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Tässä diplomityössä tutkittiin maanalaisten rakennusten suunnitteluun erikoistuneen 

yrityksen, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd. yrityksen tietomallinnukseen käyttämän 

Autodesk Revit ohjelmiston käytettävyyttä yrityksen tarpeisiin. Tämän lisäksi tutkittiin, 

voidaanko yrityksen tietomallinnuskäytäntöjä tehostaa. 

 

Tutkimus tehtiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa sisälsi kyselytutkimuksen, jossa 

Revit:in käyttäjät vastasivat kysymyksiin käyttökokemuksistaan sekä yrityksen 

tietomallinnuskäytännöistä. Kyselytutkimuksesta saatuja tuloksia käytetiin avuksi 

tutkimuksen toisen osan, käytettävyystestin, sisällön suunnitteluun. 

 

Tutkimuksissa selvisi, että tutkittavasta ohjelmisto ei löydy maanalaisten tilojen 

mallinnukseen sopivia ja vaivattomia työkaluja. Ongelman korjaaminen vaatisi ohjelmiston 

kehittämistä tai käytetyn ohjelmiston ulkopuolisten ratkaisujen tutkimista. Tutkimuksessa 

tuli myös ilmi yrityksen tietomallinnuksen tehottomuuteen liittyviä haasteita, joita voidaan 

korjata yrityksen sisäisillä toimilla. Työssä esitettiinkin kehitysehdotuksia yrityksen 

tietomallintamiskäytäntöihin suunnitteluprosessien tehostamiseksi. Tämän lisäksi 

suositeltiin yrityksen sisäisten tietomallinnusohjeiden kehittämistä. 
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This thesis studies the usability of Autodesk Revit software for the needs of 

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd. which is a company specializing in designing 

underground buildings. Thesis also studies if it would be possible to improve the efficiency 

of their building information modelling practices. 

 

The study was done in two parts. The first part was a survey. In this survey company’s 

Revit users answered guestions regarding their experiences in using Revit and their 

experiences in company’s building information modelling practices. The results from the 

survey were then used in designing the second part’s usability test. 

 

During the study some problems were discovered that were connected to the challenges of 

modelling underground buildings complex geometries, and that there were no simple and 

effortless tools for creating them. Fixing these problems would require some future work 

with the software developers or finding other solutions outside the Revit environment. 

Some problems regarding the inefficiency of the company’s modelling process were also 

discovered. These problems could be improved with the in house procedures. This thesis 

presents some methods for improving the modelling process. In addition to this, it was 

suggested that the company could develop their modelling instructions.   
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Matti Lehtovaaraa sekä työni valvojaa professori Petri Vuorimaata positiivisesta 
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mahdollisti onnistuneen tutkimuksen.  

Suurin kiitos kuuluu kuitenkin vaimolleni Bäsmä Roinistolle. Hänen tukensa ja 
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Lyhenteet ja käsitteet 

 

BIM (Building information model) 

rakennuksen tietomalli – rakennuksen geometrisen ja funktionaalisen 

informaation sekä rakennusprosessin tietojen esittäminen yhdessä digitaalisessa 

mallissa 

CAD (Computer Aided Design) 

tietokoneavusteinen suunnittelu 

IFC (Industry Foundation Classes) 

rakennusalan tietomallinnukseen liittyvä tiedonsiirtostandardi 

kvalitatiivinen tutkimus 

menetelmä jolla pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä ja tekemään 

yleistyksiä sekä päätelmiä aineistosta saatujen seikkojen avulla 

kvantitatiivinen tutkimus 

tutkimus jossa käytetään tilastollisia menetelmiä kerätyn havaintoaineiston 

tutkimiseen 

käytettävyys 

tietyn tuotteen tai palvelun käytön helppoutta ja tehokkuutta halutun tavoitteen 

saavuttamiseksi 

käytettävyystesti 

prosessi, jossa tarkkaillaan tuotetta käyttäviä käyttäjiä ja sitä kautta opitaan 

tuotteen käytettävyydestä 

käyttäjä 

tutkittavan tuotteen parissa työskentelevä henkilö, käytettävyystestin suorittaja 

louhintatoleranssi 

louhintasuunnitelmassa ennalta määritelty louhitun kallion suurin sallittu 

poikkeama 

moderaattori 

käytettävyystestin valvoja 

otanta 

tilastotietellinen menetelmä, jossa perusjoukosta poimitaan tarkasteltavaksi 

pienempi mutta perusjoukon ominaisuuksia vastaavaksi osajoukoksi 

populaatio 

tutkimukseen liittyvä ryhmä objekteja 
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ruiskubetoni 

rakenteen vahvistamiseen tarkoitettu ja paineilmalla ruiskutettu betonimassa 

Think-Aloud protocol 

Menetelmä, jossa käyttäjä puhuu koko testin ajan ajatuksensa ääneen ja näin 

antaa tutkijalle madhollisuuden tarkkailla ajatusprosessia kokonaisuutena. 
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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Nykyisin yhä useammassa rakennusalan hankkeessa vaaditaan suunnittelua ja 

rakennusprosessin elinkaaren aikaisten tietojen hallintaa tietomallinnuksen 

avulla perinteisten viivapiirustusten lisäksi. Esimerkiksi Suomessa Senaatti 

kiinteistöt ovat vaatineet IFC-standardin mukaisia malleja 

rakennusprojekteissaan 1.10.2007 alkaen [19, s. 8]. Tietomallinnus onkin 

nykyään käytössä suurimmassa osassa rakennusalan suunnittelutoimistoista. 

Tietomallinnukseen soveltuvia suunnittelutyökaluja onkin saatavilla useilta eri 

valmistajilta. Suunnittelutoimistojen tuleekin valita työkalunsa tarpeidensa 

mukaan - suunnitellaanko esimerkiksi taloja, teollisuusrakennuksia, siltoja tai 

väyliä - ja mitä suunnittelualaa kyseinen toimisto edustaa. 

Tietomallinnustyökaluja on kehitetty alkuun liiketaloudellisesti suurimpien 

alojen palvelukseen. Tästä on seurannut se, että esimerkiksi perinteisten talojen 

suunnitteluun löytyy erinomaisesti suunnittelutyöhön soveltuvia ohjelmia, jotka 

ovat tehostaneet suunnittelutyötä ja parantaneet rakennusprosessien 

tietojenhallintaa. Sen sijaan pienempien alojen tarpeisiin ei löydy vielä yhtä 

yksilöityjä ja toimivia tietomallinnustyökaluja. 

Tässä diplomityössä tutkitaan maanalaisten rakennusten suunnittelua 

tietomallinnustyökalulla Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd. (jatkossa 

Rockplan) yrityksessä.  Maanalaisten rakennusten suunnitteluun ei vielä ole 

täydellisesti sopivaa tietomallinnusohjelmistoa. Tämän takia näissä 

suunnittelukohteissa joudutaan soveltamaan perinteisten talojen suunnitteluun 

tarkoitettua työkalua. Tästä seuraa haasteita jotka hankaloittavat 

suunnitteluprosessia ja lisäävät suunnittelutyöhön kuluvaa aikaa. 

1.2 Diplomityön rajaus 

Jottei diplomityön laajuus kasvaisi liian suureksi, tässä työssä tarkastellaan 

ainoastaan yhden tietomallinnusohjelmiston soveltuvuutta maanalaisien 

rakennusten suunnitteluun ja mallintamiseen. Valittu tietomallinnusohjelmisto 

on nimeltään Autodesk Revit 2016. Se valittiin tutkimuskohteeksi, koska 

Autodesk Revit on Rockplanilla pisimpään käytetty mallinnusohjelmisto ja siitä 

on heillä siten eniten kokemuksia. 

Revitin soveltuvuutta tutkitaan yrityksen kokeneimpien tietomallintajien 

näkökulmasta. Yrityksessä on todettu kaikkien tarjolla olevien 

mallinnusohjelmistojen aiheuttavan haasteita maanalaisten rakennuksen 

tietomallintamisessa. Diplomityön tutkimuskysymyksiksi muodostuivat 

Revit:in käytettävyyden tutkiminen maanalaisten rakennusten mallintamisessa 

sekä Rockplanin tietomallinnusprosessin parantaminen. 
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1.3 Tavoitteet 

Tämän työn tärkeimmät tavoitteet ovat Autodesk Revit:in käytettävyyden 

tutkiminen maanalaisten rakennusten suunnittelutyössä ja löytää Rockplanilla 

käytössä olevien tietomallinnuskäytäntöjen ongelmakohdat. Näitä 

mallinnuskäytäntöjä tulisi saada parannettua siten, että rakennuskohteiden 

mallinnukseen liittyvä suunnittelutyö tehostuisi ja työkuorma keventyisi. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi laadittiin seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Millä menetelmillä voidaan tutkia Rockplanilla tehtävien maanalaisten 

rakennusten tietomallinnustyön haasteita?  

2. Mitä havaitut tietomallinustyön ongelmat ovat ja miten näitä ongelmia 

voisi korjata? 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Diplomityön aiheen tutkimiseen käytettiin kahta eri tutkimusmenetelmää. Ensin 

selvitettiin kyselytutkimuksella yrityksen kokeneimpien tietomallintajien omat 

kokemukset suurimmista mallinnushaasteista ja heidän mielipiteensä siitä, miten 

mallinnusohjelmistoa tai mallinnusprosessia voisi parantaa. Tätä tietoa 

käytettiin hyväksi suunniteltaessa toisen tutkimusmenetelmän, 

käytettävyystestauksen, rakennetta.  Käytettävyystestauksella pyrittiin 

varmentamaan, korreloivatko mallintajien omat kokemukset ohjelmiston käytön 

ongelmien kanssa. Käytettävyystestauksella pyrittiin myös havainnoimaan 

mallintajille syntyneitä työtapoja ja tutkittiin löytyisikö keinoja tehostamaan 

raskasta mallintamistyötä. 

