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3D-mallinnus Tinkercad-ohjelmalla, osa 1/2
Tinkercad-ohjelman perustoiminnot ja työn tulostaminen 



Kirjautuminen ohjelmaan

Tinkercad-ohjelman käytön aloittaminen
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Tinkercadia käytetään selaimella. 
Koneelle ei siis asenneta mitään 
ohjelmaa. Tinkercadin käyttö on 
helpointa PC-tietokoneen ja hiiren 
avulla. Parhaiten Tincercad toimii 
selaimissa Firefox ja Chrome. 
Tinkecadin löytää osoitteesta 
https://www.tinkercad.com/

Kun avaat tämän sivun, pitää sinun 
kirjautua ohjelmaan sisään tai 
tehdä käyttäjätunnus.  Vaihtoedot 
näet kirjautumissivun oikeassa 
yläreunassa.

1.

1.

2. Jos sinulla ei ole käyttäjätunnusta, 
pitää sinun luoda sellainen 
klikkaamalla “JOIN NOW”.

2.

Jos sinulla on valmis 
käyttäjätunnus kirjaudu 
Tinkercadiin klikkaamalla “Sing in”.

https://www.tinkercad.com/
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1.

1.

2.

2.

Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa
Tinkercadiin, alkaa opastus. Jos et 
halua tehdä opastusta klikkaa
vasemassa yläkulmassa olevaa
TINKERCAD-logoa. Mikäli kuitenkin
käyt opastuksen läpi, klikkaa logoa
tämän jälkeen. Ohjaudut viereisen
näkymän mukaiselle sivulle. 

Tälle sivulle tallentuvat kaikki työt
joita suunnittelet. Voit valita
tallennetun työn ja muokata sitä. 
Tälle sivulle pääset mistä tahansa
toiselta sivulta kun kilkaat
TINKERCAD-logoa.

Klikkaa “Create new desing”, 
aloittaaksesi uuden työn
suunnittelun.
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1.

1.

2.

2.

TINKERCAD-logo. Työsi tallentuu ja
pääset näkemään kaikki omat työsi.

2.Tincercad antaa työlle
automaattisesti satunnaisen
nimen. Kun klikkaat työn nimeä, 
voit nimetä sen haluamallasi
tavalla.

Tällä rivillä ovat perinteiset kopio ja 
liitä yms. komennot. Myös 
pikanäppäimet (esim. Ctrl + V) 
toimivat Tinkercadissa. Huomaa 
että kun haluat muokata tiettyä 
objektia, pitää sinun klikata sitä 
hiiren vasemmalla näppäimellä. 
Kuvassa vihreä lieriö on “valittu”. 
Punainen neliö ei ole ”valittu”. 

Erittäin tärkeä työkalu on 
taaksepäin osoittava nuoli (Undo). 
Kun mallinnuksessa tapahtuu 
virheitä (näitä tapahtuu helposti!), 
on ne helppo kumota tämän 
toiminnon avulla.

3.

Työkalusta saa tietoa asettamalla
kursorin sen päälle.

3.

Undo

4.

4.
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1.

1.

2.

2.

Tämä neliö on tärkeä työkalu. Kun 
klikkaat sitä hiiren vasemmalla
napilla ja pidät napin pohjassa, voit
hiirtä liikuttelemalla tarkastella
suunnittelualustaa mistä tahansa
avaruudellisesta kulmasta. 
Kappaleen muokkaustoiminnot
(kuten korkeuden säätö) ovat
mahdollisia vain kun niitä
tarkatelee sopivasta suunnasta. 
Oppilaat unohtavat helposti tämän
työkalun käytön. Heitä onkin usein
syytä muistuttaa sen
hyödyllisyydestä.

Näillä toiminnoilla voi vaikuttaa
siihen miten esinettä tarkastellaan. 
Mukana on esim. zoomaus ja kaksi
vaihtoehtoista kuvakulmaa. 
Työkalut on helpoin ottaa haltuun
kokeilemalla. Mikäli suunnittelussa
käytetään hiirtä, niin sen
rullanapilla zoomaaminen
onnistuu myös.
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1.

1.

2.

2.

2.

Kun valitset kappaleen, avautuu
valikko, josta voidaan muokata
kyseistä kappaletta. Keskeisin
kohta tässä valikossa on “Radius”
jolla voit pyöristää kappaletta. 
Klikkaamalla punaista ympyrää, 
voit valita kappaleen värin. 
Tulostettaessa kappaleen väri
määräytyy tietenkin tulostuslangan
värin mukaan. Klikkaamalla kohtaa
“Hole” voit tehdä kappaleesta
“reiän”. Tätä toimitoa käsitellään
tarkemmin ohjeen osassa 2.

Valikon alta voit tarkastella erilaisia
muotoja joilla 3D-kappaleita 
mallinnetaan. “Basic Shapes” –
valikosta löytyvät perusmuodot ja
esimerkiksi vapaa piirto. 
Suunnittelu tapahtuu painamalla
hiiren vasen nappi pohjaan
halutun muodon päällä ja
vetemällä muoto siniselle
suunnittelualustalle.

Tästä voit valita tulostusalustan
ruudukon jaotuksen.

3.

3.
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Käytännön vinkkejä opettajalle
 Tältä sivustolta löydät suomenkielisiä ohjevideoita Tinkercadin käyttöön.

