
KSA PRACTICALJAOSTO

SKETCH-UP - PIKAOHJE



SISÄLTÖ
• PERUSASIAT SKETCHUP:n KÄYTÖSTÄ 

• RATOJEN VALMIIT SKETCHUP-MALLIT 

• PERUSKÄYTTÖ 
❑ kartan/näkymän muuttaminen [zoomaus, liikkuminen jne], etäisyyden mittaus ja objektin 

käsittely [siirtäminen, kopiointi, poisto, ryhmittäminen, toiminnon kumoaminen, pyörittäminen 
ja koon muuttaminen] 

• KSA IPSC WAREHOUSEN KÄYTTÄMINEN 

•UUSIEN SKETCH-UP TIEDOSTOJEN LUOMINEN 
❑ tallennus 
❑ snap shot-kuvan ottaminen 



PERUSASIAT (1/2)

• Selainpohjainen SketchUp-
versio löytyy osoitteesta 
❑ app.sketchup.com 

• Selainpohjaiseen SketchUp:in 
kirjaudutaan joko Trimble- tai 
Google-tunnuksella 
❑ jos omistat Gmail-

sähköpostin, voit kirjautua 
sillä



PERUSASIAT (2/2)
•Ohjelman käyttöön tarvitset 
❑ vakaasti toimivan Internet-yhteyden 

❑ ”kunnollisen” tietokoneen (= näytönohjain ja keskusmuisti sekä prosessorin 
nopeus vaikuttavat ohjelman käyttömukavuuteen) 

❑ näppäimistön ja rullahiiren; sormella näpelöitävällä tabletilla ei hommasta tule 
yhtään mitään! 

• Selain- ja käyttöjärjestelmävaatimukset 
❑ tietokoneen käyttöjärjestelmä voi olla Mac-, Windows-, Linux- tai Chrome-

pohjainen 
❑ nettiselaimeksi suositellaan Google Chromea tai Firefoxia (myös Applen Safari 

toimii)



VALMIIT SKETCHUP-MALLIT (1/2)
• Practicaljaostolla on käytössään KSA:n radoista valmiit mallit, joita kannattaa 

ja tulee käyttää, kun piirtää stage KSA:n radoille 
❑ SketchUp-mallit ovat mittakaavassa ja sisältävät KSA:n ratojen kiinteät kulissit 

• Sketch-Up-mallit löytyvät seuran sivuilta [http://practical.ksary.net/home/
materiaalipankki], josta ne on mahdollista ladata kotikoneelle. Tiedostot 
ovat .skp-päätteisiä. SketchUp-mallit on laadittu seuraavista KSA:n radoista: 
❑ KSA Pistoolirata 1 
❑ KSA Pistoolirata 2 
❑ KSA Pistoolirata 3 
❑ KSA Practicalrata [täydennettävä, kun uuden radan mitat ja kulissit tarkentuvat] 
❑ KSA Hirvirata 2 
❑ KSA Haulikkorata 1 [Skeet-radan mitoilla oleva malli; KSA:n radan kulissit puuttuvat] 
❑ KSA IPSC Warehouse [sisältää stagejen suunnitteluun tarvittavia objekteja]



VALMIIT SKETCHUP-MALLIT (2/2)
• SketchUp-mallit saa ladattua 

tietokoneelta valitsemalla 
SketchUp:sta: 
❑ Home ➔ Open (pudotusvalikko) 
➔ tiedostopolku, johon olet 
tiedostot tietokoneellesi tallentanut 

• SketchUp-pohjat kannattaa 
tallentaa myös selaimelle, jolloin 
ne löytyvät jatkossa Trimble 
Connect-painikkeen alta 
tallennettuina projekteina sekä 
näkyvät SketchUp:in ”Recent 
Files”-kohdassa (Save as).



PERUSKÄYTTÖ - KARTAN LIIKUTTELU
• Kartan/näkymän zoomaaminen onnistuu hiiren rullalla. 

•Hiiren keskinapilla [pohjassa] näkymää voi käännellä eri kulmiin. 
❑ 3D-perspektiivissä asioiden tarkastelu voi alussa vaatia totuttelua… 

• Valitsemalla sovelluksen vasemmassa reunassa olevan askelten-kuvan 
voi kartalla liikkua pitämällä hiiren vasemman napin pohjassa. 

• Valitsemalla sovelluksen vasemmassa reunassa olevan ukkelin-kuvan 
saa ”näkymätarkastelun” valitulla kohdalla kartalla. 

• Valitsemalla sovelluksen vasemmassa reunassa olevan silmän-kuvan 
voi valittua näkymää tarkastella eri suuntiin/kulmissa pitämällä hiiren 
vasenta nappia pohjassa.



PERUSKÄYTTÖ - ETÄISYYDEN MITTAAMINEN

•Etäisyyden mittaaminen tapahtuu painamalla 
näppäimistöstä ”T”-kirjainta. 
❑ kartalle aukeaa rullamitan-kuva 
❑ klikkaamalla kartalla ja vetämällä saa etäisyyden mitattua



PERUSKÄYTTÖ - OBJEKTIN KÄSITTELY (1/4)
•Kartalla olevan objektin saa aktiiviseksi valitsemalla reunan työkalupalkista nuolen-
kuvan sekä klikkaamalla tämän jälkeen objektia. 