1.5 Diplomityön rakenne 

Tämä diplomityö koostuu viidestä luvusta. Luvussa 2 käydään läpi testattavaa 

suunnitteluympäristöä, maanalaisten rakennusten erityispiirteitä ja 

tietomallintamisen yleisperiaatteita. Luku 3 sisältää kirjallisuustutkimusosan, 

jossa käsitellään luvussa 4 käytettävien tutkimusmetodien teorioita. Luku 4 on 

työn käytännön osuus. Siinä käydään läpi työssä käytettyä haastattelututkimusta 

sekä käytettävyystestiä. Luku 5 on yhteenveto.  
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2 Testattava ympäristö 

Rakennusprojektien kasvaessa koko ajan yhä monimutkaisemmiksi ja 

suuremmiksi on niiden hallinta tullut haastavammaksi. Tämä on vaatinut 

tietotekniikkaa kehittymään nopeasti ja vastaamaan kasvaviin 

vaatimustarpeisiin. Viimeisimmän vuosikymmenen aikana tämä on tarkoittanut 

tietomallinnusohjelmistojen ja -prosessien kasvavaa omaksumista ja 

käyttöönottoa rakennusten suunnittelussa. [5, s. 971] 

2.1 BIM – Rakennuksen tietomalli 

BIM (Building Information Model) on sekä rakennuksen tietomalli että kaikki 

toimialat sisältävä prosessi digitaalisessa muodossa, jonka avulla eri toimijat 

voivat tehokkaasti tehdä yhteistyötä ja vaihtaa informaatiota koko rakennuksen 

elinkaaren ajan. Tämä tietomalli määrittelee rakennuksen geometrian, 

rakennusosien sekä tilojen määrät ja ominaisuudet. Rakennuksen suunnittelun, 

rakentamisen ja laadunvarmistuksen lisäksi tietomalli pitää sisällään myös 

rakennuksen ylläpidon. [1, s. 15; 16, s. 66; 17, s. 13; 28, s. 7] 

Tietomallin avulla suunnittelu eroaa merkittävästi perinteisestä CAD-

suunnittelusta. CAD-suunnittelussa suunnitelmat esitetään ainoastaan 

viivapiirustuksina, kun taas rakennuksen tietomalli pitää sisällään rakennukseen 

liittyvän informaation. Tämä informaatio on mallin kautta käytössä rakennuksen 

suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon ja lopulta purkamisen ajan. Taulukko 2.1 

esittää esimerkkejä miten rakennuksen tietomallia voidaan hyödyntää 

rakennusprojektissa. [1, s. 16-18] 

Taulukko 2.1 Rakennuksen tietomallin soveltaminen projektissa [1, s. 18] 

Luonnossuunnittelu 
Yksityiskohtainen 

suunnittelu 

Rakentamisen aikaiset 

yksityiskohdat 

Vaihtoehtoisten 

suunnitelmien vertailu 

3-ulotteiset mallit 

rakennuksesta 

Rakennusvaiheiden 

aikataulutus ja 

luetteloinnit 

Fotorealististen kuvien 

lisääminen 

suunnitelmiin 

Mallin 

esittelyanimaatiot 

(walk-through) 

Törmäystarkastelut 

  
Rakennuksen 

energiamallit 
Rakennuspiirustukset 

  Rakenteiden analysointi   

 

Rakennuksen tietomallinnuksen hyödyistä on tutkittua näyttöä. Suurin havaittu 

hyöty on rakennusprojektin kustannusten väheneminen. Oikein 

implementoituna rakennuksen tietomallinnuksesta on koettu saatavan jopa 9,8% 

säästöt projektin kokonaiskustannuksista [5, s. 977] 
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Kuva 2.1 Rakennuksen tietomallinnusta käyttävissä suunnitteluprojekteissa suunnittelutyöhön kuluva aika 

on etupainotteisempaa kuin viivapiirtämistä (CAD) käyttävissä projekteissa. Kokonaisuudessaan 

tietomallinnusprojektit ovat ajankäytöllisesti kuitenkin tehokkaampia. [13] 

Toiseksi suurin hyöty on ajan säästäminen. Eniten aikaa säästyy 

rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa verrattuna perinteiseen 

tietokoneavusteiseen suunnitteluun (CAD). Tämän jälkeen tietomallinnuksesta 

saadaan eniten hyötyä kommunikoinnin ja tiedonsiirron tehostumisessa sekä 

suunnitteludokumenttien tarkkuuden parantumisessa. Tietomallinnuksen 

edellämainittujen positiivisten piirteiden perusteella voidaan sanoa, että 

tietomallinnuksen käyttö rakennusprojekteissa on kaikkien rakennusprojektiin 

liittyvien tahojen etu. [5, s. 977; 16, s. 67] 

Rakennuksen tietomallinnuksesta rakennusprojekteille aiheutuvat negatiiviset 

seikat liittyvät suoraan käytettäviin tietomallinnusohjelmistoihin ja niiden 

käyttöön. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa eri ohjelmistojen välisten 

tiedonsiirtopakettien yhteensopimattommus ja käyttäjien kokemattomuus 

ohjelmistojen ohjelmoinnin suhteen. [5, s. 978] 
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2.2 Maanalaisten rakennusten suunnittelun erityispiirteet 

Maanalaisten rakennusten suunnittelu eroaa monella tapaa maanpäällisten 

rakennusten suunnittelusta. Tässä luvussa käydään läpi näitä eroja 

suunnitteluprosessin kannalta suunnittelualueittain sekä suunnittelujärjestelmien 

kannalta. Maanalaisen suunnittelun osa-alueet voidaan jakaa seuraaviin neljään 

osaan: [24] 

 Pääsuunnittelu 

 Arkkitehtisuunnittelu 

 Kalliorakenteet eli kalliorakennesuunnittelu 

 Tekniset järjestelmät eli talotekninen suunnittelu   

Pääsunnittelu 

Pääsuunnittelu on rakennuslain mukaista suunnittelua, jossa suunnittelija vastaa 

suunnittelukokonaisuudesta. Tähän tehtävään maanalaisten rakennusten 

suunnittelualalla pätevöityy Suomessa vain muutama henkilö, koska tällaisia 

kohteita on omakotitalo- ja kerrostalosuunnittelukohteisiin verrattuna vähän. 

Pääsuunnittelu vaatii laajaa kokemusta suunniteltavista kohteista. 

Pääsuunnittelijan tulee ymmärtää kaikkien suunnitteluosa-alueiden merkitys 

maanalaisen tilan suunnittelussa. Pääsuunnittelija ei välttämättä itse tee 

suunnittelutyötä, vaan pitää huolta suunnittelun hyvästä etenemisestä ja siitä, 

että eri suunnittelun osa-alueiden osat sopivat toisiinsa järkevästi. [24] 

Arkkitehtisuunnittelu 

Arkkitehti- tai rakennussuunnittelu sisältää suunniteltavan rakennuksen layoutin 

ja tilan sekä rakennuksen toimintojen sunnittelun. Maanalaisten rakennusten 

arkkitehtisuunnittelun erityispiirteenä, poiketen maanpäällisten rakennusten 

arkkitehtisuunnittelusta, on kallio rakennusmateriaalina. Kallion fyysiset 

ominaisuudet rajoittavat minkä levyisen ja minkä korkuisen tilan voi suunnitella. 

Poiketen maanpäällisistä rakennuksistan maan alla joudutaan käyttämään 

kivisilloissa ja kirkkorakentamisessa käytettyä holvikaarirakennetta. Kuva 2.2 

esittää tämän rakenteen muodon. Toisin sanoen suunniteltavan tilan 

muototekijät ovat huomattavasti maan päällisiä rakennuksia rajoitetumpia. 

Maanalaisten rakennuksien runko muodostuu pääosin lujitettusta kalliosta, kun 

taas maan päällä rakennuksien runko on pääosin teräsbetonia. 
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Kuva 2.2  Kamppiparkki rakennusvaiheessa. [18] 

Kulkuväylät maanalaiseen rakennukseen ovat myös paljon rajoitetumpia kuin 

maanpäällisissä rakennuksissa. Nämä liittymät, eli miten ihmiset ja ajoneuvot 

kulkevat rakennukseen ja sieltä ulos, on aina järjestettävä erikseen. 

Maanpäällisissä rakennuksissa nämä liittymät hoituvat ovilla kun taas 

maanalaisissa rakennuksissa on käytettävä pitkiä käytäviä (Kuva 2.3) ja hissi-

/porraskuiluja (Kuva 2.4). 

 

 

Kuva 2.3 Ajotunneli P-flemari pysäköintilaitokseen [18] 
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Kuva 2.4 Kamppiparkki-pysäköintilaitoksen hissikuilu rakennusvaiheessaan. [18] 

Erityispiirteenä ovat myös talotekniikan yhteydet. Arkkitehdin tulee ottaa 

huomioon kaiken tekniikan vaatimat yhteydet tilojen välillä: lämpö, vesi, ilma 

sähkö ja tietoliikenne. Maanalaisessa rakentamisessa vaakakanavointi on 

yleensä pääratkaisuna. Tämän lisäksi on rakennettava fyysisiä aukkoja minkä 

kautta saadaan ilma, vesi ynnä muu sellainen kulkemaan sisään ja ulos 

rakennuksesta. 

[24] 

Kalliorakennesuunnittelu 

Maan päällä rakennuksien rungot ovat useimmiten teräsbetonia tai terästä. 

Maanalaisessa kalliorakennesuunnittelussa näiden lisäksi käytetään myös 

kalliorakenteita. Teräksen ominaisuudet ovat yleisesti tunnettuja. Kallion 

rakenne on sen sijaan epämääräinen. Tämän takian kallion rakenteen 

selvittämiseen ja geologisen mallin tekemiseen tarvitaan geologeja. 
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Kuva 2.5 Kallionäytteitä Länsimetro-projektissa Ruoholahden alueelta 

Maanalaisten rakenteiden suunnittelussa ei ole käytettävissä samoja vapaita 

ulottuvuuksia kuin maan päällä. Maan alla esineiden nostot ja siirrot ovat 

hankalampia ja tilaa on vähemmän kuin maan päällä. Esimerkiksi nostokurkien 

käyttö ei useimmiten ole mahdollista. Tästä johtuen betonirakenteissa käytetään 

enemmän paikallavalurakenteita kuin elementtirakenteita. 

Kalliotilan fyysinen sijainti on useimmiten pohjavesitason alapuolella, joten 

suunniteltavan tilan rakennusfysikaaliset ominaisuudet ovat rasittavat. Tilaan 

tulee vettä ja veden mukana aineita jotka voivat heikentää rakenteita. Tällöin 

rakenteiden korroosiokestävyyteen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. 

[24] 

Talotekninen suunnittelu – LVIS 

Taloteknisessä suunnittelussa tulee ottaa huomioon yhteydet maanpintaan, aivan 

kuten arkkitehtisuunnittelussakin. Tämän lisäksi maanalaisessa taloteknisessä 

suunnittellussa kaikki järjestelmät tulevat suunniteltavan tilan sisäpuolelle - 

toisin kuin maanpäällisten rakennusten suunnittelussa. Tämän lisäksi kaikki 

tilaan kertyvä kosteus tulee myös pumpata rakennuksesta. Maanalaisiin tiloihin 

on niin ikään aina suunniteltava sprinklausjärjestelmä, koneellinen ilmanvaihto 

ja koneellinen savunpoisto. [24] 

Rakentamistapahtuma 

Maanpäällisen talon rakentaminen on erittäin nopeaa verrattuna maanalaiseen 

rakentamiseen. Elementtien avulla isonkin talon rakentaminen voi onnistua 
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viikoissa, kun taas pelkän maanalaisen tilan teko voi viedä aikaa puolesta 

vuodesta eteenpäin. Voidaan sanoa, että maanalaisen tilan rakentaminen vie 

kaksi- tai kolminkertaisen ajan maanpäälliseen rakentamiseen verrattuna. 

