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Tilauskannan ylittäessä yrityksen asennuskapasiteetin syntyi tarve uudelle 

asennusohjeelle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja laatia lyhyt, 

yksinkertainen ja selkeä hirsikehikon asennusohje. 

 

Asennusohjetta varten opinnäytetyössä on käyty läpi hyvän ohjeen pääpiirteitä ja 

selvitetty ulkoasun merkitystä ohjeen luettavuuden kannalta. Asennuksen työvaiheet 

kartoitettiin yrityksen asentajilta ja vanhasta asennusohjeesta. Ohjeen rakenteen 

suunnittelulla ja jäsentelyllä erotettiin yksittäiset työvaiheet kokonaisen kehikon 

kokoamisesta. Näin työvaiheet saatiin esitettyä samassa järjestyksessä kuin ne esiintyvät 
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Varsinaisen asennusohjeen laatimisessa suurin työ oli yksityiskohtaisten työvaihekuvien 

mallintamisessa. Mallintaminen tehtiin Google SketchUp 8 -ohjelmalla, joka vertailun 

jälkeen osoittautui saatavilla olevista ohjelmista sopivimmaksi. Tekstin kirjoittamiseen 

ja taittamiseen käytettiin Apache OpenOffice Writer tekstinkäsittelyohjelmaa.  

 

Lopullisen asennusohjeen asettelu ja ulkoasu on kompromissi, jossa luettavuudesta 

tingittäessä saatiin ohjeesta tehtyä tiivis kokonaisuus. Suunnitellun asettelun 

toteuttaminen tekstinkäsittelyohjelmalla osoittautui vaativaksi työksi. Taittamisessa 

olleista vaikeuksista huolimatta opinnäytetyön tuloksena laadittiin eheä ja selkeä 

asennusohje. 

Asiasanat: asennusohje, hirsi, asennus. 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Tampere University of Applied Sciences 
Degree programme in Construction Engineering 

Option of Structural Engineering 

 

JAAKKO ANTTILA:  

Making an installation instructions for a log frame 
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The client for this thesis was Mellilän Hirsityö Erlund & co. Over the last few years the 

company has increased marketing in Finland and the amount of orders has multiplied. 

New installation instructions were required because the amount of orders exceeded the 

building capacity of the company. The aim of this thesis was to design and make a 

short, simple and clear installation instructions for a log frame. 

 

This thesis presents some basic features of a good installation instruction. Various work 

phases of the log frame were found out by reading the out of date installation 

instructions and by interviewing employees. The structuring of the installation 

instructions was designed so that single work phase was separated from the log frame 

installation. This way the work phases were presented in the same order as they occur 

during the installation of the log frame.  Multiple options of the appearance of the 

installation instructions were made for the company and the best option was chosen to 

proceed towards the final version. 

 

The biggest individual task in the process of making installation instruction was 

modelling the detailed work phase drawings. Models were made with Google SketchUp 

8. After comparing available software SketchUp turned out to be the most suitable for 

this purpose. Apache OpenOffice Writer was used to make the page layout for the 

instructions. 

 

The final appearance and page layout is a compromise where installation instructions 

were made more compact at the expense of readability. The designed page layout turned 

out to be difficult to achieve with word processing software. In spite of the difficulties 

in the page layout process integrity and clarity were achieved in the final log frame 

installation instructions. 

 

 

Key words: installation instructions, log. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suunnittelin ja toteutin opinnäytetyönäni asennusohjeen hirsikehikkojen pystyttämistä 

varten Mellilän Hirsityö Erlund & co:lle. Jatkossa käytän yrityksestä nimeä Mellilän 

Hirsityö. Mellilän Hirsityö on vuonna 1978 perustettu teollisia hirsirakennuksia 

valmistava yritys. Yritys on alusta asti panostanut vahvasti vientiin perustajansa 

ulkomaansuhteiden avulla ja valtaosa tuotannosta on myyty Saksan markkinoille. 

Ulkomaille vietyjen rakennusten asennuksesta on vastannut koulutetut jälleenmyyjät ja 

kotimaahan myydyt rakennukset on rakennettu yrityksen omien työntekijöiden tai 

tuttujen urakoitsijoiden toimesta. 