•Objektin liikuttelu 
❑ aktiivisena olevaa objektia (tai objekteja) voi liikutella kartalla valitsemalla näppäimistöstä 

”M” (”move”) sekä raahaamalla objekteja tämän jälkeen hiiren vasen nappi pohjassa 

•Objektin poisto 
❑ objektin voi poistaa joko vasemman reunan työkalupalkin pyyhekumi-painikkeella tai painamalla 

aktiivisen objektin kohdalla hiiren oikeaa nappia  ja valitsemalla pudotusvalikosta ”erase” 

•Objektin monistaminen 
❑ objekteja voi kopioida ja liittää normaaleilla normaaleilla ”ctrl + c” ja ”ctrl + v”-

näppäimistökomennoilla 

•Edellisen toiminnon kumoaminen 
❑ normaali kumoa-näppäimistökomento (”ctrl + z”) toimii  ➔ toimintoja on mahdollista kumota 

useamman kerran peräkkäin



PERUSKÄYTTÖ - OBJEKTIN KÄSITTELY (2/4)
•Objektien ryhmittely 
❑ useammasta objektista voi tehdä yhden 

ryhmän seuraavasti: 1) valitsemalla useamman 
objektin aktiiviseksi ”shift”-näppäin pohjassa, 2) 
valitsemalla hiiren oikealla napilla 
pudotusvalikosta ”make group” 
❑ Edellisten jälkeen koko ryhmää on mahdollista 

liikutella kartalla 

•Ryhmitetyt objektit voi erotella painamalla 
aktiivisena olevan ryhmän päällä hiiren 
oikeaan nappia ja valitsemalla 
pudotusvalikosta ”explode”.



PERUSKÄYTTÖ - OBJEKTIN KÄSITTELY (3/4)
•Objektin ryhmittäminen 
❑ objektin voi asettaa eri kulmaan 

valitsemalla objektin aktiiviseksi ja 
painamalla näppäimistöstä ”Q”-kirjainta 

❑ objektin päälle aukeaa ”pyörityslevy”, 
jota käyttämällä homma käy 

❑ kun pyörityslevy on vaakatasossa 
(”sininen”), voi objektia liikuttaa 
horisontaalitasossa



PERUSKÄYTTÖ - OBJEKTIN KÄSITTELY (4/4)

•Objektin koon muuttaminen 
❑ objektin kokoa voi skaalata [esim. rikelinjan pituutta] painamalla 

näppäimistöstä ”S”-kirjainta (”scale”), jonka jälkeen objektin kokoa voi 
kasvattaa tai pienentää hiirellä vetämällä 
❑ HUOM! Skaalaaminen ei ole aina niin helppoa, vaan homma lähtee 

helposti käsistä niin, että objektin mittasuhteet vääristyvät. Objektia 
skaalatessa tulee varmistua siitä, että objektin koon muuttaminen 
tapahtuu ns. suoraan.



KSA IPSC WAREHOUSE
•KSA IPSC Warehouse .skp-tiedosto sisältää stagesuunnitteluun tarvittavia 
objekteja, kuten erilaisia tauluja, metallimaaleja, heilureita, seiniä, rikelinjoja, 
tynnyreitä, bokseja, pöytiä jne. 
❑ objekteja voi kopioida [ctrl + c] leikepöydälle ja liittää [ctrl + v] ne tämän jälkeen 

uudelle avatulle SketchUp-pohjalle 

❑ HUOM! Kopioidut objektit säilyvät sovelluksen muistissa ”leikepöydällä”, vaikka KSA 
IPSC Warehouse .skp-tiedosto suljetaan välissä ja avataan uusi SketchUp-tiedosto, 
jolle objektit halutaan liittää. 

❑ Warehousessa olevat seinät ovat melko lähellä practicaljaostolla käytössä olevien 
seinien kokoisia: leveä seinä [1,6 m x 2,0 m] ja kapea seinä [0,9 m x 2,0 m]. 

❑ Myös KSA:n radoista laaditut SketchUp-mallit sisältävät muutamia 
stagesuunnitteluun tarvittavia perusobjekteja.



SKETCH UP-TIEDOSTOJEN LUOMINEN
• Laaditusta SketchUp-suunnitelmasta tehdään .skp-päätteinen tiedosto valitsemalla 

vasemman yläkulman valikosta ”Download" 
❑ sovellus kysyy tallennettaessa, minkä vuoden versiona tallennus halutaan tehdä ➔ selainversiota 

käytettäessä kannattaa valita uusin tiedostoversio (2021) 
❑ tallennus kannattaa tehdä heti, kun alkaa suunnittelemaan uutta stagea, koska sovellus tekee myös 

itse automaattitallennuksia ➔ tällöin käy helposti niin, että pohjana käytetty tiedosto muokkautuu 
vahingossa, ellei sitä ole tllennettu uudella nimellä heti alussa



SKETCH UP-TIEDOSTOJEN LUOMINEN
• Laaditusta SketchUp-suunnitelmasta voi ottaa ”snap shot”-kuvan 

valitsemalla vasemman yläkulman valikosta ”Export”  
❑ ”Snap shot”-kuvat kannattaa tallentaa lähtökohtaisesti .PNG-muodossa