Maanalaisessa rakentamisessa on kaksi pääosaa: edellä mainittu maanalaisen 

tilan teko eli kalliorakentaminen sekä rakennustekniset työt. Näistä kahdesta 

osasta hyvin vähän voidaan toteuttaa ajallisesti päällekkäin. [24] 

Suomessa kallioperän laatu suosii maanalaista rakentamista. Tästä johtuen 

Suomeen rakennettujen kalliotilojen määrä suhteessä maan kokoon on erittäin 

suuri. Kallioperän laadun ja paikallisen tietotaidon johdosta suurin osa Suomessa 

tehdyistä louhintatöistä tehdään mekaanisen louhinnan sijaan perinteisellä 

louhintamenetelmällä. Tässä menetelmässä kallioon porataan reikiä ja kallio 

louhitaan näitä reikiä käyttäen räjäyttämällä. [24; 28, s. 5] 

 

Kuva 2.6 Reikien porausta kallioon [18] 

Suunnittelujärjestelmät 

Maanalaisten rakennuskohteiden suunnittelu tapahtuu pidemmällä aikavälillä 

kuin maanpäällisten rakennusten suunnittelu. Suunnittelutiedon on säilyttävä 

vuosia, kohteiden rakentamisen kestäessä usein kolmesta neljään vuotta. 

Rockplanin toimitusjohtajan Jarmo Roiniston mukaan tietomallinnuksen 

sujuvuus tulisi saada paremmaksi kuin mitä se nykytasolla on. Ensimmäiseksi 

suunnitellaan rakennuksen muoto ja mitat. Ne on saatava täsmälleen oikeaksi. 

Tämän jälkeen suunnittelutiedon tulisi siirtyä suunnitteluvaiheesta toiseen ja 

suunnittelualalta toisille jouhevasti. Tässä tietomallinnus tulisi nähdä 

mahdollisuutena suunnittelun laadun parantumiseen suunnittelutiedon säilyessä 

tietomalleissa läpi pitkän suunnitteluprosessin. 



Luku 2 Testattava ympäristö 

10 

 

Maanalaisten rakennusten tietomallinnuksen haasteena on, että rakennukset 

harvoin ovat säännöllisen suorakulmaisia tai vaakatasoisia – toisin kuin maan 

päälliset rakennukset. Esimerkiksi pysäköintilaitokset ovat kaltevia sen takia, 

että niissä pystytään hoitamaan vesien virtaukset ja savunpoisto järkevästi. 

Tämän vuoksi maanpäällisten rakennusten suunnitteluun tarkoitetut ohjelmistot 

ovat tähän tarkoitukseen kömpelöitä. 

Suunnitteluosa-alueita on maanalaisissa kohteissa myös enemmän. 

Tietomalliprosessien jatkuvuus eri suunnittelualojen välillä, ja suunnittelualojen 

välinen työskentely olisi saatava toimimaan paremmin. Tällä hetkellä eri 

suunnittelualojen käyttäessä eri ohjelmistoja, ohjelmien käytön sujuvuuteen 

kuluu paljon resursseja. Sen sijaan, että päästäisiin täysillä tehokkaaseen 

suunnittelutyöhön, ohjelmistojen kanssa taisteluun kuluu runsaasti aikaa. 

Suunnitteluun kuluva aika tulisi käyttää rakennuskohteen kehittämiseen ja 

työkalun tulisi palvella suunnittelua. Sujuva tiedonsiirto on erityisen tärkeää, 

sillä maailmalla ei ole yhtä tiedonsiirtostandardia kaikkien suunnittelualojen 

välillä. 

[24] 
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3 Käytettävyysmenetelmät sekä kyselytutkimus 

Hyvä käytettävyys hyödyttää kaikkia. Yritykset hyötyvät tehokkaan 

työskentelyn ansiosta useampien tuotteiden valmistumisesta ja myynnistä sekä 

yrityksen imagon kohotuksesta. Hyvä käytettävyys hyödyttää yrityksiä myös 

tukitoimintojen kulujen alenemisena sekä alenevina koulutuskustannuksina. 

Käyttäjät hyötyvät, kun ohjelmiston haltuunottamiseen menee vähemmän aikaa, 

ja he saavat enemmän aikaiseksi pienemmällä vaivalla. Käytettävyysongelmiksi 

taas käsitetään seikkoja jotka hankaloittavat tuotteen kanssa työskentelyä 

[21,s.3]. Käytettävyyttä tutkitaan käytettävyystesteillä. Käytettävyystestit ovat 

tehtävissä erittäin nopeasti, joten testeistä tulevat kustannukset ovat pieniä. 

[9,s.14; 15, s. 5 20, s. 5] 

Käytettävyystestin rajaamiseksi tulee tutkia, mitkä ovat oleellisimmat 

käytettävyysongelmat. Kysymysten esittäminen on toimiva strategia 

tutkimusongelmien ratkaisemiseksi. Kysymysten esittäminen on myös todettu 

edulliseksi tavaksi saada informaatiota käyttäjän kokemuksista, 

toimintamalleista, motiiveista sekä uskomuksista. [11, s. 1; 12, s. 12]  

3.1 Yleistä käytettävyystesteistä 

Jokaisella käyttämällämme tuotteella on käytettävyydeksi kutsuttu atribuutti. 

Yleisesti käytettävyydellä tarkoitetaan kuinka käyttäjät saavat itselleen 

tarpeelliset tehtävät tehtyä tehokkaasti, nopeasti sekä ovat tyytyväisiä 

käyttämäänsä tuotteeseen [27,s.4]. Käytettävyys liittyy myös oleellisesti siihen, 

kuinka hyödyllinen kukin tuote on. [20, s. 24] 

 

Kuva 3.1   Malli käytettävyys-atribuutista hyödyllisyyden osana. [20, s. 25] 

Kaikissa näissä käytettävyyden määritelmissä yhteistä on se, että tarkasteltavien 

asioiden pääpaino on käyttäjässä tuotteen sijaan. Tuotteen käytettävyys 

määräytyy sen mukaan, minkälainen käsitys käyttäjällä on tuotteesta. 
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Esimerkiksi kuinka intuitiivinen tuote on käyttäjälle tai kuinka helppoa tuotetta 

on käyttäjän mielestä käyttää. [2, s. 6] 

Ihmiset eivät aina toimi kömpelösti ja tee virheitä. Mutta jos tuotteet ovat 

huonosti suunniteltuja tai toteutettuja, näin todennäköisesti käy. Monet teknisistä 

tuotteista epäonnistuvat käytettävyyden suhteen sen takia, että tuotteeseen on 

suunniteltu toimintoja tai ratkaisuja, jotka olettavat jotain käyttäjästään. 

Käyttäjät ovat kuitenkin hyvin erilaisia kulttuuri-, kieli- tai asumispaikkaeroista 

johtuen. Taulukko 3.1 esittää tämänkaltaisia eroja. [7,s.47; 22, s. xvii] 

Taulukko 3.1   Käyttäjäkohtaiset kultturi-, kieli- ja asumispaikoista johtuvat käytettävyyserot. [7, s. 30] 

Käyttäjäkohtaiset erot esimerkkejä 

Kielitieteelliset eroavaisuudet äidinkielen sanasto, kielen rakenne 

Lukutaito lukutaito, suullinen ilmaisutaito & 

tietokoneenkäyttötaito 

Tekninen infrastruktuuri sähkö- ja tietoliikenneverkon kattavuus 

Fyysinen ympäristö ilmasto ja rakennettu infrastruktuuri 

Kulttuurinormit yksityisyys-, sukupuoli- ja ikänormit 

Etäisyys maantieteellisien sijaintien etäisyydet 

 

Käyttäjät käyttävät tuotteita saadakseen aikaan tuloksia. Tuote käsitetään 

helpoksi käyttää ja omaksua sen mukaan kuinka paljon aikaa halutun tehtävän 

suorittamiseen kuluu, kuinka monta vaihetta tehtävän loppuunsaattamiseksi 

täytyy tehdä ja miten he onnistuivat halutun lopputuloksen saamisessa. Ihmiset 

yhdistävät tuottavuuden käytettävyyteen, koska kukaan ei saa palkkaa 

pelkästään tietokoneen edessä istumisesta vaan hänelle kuuluvien tehtävien 

loppuun saattamisesta. Pelkästään käyttäjiltä kysymällä ei löydetä kaikkia 

seikkoja jotka parantaisivat tuotteen käytettävyyttä, sillä käyttäjät eivät 

välttämättä itse tiedosta mikä tuotteen käytettävyydessä vaatisi parannusta. 

Tämän johdosta käytettävyystesteillä varmistetaan, että käyttäjät löytävät 

tuotteesta itselleen tarpeelliset ominaisuudet ja osaavat käyttää niitä. 

[9,s.45;20,s. 11] 

Parhaiten käyttäjiä ja tuotteen käytettävyyttä saa tutkittua viettämällä aikaa 

käyttäjien kanssa, seuraamalla heidän työskentelyään ja kuuntelemalla heidän 

selostustaan samalla kun he työskentelevät. Prosessi missä tarkkaillaan tuotetta 

käyttäviä käyttäjiä, ja sitä kautta opitaan tuotteen käytettävyydestä, kutsutaan 

käytettävyystestaukseksi [2,s.9].  Suunniteltaessa käytettävyystestausta on 

tunnettava ja ymmärrettävä millaisia tutkittavan tuotteen käyttäjät ovat. Tällöin 

on keskityttävä nimeenomaan tuotteen todellisiin käyttäjiin. Esimerkiksi 

esimiehet eivät voi toimia testihenkilöinä ryhmän puolesta, sillä he saattavat olla 

liian etääntyneitä tutkittavien asioiden käytettävyydestä. Tuotteen 

helppokäyttöisyydestä päättävät siis käyttäjät. [9, s. 5; 14, s. 130] 
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Käytettävyystestejä voidaan suorittaa monilla eri tavoilla. Riippumatta siitä 

minkälainen testi on kyseessä, niillä kaikilla on seuraavat tunnuksenomaiset 

piirteet [9, s. 4]: 

1. Käytettävyystestin päätavoitteena on tuotteen käytettävyyden 

parantaminen. Jokaisella testillä on tämän lisäksi tarkemmin määriteltyjä 

tavoitteita. Nämä tavoitteet tulee ilmaista selkeästi testiä suunniteltaessa. 

2. Testiin osallistujat ovat todellisia käyttäjiä. 

3. Testissä suoritetaan oikeita, työtehtäviin verrattavia tehtäviä. 

4. Testin valvoja havainnoi ja kirjaa ylös mitä testin osallistuja tekee tai 

sanoo. 

5. Testistä saadut tulokset analysoidaan ja näin löydetyt ongelmakohdat 

todetaan. Tämän jälkeen tehdään ehdotus ongelmien ratkaisemiseksi. 