 

Viimeisten viiden vuoden aikana Mellilän Hirsityön tilauskanta Saksaan on pienentynyt 

selvästi. Tilanteen korjaamiseksi kotimaan myyntiin on panostettu huomattavasti 

aikaisempaa enemmän. Yrityksen tarjoama ”oma puu” -palvelu, jossa hirsikehikko 

voidaan valmistaa asiakkaan omasta raaka-aineesta, on viime vuosien myrskyjen ja 

metsätuhojen jälkeen nostanut suosiotaan. Markkinointi on kasvattanut kotimaan 

tilauskantaa ja rakennettavien rakennusten määrä on kasvanut yli yrityksen 

asennuskapasiteetin. Kasvanut tilauskanta ja asiakkaiden halu pystyttää itse kehikkonsa 

ovat luoneet tarpeen uudelle asennusohjeelle. 

 

Opinnäytetyössä käsiteltävä ohjeen osuus on rajattu koskemaan pelkästään hirsikehikon 

asentamista. Tavoitteena on, että ohje kattaa Mellilän Hirsityön toimittaman 

hirsikehikon asentamisen työvaiheet siten, että hirsirakentamista tuntemattoman ns. 

hartiapankki -rakentajan tai asiakkaan itse hankkiman asennusryhmän on mahdollista 

asentaa rakennusosat oikein ja turvallisesti. 

 

Asennusohjetta varten yrityksen asennus- ja työtavat selvitettiin ja niitä vertailtiin 

hirsirakentamisen ohjeisiin sekä rakennusalalla vallitseviin hyviin rakennustapoihin. 

Ristiriitaisissa tapauksissa etsittiin vaihtoehtoisia työtapoja tai ehdotettiin muutosta, 

jolla rakenne tai työtapa saataisiin vallitsevien ohjeiden mukaiseksi. Asennusohjeen 

ulkoasun suunnitteluun panostettiin erityisesti, koska se on ohjeen luettavuuden ja 

selkeyden kannalta tärkeä tekijä. 
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2 TYÖTAPOJEN SELVITTÄMINEN JA VERTAILU 

 

 

2.1 Tietojen kerääminen 

 

Tietojen keräämisessä asennusohjetta varten auttoi huomattavasti usean vuoden 

työskentely Mellilän Hirsityön palveluksessa. Tänä aikana yrityksen suunnittelemien ja 

valmistamien hirsikehikoiden tekniset yksityiskohdat ovat tulleet suurelta osin tutuiksi. 

Selvitystyössä apuna käytettiin oman kokemuksen lisäksi yrityksen johtajaa, 

suunnittelijoita sekä 90-luvun alussa tehtyä vanhaa asennusohjetta. Yksityiskohtainen 

työvaiheiden listaus sekä oikeanlaisen työjärjestyksen selvittäminen tehtiin 

asennusohjeen selkeän rakenteen suunnittelemiseksi. Yksityiskohtien 

suunnitelmanmukaisen toteutumisen varmistamiseksi työvaiheita käytiin läpi sekä 

yrityksessä työskentelevän asentajan että kehikoita pystyttävä aliurakoitsijan kanssa. 

 

 

2.2 Työtapojen tarkastelu 

 

Vertailin tarkastettua asennustapaa RT-ohjekortin 14-10436 (1990) ja Talonrakentajan 

käsikirja 3, Hirsitalon rakentaminen (2006) kanssa. Vertailun myötä selvisi, että 

Mellilän Hirsityön asennustapa noudattelee pääosin yleisesti hyväksyttyä asennustapaa 

ja sitä ei tarvitse muuttaa uutta ohjetta kirjoitettaessa. Huomattavin ero on RT-

ohjekortissa 14-10436 (1990, 2) mainittava hirren varauksen tiivistäminen, jota ei 

