen tuo esille ponnahdusvalikon, josta löytyy tilanteeseen sopivia komentoja tai 
lisämääreitä. Rullahiiren keskinapilla voidaan panoroida (nappi alhaalla), zoomata rullaamalla ja kaksoisnapsauksella zoomata 
kaikki piirretty kuvaan (Zoom Extents) OSNAP-valikko tulee esiin, kun painat  <Shift> tai <Ctrl> + oikeanpuoleinen nappi. 

Seuraavaksi esitellään joukko perusalkioita ja niiden tekemiseen tarvittavat komennot. Komennot 

löytyvät Home- valikon Draw- osasta. 

6.1 LINE-VIIVA 

LINE komennolla piirrät VIIVAN, joka on tärkein piirto- objekti. AutoCAD- kuvassa jokainen viiva 
on itsenäinen objekti. Viivan molemmat päätepisteet on määriteltävä ja viiva voi kulkea myös Z-
suunnassa korkeustasolta toiselle. Tasoon piirrettäessä Z- koordinaatti voidaan jättää pois. Sen arvo 
määräytyy korkeustason asetuksen mukaan. 

LINE komento on tehty niin, että automaattisesti aloitetaan uusi viiva edellisen loppupisteestä. 

Ohjelma siis kysyy pisteitä alkupisteen osoituksen jälkeen kunnes painetaan tai välilyönti. C- valinnalla 
(Close) voit sulkea murtoviivan aloituspisteeseensä. U- valinnalla (Undo) voit poistaa edellisen 
segmentin ja jatkaa piirtämistä. 

Pisteet osoitat kohdassa 5.2.6 kerrottuja keinoja käyttäen.  

6.2 LISÄMÄÄRE JA OLETUSARVO 

AutoCADin komennoissa käytettävät lisämääreet saa näkyviin dynaamisesta alasvetovalikosta tai hiiren 
oikealla näppäimellä: ks. luku5.2.2. Ne näkyvät myöskin komentorivillä.. Komentorivillä näkyvät 
vaihtoehdot ovat useimmiten erotetut toisistaan vinoviivalla. Valinnan tekemiseksi riittää se osuus 
lisämääreestä joka on esitetty isoilla kirjaimilla. Syötä valinta isoilla tai pienillä kirjaimilla, ohjelma 
ymmärtää molemmat samalla tavoin. Lisämääreen valinnan saa tehtyä myös painamalla ao. kirjainta sekä 
<Enter>. 

Komennot tarjoavat usein edellistä syötettyä asetusta oletusarvona komentorivillä. Oletusarvo esitetään 
hakasulkumerkkien <oletusarvo> välissä. Jollet aio muuttaa asetusta, hyväksyt oletusarvon painamalla 

. 

ESIMERKKI   LINE KOMENNON LISÄMÄÄREITÄ 

continue  jatka viimeksi piirretyn viivan tai kaaren loppupisteestä 

undo   poista osoitettuja pisteitä käänteisesti yksi kerrallaan 

close   sulje viivajoukko monikulmioksi (alkupisteeseen) 
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LINE- komento jatkaa viimeksi piirretyn viivan tai kaaren loppupisteestä mikäli komennon 

kysymykseen Specify first point: vastataan tai välilyönti. LINE komento (ja ARC- 

komento) käyttää siis continue lisämäärettä oletusarvona. 

Seuraavaksi saat aloittaa harjoituksen, jossa harjoitellaan eri perusalkioiden tekoa.  

Avaa uusi kuva New - valinnalla. Käytä prototyyppiä ACADISO_VAMK.DWT. 

VIIVAHARJOITUS - Korvake 

Piirrä 130 mm korkea ja 100 mm leveä suorakaide. 

Suorakaiteen vasen alanurkka olkoon koordinaateissa 40,50. Nollapiste 
on aloitettaessa arkin vasemmassa alareunassa.  

Valitse LINE- komento. Osoita lähtöpisteeksi 40,50. Onhan SNAP 
päällä?(F9) Jos osoittaminen on hankalaa, kirjoita koordinaatit suoraan 
Specify first point:- kehotteeseen. 

Piirrä ensimmäinen viiva kohdistimella osoittaen 100 mm edellisen 
oikealle puolelle samalle korkeudelle. Käytä ORTHO (F8) ja SNAP 
apumoodeja. Pisteen osoitus tehdään hiiren vasemmalla 
poimintanäppäimellä. (Tai osoita oikealle ja kirjoita 100 ) 

Huomaa kuinka viiva venyy kuminauhamaisesti kohdistimella 
piirrettäessä. Käyttäessäsi ORTHO- moodia ilmestyy viiva pitemmän 
etenemän suuntaan. 

Piirrä nyt kaksi seuraavaa viivaa esimerkiksi suhteellisella pisteellä @0,130 ylöspäin ja polaarisella pisteellä@100<180 

vasemmalle. Suorakulmion voit sulkea kirjoittamalla c ,kun ohjelma kysyy viimeistä pistettä. Tämä toiminto vie sinut 
lähtöpisteeseen ja sulkee suorakaiteen. Jos olet katkaissut Line- komennon välillä, sinut pitää etsiä ensimmäinen nurkka vaikka 

Osnap Endpoint- toiminnolla tai kirjoittaa @0,-130 . 

Piirrä poikkiviiva 10 mm:n etäisyydelle alareunasta. Aseta SNAP ja ORTHO päälle ja piirrä viiva osoittamalla pisteitä hiirellä. 
Katkaise viivan piirto painamalla Enter, kun ohjelma kysyy seuraavaa pistettä. 

Tutki kuviota ja mieti mitkä syöttötekniikat sopivat eri tapauksiin ja mitä käyttäisit, jos suorakaiteen sivunpituus olisi 93.25 ja 
124.5mm? 

Talleta kuva vaikka nimellä KORVAKE. Lisäämme siihen seuraavissa kohdissa piirustusalkioita. 

 

6.3 CIRCLE-YMPYRÄ 

CIRCLE komennolla piirrät YMPYRÄN. Ympyrä piirretään oletusarvon 
mukaan keskipisteen ja säteen arvoilla (Center, Radius). Ympyrän voit piirtää 

myös seuraavien määreiden mukaisena:  

 Center, Diameter  keskipiste ja halkaisija 

 2-Point    kaksi pistettä halkaisijalla 

 3-Point    kolme pistettä kehällä 

 Tan,Tan,Radius  tangentti, tangentti ja säde 

 Tan, Tan, Tan  kolme tangeeraavaa alkiota 
 

CIRCLE käyttää aina viimeistä ympyränkokoa oletusarvona seuraavalle. 

HARJOITUS 

Varmista, että SNAP asetus on 10 ja että SNAP on päällä (ks. luku 5.2.5).  

Piirrä äsken tehdyn suorakaiteen sisälle ympyrä, aloita Circle – komento: 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:<osoita keskelle suorakaidetta> 

Specify radius of circle or]: 30  
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Käytä oletustapaa, eli keskipiste ja säde, osoita keskipiste pystysuunnassa keskelle, 
vaakasuunnassa 50 mm suorakaiteen yläreunan alapuolelle. Kirjoita tai osoita säteeksi 30 mm. 
Huomaat kuinka ympyrä reagoi keskipisteen määrityksen jälkeen kohdistimen liikkeeseen. 

Toista edellinen komento painamalla  

Piirrä toinen ympyrä samankeskeisesti edellisen kanssa. Laita SnapMode (gridiin tarttuminen) 
pois päältä ja Object Snap (olemassa oleviin pisteisiin tarttuminen) päälle. 

Specify center point for circle or]:Osoita edellisen ympyrän keskipiste) 

käytä halkaisijan määritystä D ja anna arvoksi 50. 

Specify diameter of circle <60.00>: 50  

Huomaa miten oletusarvo käyttäytyy säteen ja halkaisijan suhteen.  

Laita SnapMode päälle, muuta Snap- arvo 1:ksi sekä Object Snap pois päältä. 

6.4 OSNAP JA OTRACK 

Jotta osoitinlaitteella työskentely olisi helppoa ja riittävän tarkkaa, 
on AutoCAD ohjelmassa käytössäsi apukeino, joilla voit tarttua 
tarkasti objektin tiettyyn pisteeseen. Komennon nimi on 
OSNAP ja se on lyhennys sanoista Object SNAP. OSNAP 
auttaa löytämään viivojen pääte- ja keskipisteet, ympyröiden ja 
kaarien keskiöt, tekstin lisäyspisteet jne.  

Tarkka piirtäminen ilman OSNAPia on mahdotonta ja sen 
käyttö kannattaa heti opetella. Käytännön työskentelyssä 
OSNAP ja SNAP toiminnot muodostavat koko tarkan 
piirtämisen perustan. Ei voida ajatella esim. NC-ohjelmointia 
mallista, joka on vähän sinne päin ja jossa viivojen päätepisteet 
eivät ikinä löydä toisiaan. Automaattimitoituskaan ei oikein 
ymmärrä vuotavia nurkkia geometriassa ja mitoitusvaiheessa 
huolimaton piirtäminen ensinnä tuleekin esille. 

OSNAP on peruskuvassa oletuksena päällä ja aina kun ohjelma 
kysyy pisteitä, se käyttää OSNAP- toimintoa eli voit osoittaa 
"sinne päin" ja ohjelma etsii OSNAPin mukaisen tarkan pisteen. 
Sen saa päälle ja pois joko napsauttamalla kuvaruudun alareunan 
OSNAP- painiketta tai painamalla F3- näppäintä. OSNAP 
asetuksen voit antaa myös pistekohtaisesti painamalla 
vaihtonäppäimen (SHIFT) alas ja painamalla samaan aikaan 
hiiren oikeanpuoleista näppäintä. Osnap- valikko ilmestyy 
kursorin kohtaan.  

Jatkuva OSNAP- toiminto on usein hyödyllinen esim. 
mitoitettaessa kappaleita. Jatkuva OSNAP hakee koko ajan 
ehdot täyttäviä pisteitä nappausalueelta (Aperture), kun kursoria 
liikutetaan ruudulla. Tämän toiminnon asetukset löytyvät 
helpommin kuvaruudun alareunassa olevaa Object Snap- 
painiketta hiiren oikealla näppäimellä napsautettaessa ja 
valitsemalla sieltä Settings…. Useita eri asetuksia voi olla 
voimassa yhtäaikaisesti, objektin osoituskohta vaikuttaa siihen, 
mikä OSNAP ehto toteutuu. Kuvassa (Drafting settings) on 
valittuna Endpoint, Center, Node, Intersection ja Extension. 
Kun osoitat jotain kohtaa ruudulla, niin lähin vaihtoehto valitaan pisteen arvoksi. 
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Eri OSNAPit ilmaistaan symboleilla, 
esim. neliö on päätepiste (Endpoint), 
kolmio keskipiste (Midpoint), 
ympyrä on keskiö (Center) ja rasti on 
leikkauspiste (Intersection). Jos et 
muista symboleja aluksi, niin jätä 
kursori valittuun pisteeseen hetkeksi 
ja vihjekortti kertoo mikä OSNAP 
on valittuna siihen kohtaan. 

Aiemmin esitettyä SNAP asetusta ei 
kannata käyttää silloin kun käytät 
OSNAP tiloja. Huomaat, että 
kohdistin liikkuu ilman nykimistä 
poistettuasi SNAP- tilan (F9).  

OSNAP asetuksia on yhteensä 13 
kappaletta. Näppäimistöltä 
kirjoitettaessa riittää kun kirjoitat 
isoilla kirjaimilla esitetyn osan 
kustakin asetuksesta. 