Tavoitteena tutkittavan tuotteen käytettävyyden parantaminen 

Tärkein tavoite käytettävyystutkimuksessa on tarkasteltavan tuotteen 

käytettävyyden parantaminen. Toinen tavoite on parantaa prosessia, jolla 

vastaavia tuotteita suunnitellaan ja kehitetään tulevaisuudessa. Tästä johtuen 

käytettävyyttä ei tutkita vain yhdessä pisteessä tuotteen kehityssyklissä. 

Ideaalitilanteessa tuotteen käytettävyyttä tulisi tutkia useita kertoja tuotteen 

aikaisista kehitysvaiheista käyttöönoton jälkeisiin vaiheisiin. Nämä tavoitteet 

erottavat käytettävyystutkimuksen selvitys- ja laaduntarkkailututkimuksista 

(research study & quality assurance). Selvitystutkimuksissa tavoitteena on 

jonkin ilmiön olemassaolon tutkiminen, ja laaduntarkkailututkimuksissa 

tavoitteena on tutkia toimiiko jokin tuote sillle annettujen määritelmien 

mukaisesti. [9, s. 22; 20, s. 70] 

 

Kuva 3.2 Tuotteen käytettävyys voi auttaa tai hankaloittaa käyttäjän työskentelyä. [14, s. 2] 
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Käyttäjät käytettävyystestin osallistujina 

Käytettävyystestin osallistujien tulee kuulua siihen ihmisryhmään jotka ovat 

tutkittavan tuotteen todellisia käyttäjiä ja joilla on tuotteen käyttöön tarvittava 

kokemus ja tietotaito. Jos osallistujat eivät kuulu tähän ihmisryhmään oleellisten 

ongelmien löytäminen ja tutkiminen tulee hankaloitumaan. Liian kokemattomat 

käyttäjät kokevat esteiksi ja ongelmiksi asioita, joiden muuttaminen tuotteessa 

ei välttämättä paranna tuotteen käytettävyyttä todellisen käyttäjän näkökulmasta.  

Jos käytettävyystestin osallistujat ovat kokeneempia kuin todelliset käyttäjät, 

oleellisten tuotteen käytettävyyteen liittyvien ongelmien löytämisen 

todennäköisyys pienenee. [9, s. 23] 

Käyttäjät tekevät oikeita, työtehtäviin verrattavia tehtäviä 

Käytettävyystestissä suoritettavien tehtävien tulee olla vastaavia kuin ne tehtävät 

joita käyttäjä tekee normaalisti testattavan tuotteen parissa. Tämän vuoksi 

käytettävyystestin suunnittelijan tulee tuntea olosuhteet missä tuotetta käytetään 

sekä käyttäjien tarpeet testattavan tuotteen suhteen. Näitä tarpeita ovat 

esimerkiksi tuotteella tehtävät työtehtävät sekä minkälaista lopputulosta 

tehtävästä odotetaan. [20, s. 73] 

Jos testattava tuote on erittäin monimutkainen ja laaja, voidaan yhdellä kertaa 

testata ainoastaan osaa kokonaisuuteen liittyvistä tehtävistä. Testattavien 

tehtävien tulee myös olla käyttäjälle realistisia sekä relevantteja. Näiden 

tehtävien tulisi myös olla oleellisia testin tavoitteisiin nähden ja ne tulisi 

suunnitella siten, että niillä löydetään mahdollisimman todennäköisesti tuotteen 

käytettävyysongelmat. [9, s. 23] 

Testin valvoja havainnoi ja kirjaa ylös mitä käyttäjät tekevät 

käytettävyystestissä 

Käyttäjät, jotka osallistuvat käytettävyystestiin, tekevät heille annetut tehtävät 

yksinään. Käyttäjän toimintaa tarkkaillaan ja hänen suorituksensa sekä hänen 

kommenttinsa kirjataan ylös. Käyttäjältä kysellään tämän lisäksi hänen 

mielipiteitään testattavasta tuotteesta. Käytettävyystestiin sisältyy siten osio 

jossa käyttäjä vastaa tuotetta koskevaan kyselyyn sekä osio jossa hän suorittaa 

hänelle annetut käytettävyystestin tehtävät. [9, s. 24] 
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Testin valvoja analysoi testin tulokset, toteaa ongelmakohdat ja ehdottaa 

muutoksia ongelmien korjaamiseksi 

Testitulosten keräämisen lisäksi saadut tulokset tulee analysoida. Tulosten 

analysoinnissa tulee ottaa huomioon seuraavien seikkojen yhteisvaikutus: 

 testistä saadut kvantitatiiviset tulokset 

 testistä saadut kvalitatiiviset tulokset 

 testin valvojan tekemät havainnot 

 käyttäjän testin aikana antamat kommentit 

Kaikkia ylläolevia asioita tulee käyttää mahdollisten ongelmakohtien 

diagnosointiin sekä havaittujen käytettävyysongelmien dokumentointiin. 

[9,s.24-25] 

Saatuja tuloksia käytetään tuotteen tai prosessin kehittämiseksi 

Pelkkä käytettävyystestin suorittaminen ei kuitenkaan takaa sitä, että testi olisi 

onnistunut. Käytettävyystesti on onnistunut ainoastaan, jos testistä saatuja 

tuloksia voidaan ja tullaan käyttämään testattavan tuotteen kehittämiseen. Yksi 

käytettävyystestaajan tehtävistä onkin varmistaa, että saatuja tuloksia tullaan 

käyttämään oikein. [9, s. 25] 

3.2 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimusta suunniteltaessa tulisi olla selvillä mikä on tämän tutkimuksen 

tarkoitus ja minkälaista oleellista informaatiota vastauksista tarvitaan. Tulisi 

päättää sopivin tutkimusmenetelmä (henkilökohtainen haastattelu, internet-

lomake, puhelinhaastattelu tai postitettu kyselylomake), miten vastaajien otanta 

suoritetaan ja miten taataan mahdollisimman korkea vastausprosentti. Tämän 

lisäksi tulee suunnitella mitä kysymyksiä kysytään ja miten kyselystä saadut 

tulokset esitetään. [12, s. 66; 25, s. 11, 217] 

Tutkimusmenetelmää valittaessa tulee punnita minkälaisia – ja kuinka paljon – 

resursseja kyselytutkimukseen on mahdollista saada käyttöön. Resursseja ovat 

esimerkiksi [25, s. 35]: 

 kyselyyn käytettävä henkilöstän lukumäärä 

 tuloksien koostamiseen varattu aika 

 onko tutkimusta varten käytettävissä alan ammattilaista, ja mihin hintaan 

 tutkimusta varten käytettävissä olevat tilat 

 kuinka paljon rahaa on käyttössä tutkimusta varten. 

Tutkimusmenetelmistä postikysely ja internetkysely sopivat kun kyselyyn 

vastaajia on paljon ja kun haastatteluun käytettävän henkilöstön määrä on pieni. 

Kyselytutkimuksen aikana vastaajat pystyvät vastaamaan kysymyksiin täysin 

itsenäisesti ja haastattelun henkilöstölle jää tehtäväksi lähinnä vastausten 

käsittely toimistotyönä. Yksi näiden menetelmien vahvuuksista on 

intimiteettisuoja – vastaajan on helppo vastata arkaluontoisiinkin kysymyksiin 

omassa kotonaan. Toinen etu posti- ja internetkyselyissä pieni otantavirhe – 
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otantaa voidaan helposti suurentaa lähettämällä kysymykset useammalla 

vastaajalle. Toisaalta näiden menetelmien haasteena on että haastattelian 

läsnäolon puute tekee kyselyyn vastaamatta jättämisen helpoksi vastaajalle. Sen 

lisäksi näissä menetelmissä ei voida taata että kyselyyn kutsutun sijaan 

kysymyksiin ei vastaisi joku toinen henkilö. [25, s. 35-36] 

Puhelinhaastatelulla on mahdollista saada nopeita tuloksia. Tämä onkin 

puhelinhaastattelun suurin vahvuus. Tätä menetelmää käytettäessä 

haastattelijalla on suuri kontrolli haastattelutapahtumaan. Puhelinhaastattelun 

haasteena on ihmisten negatiivinen asenne ja haluttomuus vastata 

puhelinhaastatteluihin. [25, s. 38-39] 

 

Kuva 3.3 Puhelinhaastatteluihin suhtaudutaan usein negatiivisesti. [26] 

Tätä seikkaa voidaan kompensoida haastattelemalla ihmisiä joilla on jokin 

henkilökohtainen intressi haastattelun aiheeseen. Kun haastateltavat ovat 

kiinnostuneita haastattelun aiheesta, puhelinhaastattelusta kieltäytymisen on 

todettu vähentyvän. [25, s. 39] 

Henkilökohtaiset haastattelut mahdollistavat muita metodeja pidemmät ja 

monimutkaisemmat kyselyt. Tällä metodilla saadaan kerättyä virheettömämmät 

tulokset kuin muilla kyselyillä. Henkilökohtaisella haastattelulla pystytään myös 

haastattelemaan sellaisessa tilanteessa missä haastattelijalla ei ole hallussaan 

listaa haastateltavista tai heidän puhelinnumeroistaan. Tällöin haastattelija 

menee johonkin tiettyyn paikkaan ja haastattelee siellä olevia ihmisiä. 

Henkilökohtaisen haastattelun huonoina puolina ovat sen aikaavievyys sekä 

menetelmän suuret työkustannukset. Tämä menetelmä hyötyy eniten kokeneista 

haastattelijoista, koska henkilökohtaisen haastattelun haastattelutilanteessa 

haastattelijan on helppo sortua virheisiin jotka vääristäisivät kyselytutkimuksen 

tuloksia. [25, s. 40-42] 
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Otos on tutkittavasta populaatiosta valittu osajoukko. Menetelmää millä otos 

valitaan kutsutaan otannaksi. Kyselytutkimuksissa otanta tulee tarpeeseen kun 

tutkittava populaatio on suuri ja halutaan säästää sekä aikaa että rahaa. Otos 

pyritään aina valitsemaan siten, että se kuvaa mahdollisimman hyvin 

tutkimuksen kokonaispopulaatiota. Otannan tekeminen on erittäin laaja aihe ja 

siihen yksityiskohtaisesti paneutuminen ei kuuluu tämän diplomityön 

painopisteeseen. Sen tekia seuraavaksi käydään otannan periaatteet läpi vain 

pintapuolisesti. [25, s. 53] 

Otannan ensimmäinen vaihe on tutkittavan populaation määrittely 

mahdollisimman tarkasti ja siten että se on tutkimuksen kannalta järkevä. 

Toisessa vaiheessa laaditaan lista ensimmäisessä vaiheessa määritellyn 

populaation alkioista. Tämä lista sisältää esimerkiksi ihmisten nimet tai 

puhelinnumerot. Kolmannessa vaiheessa valitaan otos aiemmin määritellystä 

listasta. Otanta voidaan suorittaa joko todennäköisyys tai ei-todennäköisyys 

otantana. Todennäköisyysotanta voi olla joko satunnaisotanta tai systemaattinen 

otanta. Satunnaisotannassa populaation alkioista arvotaan otos. Systemaattisessa 

otannassa valitaan populaatiolistan alkiot tasaisin välein esimerkisi joka sadas 

alkio. Ei-todennäköisyys otannassa käytetään tutkijan omaa harkintaa otoksen 

valintaan. Valintaan vaikuttavia ominaisuuksia voivat olla tyypillisenä 

esimerkkinä pitäminen tai jokin erityinen ja mielenkiintoinen ominaisuus. 