Mellilän Hirsityön rakenteessa tehdä. Yrityksen mukaan tiivisteen pois jättämisen 

mahdollistaa hirressä käytettävä kiilaponttirakenne, joka painuu siten, että varauksesta 

tulee tiivis. Tiiveydestä ei kuitenkaan ole olemassa mittaustodistusta tai muunlaista 

asian todentavaa dokumenttia. Kiilaponttirakenne myös tukevoittaa hirsirakennetta 

siten, että Talonrakentajan käsikirja 3, Hirsitalon rakentaminen (2006, 48) kirjassa 

esitettyä rautaputkijäykistystä ei käytetä. Jäykistystä vaativissa kohdissa Mellilän 

Hirsityö käyttää hirren päässä karapuuta. 
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3 ASENNUSOHJEEN SUUNNITTELU 

 

 

Suunnittelun haasteena on luoda käyttäjää lukemaan houkutteleva ohje, joka 

ymmärretään oikein. Liian laaja ja paksu ohjekirja saattaa aiheuttaa sen, että ihmiset 

eivät lue koko ohjetta. Toisaalta hyvinkin laadittu ohje voi epäonnistua 

tarkoituksessaan, jos sen ohjeistuksessa on tulkinnanvaraa. Ihmisillä on usein tapana 

ymmärtää asiat väärin, jos siihen annetaan mahdollisuus. (Korpela 1996.) 

 

Asennusohjeen suunnittelun osalta yrityksen johto antoi minulle vapaat kädet. Ohjeen 

suunnittelun aikana valmistelin eri osa-alueista 2-3 vaihtoehtoista suunnitelmaa, jotka 

käytiin yrityksen johdon kanssa läpi sopivimman vaihtoehdon löytämiseksi. Mellilän 

Hirsityön asennusohjeen suunnittelun päälinjaukset tähtäsivät lyhyeen, yksinkertaiseen 

ja selkeään ohjeeseen. 

 

 

3.1 Rakenne ja jäsentely 

 

Ohjeen selkeyden kannalta tärkeä tekijä on annettujen ohjeiden ajallinen järjestys 

suhteessa käyttäjän toimintaan (Korpela 1996). Ohjeen lukijan kannalta oleellista on, 

että ohjeelle luodaan helposti seurattava kulku. Ohjeen seuraaminen asennuksen aikana 

on helpompaa, kun ohjeessa ei tarvitse hyppiä jatkuvasti edestakaisin. 

 

Asennusohjeen jäsentelyn teki haastavaksi hirsikehikon asentamisen työvaiheet, jotka 

rakennuskohteesta riippuen voivat esiintyä eri järjestyksessä. Ohjetta suunniteltaessa 

järjestettiin työvaiheet siten, että aluksi käydään läpi kaikki yksittäiset työvaiheet niiden 

todennäköisessä esiintymisjärjestyksessä. Vasta myöhemmin käsitellään kehikon 

asennus kokonaisuutena. Näin hirsien asennusta aloitettaessa on olemassa jo mielikuva 

niistä työvaiheista, joita tullaan tarvitsemaan. Asentaja voi seurata ohjetta asennuksen 

edetessä ilman ylimääräistä hyppimistä ohjeen kohdasta toiseen. 

 

Ensimmäisessä luonnosversiossa höylä- ja pyöröhirsi sisällytettiin samaan 

asennusohjeeseen. Tällöin yrityksellä olisi ollut vain yksi ohje jaettavaksi asiakkaille ja 

mahdollisuus ohjeiden sekaantumiseen olisi poistunut. Nykäsen (2002, 50) mukaan 

ohjeen tulee olla loogisesti etenevä, selkeä ja käyttäjän näkökulmasta laadittu. Käyttäjän 
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kannalta molempien hirsityyppien esittely samassa ohjeessa tekee ohjeesta sekavan, 

koska ohjeeseen sisältyy paljon tarpeetonta tietoa. Tämä saattaisi johtaa turhautumiseen 

ja ohjeen lukematta jättämiseen. Ohjeen rakenteesta ja jäsentelystä käytiin Mellilän 

Hirsityön johdon kanssa keskustelua, jonka tuloksena päädyttiin tekemään oma ohje 

kunkin hirsityypin asennuksesta. Tällöin asiakkaalla on selkeästi ostamaansa tuotetta 

vastaava ohje eikä sekaannuksen vaaraa ole. 