Taulukko 4. OSNAP- toiminnot 

 

OTRACK eli Object Snap Tracking – toiminnolla 
voit etsiä pisteitä esimerkiksi viivojen jatkeilta ja 
oletetuista leikkauspisteistä. Se laitetaan päälle ja pois 
F11- näppäimellä. Kun Otrack on toiminnassa ja 
ohjelma kysyy pistettä, voit merkitä ohjaavan pisteen 
viemällä kursorin halutun pisteen päälle ja 
pysäyttämällä sen hetkeksi. Älä klikkaa, vaan anna 
kursorin olla pisteen päällä n. 1 sekunnin ajan, niin se 
tulee merkityksi. Merkinnän saat pois samalla tavalla 
pysäyttämällä kursorin merkityn pisteen päälle. 

Merkityt piste ohjaavat nyt varsinaisen pisteen löytymistä. Kuvan esimerkissä suorakaiteen vaaka- ja 
pystysivujen keskikohdat on merkitty tällä tavalla ja kuvion keskipiste löytyy nyt helposti Otrack- 
viivojen leikkauksesta. Tällä tavalla löytyy helposti myös esimerkiksi kahden viivan oletettu leikkauspiste 
pyöristetyssä nurkassa. 

 

OSNAP Selitys 
ENDpoint viivan tai kaaren lähin päätepiste 
MIDpoint viivan tai kaaren keskipiste 
CENter kaaren tai ympyrän keskipiste 
NODe pisteobjekti 
QUAdrant kaaren tai ympyrän lähin neljännespiste 
INTersection viivojen, kaarien, ympyröiden yhteinen leikkauspiste 
EXTension viivan tai kaaren jatkeella 
INSertion objektin lisäyspiste (teksti, symboli, attribuutti) 
PERPendicular kohtisuoruus edelliseen pisteeseen nähden 
TANgent tangenttiehto edelliseen pisteeseen nähden 
NEArest kohdistinta lähinnä oleva piste 
APParent 

intersection 

nopea leikkauksen haku 

PARallel yhdensuuntainen osoitetun kanssa 
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HARJOITUS 

Poista SNAP tila tilariviltä tai painamalla F9 

Käynnistä ympyrän piirto kahden pisteen suhteen valitsemalla, Circle, 2 Points 

 Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _2p 

Paina VAIHTO (Shift)- näppäin alas ja samalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä. 
Huomaa, että OSNAP-valikko ilmestyy lähelle kursoria. Valitse sieltä MIDpoint ja 
osoita piste keskimmäiseltä vaakaviivalta. Ohjelma hakee itse viivan keskipisteen. 

Specify first end point of circle's diameter: _mid of 

Paina jälleen VAIHTO (Shift)- näppäin alas ja samalla hiiren oikeanpuoleista 
näppäintä. Valitse nyt QUAdrant (neljännespiste) ja näytä isomman ympyrän 
alareunaa. Nyt on syytä näyttää aika lähelle alinta kohtaa, sillä QUAdrant hakee aina 
lähimmän neljännespisteen ympyrän tai kaaren kehältä. 

Specify second end point of circle's diameter: _qua of  

Piirrä uusi ympyrä samankeskisesti edellisen kanssa, mutta anna säteelle 5 mm 
pienempi arvo. Ympyrän keskiön hakemiseen voit käyttää OSNAPia nimeltä 
CENter. 

Tee välitallennus! 

6.5 ARC-KAARI 

ARC komennolla piirrät KAAREN. Käytössä on n. 11 erilaista tapaa. Oletuksena 
on kaaren määritys kolmella pisteellä. Kaaren piirto on esimerkki tilanteesta, jossa 
dynaamisen syötön opastavasta toimintatavasta on hyötyä. Oikean piirtotavan 
valinta 11 vaihtoehdosta on välillä hankalaa. Dynaamisessa syötössä voi aloittaa 
tunnetusta pisteestä (kaaren alkupiste, kaaren keskipiste) ja seuraavassa vaiheessa 
on jäljellä vain ensimmäisen valinnan kanssa yhteensopivia vaihtoehtoja. 
(Seuraavassa harjoituksessa on annettu piirtotapa valmiiksi. Voit kokeilla, pääsetkö 
samaan lopputulokseen dynaamista syöttöä hyödyntäen.) 

Käskyssä käytetyt kirjainlyhenteet ovat 

 A angle  kulma 

 C center  keskipiste 

 D direction  lähtösuunta 

 E endpoint  loppupiste 

 L lenght  jänteen pituus 

 R radius  säde 

 S startpoint alkupiste 

 

Continue- valinta tarkoittaa, että jos painat <Enter> vastauksena ensimmäiseen pisteeseen, ohjelma 
jatkaa edellisen kaaren päätepisteestä tangentin suuntaa eli saat piirrettyä peräkkäisiä jatkuvia kaaria. 

Kaaret pyrkivät kasvamaan vastapäivään, eli positiiviseen kulman 
suuntaan. Tämä on hyvä muistaa, kun kysytään kaaren alkupistettä. Se 
on aina pienemmällä kulman arvolla määritelty piste. 

HARJOITUS 

Käynnistä kaaren piirto päätepisteiden ja keskiön avulla valitsemalla Arc ja 

Start,Center,End 

Osoita korvakkeen oikea ylänurkka kaaren lähtöpisteeksi. Huomaa, että kaaret kasvavat 
aina positiiviseen kulman suuntaan eli tässä tapauksessa vastapäivään. Voit käyttää 
apuna OSNAP ENDpointia (Shift + hiiren oikeanpuoleinen näppäin), jos se ei ole 
automaattisesti päällä. 

Specify start point of arc or:  Näytä yläviivan oikea päätepiste 
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Osoita keskipisteeksi ylemmän reiän keskiö. Taas voit hakea avuksi OSNAP CENterin. 

:  Specify center point of arc: Näytä ympyrän keskipiste 

Huomaat, miten muodostuva kaari seuraa kohdistimen liikkeitä. Kaaren päätepiste on korvakkeen vasen yläkulma.  

Specify end point of arc or : Näytä yläviivan vasen päätepiste 

 

LISÄHARJOITUS 

Jos aikaa ja mielenkiintoa riittää, voit tehdä vielä ohjaimen uran korvakkeeseen.  

Piirrä kaari, jonka säde on 37.5 mm ja keskiö ylemmän reiän keskiössä. Määritä kaaren päätepisteet kahden apuviivan avulla: 
Piirrä apuviivat ylemmän ympyrän keskiöstä kumpaankin ylänurkkaan. Käytä näiden viivojen keskipisteitä (Midpoint) kaaren 
alku- ja loppupisteinä.  

Piirrä toinen kaari OFFSET- komennolla, jonka löydät valikon kohdasta Modify. OFFSET kopioi piirustuselementtejä 
tietylle etäisyydelle alkuperäisestä. Se kysyy ensin etäisyyden, kirjoita 5, ja sitten pyytää osoittamaan kopioitavan alkion. Osoita 
äsken piirrettyä kaarta. Sen jälkeen kysytään, kummalle puolelle kopiointi tehdään. Osoita jokin piste ulospäin kaarelta ja saat 
toisen kaaren tosi helposti!  

Uran voit päättää joko suorilla viivoilla tai piirtämällä 5 mm:n kaaret uran päihin. Mieti, kuinka saat piirrettyä kaaret niin, että 
ne lähtevät uran päistä tangentin suuntaisesti! 

Poista lopuksi apuviivat valitsemalla ne hiirellä ja painamalla <Delete>. 

Tee välitallennus! 

 

 

 

 

LISÄHARJOITUS 2 

Piirrä kolmio, jonka sivun pituus on 100.  

Piirrä ympyrä, joka juuri mahtuu kolmion sisään ja sivuaa kaikkia kolmea sivua.  

Piirrä vielä kolme pienempää ympyrää, jotka sivuavat sekä kolmiota että isoa ympyrää.  

Lisää lopuksi kaaret kolmen ympyrän keskipisteen kautta. 

Tarkistus: Tuplaklikkaa yhtä kaarista, jolloin sen ominaisuudet (Properties) tulevat näkyviin. Kaaren säde pitäisi olla 38.49 mm 
.  
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6.6 ERASE JA UNDO 

Alkioiden poistamiseen voit käyttää <Delete>- nappia tai voit tehdä sen myös ERASE komennolla 
Modify- valikosta. Poistettavat objektit valitset yksi kerrallaan osoittimella poimien (oletus). Jos et osu 
mihinkään alkioon, kohdistin muuttuu ikkunavalinnaksi. Jos vedät kursoria OIKEALLE ja näytät toisen 
pisteen, ohjelma valitsee kaikki alkiot, jotka ovat kokonaan syntyneen 
suorakaiteen sisällä (Window-valinta). Jos vedät kursoria 
VASEMMALLE ja näytät toisen pisteen, ohjelma valitsee kaikki alkiot, 
jotka ovat suorakaiteen sisällä TAI koskettavat reunaviivaa (Crossing-
valinta). AutoCADissa kummatkin nurkat pitää klikata, pelkkä 
vetäminen hiiren nappi alhaalla ei riitä. Suunta vasemmalta oikealle tai 
oikealta vasemmalle määrää valintatavan. Periaate on molemmissa sama, mutta ikkunan ulkonäkö ja 
lopputulos ovat erilaiset. Window -ikkuna osoitetaan vasemmalta oikealle ja Crossing-ikkuna oikealta 
vasemmalle. Crossing osoituksella valituiksi tulevat kaikki ikkunan sisään jääneet ja myös ikkunan 
leikkaamat objektit. 

HUOMAA! Jos tulit valinneeksi liikaa alkioita, voit poistaa osan painamalla alas Shift-näppäimen ja osoittamalla 
hiirellä sitä alkiota, jonka haluat pois valintajoukosta. Alkio palautuu normaalin näköiseksi. 

Käsky pyytää valitsemaan objekteja (Select Objects) yhä uudelleen. Kun valintajoukossa on 

tarpeeksi alkioita, hyväksyt poistamisen painamalla 

Palauta viimeisen poistokomennon kohteet, jos valinta olikin väärä. Käytä palautukseen Undo –

komentoa.  

Undo- toiminnolla saat tietenkin peruutettua takaisin vaikka piirustusistunnon alkuun asti, mutta sitä ei 
kannata käyttää alkioiden poistamiseen, koska kaikki välillä tehdyt asetukset ym. poistuvat myös. 

HARJOITUS 

Piirrä näytölle paljon piirustusalkioita. Valitse ERASE komento paletista Modify-> Erase.  

Osoita joitakin alkioita, poista SNAP- asetus (F9) jos osoittaminen on hankalaa.  

Kun valintajoukko on valmis ja kaikki poistettavat alkiot valittu, paina 

Kokeile Window lisämäärettä seuraavasti: Käynnistä poistokomento  

osoita piste piirustusrajojen sisältä vapaasta paikasta vasemmassa alanurkassa 

Select objects:   

osoita toinen piste vastakkaisesta ylänurkasta vapaasta paikasta 

Specify opposite corner:   

ohjelma löysi 7 poistettavaa objektia 

7 found    

toteuta poisto: Select objects:   

Huomaa, että vain osoittamasi ikkunan sisään kokonaan jääneet objektit poistuvat Window- osoituksella. 