[25, s. 58-59, 62-64, 72-73]                             

Kyselytutkimuksia on olemassa kahta eri tyyppiä, kvantitatiivinen eli 

määrällinen tutkimus ja kvalitatiivinen eri laadullinen tutkimus. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään niin sanottuja suljettuja kysymyksiä, 

joissa on valmiiksi annetut kiinteät vastausvaihtoehdot. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa käytetään usein systemaattista otantaa suureen 

vastaajapopulaatioon ja tuloksia analysoidaan tilastotieteellisesti. Tällä 

tutkimusmentelmällä tutkijat analysoivat havaintoaineistoa ja tekevät siitä 

yleistyksiä joilla pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Vastauksien 

käsittely on kvantitatiivisessa tutkimuksessa huomattavasti kvalitatiivista 

nopeampaa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään avoimia kysymyksiä. 

Näissä kysymyksissä vastaaja saa vastata omilla sanoillaan. Tällöin hän voi 

tuoda esiin omia reaktioitaan, mielipiteitään tai käyttäytymistään. Avoimia 

kysymyksiä käytetään useimmiten kun kaikki vastaustausvaihtoehdot eivät ole 

tunnettuja tai vastauskategorioita on liian useita. Kvalitatiivinen tutkimus auttaa 

ymmärtämään tutkittavan ilmiön merkitystä ja tarkoitusta. Se auttaa myös 

havaitsemaan tuotteen käyttäjille kehittyneitä käytäytymismalleja helpommin 

kuin mitä kvantitatiivisella tutkimuksella olisi mahdollista saavuttaa. 

[6, s. 50, 51; 11, s. 131, 151; 12, s. 64, 118-121] 
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Taulukko 3.2 Merkittävimmät väittämät avoimia ja suljettuja kysymyksiä koskien. [11, s. 128] 

Avoimet kysymykset Suljetut kysymykset 

Antaa vastaajille mahdollisuuden 

ilmaista itseään omilla sanoillaan. 

Vastaajat vastaavat täsmälleen 

samaan kysymykseen ja näin 

vastauksia on helppo vertailla. 

 

Haastattelijan ei tule ehdottaa 

vastauksia. 

- ilmaisee vastaajan tietotason 

- ilmaisee mitä vastaajan mielessä on 

päällimmäisenä 

- ilmaisee vastaajan tunteiden 

voimakkuutta 

Vastaajat kokevat helpommaksi 

tehtävän tunnistaa oikean vastauksen 

heille esitetyistä vaihtoehdoista sen 

sijaan että joutuisivat pohtimaan ja 

muistelemaan mitä vastaisivat 

avoimeen kysymykseen. 

Vastausvaihtoehtojen formaatti ei 

vaikuta tuloksiin. 

 

Tuottavat vähemmän vaihtelevia 

vastauksia kuin avoimet kysymykset. 

On mahdollista tunnistaa vastaajan 

motivaattorit ja viitekehykset. 

Tuottavat helpommin tulkittavia ja 

analysoitavia vastauksia kuin 

avoimet kysymykset. 

Ovat pakollinen edellytys suljettujen 

kysymysten vastausvaihtoehtojen 

kehittämiseen. 

 

  

Auttavat suljetuissa kysymyksissä 

esiintyvien poikkeavien vastauksien 

tulkinnassa. 

  

 

Kyselytutkimuksen onnistumista edellytyksenä on, että kysymysten esittäjä ja 

vastaaja ymmärtävät toisiaan. Tämä voidaan varmistaa ‘alin yhteinen nimittäjä’-

periaatteella. Se tarkoittaa, että kysymykset esitetään yksinkertaisimmassa 

mahdollisessa muodossa, samalla kuitenkin palvellen tutkijan tarkoituksia. 

Vastaajan tulee tällöin ymmärtää jokainen kysymyksen sana samoin kuin tutkija. 

Tämä sisältää sanojen kontekstin, termistön ja samankaltaisten sanojen eri 

nyanssien ymmärtämisen. [11, s. 13, 38-39]  



Luku 3 Käytettävyysmenetelmät sekä kyselytutkimus 

19 

 

Belsonin 16 vaikeasti vastattavan kysymyksen kategoriaa sisältää yleisimmät 

virheet mitä kyselyn kysymyksiä muotoillessa tehdään. Välttämällä näissä 

kategorioissa esitettyjä virheitä kyselyn laatija kasvattaa oikein tulkitun 

kysymyksen todennäköisyyttä: [11, s. 51] 

 kaksi kysymystä esitettynä yhdellä kertaa 

 kysymykset, jotka sisältävät monia määritteleviä sanoja (esim. “Kuinka 

monta jokaista eri kokoista pakkausta olet ostanut?”) 

 rajaavia ehtoja sisältävät kysymykset (esim. “Oletko ostanut suklaata 

viimeisen seitsemän päivän aikana, poissulkien tämän päivän?”) 

 useampia käsitteitä sisältävät kysymykset (esim. “Mistä näistä olet 

kuullut tai ostanut?”) 

 vaikeita tai vastaajalleen vieraita sanoja sisältävät kysymykset 

 kysymykset, jotka sisältävät lisätoimeksiantoja (esim. “Älä sisällytä 

asiaa X vastaukseesi.”) 

 pehmittävällä määreellä alkavat kysymykset (esim. “Voisitko 

ystävällisesti…”) 

 vaikeita fraaseja sisältävät kysymykset 

 hypoteettiset kysymykset 

 kysymykset joiden merkitys johtuu aiemmista kysymyksistä (esim. 

Kysymys 1: “Ostitko tavaran X?”, Kysymys 2: “Missä se on nyt?”) 

 negatiivisia elementtejä sisältävät kysymykset 

 käänteiset kysymykset (esim. “tavarat mitä ostit viimeksi – Mitä ne 

olivat?”) 

 ‘jos yhtään’ tai ‘jos lainkaan’ käsitteitä sisältävät kysymykset (esim. 

“Kuinka monta, jos yhtään, tuotetta X olet ostanut?”) 

 liian pitkät kysymykset 

 kysymykset jotka sisältävät nykyisen sekä menneen aikamuodon 

 kysymykset joissa käytetään sekä sanan yksikkö- että monikkomuotoja  
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3.3 Käytettävyystestin suunnittelu 

Aivan käytettävyystestausprosessin alussa, ennen kuin yhtään testiä on tehty, 

tulee selvittää mikä on testin tavoite. Tavoitteella on merkittävä vaikutus siihen, 

millaisia testejä tullaan tekemään. Esimerkkeinä tällaisista tavoitteista 

mainittakoon ohjelmiston käyttöliittymän yksityiskohtien parantaminen 

kehittämisvaiheessa tai kahden erilaisen käyttöliittymän vertailu keskenään. 

[20,s. 170] 

Seuraavat asiat tulee selvittää ennen käytettävyystestin aloittamista: 

[3,s.105;20,s.170-171] 

 Mitä testillä halutaan saavuttaa? 

 Missä ja milloin testi suoritetaan? 

 Mikä on käytettävyystestien kesto? 

 Minkälainen laitteisto on käytössä testiä varten? 

 Mitä ohjelmistoja testilaitteistoon tulee olla asennettuna? 

 Missä tilassa testilaitteiston tulee olla testin alussa? 

 Ketkä kokeilevat testin toiminnallisuutta ennen virallista testiä? 

 Keitä testin suorittajat tulevat olemaan ja miten heihin otetaan yhteyttä? 

 Kuinka monta testaajaa tarvitaan? 

 Mitä käytettävyystestin tehtävät ovat? 

 Mikä on kriteeri, jonka mukaan testin tehtävä lasketaan suoritetuksi? 

 Minkälaisia ohjeita testin suorittajat saavat testin aikana? 

 Missä määrin testin valvoja saa auttaa testin suorittajaa? 

 Mitä tuloksia testistä kerätään ja miten testistä saadut tulokset 

analysoidaan? 

 Millä kriteereillä testattava järjestelmä arvostellaan? 

Käytettävyystestit voidaan suorittaa käyttäjän omassa työympäristössä, 

käytettävyyslaboratoriossa tai internetin välityksellä. Taulukko 3.3 esittää eri 

testiympäristöjen hyvät ja huonot puolet. 
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Taulukko 3.3   Eri testiympäristöjen hyvä ja huonot puolet [0, s. 13-14] 

SIJAINTI HYÖDYT HAITAT 

Käyttäjän 

oma 

työympäristö 

- Käyttäjien ei tarvitse matkustaa testipaikalle. - Testin moderaattorilla on pienempi kontrolli 

siihen mitä testiympäristössä tapahtuu. 

  - Testiin osallistujien rekrytointi on helpompaa. - Testin aikana saattaa ilmetä häiriöitä ja 

keskeytyksiä. 

  - Käyttäjät tuntevat olonsa luontevaksi ja 

rennoksi. 

- Moderaattorin on tuotava tarpeellinen 

materiaali ja tallennusvälineet testipaikalle. 

  - Käyttäjän organisaation työkalut ja resurssit 

ovat käytettävissä. 

- Testipaikalle siirtyminen on moderaattorille 

vaivalloisempaa. 

  - Käyttäjillä on mahdollista käyttää omia 
kustomoituja laitteistojaan. 

- Käyttäjän testiin osallistuminen saattaa häiritä 
muiden työskentelyä. 

    - Ulkopuolisten testitarkkailijoiden 

sijoittaminen on vaikeaa. 

Käytettävyys- 

laboratorio 

- Moderaatorilla on täysi kontrolli siihen mitä 

testitilassa tapahtuu. 

- Joudutaan varaamaan tila jatkuvaa testausta 

varten. 

  - Ulkopuolisille tarkkailijoille on mahdollista 

järjestää sopiva tila. 

- Käytettävyyslaboratorion rakentaminen on 

kallista. 

  - Käyttäjät ja tarkkailijat ovat häiriövapaassa 
ympäristössä. 

- Testaaminen ei voi olla anonyymiä käyttäjien 
tullessa moderaattorin tiloihin. 

  - Testaamiseen varattu tila mahdollistaa helpon 

interaktiivisen testauksen. 

  

  - Tuotteen kehitystiimin on helpompi tarkkailla 

testiä. 
  

  - Fyysisten tuotteiden ja tuotteiden jotka 
vaativat paljon asentelua testaaminen on 

kätevämpää. 

  

Kaupallinen 

käytettävyys- 

tutkimuslaitos 

- Moderaattorilla on täysi kontrolli siihen mitä 
testitilassa tapahtuu. 