 

 

3.2 Julkaisutapa 

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa Internet-sivuillaan, että “ Käyttöohjeiden on oltava 

sellaisessa muodossa, että kuluttaja voi niitä vaikeuksitta käyttää.  Jos ostajalla ei ole 

mahdollisuutta käyttää esimekiksi CD-levyllä annettuja ohjeita, on ohjeet annettava 

hänelle kirjallisina.” (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2011.) Mellilän Hirsityön 

asennusohjeen julkaisutavan valintaan vaikutti ohjeen käyttö työmaaolosuhteissa. 

Julkaisutavaksi valittiin paperille tulostettu ohje, koska kaikilla asiakkailla ei ole 

mahdollisuutta lukea ohjetta työmaalla digitaalisessa muodossa. Ohjeesta julkaistaan 

myös PDF-muodossa oleva digitaalinen versio, joka jaetaan asiakkaille tulostamista 

varten, jos alkuperäinen ohje jostain syystä tuhoutuu. Digitaalisessa muodossa olevaa 

ohjetta ei suunniteltu luettavaksi suoraan tietokoneen näytöltä tai muulta digitaaliselta 

näyttölaitteelta. 

 

Julkaisun sidonta tapahtuu kampasidontana muovikierteellä. Suurin osa yrityksen 

esitteistä tilataan kopiolaitoksesta irtopapereina ja sidotaan yrityksen omalla 

kampasidontalaitteella. Yrityksessä haluttiin käyttää samaa menetelmää asennusohjeen 

sidontaan, joten muita sidontatapoja ei harkittu. Sidontatapa on aikaisempien 

kokemusten pohjalta todettu kestäväksi menetelmäksi, joka tekee julkaisusta helposti 

selailtavan. 

 

 

3.3 Kuvitus 

 

Sanallisilla ohjeilla on usein vaikeaa kuvata koottavaa kohdetta. Tehokkaampi tapa on 

ilmaista kohde kuvin ja piirroksin (Kauppinen, Nummi & Savola 2010, 135). 

Tarvittaessa pelkillä havainnollistavilla kuvasarjoilla on mahdollista laatia asennusohje 
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(Nykänen 2002, 51). Julkaisuun liitettävillä kuvilla pitää kuitenkin olla jokin tehtävä. 

Kuvia ei pidä käyttää vain tilantäytteenä vaan niillä pitää esimerkiksi täydentää 

tekstisisältöä, jäsentää ulkoasua tai helpottaa asian perillemenoa. (Pesonen 2007, 48-

49.) 

 

Mellilän Hirsityön vanhassa asennusohjeessa on käytetty mustavalkoisia käsin 

piirrettyjä kolmiulotteisia kuvia, jotka on karkeasti piirretty aksonometriseen 

projektioon. Vanhan ohjeen kuvitusta pidettiin vanhanaikaisena ja uuteen ohjeeseen 

haluttiin selkeät värikuvat. Asennusohjeeseen piirrettävistä kuvista tehtiin 

perspektiivikuvia, koska mallikuvia tarkasteltaessa aksonometriset kuvat olivat 

yrityksen johdon ja asentajien mielestä liian insinöörimäisiä ja ajoittain vaikeasti 

tulkittavia.  

 

 

3.4 Ulkoasu ja taitto 

 

Visuaalisella suunnittelulla pyritään varmistamaan viestin perillemeno. Sillä ilmaistaan 

julkaisun luonne ja painotus aivan kuten keskustelun luonne määräytyy ihmisten 

ilmeiden, eleiden ja äänen painotuksen mukaan. (Pesonen 2007, 2.) Tavallisesti 

julkaisusta tehdään asettelumalli, jotta johdonmukainen ja tasapainoinen ulkoasu säilyy 

julkaisun alusta loppuun asti. Asettelumalli on suunnitelma julkaisun eri elementtejä 

varten. Siinä esimerkiksi määritellään, miten marginaalit rajaavat sivua, ja miten kuvat 

ja tekstipalstat sommitellaan toisiinsa nähden. (Pesonen 2007, 9.) 