Palauta joukko Undo:lla 

Kokeile Crossing lisämäärettä seuraavasti: Valitse ERASE - käsky 

osoita piste piirustusrajojen sisältä vapaasta paikasta oikeasta alanurkassa 

Select objects:   

osoita toinen piste vastakkaisesta ylänurkasta vapaasta paikasta 

Specify opposite corner:   

ohjelma löysi 9 poistettavaa objektia 

9 found    

toteuta poisto: Select objects:  
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Palauta joukko lopuksi Undo:lla.  

 

6.7 APUVIIVAT 

Apuviivat ovat äärettömän pitkiä viivoja, joita voidaan 
lisätä haluttuun paikkaan ja kulmaan piirustusalueelle. 
Niitä käytetään esimerkiksi siirtämään tärkeitä pisteitä ja 
reikien paikkoja projektiosta toiseen. Mechanical- 
sovelluksessa on useita käteviä tapoja tehdä 
apuviivoja. 

Kuvakkeet varmaan selittävät itse itsensä, mutta 
muutama esimerkki voi olla paikallaan: Automatic 
Construction Lines on kätevä, kun haluaa siirtää 
suuren joukon pisteitä kuvannosta toiseen. Se pyytää 
valitsemaan piirustusalkioita ja siirtää kaikki tärkeät 
pisteet valittuun suuntaan, esimerkiksi ylös ja oikealle. 

Kuvan esimerkissä on kappale, jonka keskellä on 
pyöreä koroke. Kun halutaan piirtää kappaleesta 
muut projektiot, siirretään nurkkapisteet ja korokkeen 
reunat sekä keskiö ylös ja oikealle apuviivoja käyttäen. 
Lisätään vaaka-apuviivat (Horizontal) sopivalle 
etäisyydelle peruskuvannosta niin, että ainevahvuudet tulevat oikein. Piirretään 
vino apuviiva 45 °kulmaan (2 Points or Angle) ja sen avulla pystyapuviivat 
(Vertical) vaaka-apuviivojen ja vinon viivan leikkauksiin. Nyt on helppo 
piirtää puuttuvat viivat kuvantoihin risteyksestä risteykseen. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Automaattiset apuviivat  Vaaka-, vino ja pystyviivat Projektiot risteyksien avulla. 

 

6.8 UNDO JA REDO - PERUUTUS   

UNDO JA REDO komennoilla peruutat antamiasi KOMENTOJA. Tämä on nopein tie palata 
edelliseen tilanteeseen kun teet jotain tarpeetonta tai virheellistä. Komennot löydät pikavalikosta 

AutoCAD- ikkunan vasemmasta ylänurkasta.  

 Windows- tyyliin toimii U:na myös näppäinyhdistelmä CTRL+Z. 
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REDO komennolla UNDO komennon. Muista, että REDO on annettava heti UNDO komennon 
jälkeen, muuten peruutus on usein mahdoton. 

UNDO – näppäintä voidaan painella niin monta kertaa kuin tarpeen on. Näppäimen vieressä on pikku 
kolmio, jota painamalla aukeaa lista viimeksi tehdyistä käskyistä. Siitä voidaan hiirellä valita käskyt, jotka 
halutaan peruuttaa. 
REDO - näppäimellä voi siis perua UNDO:n. Sen vieressä on myös alasvetolista, josta voi valita 
takaisin haluttavia käskyjä.
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7 PIIRUSTUSHARJOITUKSIA 

Tässä luvussa on harjoituksia, joiden avulla opettelet tekemään kappaleiden piirustuksia edellisissä 
luvuissa opittujen asioiden avulla. 

7.1 HARJOITUSTEHTÄVÄ 2 - MUUNNOSKAPPALE 

Harjoitellaan OSNAPien käyttöä. Tämän harjoituksen avulla opit myös siirtämään origon paikkaa. 
Nollapisteen siirto helpottaa tunnettujen mittojen antamista, koska niitä ei tarvitse laskea muiden 
mittojen kautta.  

7.1.1 Aloitus 

1. Käynnistä AutoCAD Mechanical.  

2. Ota uusi kuva New- toiminnolla ja 
valitse protokuvaksi 
ACADISO_VAMK.DWT. 
Mahdollisen kysymyksen Education- 
version tulostusleimoista voit ohittaa 
Continuella.  

3. Vaihda piirtotasoksi AM_0.  
 

7.1.2 Nollapisteen siirto, UCS 

Aloita nollapisteen siirrolla keskelle piirtoaluetta.  

4. Valitse UCS- komento alasvetovalikosta: 
Tools-> New UCS->Origin. 

Nyt voit osoittaa hiirellä mitä tahansa paikkaa 
piirtoalueella tai antaa koordinaatit kirjoittamalla ne 
näppäimistöltä pilkulla erotettuna.   

5. Osoita suurin piirtein piirtoalueen keskelle.  
6. Ohjelma kysyy X-akselin suuntaa. Hyväksy 

painamalla <Enter> 
Specify point on X-axis or 

<accept>: 

7. Nollapiste siirtyy osoittamaasi paikkaan.  
 
Nollapisteen siirtoa kannattaa käyttää, kun piirrettävän kappaleen mitat on sidottu johonkin tiettyyn 
pisteeseen, esimerkiksi kappaleen nurkkaan tai reiän keskipisteeseen. Sitä voi vaihdella kuvassa tarpeen 
mukaan työskentelyn edetessä. 

7.1.3 Neliö 

Piirrä neliö suorakaidetoiminnolla:  

8. Valitse  Rectangle.  
9. Ohjelma kysyy ensimmäisen nurkan koordinaatteja johon voit antaa 0,0.  
10. Kun ohjelma kysyy toisen nurkan koordinaatteja, kirjoita 100,100.   
11. Zoomaa ja keskitä kuva tuplaklikkamalla keskinappia. 

7.1.4 Osnap-asetukset 

Tarkistetaan ja asetetaan tarvittaessa Osnapin asetukset.  

12. Paina hiiren oikealla napilla alareunan Object 
Snap- toimintonappia.  
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13. Valitse Settings… 
14. Tarkista, että asetukset ovat kuvan 

mukaiset. Korjaa tarvittaessa ja 
hyväksy OK:lla. 

7.1.5 Ympyrä 

Piirrä ympyrä keskelle neliötä käyttämällä 
Object Snap Tracking- toimintoa: tarkista 
tilarivin painikkeista, että se on päällä.  

15. Valitse Circle- toiminto. 
16. Vie kohdistin neliön alareunan 

keskelle, mutta älä klikkaa vielä. 
Huomaa pieni merkintäpiste keskellä 
vaakaviivaa. 

17. Vie kohdistin oikean pystyviivan 
keskikohdalle hetkeksi. Älä klikkaa 
vieläkään. 

18. Vie kohdistin nyt keskelle neliötä ja 
huomaa ohjausviivat, jotka lähtevät 
neliön ala- ja oikeasta reunasta keskeltä. 

19. Klikkaa keskipiste 
paikalleen. 

20. Anna säteeksi 30. 

7.1.6 Vinot viivat 

Seuraavaksi piirrät vinot viivat 
käyttäen apuna kahta eri 
hakutoimintoa: viivan päähän 
(Endpoint)  ja kohtisuoruushakua 
(Perpendicular).  Jälkimmäinen 
pitää hakea hiiren oikean napin ja <Ctrl>- näppäimen kautta. 

21. Valitse  Line.  
22. Ohjelma kysyy ensimmäisen pisteen paikkaa. Osoita neliön 

vasenta ylänurkkaa.  
23. Ohjelma kysyy seuraavaa pistettä. Paina <Ctrl>+ hiiren 

oikea nappi. 
24. Valitse ponnahdusvalikosta Perpendicular. 
25. Osoita ympyrää lähellä ensimmäistä pistettä. 
26. Katkaise viivan piirto <Enter>illä. 
27. Piirrä muut kolme viivaa samalla tavalla. 

7.1.7 Keskiviivat 

28. Valitse Centerline – toiminto.    
29. Osoita alareunan keskelle. Huomaa, että Osnap tarttuu 

keskikohtaan automaattisesti. 
30. Osoita yläreunan keskelle. 
31. Piirrä samalla tavalla vaakakeskiviiva. 
32. Talleta kuva. 
 
Huomasitko kuinka vähän koordinaatteja tarvitsi syöttää, kun käytit 
hyväksesi OSNAP- toimintoja? 

Opettele käyttämään OSNAPeja. Sillä tavoin varmistat, että kuvasi on 
oikeissa mitoissa ja kuvan jatkokäyttö on helpompaa. 
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7.2 HARJOITUSTEHTÄVÄ 3 -  KANNAKE 

7.2.1 Tavoite 

CAD- ohjelmilla piirretään aina tarkasti. Mittojen tulee olla kuvissa täsmälleen oikeita. Tämän 
harjoituksen tarkoituksena on opetella panemaan pisteet oikealle kohdalleen. SNAP- toiminto on 
tärkeää pitää päällä AINA, kun osoitat kursorilla pisteitä. ORTHO auttaa piirtämään viivat vaaka- ja 
pystysuoraan. Harjoituksen pääasiana on tutustuttaa sinut käyttämään OSNAPpeja. Ne nopeuttavat 
oikein käytettyinä piirtämistä, koska koordinaattien syöttö käsin vähenee parhaimmillaan puoleen 
entisestään. Lisäksi opetellaan käyttämään Zoom ja Pan- toimintoja kuvaruudun näkymien hallintaan. 
Vielä yhtenä uutena asiana tulee apuviivojen käyttö kuvantojen projisointiin. 

7.2.2 Käsiteltävät asiat 

7.2.3 Tarvittavat toiminnot 

 Piirustuskomennot mm. Line ja Circle 

 Piirustuksen aputoiminnot: SNAP (F9), ORTHO (F8), OSNAP (F3) 

 Kuvaruudun käsittely: ZOOM ja PAN 

 Apuviivojen tekeminen 

 Keskiviivojen piirto 

 Tason vaihto 

 Mitoitus 

 Lomakkeen lisääminen 

SNAP 

Kun SNAP on päällä, niin hiusristikko askeltaa määritetyllä välillä.  SNAPin saa päälle ja pois päältä 
tilarivin painikkeesta Snap tai Mode painamalla F9.  SNAPin askelluksen saa määriteltyä painamalla 
tilarivin painikkeen päällä oikeata hiiren oikeata painiketta ja valitsemalla sieltä Settings. Syöttöruutuun 
kirjoitetaan haluttu askellus. Samalla voi vaihtaa Gridin jaon. 

Myös tätä kautta voit laittaa SNAPin pois päältä. SNAP- toimintoa on syytä käyttää, jotta pisteiden 
koordinaatteihin ei tule ”nanometrejä” mukaan.  

ORTHO 

ORTHO:lla pakotetaan piirtäminen 
joko pysty- tai vaakasuoraan. 
OTRHOn saa päälle ja pois tilarivin 
painikkeesta Ortho Mode tai 
painamalla F8. ORTHO voidaan 
laittaa päälle ja pois päältä myös kesken 
työskentelyn. Tällaisia komentoja 
AutoCADissa kutsutaan läpinäkyviksi 
(Transparent) 

OSNAP 

OSNAP eli Object SNAP tarkoittaa, 
että olemassa olevan geometrian 
pisteitä käytetään tartuntapisteinä uutta 
geometriaa luotaessa. Tällä tavalla 
piirustuksesta tulee tarkka. 
Piirustusalkiot tulevat oikeisiin 
paikkoihin ja mitoitus on helppoa. 
OSNAP- toimintoja ovat esim. 
Endpoint, joka hakee viivan tai kaaren 
päätepisteen, Midpoint, joka hakee viivan tai kaaren puolivälin ja Center, joka löytää kaaren ja ympyrän 
keskiön. 