- Ulkoistaminen maksaa. 

  - Kaupalliset käytettävyys- 
tutkimuslaitokset ovat perustettu 

käytettävyystutkimusta varten. 

- Moderaattorin on tuotava tarpeellinen 
materiaali testipaikalle. 

  - Tämän kaltaisilla laitoksilla on 
tutkimustyöhön tarvittava henkilökunta 

valmiina. 

- Moderaattorilla menee aikaa vieraaseen 
ympäristöön totutteluun. 

  - Ulkopuolisille tarkkailijoille on valmiiksi 
järjestetty tila. 

  

  - Käyttäjät ja tarkkailijat ovat häiriövapaassa 

ympäristössä. 

  

  - Ulkopuolisessa tilassa järjestetty testi 

mahdollistaa käyttäjän anonymiteetin. 
  

  - Fyysisten tuotteiden ja tuotteiden jotka 
vaativat paljon asentelua testaaminen on 

kätevämpää. 

  

  - Kaupalliset laitokset pystyvät rekrytoimaan 
käyttäjiä. 

  

Internetin 

välityksellä 

- Käyttäjien rekrytointi helpottuu 

maantieteellisten rajoitteiden poistuessa. 

- Testin moderaattorilla on pienempi kontrolli 

siihen mitä testiympäristössä tapahtuu. 

  - Samat hyödyt kuin käyttäjän omassa 

ympäristössä testauksessakin. 

- Käyttäjien ympäristössä saattaa olla 

häiriötekijöitä. 

  - Jotkut moderaattoreista kokevat etäältä 

valvomisen helpommaksi, koska eivät silloin 

ole huomion keskipisteenä. 

- Jos käytössä ei ole kameroita, ei ole 

mahdollista tulkita käyttäjän eleitä eikä ilmeitä. 

  - Joidenkin tutkimusten mukaan käyttäjät ovat 

rehellisempiä etätestauksessa. 
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Käytettävyystestin suunnittelun tulee sisältää myös käytettävä budjetti. 

Rahallisten kulujen lisäksi tulee ottaa huomioon valmiiksi maksetut resurssit 

kuten työntekijöiden testiin kuluttama aika. Nämä jo maksetut resurssit eivät 

välttämättä aiheuta käytettävyystestin pitäjälle kustannuksia, mutta kulut on 

hyvä todeta. Tällöin näin käytettyjen resurssien kulut voidaan korvamerkitä 

yhtiön sisäiseen kirjanpitoon tarpeellisella tavalla. [20, s. 171] 

Tyypillisiä käytettävyystestin kuluja ovat: [20, s. 171-172] 

 käytettävyysspesialistin resurssit tai käytettävyyskonsultin palkkaus 

 assistenttien resurssit 

 ohjelmistokehittäjien resurssit mahdollista ohjelmistokoodin 

muokkausta varten 

 testin suorittajien resurssit 

 testaukseen ja tuloksien analysointiin käytettävä laitteisto 

 testaukseen käytettävät tilat 

 muut testauksessa kuluvat välineet 

Budjettiin tulisi erotella kiinteät ja muuttuvat kulut. Kiinteisiin kuluihin 

luetellaan kaikki kulut, jotka täytyy maksaa riippumatta siitä kuinka monta 

henkilöä osallistuu käytettävyystestiin. Tämän lisäksi tulevat muuttuvat kulut 

joihin vaikuttavat käytettävyystestiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä. Kun 

kiinteät ja muuttuvat kulut erotellaan edellämainitulla tavalla, on helpompaa 

arvioida testiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä. [20, s. 172] 

Käytettävyystestin osallistujat tulisi valita harkiten ja ennaltamäärättyjä 

kriteereitä noudattaen. Ensimmäinen ja tärkein kriteeri on se, että osallistujien 

tulisi vastata suurempaa tuotteen käyttäjäryhmää edustavaa ryhmää. [27,s.16] 

Rekrytoitatessa ihmisiä käytettävyystestiin heille testistä annettavalla 

informaatiolla on suuri merkitys. Jos testistä annetaan väärää tai vaillinaista 

informaatiota, voi testiin saapua aivan vääränlaisia henkilöitä tai näillä 

henkilöillä voi olla täysin väärä mielikuva testin sisällöstä. Rekrytointikanavana 

voidaan käyttää mainostamista, puhelin- ja sähköpostikyselyä, 

rekrytointiyrityksiä tai näiden yhdistelmiä. Rekrytointitilanteessa on usein myös 

tarpeen seuloa testikandidaattijoukkoa kysymyksillä, joilla varmistetaan 

rekrytoitavien soveltuvuus käytettävyystestiin. [8, s. 51-63] 

Käytettävyystestillä on tyypillisesti neljä eri vaihetta [20, s. 187]: 

1. valmistelu 

2. esittely 

3. testin suorittaminen 

4. palaute 
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Valmistelu 

Valmisteluvaiheessa kokeen moderaattori pitää huolta siitä, että testitila on 

valmiina. Testissä käytettävän tietokoneen tulee olla testisuunnitelman 

mukaisessa tilassa. Tähän kuuluu tarpeellisten ohjelmistojen käynnistäminen ja 

tarpeettomien ohjelmistojen sekä pop-up ilmoitusten sulkeminen. Tämän lisäksi 

kaiken testissä tarvittavan materiaalin ja ohjeiden tulee olla valmiina ja saatavilla 

käyttäjälle. Valmistelu tulee saattaa valmiiksi ennen kuin käyttäjä saapuu 

testitilaan. Tällöin käyttäjälle jää mahdollisimman selkeä tunne testistä eivätkä 

alkuvalmistelut häiritse hänen keskittymistään. [20, s. 187] 

Esittely 

Esittelyvaiheessa kokeen moderaattori toivottaa käyttäjän tervetulleeksi ja 

kertoo lyhyesti mikä on suoritettavan käytettävyystestin tarkoitus. Jos testissä 

käytettävä laitteisto tai ohjelmisto on käyttäjälle vieras, voidaan myös ohjeistaa 

häntä näiden käytössä. Tämän jälkeen moderaattori selittää käyttäjälle testin 

kulun ja tarkistaa että testipiste on asetettu käyttäjälle ergonomisesti oikein. 

[20,s.188-189] 

Käyttäjälle tavanomaisesti selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi [20, s. 188-189]: 

 Testin tarkoituksena on tuotteen käytettävyyden arviointi eikä käyttäjän 

osaamisen arviointi. 

 Testin aikana käyttäjän tulee kertoa avoimesti kaikki mielipiteensä eikä 

miettiä loukkaavatko annetut kommentit jonkin mieltä. 

 Jos testattava järjestelmä on salainen, tulee testin luottamuksellisuudesta 

mainita käyttäjälle. 

 Käyttäjälle tulee vakuuttaa, että tulokset ovat luottamuksellisia ja että 

tuloksia ei tulla näyttämään kenellekään sellaisessa muodossa, mistä 

vastaajan identiteetti olisi mahdollista tunnistaa. 

 Testissä käytettävät tallennusmetodit tulee selittää käyttäjälle. Asiat 

kuten näkyvätkö käyttäjän kasvot videolta on hyvä kertoa, jotta käyttäjän 

ei tarvitse olla huolissaan yksityisyydestään. 

 Käyttäjä voi esittää testin aikana kysymyksiä, mutta valvoja ei vastaa 

suurimpaan osaan kysymyksiin testin aikana. Näin saadaan selville mikä 

testattavassa järjestelmässä on epäselvää, ja onko testattavaa järjestelmää 

mahdollista käyttää ilman ulkopuolista apua. 

 Käyttäjälle tulee myös selittää muut erityisemmät ohjeet, kuten 

toivotaanko käyttäjän ajattelevan ääneen samalla kuin hän suorittaa 

testiä. 

 Käyttäjä voi esittää selventäviä kysymyksiä ennen testin alkamista. 

Testin suorittaminen 

Käytettävyystestiä suunniteltaessa on valittava kahdesta eri asetelmasta: joko 

käytäjä ja moderaattori ovat testin aikana samassa tilassa tai moderaattori seuraa 

käyttäjää eri huoneesta. Molemmissa asetelmista on omat hyvät ja huonot 

puolensa, joita tulee punnita testiasetelmaa valittaessa. [8, s. 123] 
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Jos moderaattori on testin aikana samassa tilassa käyttäjän kanssa, hän asettuu 

hieman sivulle ja taakse käyttäjästä. Tällöin moderaattori näkee, mitä käyttäjä 

tekee testattavan tuotteen kanssa ja pystyy samaan aikaan keskustelemaan 

käyttäjän kanssa. Joillekin käyttäjille yksin testihuoneessa istuminen aiheuttaa 

hermostuneisuutta ja voi sen seurauksena aiheuttaa huonomman 

testisuorituksen. Tästä näkökulmasta moderaattorin oleminen samassa 

huoneessa on positiivinen asia. Monien kokeneiden moderaatoreiden mielestä 

samassa huoneessa oleminen lähentää heitä käyttäjän kanssa tunnetasolla ja näin 

ollen he saavat paremmin tulkittua käyttäjän toimintoja. Moderaattorin ollessa 

lähellä käyttäjää, ja mahdollisesti hänen käyttämäänsä näyttöä, on hänellä 

parempi näkyvvys testitilanteen yksityiskohtiin. Haastavana puolena tässä 

asetelmassa on että moderaattorin täytyy olla tarkkana ettei omilla eleillään anna 

käyttäjälle tarpeettomia vinkkejä. [8, s. 125-129] 

 

Kuva 3.4 Testin moderaattori istuu käyttäjästä hieman takana ja sivulla. [10] 

Toisessa asetelmassa moderaattori tarkkailee testitilannetta toisesta huoneesta 

joko lasin läpi tai kameroiden avustuksella. Tällöin moderaattori ei omalla 

toiminnallaan voi antaa käyttäjälle tahattomia vinkkejä, jotka vääristäisivät 

testituloksia. Käyttäjät esittävät myös vähemmän kysymyksiä, kun moderaattori 

ei ole fyysisesti lähistöllä. Moderaattorin ollessa eri huoneessa hänen on myös 

helpompi olla vuorovaikutuksessa muiden käytettävyystestihenkilöiden kuten 

vierailijoiden ja tuotteen kehittäjien kanssa. [8,s.126-130] 

Testin moderaattorin tulisi välttää antamasta minkäänlaisia suuntaa antavia 

kommentteja tai vinkkejä testin aikana, vaikka käyttäjä joutuisi ongelmiin testin 

aikana. Tähän voi tehdä poikkeuksen, jos käyttäjä on niin jumissa ettei hän pääse 

ollenkaan eteenpäin, ja jos ongelman aiheuttaja on selvästi havaittu aiemmista 

testisessioista. Jos testiä valvoo useampi henkilö, tulee yksi heistä asettaa 

päämoderaattoriksi. Päämoderaattori on testin aikana ainoa joka saa puhua. Tällä 

vältetään käyttäjän hämmentämistä usealla ohjeistajalla. [20, s. 190-191] 
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Yksi tärkeimmistä käytettävyystestien menetelmistä on ääneen ajattelu (engl. 