 

Julkaisun luettavuuteen vaikuttaa huomattavasti tekstille valittu kirjaintyyppi (Pesonen 

2007, 31). Karkeasti kirjaintyypit jaetaan antiikva- ja groteski-kirjaimiin (Pesonen 2007, 

24). Antiikva kirjaimia käytetään tavallisesti pitkissä teksteissä. Ne ovat päätteellisiä ja 

kirjainten muodot ohjaavat lukijan silmää ja auttavat pysymään rivillä. Groteski 

kirjaimet taas ovat päätteettömiä ja ne ovat parhaimmillaan esimerkiksi lyhyissä 

teksteissä ja otsikoissa. (Pesonen 2007, 30.) Mellilän Hirsityön asennusohjeen tekstin 

haluttiin olevan selkeää, joten testisivuun valittiin Georgia - ja Times new roman -

kirjaintyypit. Molemmat kirjaintyypit koostuvat antiikva tyyppisistä kirjaimista. Ne ovat 

yleisiä ja oletettavasti lukijalle ennestään ulkoasultaan tuttuja, jolloin tekstin silmäily on 

lukijalle helppoa. 
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Mellilän Hirsityön asennusohjeen taittoa ja ulkoasua suunniteltaessa tehtiin useita käsin 

piirrettyjä asettelumalleja. Näistä malleista valittiin kaksi erilaista asettelumallia, joista 

työvaihekuvien valmistuttua tehtiin taitto-ohjelmalla valmiin ohjeen näköiset sivut 

arvioitaviksi. Näissä testisivuissa vertailtiin myös molempia valittuja kirjasintyyppejä. 

Tulostettujen testisivujen perusteella Mellilän Hirsityön asennusohjeeseen valittiin 

sopivin ulkoasu ja taitto. 
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4 ASENNUSOHJEEN LAATIMINEN 

 

 

4.1 Käytetyt ohjelmistot 

 

Asennusohjeen laatimiseen tarvittavia ohjelmia mietittäessä käytiin läpi yrityksellä jo 

olemassa olevien ohjelmien ominaisuuksia. Tarkastelu osoitti, että ohjeen laatiminen 

suunnitellulla tavalla ei onnistuisi pelkästään Mellilän Hirsityöllä käytössä olevilla 

ohjelmilla.  Yrityksellä on yritystoimintaansa tarvittavat ohjelmat hankittuna, joten 

uusien ohjelmien hankkiminen vain asennusohjeen laatimista varten ei ollut 

kannattavaa. Jotta asennusohje voitiin toteuttaa suunnitellulla tavalla, jäi ainoaksi 

vaihtoehdoksi etsiä maksuttomia tai hinnaltaan edullisia ohjelmia. 

 

 

4.1.1 Kirjoitus- ja taitto-ohjelma 

 

Taitto-ohjelmaa käytettäessä luodaan asettelumallin pohjalta taittopohja, johon kuvat ja 

tekstit järjestellään julkaisun tarkoitusta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Taittamisella on 

tarkoitus palvella julkaisua parantamalla luettavuutta ja esteettisyyttä. (Pesonen 2007, 

260.) Tekstiä ja kuvia ei ole tarkoitus luoda, vaan muotoilla ja järjestellä taitto-

ohjelmalla.  

 

Ohjelmia etsittäessä parhaana vaihtoehtona varsinaisista taitto-ohjelmista pidettiin 

Scribus-nimistä ohjelmaa. Scribus on ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka 

parhaimpina puolina pidettiin monipuolista kuvien ja tekstin yhteen liittämistä sekä 

visuaalisen suunnittelun helppoa toteuttamista. Huonoina puolina pidettiin täysin 

uudenlaisen ohjelman opetteluun kuluvaa suurta tuntimäärää ja hankalaa ohjeen 

päivittämistä, jos vain yksi työntekijä osaa käyttää ohjelmaa. 