A U T O C A D - M E C H A N I C A L  P E R U S K U R S S I  2 0 1 0  4 5  

Copyright  2009, Juha Hantula, Matti Makkonen 

OSNAP- asetukset löytyvät nekin oikean hiiren painikkeen avulla tilarivin painikkeen takaa (Object 
Snap). OSNAP-valikko löytyy myös painettaessa yhtä aikaa Vaihto+hiiren oikea näppäin.  

Pysyvän OSNAP- toiminnon saa päälle ja pois F3- näppäimellä tai napauttamalla kuvaruudun 
alareunassa olevaa OSNAP- painiketta. Painamalla hiiren oikealla napilla ja valitsemalla Settings… 
voidaan muuttaa OSNAP- asetuksia. Muilta välilehdiltä voit muuttaa mm. Snap ja Grid- asetuksia. 

Object Snap Tracking (F11) etsii pisteitä myös viivojen ja kaarien jatkeilta ja siten, että oletetut 
leikkauspisteet ovat mahdollisia löytää suoraan osoittamalla. Kun piirrät vaikka viivaa ja pysäytät 
kursorin hetkeksi esim. toisen viivan päätepisteen kohdalle, siihen ilmestyy pieni risti. Nyt voit käyttää 
tämän viivan jatketta hyväksesi ja aloittaa uuden viivan edellisen oletetulta jatkeelta. Jos valitset useiden 
viivojen päätepisteitä, saat käyttöösi mm. näiden leikkauspisteet. 

ZOOM ja PAN 

Zoomaamalla saat eri näkymiä kuvaan. Voit katsoa samaa kuvaa lähempää ja kauempaa aina tarpeen 
mukaan. AutoCADin zoomilla saadaan sopiva näkymä niin vetyatomista kuin aurinkokunnastakin. 
Panoroinnilla voit siirtää kuvaa ruudulla sivuttain. 

APUVIIVAT 

Apuviivat, Construction Lines, ovat äärettömän pitkiä viivoja, joilla saat helposti luonnosteltua 
kappaleen geometriaa toiseen projektioon. Käytämme tässä harjoituksessa tätä toimintoa, kun 
piirrämme kannakkeen sivukuvannon.  

7.2.4 HARJOITUS: KANNAKE 

Seuraavaksi piirrämme kannakkeen. Avaa uusi piirustus New- toiminnolla. Muista käyttää 
mallitiedostoa (ACADISO_VAMK.DWT)  

7.2.5 Keskiviiva 

Aloita piirtämällä 150 mm pitkä keskiviiva kannakkeen keskelle siten, että viivan päät ovat 
tulevien reikien keskipisteessä. Tällä tavoin CAD- piirtämisessä usein merkitään 
kiintopisteitä: tehdään apuviiva, jonka päätepisteet ovat tiedetyllä etäisyydellä toisistaan.  

33. Valitse keskiviivataso AM_XXX 
34. Valitse viivojen piirtotoiminto  Line. 
35. Osoita tai kirjoita koordinaatit 0,0  ja  150,0.  

 

7.2.6 Zoom 

Zoomia on helpoin käyttää hiiren keskinapilla: Rullaa itsestäsi poispäin, kun haluat suurentaa näkymää ja 
itseesi päin, kun haluat pienentää kuvaa. Keskinappi alas painettuna voit liikuttaa kuvaa sivusuunnassa. 
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36. Zoomaa ja siirrä kuvaa niin, että näet koko keskiviivan keskellä ikkunaa. 

 

7.2.7 Ympyrät 

Piirrä ympyrät keskiviivan molempiin päihin. 

37. Muuta piirtotaso AM_0:ksi. Valitse tasonvaihtovalikosta 
ylin taso.  

 
Piirrä isommat ympyrät.  

38. Valitse ympyrän piirto (Circle) keskipisteen ja säteen 
avulla. (Varmista, että Osnap on päällä. Paina F3 
tarvittaessa.) 

39. Osoita lähelle keskiviivan vasenta päätä. Osnap nappaa tarkasti 
viivan päätepisteeseen - Endpoint.  

40. Kirjoita säteen arvoksi 40.  
41. Piirrä  keskiviivan toiseen päähän samalla tavalla ympyrän jonka 

säde on 20. 
 
Piirrä holkkien sisäpinnat myös Circle- toiminnolla. Kun ohjelma kysyy 
keskipistettä niin voit käyttää ympyrän keskiöön hakua, Center, 
osoitukseen.  

42. Valitse Circle- toiminto. 
43. Osoita vasemmanpuoleisen ympyrän kehää ja paina hiiren 

vasenta painiketta.  

44. Kirjoita säteeksi 30. 
45. Piirrä vastaavalla tavalla oikeanpuoleiselle ympyrälle samankeskinen ympyrä säteellä 14. 
 

7.2.8 Reunaviivat 
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Piirrä seuraavaksi kannakkeen 
reunaviivat. Tässä käytetään tilapäistä 
Osnapin muuttamista, koska halutaan 
piirtää tangentiaalisia viivoja ja ne eivät 
ole oletuksena Osnapissa aktiivisia. 

46. Valitse viivan piirto Line 
47. Paina <CTRL> + hiiren oikeaa 

nappia ja valitse ilmestyvästä 
ponnahdusvalikosta OSNAPiksi 
tangentiaalinen (Tangent) haku.  

 
48. Klikkaa vasemmanpuoleisen 

ympyrän yläosassa. 
49. Paina uudelleen <CTRL> + hiiren oikeaa ja ota tangentiaalihaku uudestaan 
50. Klikkaa oikeanpuoleisen ympyrän yläosassa.  

 
51. Tämän jälkeen kuittaa viiva piirretyksi <Enter>iä painamalla. 
52. Piirrä samalla tavalla alareunan viiva tangenttipisteestä toiseen. 
53. Voit nyt poistaa ihan ensiksi piirretyn apuviivan. Valitse viiva ja paina <Delete>.  

 

7.2.9 Keskiviivat 

Piirrä ympyröille kummassakin päässä keskiviivat ristiin ja jatka sitten yksi vaakaviivoista 
symmetriaviivaksi koko kappaleelle.  

54. Valitse Centerline Cross. 
55. Osoita vasemman ympyrän keskelle.  
56. Vedä keskiviivat sopivasti ympyrän ulkopuolelle. 
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57. Piirrä samanlainen keskiviiva myös toiselle ympyrälle oikeassa reunassa. 
 
Venytä vasemmanpuoleisen vaakakeskiviivan oikea pää yhteen oikeanpuoleisen vaakakeskiviivan pään 
kanssa.  

58. Klikkaa viivaa ja huomaa siniset pisteet (cold spot).  
59. Klikkaa oikeanpuoleista pistettä, joka muuttuu punaiseksi (hot spot). 
60. Vedä hiirellä oikeanpuoleinen piste toisen pään vaakakeskiviivan kohtaan. 
61. Poista valinta painamalla <Esc>. 
 

Nyt on yläkuvanto valmis, mutta vielä tarvitaan sivukuvanto, jotta eri kohtien paksuudet saadaan 
esitettyä. 

7.2.10 Apuviivat 

Projisoinnissa auttaa, kun piirrät ensin apuviivat yläkuvannon alapuolelle ja 
sitten vaaka-apuviivat ilmaisemaan ainevahvuuksia. 

62. Valitse pystyapuviivakomento Construction line - Vertical.  
63. Osoita vivun ääripäät, holkkien reunat ja uumalevyn päätepisteet 

holkin pinnalla. ( 6 viivaa). Käytä apuna esimerkiksi OSNAP 
Intersectionia.  Huomaa, että levy ei pääty holkkien keskelle, vaan 
vähän sivuun, koska holkit ovat erikokoisia. 

64. Lopeta toiminto painamalla <Esc>. 
 

 

Piirrä ainevahvuuksia kuvaavat vaakaviivat. 

65. Valitse vaaka-apuviivakomento Construction line - Horizontal  
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66. Piirrä vaaka-apuviiva n. 100mm yläkuvannon keskiviivan alapuolelle.  

67. Lopeta toiminto painamalla <Esc>. 
 

Kopioi vaakaviivaa OFFSET- komennolla ensin 10 
mm, sitten 20 mm, 30 mm ja 40 mm ylöspäin.  

68. Valitse Offset- toiminto Modify- valikosta. 
69. Anna etäisyydeksi 10. 
70. Osoita äsken tehtyä vaaka-apuviivaa. 
71. Osoita viivan yläpuolelle ja saat toisen apuviivan kuvaan.  
72. Toista Offset- toimintoa, kunnes kaikki neljä viivaa ovat kuvassa päällekkäin. 

73. Poistu Offset- toiminnosta painamalla <Esc>. 
 

7.2.11 Muotoviivat 

Edellä tehtyyn ruudukkoon on helppo piirtää kappaleen sivukuvanto. Kaikki pisteet ovat olemassa, ne 
täytyy vain yhdistää sopivasti kuvaksi.  

74. Valitse viivojen piirto – Line. 
75. Piirrä sivukuvanto yhdistämällä nurkkapisteet kuvan mukaisesti. Viivan voit päättää painamalla 

<Enter>.  Uuden viivan saat painamalla toisen kerran <Enter>. Älä piirrä useita viivoja 
päällekkäin, siitä seuraa yleensä ongelmia. 

76. Poista lopuksi apuviivat sammuttamalla AM_CL- taso valintaikkunasta(lamppu sammuksiin). 



A U T O C A D - M E C H A N I C A L  P E R U S K U R S S I  2 0 1 0  5 0  

Copyright  2009, Juha Hantula, Matti Makkonen 

 

 

7.3 HARJOITUSTEHTÄVÄ 4 - LAIPPA 

Tässä harjoituksessa piirretään kaksi projektiota neliönmallisesta laipasta, jossa on pultinreiät kulmissa. 
Samalla opitaan käyttämään monipuolisesti eri piirustuskomentoja, Osnapia ja apuviivoja. 

7.3.1 Tavoite 

Opit käyttämään peruspiirustuskomentoja tehokkaasti ja tekemään useita kuvantoja samasta 
kappaleesta. 

7.3.2 Tarvittavat toiminnot 

 Piirustuskomennot mm. Line ja Circle 

 Nurkkien pyöristys, Fillet 

 Apuviivojen tekeminen 

 Keskiviivojen piirto 

 Tason vaihto 

 Mitoitus 

 Lomakkeen lisääminen 

7.3.3 Aloitus 

1. Käynnistä AutoCAD Mechanical.  

2. Ota uusi kuva New- toiminnolla ja 
valitse protokuvaksi 
ACADISO_VAMK.DWT. 
Mahdollisen kysymyksen Education- 
version tulostusleimoista voit ohittaa 
Continuella.  

3. Vaihda piirtotasoksi AM_0.  

7.3.4 Ääriviivat 

Piirrä ensin 100 x 100 suorakulmio.  

4. Valitse Rectangle- toiminto piirtovalikosta.  
5. Anna ensimmäisen nurkan koordinaateiksi 0,0 
6. Kirjoita toisen nurkan koordinaateiksi 100,100 
 
Piirrä Ø75 mm:n ympyrä keskelle suorakaidetta. Käytä Osnap- ja Otrack 
toimintoa keskipisteen määrittämiseen. 
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7. Tarkista ja muuta tarvittaessa Osnap- asetuksia. Valitse hiiren oikealla napilla alareunasta 
Osnap- toiminnon nappi. Valitse Settings… ja tarkista, että Midpoint- valinta ja Object 
Snap Tracking ovat molemmat päällä. 