Thinking Aloud). Tätä menetelmää käytettäessä testiä suorittava käyttäjä kertoo 

jatkuvasti mitä hänellä on mielessään. Perinteisesti ääneen ajattelua on käytetty 

psykologisissa tutkimuksissa. Tämän lisäksi ääneenajattelumenetelmä on 

todettu erittäin hyödylliseksi apuvälineeksi, kun tutkitaan ihmisten ja 

tietokoneiden välisiä käyttöliittymiä. Joskus käyttäjälle voi olla epäluontevaa 

pitää yllä jatkuvaa ääneen ajattelua. Tällöin moderaattori voi pitää puhetta yllä 

tämän kaltaisilla kysymyksillä: Mitä ajattelet nyt? Mitä tuo ilmoitus mielestäsi 

tarkoittaa? [8,s.72-73; 14,s.131; 20,s.195,197] 

Ääneenajattelumenetelmässä on monia hyviä puolia. Tätä menetelmää 

käytettäessä saadaan paljon kvalitatiivista informaatiota testattavasta 

järjestelmästä pienilläkin käyttäjälukumäärillä. Samalla järjestelmästä saadaan 

paljon selkokielisiä kommentteja, joita voidaan käyttää testin loppuraportissa. 

Käyttäjän ajatellessa ääneen saadaan myös hyvin selville, mitä he testin eri 

vaiheissa tekevät ja miksi. [20, s. 195-196] 

Ääneen ajattelun negatiivisena puolena on se, että se on joillekin käyttäjille 

hankalaa ja epäluonnollista. Tämän lisäksi se voi hidastaa testin suorittamista 

käyttäjän miettiessä miten hän muotoilisi ajatuksensa. Ääneen puhuessaan 

käyttäjät myös analysoivat tarkemmin tekemisiään, mikä saattaa johtaa 

tarkempaan työskentelyyn ja vähempiin tehtyihin virheisiin verrattuna 

tilanteeseen jossa käyttäjä työskentelisi hiljaa. [20, s. 196-197] 

Palaute 

Testin päätyttyä käyttäjälle tulisi antaa mahdollisuus antaa palautetta testiä 

koskien. Tämä palaute voidaan antaa kyselylomakkeella tai vapaassa muodossa. 

Tämän jälkeen voidaan vielä keskustella siitä, miten käyttäjän mielestä testiä 

voisi parantaa ja mitkä osat testistä olivat vaikeita ymmärtää. [20, s. 191] 
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3.4 Käytettävyystestin valvonta 

Käytettävyystestin valvonta ei ole helppoa. Hyväksi käytettävyystestin 

moderaattoriksi tuleminen edellyttää käytettävyystestauksen perusteiden 

tuntemusta, sujuvan vuorovaikutuksen ja hyvien välien pitämistä käyttäjän 

kanssa sekä paljon harjoitusta. 

Käytännölliseksi ohjenuoraksi käytettävyystestin moderointiin voidaan mainita 

seuraavat 10 kultaista sääntöä [8, s. 3, 7]: 

 Valitse kuinka olet vuorovaikutuksessa osallistujan kanssa sen mukaan, 

mikä on testin tarkoitus. 

 Kunnioita osallistujan oikeuksia. 

 Muista vastuusi tulevia käyttäjiä kohtaan. 

 Kunnioita osallistujan ammattitaitoa, mutta pidä testin hallinta itselläsi. 

 Käyttäydy ammattimaisesti. 

 Anna osallistujan puhua. 

 Intuitiosi voi haitata ja auttaa sinua. 

 Toimi neutraalisti. 

 Älä paljasta tietoa tahattomasti. 

 Pysy tarkkana. 

Valitse kuinka olet vuorovaikutuksessa osallistujan kanssa sen mukaan, 

mikä on testin tarkoitus. 

Suurin vaikutus käytettävyystestin valvomiseen on sillä miten moderaattori on 

vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa. Käytettävyystestin moderaattorin tulee 

toimia sen mukaan minkälainen käytettävyystesti on kyseessä. 

Jos testin tarkoitus on diagnosointi, tulee testissä selvittää testattavan asian hyvät 

ja huonot puolet. Tällöin moderaattorin on mahdollista olla aktiivisemmassa 

vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa, jotta saataisiin selville mitä käyttäjä 

ajattelee testin aikana ja selvitettäisiin mahdolliset ongelmakohdat. 

Jos testin tarkoitus on suorituskyvyn testaaminen, tulee moderaattorin 

minimoida vuorovaikutus käyttäjän kanssa. Suorituskykyä mitattaessa on 

tärkeää mitata mahdollisimman tarkasti eri tehtäviin kuluva aika. Näin ollen 

pienetkin hidasteet vääristävät testituloksia. Esimerkiksi ääneen ajattelukin voi 

aiheuttaa merkittävän tehtävään kuluvan ajan pitenemisen. 

Vertailutestissä vertaillaan kahden tai useamman tuotteen ominaisuuksia. 

Tällöin on tärkeää että moderaattori on aina mahdollisimman puolueeton. 

Puolueettomana pysyminen on äärimmäisen haastavaa varsinkin jos 

moderaattori joutuu antamaan käyttäjälle vinkkejä tai rohkaisuja testin 

etenemiseksi. Vertailutulokset voivat myös vääristyä, jos hän neuvoo 

testattavien tuotteiden käyttöä epätasaisesti. 

Testattavan tuotteen kehitysaste vaikuttaa myös oleellisesti vuorovaikutuksen 

määrään. Tuotteen ollessa aikaisessa kehitysasteessa (kuten prototyyppi), tulee 

moderaattorin olla aktiivisessa roolissa etsien muun muassa vaihtoehtoisia 
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kehityssuuntia tuotteelle. Interaktion määrää pystytään keventämään tuotteen 

ollessa valmis tai myöhemmässä kehitysvaiheessa. 

[8, s. 20-23] 

Kunnioita osallistujan oikeuksia. 

Käytettävyystestin järjestäjällä on eettisiä velvollisuksia testin suorittajia 

kohtaan. Testistä tulee suorittaa sovittu korvaus. Tämä korvaus tulee maksaa 

vaikka testiin osallistuja joutuisikin keskeyttämään testin jostain 

ennaltamääräämättömästä syystä. Testiin osallistujan tulee antaa lupa testin 

suorittamiseen. Hänelle tulee myös tehdä selväksi testin kulku, kuinka testistä 

saatua tietoa tullaan keräämään ja tallentamaan, ketkä seuraavat testiä sekä 

testausdatan ja osallistujan identiteetin salassapitovelvollisuus. 

Tämän lisäksi testissä tulisi aina pitää mielessä että testattavana on tuote eikä 

käyttäjä. Tällöin käyttäjän fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia on pidettävä 

korkeassa arvossa. Testitilanteissa käyttäjän fyysinen terveys on erittäin harvoin 

uhattuna, mutta käyttäjän psyykkinen hyvinvointi voi mahdollisesti rasittua 

stressaavissa tilanteissa. 

[8, s. 23-26] 

Muista vastuusi tulevia käyttäjiä kohtaan. 

Vaikkakin testin osallistujan hyvinvointi on tärkeä, ei käyttäjää tule hyysätä 

liikaa. Jokainen ongelma jonka parissa käyttäjä joutuu kamppailemaan ja virheet 

joita hän tekee, auttavat kehittämään ja korjaamaan testattavaa tuotetta. Se että 

käyttäjä tuskailee minuutteja tai jopa epäonnistuu tehtävänsä kanssa, on usein 

merkki käytettävyysongelmasta. [8, s. 26-28] 

Kunnioita osallistujan ammattitaitoa, mutta pidä testin hallinta itselläsi. 

Käytettävyystestiin valitut henkilöt osallistuvat testiin, koska ovat oman alansa 

eksperttejä ja pystyvät auttamaan tuotteen testauksessa. Vaikka heitä tulee 

kunnioittaa ammattilaisina, on kuitenkin tärkeää muistaa että testin 

moderaattorin tulee kuitenkin pitää kaikki langat käsissään. 

Moderaattorin tulee hallita testin logistiikka sekä pitää huolta testin sopivasta 

rytmityksestä. Samalla tulee olla itsevarma ja pitää yllä positiivista 

testausilmapiiriä. Testissä ilmeneviin yllättäviin tapahtumiin pitää myös 

varautua. Esimerkiksi testattavan ohjelmiston kaatuessa on toimittava 

itsevarmasti ja otettava selvää miten testiä pystytään jatkamaan mahdollisimman 

pienellä häiriöllä. Käytettävyystestissä voi myös ilmetä testaajan puolelta 

epätoivottua käytöstä. Tämä on harvinaista, mutta siihen tulee suhtautua 

vakavasti ja pitää huolta että asia ei tule jatkumaan. 

[8, s. 28-33] 
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Käyttäydy ammattimaisesti. 

Jotta käytettävyystestin moderaattori olisi tehokas ja saisi mahdollisimman 

paljon irti käyttäjästä testaustilanteesta, tulee hänen luoda tunnepohjainen yhteys 

käyttäjään. Rento ja kohtelias käytös, hymyileminen ja käyttäjän kanssa samalle 

tasolle tuleminen auttavat käyttäjää toimimaan luonnollisesti testitilanteessa. 

Muita samalla lailla auttavia toimintoja ovat käyttäjän nimen käyttäminen 

keskustelussa sekä hitaan ja moduloivan puhetyylin hallinta. 

Vastaavasti moderaattorin tulee välttää tasapaksun äänen ja hermostuneiden 

eleiden (kuten sormien naputuksen) käyttöä. Käyttäjälle tulee myös antaa 

riittävästi aikaa tehtävien tekoon eikä häntä saa hoputtaa. 

[8, s. 33-38] 

Anna osallistujan puhua. 

On tärkeää antaa käyttäjän puhua mahdollisimman paljon. Moderaattorin tulisi 

olla keskeyttämättä käyttäjää ja puhua vain kun on tarpeellista. Tällöin 

käyttäjälle annetaan parhaat mahdollisuudet välittää käyttökokemuksensa. 

Käyttäjän puhuessa mahdollisimman paljon ja luonnollisesti on myös 

mahdollista saada suoria lainauksia käytettävyystutkimusta varten. [8, s. 39-42] 

Intuitiosi voi haitata ja auttaa sinua. 

Testin aikana moderaattori voi usein tuntea empatiaa käyttäjää kohtaan. Tällöin 

moderaattori saattaa intuitiivisesti alkaa auttamaan käyttäjää testissä vastaan 

tulevien haasteiden kanssa. Tämä usein toimii käytettävyystestin tavoitteita 

vastaan siten että moderaattorin auttaessa käyttäjän oma puhemäärä vähenee. 