 Tinkercadin valikoita kannattaa ajoittain tutkia, sillä niiden sisältöä päivitetään verrattain aktiivisesti. Esimerkiksi 
valikkopolun: SHAPE GENERATORS -> All -> Europe Maps alta löytyy esimerkiksi Euroopan maiden kartat. Kun viet 
kartan tulostusalustalle, avautuu valikko josta voit oletuksena olevan Iso-Britannian kartan tilalle valita vaikka 
Suomen kartan.

 Opetusryhmälle kannattaa tehdä yhteinen käyttäjätunnus ja salasana, joilla kaikki luokan oppilaat käyttävät 
Tinkercadia. Näin kaikkien oppilaiden työt tallentuvat samaan paikkaan. Tällöin kaikkien oppilaiden tuotoksia 
voidaan tarkastella samanaikaisesti vaikkapa valkokankaalta, kun myös opettajan koneelle kirjaudutaan kyseisellä 
tunnuksella.

 Jos työt on tarkoitus tulostaa, on ne kätevä kerätä, kun ne sijaitsevat yhden tunnuksen alla. Oppilaat tyypillisesti 
mallintavat useamman kuin yhden kappaleen. Kokemus on osoittanut, että kun kaikkien oppilaiden työt saadaan 
saman tunnuksen alle, on tässä hyvä tilaisuus kysyä oppilaalta mikä hänen töistään on se joka tulostetaan. 
Tinkercadissa on toki mahdollista luoda ryhmä, johon oppilas liittyy opettajan luomalla koodilla. Tämän toiminnon 
avulla opettaja saa näkyviin oppilaan työn, kun oppilas käyttää henkilökohtaista tunnusta. Tämä toiminto toimii kyllä 
hyvin, mutta sen käyttö on raskasta kun oppilaita on luokallinen. 

 Jos oppilas haluaa tehdä omalla ajalla mallinnusta, kannattaa hänen tällöin luoda henkilökohtainen tunnus. Alle 13-
vuotiaan oppilaan tunnus pitää kuitata opettajan tai huoltajan toimesta ennen kuin tunnusta voi käyttää. Oppilaan 
tulee tunnusta luodessaan syöttää opettajan tai huoltajan sähköpostiosoite.   

https://ilmiomainentampere.blogit.tampere.fi/tieto-ja-viestintatekniikka/ohjelmointi-ja-3d-tulostus/
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Mallinnuksen tallentaminen Tinkercad-ohjelmasta

1.

2.
Kun haluat ladata tiedoston koneellesi, killkkaa painiketta
“Export” suunnitteluikkunassa.

1.

Seurauksena avautuu ponnahdusikkuna. Valitse
tiedototyyppi .STL 

3D-tulostettava tiedosto kannataa tyypillisesti tallentaa
tässä tiedostomuodossa. Tallenna tiedosto haluaamaasi
paikkaan, vaikka muistitikulle.

2.

Jos haluat tulostaa Tinkercad-työsi, pitää sinun tallentaa eli
ladata siihen liittyvä tiedosto tietokoneellesi. Alla, kohdissa
1 ja 2, on kerrottu miten tämä tapahtuu.

Tyypillisesti suoraan Tinkercadista otettua tiedostoa ei voi
sellaisenaan tulostaa, vaan tiedosto pitää käyttää 3D-
tulostinta ohjaavan ohjelman (esim. Simplify3D) kautta. 

Tässä videossa on esitetty koko 3D-tulostusprosessi 
mallinnuksesta tulostamseen. Sen lopussa näytetään, 
miten Tinkercad-mallinnus siirretään tulostinta ohjaavaan
ohjelmaan ja kuinka työ tulostetaan.

https://youtu.be/phbDBdsVpgM?t=465
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Vinkkejä onnistuneeseen tulostamiseen
 Tulostinlangan käyttöikä on noin puoli vuotta, sillä lanka imee itseensä ilmankosteutta. Mikäli lanka on tässä 

mielessä vanhaa, voi tulostintarkkuus kärsiä tai koko tulostus voi epäonnistua. 

 Tulostettavan työn pitää tarttua tiukasti kiinni pintaan johon se tulostetaan. Tyypillisesti kiinnikkeenä 
käytetään hiuslakkaa. Mikä tahansa hiuslakka ei kuitenkaan tähän käyttötarkoitukseen sovi. Kannattaa siis 
käyttää tulostimen valmistajan suosittelemaa kiinnikeainetta.  

 Kun suunnitellut työt on tarkoitus tulostaa, kannattaa seuraaviin asioihin kiinnittää huomiota.

1.

1.

Tässä on edellisen kohdan työ, jossa objektit on ryhmitelty. Tämän työn 3D-tulostaminen 
onnistuu ongelmitta.

2.

2.

Tämän työn muodostavia objekteja ei ole ryhmitelty (Group). Tämä havaitaan siitä, 
että työssä jokainen objekti on omanvärinen. Työtä ei siis kannata 3D-tulostaa, koska 
todennäköisesti tulostaminen epäonnistuu.

3.
3.

Tätä työtä ei kannata tulostaa. Tulostettavan objektin tulee näkyä näytössä kokonaisena kuten 
kuvassa 2. Kuvan 3 työhön on jäänyt ylimääräinen palikka, joka todennäköisesti haittaa tulostamista.