8. Valitse ympyrän 
piirto Circle.  

 
9. Siirrä hiiri 

suorakaiteen alareunan 
keskivaiheille, mutta älä paina 
nappia.Huomaa pieni 
merkintäpiste keskikohdan 
päällä. 

10. Siirrä hiiri nyt suorakaiteen 
oikean reunan keskivaiheille – 
älä vieläkään paina hiiren 
nappia. Toinen merkintäpiste 
ilmestyy pystyviivan keskelle. 

11. Vie hiiri suorakaiteen keskelle, 
huomaa pisteviivat, jotka 
lähtevät suorakaiteen sivujen 
keskikohdalta. 

12. Osoita apuviivojen avulla 
ympyrän keskipiste tarkalleen 
suorakaiteen keskikohtaan. 

13. Kun ohjelma kysyy säteen arvoa, kirjoita 75/2 (tai 37.5) ja paina <Enter>. 
 

 

Piirrä toinen 60 mm:n ympyrä samankeskisesti edellisen kanssa. 

14. Valitse ympyrän piirto Circle. 
15. Osoita keskipiste edellisen ympyrän keskelle. Vie kursori ensin isomman ympyrän kehän päälle 

ja vasta sitten keskikohtaan. Huomaa pieni ympyrä keskipisteen löytymisen merkkinä. 
16. Anna säteen arvoksi 30 (tai 60/2). 
17. Talleta nimellä Laippa. 
 

 

7.3.5 Nurkkien pyöristykset 

Tee nyt nurkkiin pyöristykset 20 mm:n säteellä. 
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18. Valitse Fillet- toiminto. 
19. Paina <Enter> ja Setup- ikkuna aukeaa. Kirjoita pyöristyssäteen arvoksi (Fillet Size) 20. 

Hyväksy OK:lla. 
20. Osoita nyt kahta viivaa, joiden väliin haluat pyöristyksen. Huom: älä yritä osoittaa suoraan 

nurkkaa, vaan viivaa nurkan lähellä. 
21. Toista sama kaikissa nurkissa, jolloin saat aikaan neljä pyöristystä.  

 

7.3.6 Reiät nurkkiin  

Poraa laipan nurkkiin 9 mm:n reiät 15 mm:n etäisyydelle reunoista. Muista, 
että aloitimme perusmuodon piirtämisen 0,0- pisteestä ja suorakaiteen 
ulkomitat olivat 100 x 100. Reikien jako on siis kumpaankin suuntaan 70 mm. 
Nyt voit laskea reikien keskipisteet tämän tiedon perusteella.  

Käytä Circle- komentoa, osoita tai kirjoita keskipisteet yksi kerrallaan ja anna 
säteeksi 4.5 mm. Huomaa, että ohjelma muistaa edellisen ympyrän koon ja 
käyttää sitä oletusarvona seuraavalle. Oletusarvon voit hyväksyä pelkällä 
<Enter>in  painalluksella.  

22. Valitse Circle- toiminto. Osoita tai kirjoita ensimmäisen reiän paikka. Anna säteeksi 4.5. 
23. Toista tämä kaikissa neljässä nurkassa. Laske itse tarvittavat koordinaatit. 
 

7.3.7 Apuviivat 

Piirrä nyt apuviivat sivukuvannon tekoa varten. Piirretään toinen projektio tämän ensimmäisen 
yläpuolelle ja sitä varten siirretään kaikki tarvittavat pisteet ylöspäin ensimmäisestä kuvannosta. Tämä 
onnistuu parhaiten automaattisella apuviivojen luonnilla. Sen jälkeen lisätään kolme vaaka-apuviivaa, 
jotka määrittävät kappaleen mitat korkeussuunnassa. 

 

 

24. Valitse Construction Lines- toiminto ja 
alasvetovalikosta Automatic Construction Lines. 

25. Valitse apuviivat ylöspäin (oikea ylänurkka). 
26. Valitse kaikki piirustusalkiot: Vedä ikkuna koko laipan yli. Paina 

lopuksi <Enter>. Pystyapuviivat ilmestyvät kuvaan. 
27. Tee ensimmäinen vaaka-apuviiva: Valitse Construction Lines- 

toiminto ja alasvetovalikosta Horizontal.  
28. Osoita jonkin verran (n. 50 mm) edellisen kuvannon yläpuolelle. 

Tästä viivasta tulee sivukuvannon alareuna. (Laita OSNAP pois 
päältä, muutoin viiva menee lähimpään tunnettuun pisteeseen) 

29. Piirrä loput apuviivat Parallel with full 
Distance- toiminnolla.  
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30. Osoita vaaka-apuviivaa.  
31. Anna etäisyys 15. 
32. Osoita ensimmäisen viivan yläpuolelle. 
33. Toista Parallel with full Distance. Osoita taas ensimmäistä viivaa, anna etäisyydeksi 50 mm ja 

osoita ensimmäisen viivan yläpuolelle. 
Nyt sinulla on kaikki tarvittavat viivat toisen kuvannon piirtämiseksi. 

7.3.8 Kuvanto alhaalta päin 

Näkymä alhaalta piirretään pääkuvannon yläpuolelle. Koska kaikki nurkkapisteet ovat olemassa, 
tarvitsee vain yhdistää oikeat pisteet viivoilla ja kuvanto on valmis. 

34. Valitse Line- toiminto. Osoita apuviivojen muodostamasta ristikosta vasen alanurkka, oikea 
alanurkka, siitä 15 mm ylöspäin seuraavaan risteykseen, 100 mm vasemmalle ja paina lopuksi C 
(Close) tai valitse se dynaamisesta valikosta alasnuolella. 

35. Valitse uudelleen Line. Osoita isomman ympyrän kohdalta 
lähtevän pystyapuviivan ja toisen vaaka-apuviivan 
leikkausta ja kierrä samalla tavalla laipan putkimainen osa 
niin, että saat kaksi päällekkäin olevaa suorakaidetta. 

36. Poista apuviivat näkyvistä: Laita taso AM_CL pimeäksi 
tasovalintaikkunasta klikkaamalla hehkulampun kuvaa. 

 

              
 

7.3.9 Keskiviivat 

Koko laippa on symmetrinen vaaka- ja pystysuuntaan 
joten se tarvitsee keskiviivat.  

37. Valitse Centerline- toiminto Draw-valikosta ja 
Centerline Cross alasvetovalikosta.  

38. Osoita keskellä olevaa ympyrää ja vedä keskilinjat 
vähän yli kappaleen ulkoreunojen. 

 
Piirrä reikien keskiviivat seuraavaksi käyttämällä Centerline Cross in Holes- toimintoa. 

39. Valitse Centerline- toiminto Draw-valikosta ja Centerline 
Cross in Holes alasvetovalikosta.  

40. Valitse kaikki 9 mm:n reiät ja paina <Enter>. Ohjelma piirtää 
niille sopivan kokoiset keskiviivat. 
 

Piirrä vielä keskiviivat ylempään kuvantoon . Käytä koko kappaleen keskiviivaan Centerline In-
between- toimintoa ja pikkureikien keskiviivoihin pelkkää Centerline – temppua. 
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41. Valitse Centerline- toiminto Draw-valikosta ja Centerline In-between alasvetovalikosta. 
42. Osoita ylemmän kuvannon kummatkin reunat kapeammalta 

kohdalta (keskiviiva syntyy näytettyjen viivojen puoliväliin). 
43. Jatka keskiviivaa: Klikkaa viivaa ja tartu sinisestä neliöstä viivan 

alaosassa. Vedä viivaa pitemmäksi niin, että se ulottuu koko 
kappaleen yli. Laita tarvittaessa ORTHO- päälle (F8), niin viiva 
pysyy pystysuorana. 

 

Piirrä pikkureikien keskiviivat myös ylempään kuvantoon. 
 
44. Tarkista, että Osnap- asetuksissa on päällä Endpoint ja 

Extension ja että Otrack on aktiivinen (F11). 
45. Valitse pelkkä Centerline. 
46. Vie hiiri alemmassa kuvannossa olevan pikkureiän 

pystykeskiviivan päälle, mutta älä klikkaa. Siirtoviiva tarttuu 
pystyviivan päähän. 

47. Vie osoitin ylemmän kuvannon alimman viivan alapuolelle. 
Huomaa pisteviiva, joka on kiinnittynyt alemman kuvannon 
keskiviivaan. Klikkaa piste ylemmän kuvannon alapuolelle 

48. Laita OSNAP pois päältä ja klikaa toinen piste vähän 
pohjalevyn yläpuolelle. 

49. Toista sama toisen reiän kohdalla. 

7.3.10 Piirustuslomake 

Lisää lomake tässä vaiheessa kuvaan, niin tiedät kuinka paljon tilaa voit käyttää mitoitukseen. 

50. Zoomaa kuva niin, että se näkyy kokonaan ja reunoille jää vielä tyhjää piirustuspohjaa, niin 
arkki on helpompi asettaa oikeaan kohtaan. Tuplaklikkaa keskinapilla (tämä keskittää kuvan) ja 
rullaa näkymää pienemmäksi. 

51. Vaihda Annotate- valikko (Merkinnät) aktiiviseksi.  
52. Valitse oikeasta reunasta Title Border- toiminto.  
53. Valitse A4- arkki ja anna mittakaavan olla 1:1. Hyväksy OK:lla. 
54. Osoita lomakkeen vasemman alakulman paikka niin, että alosaan jää tilaa otsikkotaululle. 

55. Kirjoita avutuvaan lomakkeeseen piirustuksen nimi –
Drawing Title (LAIPPA) ja piirutusnumero – Drawing 
Number (AM-002). 

Osoita 

nämä 

sivut. 
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56. Ohjelma antaa vielä mahdollisuuden valita ja siirtää piirustusalkioita, jos lomake menikin 

väärään paikkaan. Paina <Enter>, jos et halua siirtää mitään. 
 

7.3.11 Mitoitus 

Lisätään laipan piirustukseen mitat. Ne löytyvät joko Home- tai Annotate- 
valikosta. Helpointa on käyttää Power-mitoitusta, mutta eri mittatyypeille on 
olemassa myös omat komennot.   

Aluksi muutama sana mitoituksesta. 

Mitoitus toimii siten, että ensin näytetään mitoitettava etäisyys (tai kulma) ja sitten mittatekstin (ja – 
viivan) paikka. Ohjelma mittaa etäisyyden ja kirjoittaa sen 
automaattisesti merkintään. Tekstiä voi muokata editointi-ikkunassa 
tarvittaessa. 

Alla olevassa esimerkissä mitoitetaan laipan korkeus. Power-
Dimension kysyy ensin mitan alkupään, ja sille osoitetaan 
sivukuvannon oikea alanurkka. Sen jälkeen kysytään toista 
päätepistettä, joka on oikea ylänurkka. Toiminto haluaa tietää vielä 
mittaviivan paikan, joka näytetään oikealle puolelle kappaletta. Jos 
kuva on oikein piirretty, mitta on 50 ja hyväksytään se valintaikkunassa OK:lla. 

 

 

 
Ensimmäinen päätepiste Toinen päätepiste Mittaviivan paikka  Valmis mitta 
 



A U T O C A D - M E C H A N I C A L  P E R U S K U R S S I  2 0 1 0  5 6  

Copyright  2009, Juha Hantula, Matti Makkonen 

Huomaa, että OSNAP on hyvä apu mitoitettaessa, sillä sen avulla löytyvät viivojen leikkaukset ja  
päätepisteet sekä ympyröiden keskipisteet helposti. OSNAPin saa päälle ja pois F3-napilla. 