 

Toisena vaihtoehtona taitto-ohjelmaksi valittiin Mellilän Hirsityöllä käytössä oleva 

Apache OpenOffice Writer. Apache OpenOffice Writer on ilmainen ja avoimeen 

lähdekoodiin perustuva ohjelma. Ohjelma ei ole varsinainen taitto-ohjelma vaan 

tekstinkäsittelyohjelma, jossa kirjoitetun tekstin joukkoon tuodaan julkaisussa 

käytettäviä kuvia. Ohjelman hyvät ja huonot puolet ovat päinvastaisia Scribukseen 

verrattuna. Hyvinä puolina pidettiin sitä, että ohjelman perusteet ovat useimmilla 



12 

 

yrityksen toimistossa työskentelevillä hallussa ja ohjeen käsitteleminen ja päivittäminen 

myöhemmin ei vaadi uuden ohjelman opettelua. Paljon kuvia sisältävän julkaisun 

taittaminen on kuitenkin hankalampaa Openofficella kuin Scribuksella. Ohjelmia 

vertailtaessa todettiin Apache OpenOffice paremmin yrityksen käyttötarkoituksiin 

sopivaksi, joten se valittiin asennusohjeen kirjoitus- ja taitto-ohjelmaksi.  

 

 

4.1.2 Mallinnusohjelma 

 

Mellilän Hirsityöllä on käytössään kaksi piirustusohjelmaa. Luonnos- ja 

tarjouspiirustuksia varten käytetään Arcon Architecture -nimistä 

rakennuspiirustusohjelmaa. Ohjelmassa piirretään rakennuksen pohjakuva ohjelman 

määrittämien rakennusosien avulla. Rakennusosille annettujen parametrien perusteella 

ohjelma tekee rakennuksesta kolmiulotteisen mallin. Perinteiseen kaksiulotteiseen 

piirustusohjelmaan verrattuna Arcon Architecturella saa tehtyä nopeasti piirustukset 

tarjouksen laskentaa ja asiakkaalle toimitettavaa luonnosta varten. 

 

Toisena piirustusohjelmana on kaksiulotteinen piirustusohjelma AutoCAD LT 2006. 

Arcon Architecturella vaatimusten mukaisten rakennuslupakuvien piirtäminen ei ole 

onnistunut, joten yritys on hankkinut AutoCAD LT 2006- ohjelman rakennuslupa- ja 

detaljipiirustusten tekemistä varten. Kahden eri piirustusohjelman käyttämisestä on 

muodostunut toimiva osa yrityksen suunnittelua, joten käytäntöä ei ole vaihdettu, 

vaikka sille nykypäivänä löytyisi vaihtoehtoja. 

 

Kumpikaan yrityksellä olevista suunnitteluohjelmista ei sovellu asennusohjeessa 

tarvittavien kolmiulotteisten työvaihepiirustusten tekemiseen. Vaihtoehtoiseksi 

ohjelmaksi ehdotin Google SketchUp 8 -nimistä ohjelmaa, joka oli minulle ennestään 

tuttu pintamallinnusohjelma. Kokemusta ohjelman käytöstä ei ollut kuin joitain 

kymmeniä tunteja, mutta ohjelma oli osoittautunut helpoksi omaksua ja vaikutti 

sopivalta tähän tarkoitukseen. Ohjelman testaamisen jälkeen se valittiin 

työvaihepiirustusten mallinnusohjelmaksi. 
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4.2 Ohjeen testaaminen 

 

Valmis asennusohje annettiin luettavaksi yrityksen asentajille ja kehikoiden asentamista 

suorittaville aliurakoitsijoille. Heidän kommenttiensa pohjalta ohjeeseen toteutettiin 

vielä viimeiset muutokset ennen asiakkaille jakamista. Valitettavasti hirsikehikon 

asennuksen parissa työskentelevät henkilöt tuntevat asian liian hyvin, eivätkä pysty 

lukemaan ohjetta ensikertalaisen näkökulmasta. Kevään aikana Mellilän Hirsityöltä 

toimitetut kohteet on myyty asennettuina, joten suoranaista mahdollisuutta asiakkailla 

tehtävään testaukseen ei ole ollut. Ohje jaetaan kesän aikana hirsikehikoiden mukana 

asiakkaille ja heiltä pyydetään asiakaspalautetta ohjeesta. Ohje päivitetään tämän 

vuoden loppuun mennessä tulleiden asiakaspalautteiden sekä yrityksen omien 

pystyttäjien kommenttien mukaan. 
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5 POHDINTA 

 

 

Asennusohjeen laatiminen antaa suunnittelijalle uuden ja mielenkiintoisen näkökulman 

hirsitalon rakentamiseen. Asentajan ja asiakkaan näkökulmasta suunnitelmat ja ohjeet 

saattavat vaikuttaa epäselviltä, vaikka ne suunnittelijalle olisivat jokapäiväistä rutiinia. 