Toinen tapa mitoittaa on osoittaa kokonainen piirustusalkio, joka sitten mitataan reunasta reunaan. 
Tämä sopii erityisen hyvin ympyröiden mitoittamiseen. Tämän toiminnon 
saa päälle painamalla <Enter>, kun kysytään ensimmäistä mitoituspistettä. 

Esimerkiksi keskellä olevan ympyrän halkaisijan saa mitoitettua tällä tavalla 
helposti: 

Valitse Power Dimension- toiminto. Kun ohjelma kysyy ensimmäistä 
pistettä, paina <Enter>. Osoita ympyrää ja sitten mittatekstin paikka. 
Hyväksy tai muuta mittatekstiä.  

           

 

Osoita ympyrä   Osoita mittatekstin paikka  Valmis mitta 

Tällä samalla tavalla voi mitoittaa myös esimerkiksi nurkissa olevien pyöristyksien säteen. Ohjelma 
haluaa piirtää säteen keskipisteeseen asti viivan, mutta sen saa estettyä Options- valinnalla. Kun ohjelma 
kysyy mitan paikkaa, paina hiiren oikeaa nappia ja valitse Options. Ota valinta pois ensimmäisestä 
kohdasta (When dimension text is outside…) ja hyväksy OK:lla. Osoita nyt mitan paikka piirustuksessa.  

 

       

Paina hiiren oikeaa nappia. Ota valinta pois 1. kohdasta.  Osoita mitan paikka. 

 

 

Mitoita laipan piirustus. Katso tarvittavat mitat 
esimerkkipiirustuksesta. Muista, että mitoituksessa pitää 
esittää jokaisen piirteen koko ja paikka, mutta vain yhden 
kerran. Muuten toleranssien määrittäminen ei onnistu. 

Talleta piirustus lopuksi. 
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7.4 LISÄHARJOITUS 

Alla on erilaisten kappaleiden kuvia. Piirrä 
kappaleista kuvannot kolmesta eri 
suunnasta: Edestä, päältä ja sivulta. Muista, 
että yhden käännön projisoinnissa 
yläkuvanto tulee peruskuvannon alapuolelle, 
vasen kuvanto oikealle puolelle jne.  

Muista piirtää myös keskiviivat kuviin. 
Käytä eri asioille eri tasoja kuvassa. Näin 
helpotat piirtämistä ja kuvan editoimista.  

Kuvissa oleva ruudukko vastaa 10 mm:n 
mitta-asteikkoa.  

Piirrä niin monta kappaletta kuin haluat, 
mutta jokainen omaksi tiedostokseen.  
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8 NÄKYMÄN KÄSITTELY 

Tässä luvussa opetellaan ottamaan etäisyyttä asioihin. Zoomauksella voit katsella kuvaa läheltä ja kaukaa. Panorointi 
liikuttaa näyttöikkunaa kuvan päällä. 

Katsot piirustustasi näytön välityksellä, sen muodostaman ikkunan läpi. Se, kuinka suurena tai pienenä 
piirustuksesi kulloinkin näytöllä näkyy, on AutoCAD ohjelmassa määriteltävissä. 

Kuten olet harjoitellessasi huomannut, on näkymää aika helppo muuttaa pelkällä hiiren keskinapilla. 
Sillä voi zoomata pyörittämällä rullaa ja panoroida liikuttamalla hiirtä keskinappi alas painettuna. Kuvan 
saa keskitettyä tuplaklikkaamalla keskinappia.   

Näkymän käsittely on varsin oleellinen asia piirtämistyötä ja voi olla tarpeen opetella muutamia muitakin 
konsteja siihen. Mitä suurempia ovat piirustuksesi, sitä enemmän joudut käyttämään komentoja 
näkymän vaihtoon. Toisaalta AutoCAD antaa mahdollisuuden tarkastella hyvin pientä yksityiskohtaa 
suuressa kokonaisuudessa. Aurinkokunnasta voi zoomata keskelle vetyatomia mittakaavassa 1:1! 

8.1 ZOOM 

Näppärimmin zoomaus tapahtuu hiiren rullalla. Joskus AutoCADin ZOOM – käskystä on hyötyä ja 
pari tärkeintä mahdollisuutta kannattaa painaa mieleen. 

AutoCAD ohjelman ZOOM- komento on peruskomento näkymän muuttamiseen. 

Näkymän muuttaminen ei muuta objektien todellista kokoa, se vaikuttaa vain objektien näytöllä 
näkyvään kokoon. Voit ajatella, että zoomaus muuttaa katsojan etäisyyttä kohteeseen. Kohde ei muutu 
miksikään, vaikka sitä katsotaankin lähempää ja kauempaa. 

HUOMAA! 

ZOOM komennon voit suorittaa toisen komennon, esimerkiksi viivan piirron välissä. Komento on ns. läpinäkyvä – 
transparent.  

Zoom – käsky löytyy View – ribbonin vasemmasta reunasta. Tällä painikkeella saa zoomattua koko 
piirtoalueen ruutuun (Zoom Extents). Painikkeen vieressä olevasta pikku kolmiosta saat näkyviin muut 
zoomausoptiot. Niistä kannattaa muistaa seuraavat: 

 Window: voit vetää hiirellä suorakaiteen, johon zoomataan 

 Previous: palauttaa edellisen näkymän 

 All: zoomaa koko piirtoalueen 

 Object: voit valita ne piirtoalkiot, joihin zoomataan (valitse alkiot ja paina <Enter>) 

 

HARJOITUS 

Avaa aiemmin tehty kiinnitysraudan kuva. Olihan se tallessa? Jos ei, niin piirrä äkkiä suorakaide ja siihen ympyrä keskelle. Rullaa hiiren 
keskinapilla kuvaa suuremmaksi ja pienemmäksi. 

Zomaa sitten koko piirustus näkyviin. Käynnistä ZOOM komento ja valitse alasvetolistastaAllNäkymä muuttuu näyttämään kaiken 
piirustuksessa olevan piirustusrajoja myöden.  

Kokeile ZOOM  Window komentoa. Löydät sen kuten edellisenkin alasvetovalikosta.  Osoita sellainen alue, jonka sisään keskiympyrä 
jää. 

Valitse sitten Zoom Extents: ohjelma zoomaa niin, ettäkaikki piirtoalkiot ovat juuri näkyvissä. 

Valitseoptio  Zoom Objects. Valitse keskiympyrä ja paina 

Näet nyt vain pienen osan koko piirustuksestasi. Voit palata takaisinpäin edellisiin näkymiin ZOOM komennon optiolla Previous. 

ZOOM All tai Extens palauttavat nopeimmin koko piirustuksen näkyviin. 
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Tee välitallennus! Huomaa, että viimeinen näkymä tallennetaan. Se on esikatseluikkunassa kuvaa avattaessa. 

8.2 PAN 

Pan- komennolla voit siirtää näkymää sivusuunnassa ja pystysuunnassa. Se ei vaikuta piirustusalkioiden 
paikkaan. Ne pysyvät samassa kohdassa suhteessa koordinaatiston nollakohtaan. Ainoastaan 
katseluikkuna liukuu piirustustasolla ja näyttää piirustuksen eri paikasta.  

PAN- komento on pikavalikossa Zoom –komennon vieressä . Useimmissa työasemissa panorointi 
on kolminäppäimisen hiiren keskinapin oletusarvona. Painat vain keskinapin alas ja vedät näkymän 
kohdalleen. 

8.3 NÄKYMÄN UUDELLEENLUONTI  

Mikäli AutoCAD-ohjelma näkymän suurentamisen tai pienentämisen yhteydessä joutuu laskemaan 
näytön koordinaatit kaikille objekteille uudestaan, näkyy käskyrivillä ilmoitus: 

Regenerating drawing. 

Tämän toiminnon voit määrätä myös REGEN komennolla. Joskus piirtämäsi kaaret tai ympyrät 
näkyvät näytöllä murtoviivoja tai monikulmioita muistuttaen. Käytä silloin REGEN komentoa ja ko. 
objektit palautuvat oikean näköisiksi. Huomaa kuitenkin, ettei piirustuksen geometria ole muuttunut, 
vaan ainoastaan se mitä näytöllä näet. 

REGEN komennon voit kirjoittaa näppäimistöltä RE. 

 

9 PIIRUSTUSALKIOIDEN MUOKKAUS 

Tässä luvussa tutustutaan hieman tarkemmin yhteen 2D-CAD - piirtämisen vahvimpaan ja 
hyödyllisimpään ominaisuuteen eli nopeaan kuvien muutteluun. Opettele käyttämään 
muokkauskomentoja tehokkaasti, niin piirtämisvauhtisi paranee huomattavasti. 

Piirustuksen muokkaamisen hallitseminen on jopa tärkeämpää kuin itse 
piirtäminen. On paljon nopeampaa korjata piirustusta kuin piirtää asiat 
uudelleen. Usein peruspiirtämiskomentoja tarvitaan vain kuvan 
luomisen alkuvaiheessa, loput voi tehdä kopioimalla ja muuttelemalla. 
Kun on saanut yhden kuvan valmiiksi, sitä voi käyttää seuraavana 
pohjana. Tämä on varsin kätevää, kun tehdään samaan kokoonpanoon 
kuuluvia osia: entisen osan voi jättää näkyviin ja siitä saa samalla liityntämitat kätevästi.  

CAD-ohjelmien käytön tehokkuus perustuu juuri muokkauskomentojen käyttöön. Voidaankin sanoa, 
että CAD-ohjelmalla on rikollista piirtää sama asia kahteen kertaan. Muokkauskomentojen käytössä 
kannattaakin antaa valta luovalle laiskuudelle ja ottaa käyttöön työtä säästäviä rutiineja. 

9.1 ALKIOIDEN VALINTA 

Alkioiden muokkauskomennoille täytyy aina ilmoittaa, mille alkioille (valintajoukolle , Selection Set) 

muokkaustemppu tehdään. Muokkauskomennot kysyvät aina valintajoukkoa “Select objects:” 
Valitse alkioita, kunnes kaikki tarvittavat alkiot näkyvät korostuneina ja paina “tyhjän päälle” Enter. 
Useat komennot hyväksyvät myös sen, että alkiot valitaan ensin ja komento vasta sen jälkeen. Voit 
poimia alkioita ja huomaat kuinka ne korostuvat ja kahvat (pienet neliöt) tulevat näkyviin. Tämän 
jälkeen voit valita haluamasi komennon, joka kohdistuu nyt valittuihin alkioihin.  
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Edellä puhuttiin jo kolmesta valintatavasta, jotka olivat osoitus, Window ja Crossing. AutoCADissa 
on joukko muitakin alkioiden valinnan lisämääreitä. Alla olevassa taulukossa on selitetty osa niistä. 

 

9.2 SIIRTYMÄN ILMOITTAMINEN 

Useat muokkauskomennot, mm MOVE ja COPY, kysyvät SIIRTYMÄÄ (Displacement). Se voidaan 
osoittaa kahdella pisteellä tai suoraan siirtymän suuruutena. Siirtymävektorin päätepisteiden 
osoittamiseksi voidaan käyttää samoja keinoja kuin pisteiden osoittamiseenkin. (Kts. luku  5.2.6) 

Siirtymää varten kysytään aina kaksi pistettä. Jos painat pelkän <Enter>in toiseen kysymykseen, niin 
ensimmäistä pistettä käytetään siirtymämatkana.  

ESIMERKKI 

Etäisyyden voi ilmoittaa:       Siirtymä 

     1. Piste   2. Piste  x y 

kahdella pisteellä    50,40   80,40  30  0 

siirtymänä     -30,15   <tyhjä>  -30 15 

napakoordinaattina   30<90   <tyhjä>  0 30 

pisteenä ja siirtymänä   <osoita piste>   @-15,-50  -15 -50 

9.3 COPY-KOPIOI 

Copy- komento on tärkeimpiä muokkauskomentoja. Se kopioi alkion 
sellaisenaan toiseen paikkaan ja jättää alkuperäisen paikalleen. 
Komento löytyy  Modify- valikosta.  

Toiminto Selitys 
Window Ikkuna – alkion pitää olla kokonaan ikkunan sisällä. 
Last Viimeksi lisätty objekti. 
Crossing Crossing-ikkuna – alkio on joko ikkunassa tai koskettaa sen reunaa. 
BOX Ikkuna vasemmalta oikealle = Window, oikealta vasemmalle = 

Crossing 
All Kaikki alkiot piirustuksessa 
Fence Alkiot, jotka koskettavat piirrettyä murtoviivaa 
WPolygon Monikulmion sisällä olevat alkiot 
CPolygon Monikulmion sisällä olevat ja reunaviivaa koskettavat alkiot 
Group Nimettyyn ryhmään kuuluvat objektit 
“Cycle” Selaustoiminto päällekkäisille alkioille. Vie kohdistin alkion päälle ja 

paina<Shift>. Peräkkäiset <Space>n painallukset kelaavat läpi kaikki 

päällekkäin olevat alkiot. 
Add Lisää alkioita (oletus) 
Remove Poistaa alkioita valintajoukosta (Shift-näppäin) 
Multiple Valitsee useita alkioita ilman korostusta (nopeampi) 
Previous Edellinen valintajoukko 
Undo Poistaa edellisen valinnan joukosta 
Auto Osoitus alkioon valitsee sen, osoitus tyhjään kohtaan aloittaa 

ikkunavalinnan. (oletus) 
Single Vain yksi valinta.  
Subobject 3D-alkioiden sivujen, särmien tai pisteiden valinta. 
Object Lopettaa Subobject tilan. 

Taulukko 5. Alkioiden valintamahdollisuudet 
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HARJOITUS  

Avaa uusi kuva (File -> New). 

Piirrä halkaisijaltaan 20 mm ympyrä. Circle – osoita keskipiste- anna säteeksi 10. 

Kopioi toinen ympyrä 30 mm alkuperäisen oikealle puolelle. Valitse Copy 

Select objects: <osoita ympyrä> 1 found 

Select objects: Lopeta valinta <Enter>illä  

Specify base point or : valitse dynaamisesta valikosta alasnuolella <Displacement> 

Specify displacement: syötä 30,0 

 

9.4 MOVE- SIIRRÄ 

Move- komento on yksi eniten käytettyjä 
muokkauskomentoja. Se siirtää alkion sellaisenaan 
toiseen paikkaan. Se toimii siis samalla tavoin kuin 
Copy, mutta alkuperäinen alkio katoaa. Komento 
löytyy Modify- valikosta. 

 

HARJOITUS  

Siirrä molempia ympyröitä 20 mm ylöspäin. Valitse Move 

Select objects: <osoita alas ja vasemmalle ympyröistä>  

Specify opposite corner: < Osoita ylös ja oikealle> 2 found 

Select objects: <Enter> 

Kirjoitetaan siirtymä näppäimistöllä, 20 mm ylös. 

Specify base point or : valitse valikosta <Displacement> ja syötä 20<90 

9.5 OFFSET-YHDENSUUNTAISKOPIO 

OFFSET- komento on tosi näppärä luonnosteltaessa 
kuvaa. Sen avulla saadaan kopioitua viivat, kaaret, ympyrät, 
monikulmiot ja monet muut alkiot samanmuotoisina 
annetun etäisyyden päähän.  

Komento kysyy ensin etäisyyden, sen jälkeen kopioitavan alkion (Huom.: yksi kerrallaan!) ja lopuksi 
kopiointisuunnan. Kopiointia samalla etäisyydellä voi jatkaa osoittamalla seuraavan alkion ja suunnan 
jne. 

HARJOITUS 

Tee ympyröistä yhdensuuntaiskopiot 5 mm ulospäin alkuperäisistä. 

Valitse Offset 

Specify offset distance or: syötä: 5 
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Select object to offset or: <Osoita ympyrän kehää> 

Specify point on side to offset: <Osoita ympyrän ulkopuolelle> 

Select object to offset or <exit>:<Osoita toisen ympyrän kehää> 

Specify point on side to offset: <Osoita ympyrän ulkopuolelle> 

Select object to offset or <exit>:<Enter lopettaa> 

 

9.6 ARRAY-MONISTUS  

ARRAY komennolla monistat piirustusalkioita. Monistus tehdään joko riveinä ja sarakkeina 
taulukkomuotoon (Rectangular Array) tai määrätyn keskipisteen suhteen jakoympyrälle (Polar Array). 
Array on tosi kätevä toiminto, jos joudut kopioimaan useita piirustusalkioita säännöllisen kuvion 
muotoon. Erityisen kätevä se on esimerkiksi jakoympyrälle kopioitaessa. 

 

 

 

Rectangular Array 

Select Objects : Valitse kopioitavat alkiot 

Rows: Rivien määrä 

Columns: Sarakkeiden määrä 

Row offset: Riviväli 

Column offset: Sarakkeiden väli 

Angle of array: Kopiointikulma 

Preview: Esikatselu 

 

 

Polar Array 

Select Objects : Valitse kopioitavat alkiot 

Center point: Jakoympyrän keskipiste 

Method: Kopiointitapa 

Total number of items: Määrä 

Angle to fill: Kokonaiskulma 

Angle Between items: Kulmaväli 

Rotate items as copied: Kierto kopioitessa 

 

 

HARJOITUS 

Monista edellä piirrettyä ympyrärengasta toisen ympärille 6 kappaletta 36 0 asteen kulmanalalle. Valitse Array . 

Command: _array 

Polar Array:   kopiointi jakoympyrälle 

Select objects:  valitse oikeanpuoleiset ympyrät 2 kpl 

Center point:   osoita vasemmanpuoleisen  ympyrän keskipiste peruspisteeksi (Osnap Center) 
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Total number of items & Angle to fill (valitse tämä) 

Total number of items:  6 <6 kappaletta> 

Angle to fill:   360 <360 asteen kulmaan> 

Rotate items as copied?  (valitse tämä) säilyykö "säteen" suunta? 

Preview:   Onko OK? Jos on paina <Enter>- jos ei paina <Esc> ja korjaa. 

Kuvassa on nyt kuusi kahden ympyrän kuviota ensimmäisen ympyräkuvion ympärillä. 

 

 

HARJOITUS 2 

Monista syntynyttä 14 ympyrän ryhmää kahteen riviin ja kolmeen sarakkeeseen. Rivien etäisyys olkoon150 ja sarakkeiden 170. 
Valitse Array ja sitten Rectangular Array, kun kysytään kopioinnin muotoa. 

Command: _array 

Rectangular  Array:  kopiointi taulukkomuotoon 

Select objects:  valitse kaikki ympyrät 14 kpl 

Rows:     2 <2 riviä> 

Columns:    3 <3 saraketta> 

Row offset:    150 <riviväli> 

Column offset:   170 <sarake-etäisyys> 

Angle of array:   0 <ei kiertoa> 

Preview:   Onko OK? Jos on paina <Enter>- jos ei paina <Esc> ja korjaa. 

 

 

 

9.7 MIRROR- PEILAUS 

Voit peilata alkioita suoran suhteen MIRROR- 
komennolla. Peilatessa voit joko kopioida tai siirtää 
alkioita, alkuperäinen säilytetään tai poistetaan riippuen 
valinnasta. Toiminto kysyy ensin peilattavat alkiot ja 
sitten peilaussuoran päätepisteet. Usein ORTHO-



A U T O C A D - M E C H A N I C A L  P E R U S K U R S S I  2 0 1 0  6 4  

Copyright  2009, Juha Hantula, Matti Makkonen 

asetus helpottaa peilauksien tekemistä vaaka- ja pystyakselien suhteen.  

HARJOITUS 

Peilaa äsken tehty kuvioryhmä sen alapuolelle. Laita Ortho- toiminto päälle (F3) tarvittaessa. 

Valitse  Mirror 

Command: _mirror 

Select objects: <Valitse ikkunalla kaikki ympyrät> Specify opposite corner: 84 found 

Select objects: <Enter> 

Specify first point of mirror line: <Osoita ympyräkuvion alapuolelle>  

Specify second point of mirror line:  <Paina F3 - Ortho on> <Osoita edellisen pisteen oikealle puolelle> 

Erase source objects? [Yes/No] <N>: <Enter>  (Poistetaanko alkuperäiset).  

Huomaa, että sait yhdestä piirretystä ympyrästä tehtyä 168:n ympyrän kuvion pelkästään kopiointitempuilla. 

 

 

9.8 EXTEND-JATKA 

EXTEND komennolla JATKAT piirustusalkioita toistensa suhteen. Alkioita jatketaan kunnes 
saavutetaan rajana oleva toinen piirustusalkio. Valitset komennon Modify- valikosta Extend. Sinulta 

kysytään ensin rajaa, johon asti jatketaan. Voit valita yhden tai useampia piirustusalkioita rajoiksi. Jos 
painat pelkä <Enter>in valintaan, niin piirustuksen kaikki alkiot valitaan rajoiksi. 

Paina välissä Enter ja nyt voit valita jatkettavia alkioita siitä päästä, josta haluat niiden jatkuvan.   

 

HARJOITUS 

Piirrä viiva yhden ympyrän sisälle siten, että se ei leikkaa ympyrän kehää mistään kohtaa. Jatka sitten viivaa ulkokehälle 
kumpaankin suuntaan Extend-komennolla. 

Valitse Extend 

Select objects or: <Osoita ulompaa ympyrää> 1 found 
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Select objects: <Enter>   

Select object to extend or shift-select to trim or: <Osoita viivan vasenta päätä.> 

Select object to extend or shift-select to trim or: <Osoita viivan oikeaa päätä.> 

Select object to extend or shift-select to trim or: <Enter>   

9.9 MUOKKAUS KAHVOJA KÄYTTÄEN 

Kahvat (Grips) ovat tehokas keino objektien muokkaamiseen.Osoittaessasi jotain objektia tulevat 
kahvat näkyviin sinisinä neliöinä(cold spot), esimerkiksi viivoissa keski- ja päätepisteisiin, ympyröissä 
keskipisteeseen ja neljännespisteisiin sekä teksteissä lisäyspisteisiin. Kun poimit jonkin neliöistä, se 
muuttuu punaiseksi (hot spot). Yksinkertaisin muokkaus on tarttua punaiseen kahvaan ja vetää se 
hiirellä toiseen paikkaan eli venyttää objektia. Keskipisteestä (viiva, ympyrä) tartuttaessa tapahtuu siirtyo 
(Move). 

Kahvan ollessa punaisena saa Enteriä painelemalla muita muokkausoptioita käyttöön: 

 Move: siirto 

 Rotate: kierto 

 Specify scale factor or: voit antaa skaaluskertoimen 
 

 

HARJOITUS 

Piirrä  muutama viiva,  ympyrä ja  suorakaide. 