Työvaiheiden kartoittaminen ja seuraaminen työmaalla selkeyttää ohjeiden ja 

suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta. Hyvin suunniteltu rakennedetaljikin saattaa 

epäonnistua, jos työn toteuttamista ei ole otettu suunnittelussa tai työohjeessa 

huomioon. 

 

Mellilän Hirsityön ohjeesta pyrittiin tekemään yksinkertainen ja selkeä. Runsaan 

kuvituksen haluttiin olevan yksiselitteistä ja havainnollistavaa. Mallinnusohjelmana 

käytetty Google SketchUp 8 osoittautui asennusohjeen laatimisen aikana erinomaiseksi 

valinnaksi kolmiulotteisten työvaihekuvien piirtämiseen. Mallintaminen on 

yksinkertaista, kun ohjelman perusteet ovat hallussa. Yrityksen kiinnostus ohjelman 

käyttämisestä hirsirakennusten visualisointiin heräsi työvaihekuvien mallintamisen 

aikana. Ohjelmaa testattiinkin pienen saunarakennuksen visualisoinnissa ja 

rakennuslupakuvien tekemisessä. Detaljia suuremman kohteen mallintaminen Google 

SketchUp -ohjelmalla osoittautui kuitenkin niin hitaaksi, että Mellilän Hirsityö ei 

harkinnut ohjelmiston vaihtoa. 

 

Paljon kuvia sisältävän asennusohjeen taittaminen Apache OpenOffice Writer -ohjel-

malla osoittautui vaativaksi työksi. Tekstin ja kuvien sovittaminen vaati ylimääräistä 

kärsivällisyyttä ja ohjelman perusteiden hallinnasta huolimatta tuntui, että ohjelma ei 

käyttäydy halutulla tavalla. Lopullisen version asettelu saavutettiin sijoittamalla 

ohjetekstit kuvateksteiksi, jolloin niiden sijainti ja muotoilu oli helpommin hallittavissa. 

 

Hirsikehikon asennusohjetta laajennetaan tulevaisuudessa kehikkoon liittyvien 

rakenteiden, kuten ikkunoiden ja kattovasojen, asennusohjeella. Ennen laajennuksen 

laatimista yrityksen pitää kuitenkin yhtenäistää liittyvien rakenteiden työtapoja. Selkeän 

asennusohjeen tekeminen ei ole mahdollista, jos useita työvaiheita muokataan aina 

asiakaskohtaisesti. 
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Hirsikehikon asennusohjeesta on tullut yrityksen johdolta ja asentajilta hyvää palautetta. 

Ohjeeseen on saatu tiivistettyä kaikki olennainen kehikon asentamisen osalta, ja selkeät 

kuvat vähentävät tekstin väärinymmärtämistä. Luettavuudessa tingittiin hieman, koska 

ohjeen sivumäärään vähentämiseksi tekstin riviväliä pienennettiin ja asettelua 

muutettiin. Koska yrityksen asentajat ja johto olivat mukana ohjeen laatimisessa, ohje 

on heille tuttu ja helpommin luettava, kuin täysin uudelle lukijalle. Ensimmäiset 

varsinaiset palautteet saadaankin vasta, kun ohje jaetaan asiakkaille käyttöön ja 

pyydetään puolueetonta palautetta ohjeen käytöstä.  

 

Ohjeessa on valmistumisen jälkeen huomattu pieniä muutostarpeita. Nämä virheet eivät 

vaikuta ratkaisevasti kehikon asentamiseen. Ne korjataan samalla, kun ohjeeseen 

tehdään lopulliset muutokset asiakaspalautteen jälkeen. 
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