Osoita viivaa ja huomaat kaksi asiaa. 

- viiva korostuu valittuna olemisen merkiksi 

- viivan keskelle ja päätepisteisiin ilmestyy kahvoina toimivat siniset neliöt 

Tartu viivaan keskipisteenä olevasta kahvasta ja siirrä hiirtä: mitä tapahtuu? 

Paina 

Tartu jommastakummasta päästä ja venytä viivaa. 

Komennon päätyttyä näkyy valittu objekti edelleen valittuna (korostettuna). Paina Esc ja objektin valinta poistuu. 

Paina uudelleen Esc ja kahvatkin poistuvat näkymästä. 

Valitse uudelleen jokin piirustusalkio ja kokeile venyttää sitä toisesta päästä. Kuinka kahvat toimivat ympyröiden kanssa? Entä 
suorakaiteen? Kokeile! 

Kokeile myös painaa Enteriä, kunnes saat Rotate – option käyttöön ja kierrä jotain alkiota. 

 

HUOMAA 

Kahvat ovat erittäin kätevä tapa siirtää esimerkiksi mitta- ja tekstialkioita, joista myöhemmin lisää. 
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10 MUOKKAUSHARJOITUKSIA 

Tässä harjoituksessa opit käyttämään siirto-, kopiointi-, monistus- ja 
peilauskäskyä. Lisäksi käytät kahvoja piirustusalkioiden 
muokkaamiseen. 

Piirustusalkioiden muokkauskomentojen käyttö on ensiarvoisen 
tärkeää, kun pyritään tehokkaaseen CAD-työskentelyyn. Useimmat 
piirustustehtävät voidaan suorittaa menestyksellisesti käyttämällä 
vain muutamaa piirustusalkion luontikomentoa (LINE, CIRCLE,…). Kaikki muut alkiot saadaan sitten 
kopioimalla ja muokkaamalla näitä ensimmäisiä alkioita. On hyvin hyödyllistä opetella piirtämään 
käyttämällä kopiointitoimintoja. 

10.1 HARJOITUSTEHTÄVÄ 5 - REIKÄLEVY 

 

 

Piirretään reikälevy, jossa on kaksitoista reikää. Vain yksi reikä piirretään, muut tehdään 
kopiointitempuilla. 

10.1.1 Aloitus 

1. Käynnistä AutoCAD Mechanical.  

2. Ota uusi kuva New- toiminnolla ja 
valitse protokuvaksi 
ACADISO_VAMK.DWT. 
Mahdollisen kysymyksen Education- 
version tulostusleimoista voit ohittaa 
Continuella.  

3. Vaihda piirtotasoksi AM_0.  



A U T O C A D - M E C H A N I C A L  P E R U S K U R S S I  2 0 1 0  6 7  

Copyright  2009, Juha Hantula, Matti Makkonen 

10.1.2 Ääriviivat 

Voit piirtää suorakaiteen Rectangle- toiminnolla.  

1. Valitse Rectangle. 
2. Anna ensimmäisen nurkan koordinaateiksi 0,0 
3. … ja toisen 200, 100. 
Zoomaa kuvio keskelle näyttöä esimerkiksi tuplaklikkaamalla keskinapilla. 

10.1.3 Ensimmäinen reikä 

Piirrä ensiksi vasemmalla alhaalla olevan ympyrä. Piirrä ympyrään myös keskiviivat, niin saat monistaa 
nekin samalla kertaa.  

4. Valitse Circle 
5. Kirjoita keskipisteen koordinaatit 30,30 
6. Anna halkaisijan arvoksi 20 
Keskiviivat:  

7. Valitse Centerline – Centerline Cross in Holes 
8. Osoita ympyrää 
9. Paina <Enter> valinnan lopettamiseksi. 
Keskiviiva on sen verran lyhyt, että se näyttää ehyeltä viivalta. 

10.1.4 Reikäryhmä  

Seuraavaksi opetellaan alkioiden monistus:  

10. Valitse Modify – Array – Rectangular  
11. Select objects: Näytä ympyrä keskiviivoineen 
12. Select objects: <Enter> päättää valinnan  
13. Rows : 2 
14. Columns :  3 
15. Row offset: 40 
16. Column offset: 30 
17. Preview – Jos kaikki OK, paina 

hiiren oikeaa. Jos pitää korjata, 
paina <Esc>. 

Nyt kuvassa on kuusi samanlaista 
ympyrää keskiviivoineen.  
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10.1.5 Reiän kopiointi 

Piirretään seuraavaksi jakokehällä olevat ympyrät. Kopioi ensin 
yksi äsken tehdyistä ympyröistä keskiviivoineen kehällä alimpana 
oleva ympyrän paikalle.  

Valitse kopioitavaksi reikäryhmän oikean alakulman reikä. Osoita 
sekä reikä että keskiviivat. Paina <Enter>. Kun etäisyyttä 
kysytään, kirjoita 60,-10 ja paina kaksi kertaa <Enter>iä  

18. Valitse  Modify-Copy  
19. Valitse reikäryhmän oikean alanurkan reikä keskiviivoineen ikkunavalinnalla. Select objects: 

Specify opposite corner: 3 found 

20. Kuittaa valinta <Enter>illä. Select objects:    
21. Siirtomatka: 60 oikealle ja 10 alas. Specify base point or displacement, or [Multiple]: 60,-10 

22. Kuittaa etäisyys. Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: 

 

Reikä kopioituu oikeaan paikkaan.  

10.1.6 Reiät jakoympyrälle 

Monistetaan nyt reiät jakoympyrälle.  

23. Valitse Modify - Array 
24. Polar Array  
25. Select objects: Specify opposite corner:<Osoita ympyrä ja pystykeskiviivat , 2 kpl> 3 found 
26. Paina <Enter> 
27. Center point of array: x: 150  y: 50 
28. Method: Total number of  items & Angle to fill 
29. Total number of items: 6 
30. Angle to fill: 360 
31. Rotate items as copied? <Valitse tämä> 
 
Nyt kaikki kuvaan tulevat ympyrät ovat piirretty kokolailla helposti. Huomaa, että vain yksi ympyrä 
keskiviivoineen piirrettiin, muut saatiin sitä kopioimalla. 

10.1.7 Keskiviivat 

Piirretään ensin jakoympyrä viimeksi tehdylle kuuden reiän ryhmälle. Se tehdään normaalilla Circle- 
komennolla ja siirretään sitten keskiviivojen tasolle, jolloin väri ja viivatyyppi muuttuvat oikeaksi.  

Hae kahden keskiviivan jatkeiden leikkauspiste Otrack- toiminnolla: Vie kursori ensin yhden keskiviivan 
pään kohdalle, mutta älä paina nappia. Tee sama toisen, erisuuntaisen, keskiviivan päätepisteen päällä. 
Vie nyt kursori keskelle jakoympyrää ja leikkauspiste on helppo klikata jakoympyrän keskipisteeksi. 
Säteen saat määritettyä osoittamalla jonkin ympyrän keskiötä. 
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32. Valitse Draw - Circle 
33. Vie kursori vinon keskiviivan päätepisteen kohdalle ja 

pysäytä hetkeksi. 
34. Vie kursori toisen keskiviivan päätepisteen kohdalle ja 

pysäytä hetkeksi. 
35. Klikkaa keskipiste kohdalleen. 
36. Klikkaa jonkin ympyrän keskipisteeseen 
37. Vaihda ympyrän taso AM_7:ksi: Valitse ympyrä ja 

valitse taso AM-7 tasovalintaikkunasta. 
38. Paina <Esc> 

 

Piirrä myös jakoympyrälle keskiviivat  

39. Valitse Centerline- Centerline Cross 
40. Osoita jakoympyrää 
41. Vedä viivan pituus kohdalleen. 
 
Jatka jakoympyrän vaakakeskiviivoja yli levyn reunan. 

42. Osoita keskiviivaa 
43. Klikkaa viivan päässä olevaan pisteeseen 
44. Vedä viivan pituus kohdalleen. (Ortho- toiminnon saat tarvittaessa päälle painamalla F8.) 
 
Voit halutessasi lisätä mitat piirustukseen mallin mukaan. 
 
45. Talleta piirustus nimellä Reikälevy. Sulje ikkuna. 

 



A U T O C A D - M E C H A N I C A L  P E R U S K U R S S I  2 0 1 0  7 0  

Copyright  2009, Juha Hantula, Matti Makkonen 

 

10.2 HARJOITUSTEHTÄVÄ 6 -  AKSELI 

Harjoitellaan lisää muokkaustemppuja piirtämällä akselin sivukuvanto. 

10.2.1 Aloitus 

46. Ota uusi kuva New- toiminnolla ja valitse 
protokuvaksi ACADISO_VAMK.DWT. 
Mahdollisen kysymyksen Education- version 
tulostusleimoista voit ohittaa Continuella.  

47. Vaihda piirtotasoksi AM_0.  
 

 

10.2.2 Yläpuolen ääriviiva 

Piirrä akselin yläosa (puolikas) pelkkänä profiilina ääriviivoja myöten. Lähde piirtämään 
vapaavalintaisesta pisteestä Line- toiminnolla. Laita kuitenkin tarvittaessa Snap päälle (F9), niin 
aloituspiste sattuu tasamilleille. Laske itse tarvittavat koordinaatit mallikuvan mitoituksen mukaan. 
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10.2.3 Keskiviiva 

Piirrä akselille keskiviiva ensimmäisen ja viimeisen pystyviivan välille. Käytä 
Centerline- toimintoa ja osoita molemmat viivan päät.  

 

10.2.4 Peilaus 

Valitse Modify - Mirror. Ohjelma pyytää 
osoittamaan peilattavia viivoja. Osoita viivat, 
jotka olet piirtänyt (paitsi keskiviivaa) ja paina 
sen jälkeen <ENTER>. Seuraavaksi ohjelma 
pyytää ensimmäisen pisteen peilauslinjalta. 
Osoita keskiviivan päähän Endpoint- haun 
avulla ja sen jälkeen keskiviivan toiseen päähän. Ohjelma kysyy, tuhotaanko vanhat objektit. 
Oletusarvona on No (ei ), joten voit painaa <ENTER>. 

 

10.2.5 Viisteen pystyviiva 

Kopioi  pystyviiva oikeasta reunasta viisteen nurkkaan. Valitse Modify - Copy.  Valitse pystyviiva 

akselin oikeasta päädystä, paina  ja osoita siirtymä Endpoint- toiminnoilla viisteen nurkkien avulla. 

 

Tällä tavalla saat pystyviivan aihion, jota sitten voit jatkaa keskiviivalle asti Modify - Extend - 
komennolla.   
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10.2.6 Pystyviivojen jatkaminen 

Extend- komennolla voit jatkaa piirustusalkioita 
valittuun rajaan asti. Komento kysyy ensin 
reunaviivan, johon asti jatketaan. Osoita keskiviiva ja 

paina . Osoita sitten pystyviivaa keskiviivaa 
lähempänä olevasta päästä ja huomaa kuinka viiva 
jatkuu perille asti. Nyt voit jatkaa kaikki pystyviivat keskiviivaan asti.  

 

Mitoita kuva halutessasi.  

 

Talleta nimellä Akseli. 

 

Nyt olet oppinut piirtämisen ja piirustuksen muokkauksen periaatteet. Tarina jatkuu monisteen 
kakkososassa symbolien ja muiden piirustusmerkintöjen lisäämisellä. 

 