Samalla jää huomaamatta olisiko käyttäjä sanut haasteet ratkaistua itsenäisesti 

hetken kamppailun jälkeen. 

Kokeneet moderaattorit voivat taas luottaa enemmän omaan intuitioonsa 

käytettävyystestin läpiviennin aikana. Kokemuksen tuoman varmuuden mukana 

moderaattori voi esimerkiksi havaita tilanteita joissa voi poiketa testin 

säännöistä saavuttaakseen parhaan mahdollisen testituloksen. 

[8, s. 42] 
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Toimi neutraalisti. 

Moderaattorin on tärkeää pysyä neutraalina käytettävyystestin aikana. Jos 

moderaattori toimii puolueellisesti minkään seikan suhteen, testitulosten 

oikeellisuus vaarantuu. Testitulosten vaarantuessa herää kysymys koko 

käytettävyystutkimusten hyödyllisyydestä. Käytettävyystestissä tulisi siis 

huomioida seuraavat seikat: 

 Testin tehtävänannon tulisi olla mahdollisimman neutraali. 

 Testin aikana esitetyt kysymykset tulisivat olla puolueettomia. 

Kysymykset eivät saisi ilmentää moderaattorin omia mielipiteitä tai 

päätelmiä. Tämän voi toteuttaa esittämällä mahdollisimman avoimia 

kysymyksiä (open-ended question englanniksi). Vertaa kysymyksiä: 

“Piditkö tuotetta hyödyllisenä?” “Mitä mieltä olit tuoteesta?” 

 Käyttäjän esittämiin kysymyksiin tulisi myös vastata neutraalisti. Tämän 

voi toteuttaa kääntämällä kysymyksen ympäri. Esimerkiksi käyttäjän 

kysyessä “Teinkö sen oikein?” moderaattori voi vastata kyllä/ei 

vastauksen sijaan “Oliko tekemäsi ratkaisu oli mielestäsi oikea?” 

 Moderaattorin tulee olla antamatta ei-verbaalista palautetta 

käytettävyystestin aikana. Ei-verbaalista palautetta ovat esimerkiksi 

ilmeiden tai asennon muutokset tai muistiinpanojen tekeminen. Jos 

moderaattorin on tehtävä muistiinpanoja, olisi hyvä että niitä tehtäisiin 

usein. Tällöin käyttäjä ei voi yhdistää muistiinpanojen tekoa tiettyyn 

testitapahtumaan. 

[8, s. 43-46] 

Älä paljasta tietoa tahattomasti. 

Käytettävyystestissä tulisi välttää ylimääräisen informaation antamista 

käyttäjälle. Jos käyttäjä saa testin aikana tietoa mitä hän ei omin avuin saisi, 

saattaa testattava tuote vaikuttaa helpommalta käyttää kuin mitä se 

todellisuudessa on. 

Joissakin tilanteissa on perusteltua antaa käyttäjälle lisäinformaatiota ja auttaa 

häntä. Tällaisia tilanteita ovat: 

 Käyttäjä on jumissa suorittamassaan tehtävässä, mutta moderaattorin 

mielestä on mahdollista saada lisää hyödyllistä informaatiota jos käyttäjä 

pääsee tehtävässään eteenpäin. 

 Käyttäjä on testin aikana mennyt liian pitkälle väärään suuntaan. Tällöin 

moderaattorin on annettava neuvoja jotta käyttäjä pääsee jatkamaan 

testin suoritusta. 

 Moderaattori tietää jo ennalta mikä on käyttäjän havaitsema ongelma tai 

testissä käytettävä aika on rajattu ja moderaattori haluaa käyttäjän 

siirtyvän seuraavaan testitehtävään. 

[8, s. 46-48] 
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Pysy tarkkana. 

Moderaattorin kokemuksen ja rutiinien karttuessa saattaa hänen keskittymisensä 

herpaantua edellämainituiden kultaisten sääntöjen suhteen. Moderaattorin tulisi 

aina olla valppaana ja tarkkailla omaa suoritustaan. Tämän lisäksi hänen on 

hyödyllistä harjoitella taitojaan kollegoidensa kanssa tai videoida omia 

moderointisuorituksia, jotta mahdolliset pinttyneet huonot tavat saataisiin 

karsittua pois. [8, s. 48-49]  
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4 Järjestelmän testaus 

Tutkittavan rakennuksen tietomallinnusohjelmiston (Autodesk Revit 2016) 

käytettävyystestauksen tavoitteena on Autodesk Revit:in käytettävyyden 

tutkiminen maanalaisten rakennusten suunnittelussa, sekä Rockplanin 

tietomallinnusprosessin parantaminen. Rockplanin henkilöstössä on neljä 

henkilöä joilla on niin kattava kokemus Autodesk Revit ohjelmiston käytöstä, 

että heidän osallistumistaan käytettävyystestiin voidaan pitää perusteltuna. 

Näistä neljästä henkilöstä kolme osallistui käytettävyystestiin ja yksi kokeili 

käytettävyystestin toimivuutta ennen virallista testiä. Käytettävyystestauksen 

ensimmäisenä osiona suoritettiin kyselytutkimus, jossa kartoitettiin testiin 

osallistujien kokemuksia ja tuntemuksia tutkitun ohjelmiston käytöstä 

tavanomaisissa työtehtävissään. Tämän jälkeen suoritettiin noin tunnin kestävä 

käytettävyystestaus, jossa käyttäjät tekivät annettujen lähtötietojen perusteella 

maanalaisen rakennuksen osasta tietomallin. 

4.1 Testattavan järjestelmän selostus 

Tutkittava tietomallinnusohjelmisto on alunperin kehitetty maanpäällisten 

rakennusten suunnitteluun. Tämän perusoletuksen pohjalta onkin 

ymmärrettävää, että ohjelmiston työkalut soveltuvat erinomaisesti tämän 

kaltaiseen suunnittelutyöhön. Revitillä suunniteltaessa tietomalliin määritellään 

rakennuksen korkoasemiin sopivia kerroksia kuten talon perustukset tai 

rakennuksen kerrosten lattiatasot. Näihin kerroksiin määritellään seinät, ovet, 

ikkunat ja muut rakenteet. Määriteltyjen kerrosten vaaka- ja pystyleikkauksien 

sekä muiden mallista saatujen näkymien avulla hallitaan suunniteltavien 

objektien ominaisuuksia. 

 

Kuva 4.1 Autodesk Revit ohjelmistoa hallitaan käyttäjän valitsemista leikkauksista ja muista näkymistä. 
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Kuva 4.2 Talon kerroksiin perustuva suunnittelutapa soveltuuu hyvin maanpäällisiin rakennuksiin. [4] 

Kappaleessa 2.2 Maanalaisten rakennusten suunnittelun erityispiirteet käytiin 

läpi asioita jotka vaikuttavat siihen, että perinteisten maanpäällisten rakennusten 

tietomallintamiseen soveltuvat työkalut eivät ole optimaalisia maanalaisten 

rakennusten tietomallintamiseen. Maanalaisten tilojen geometria on suurin 

tietomallintamiseen liittyvä haaste. Tilojen kaltevuus ja kattojen 

holvikaarirakenne hankaloittavat kerroslähtökohtaistä suunnittelua. 

Maanalaisten tilojen katon mallintaminen ei onnistu suoraan Revit:in 

kattotyökalulla. 

Rockplan:illa maanalaisten tilojen hankalien geometristen muotojen 

suunnittelua on lähestytty Revitin massatyökalun ja referenssitasojen avulla. 

Referenssitasot ovat työskentelytasoja, joita voidaan asettaa tietomalliin 

käyttäjän määrittelemään paikkaan ja asentoon (Kuva 4.3). 
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Kuva 4.3 Referenssitason käyttö maanalaisen tilan geometrian luonnissa Autodesk Revit ohjelmalla. 

Käyttäjä pystyy tämän jälkeen piirtämään viivoja tai asettelemaan objekteja 

määrittelemälleen referenssitasolle. Massatyökalulla pystytään luomaan 

vapaamuotoisia objekteja pursottamalla referenssitasolle piirretyn profiiliviivan 

määrittelemiä kappaleita. 

Kun manaalaisen tilan määrittävät massakappaleet on muodostettu, käyttäjän on 

mahdollista mallintaa tilan seinät ja katto Wall by Face ja Roof by Face 

työkaluilla. Massakappaleiden toimiessa apuvälineinä maanalaisten tilojen 

seinien ja kattojen mallintamisessa on kuitenkin huomattava, että tämä tuo 

suunnitteluun yhden ylimääräisen työvaiheen lisää verrattuna maanpäällisten 

rakennusten suunnitteluun. Tämä ylimääräinen työvaihe kertaantuu myös joka 

kerta kun suunnitelmiin tehdään muutos ja tekee näin suunnittelusta työläämpää. 

4.2 Haastattelun toteutus 

Käytettävyystutkimukseen osallistuville Revitin käyttäjille pidettiin ennen 

käytettävyystestiä kyselytutkimus, jossa selvitettiin heidän henkilökohtaisia 

kokemuksiaan tutkitusta ohjelmistosta tietomallinnustyökaluna sekä Rockplanin 

tietomallinnusmenetelmistä. Näiden kyselytutkimusten tuloksia voitiin käyttää 

avuksi suunniteltaessa tulevaa käytettävyystestiä. Käytettävyystestin 

onnistumisen kannalta oli tärkeää, että kyselytutkimuksessa osattiin kysyä 

oikeita kysymyksiä. Tällöin saataisiin selville mitä tulevassa 

käytettävyystestissä kannattaa tutkia. 

Tutkimuksen käyttöön oli mahdollista käyttää resursseina Rockplanin tiloja, 

laitteistoja sekä haastattelun osallistuvien henkilöiden työaikaa. Rockplan 

suhtautui kyselytutkimukseen yrityksen kehitystoimintana ja asennoituivat 
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tähän kuluvaan aikaan erittäin suopeasti. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa 

kyselytutkimuksen kestoksi henkilöä kohti arvioitiin noin puoli tuntia. 

Haastattelumenetelmäksi valittiin luvussa 3.2 käsitelty henkilökohtainen 

haastattelu, koska sekä haastateltavat että haastattelija olivat virka-aikana töissä 

samoissa yrityksen tiloissa. Haastatteluajankohdat saatiin näin ollen sovittua 

erittäin helposti. Kyselytutkimuksen tyypiksi valittiin kvalitatiivinen eli 

laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus valittiin, koska haluttiin havaita 

maanalaisten rakennusten tietomallintamiseen liittyviä käyttäjien mielipiteitä 

sekä Revit:in käyttäjille muodostuneita käyttäytymismalleja. Tämän lisäksi 

käytettävyysttukimukseen osallistujien määrän ollessa hyvin pieni (kolme), ei 

kvantitatiivisen tutkimuksen tulosten tilastollisessa analysoinnissa olisi 

mielekästä. 

Käytettävyystutkimuksessa käytetty haastattelu löytyy liitteestä E. 

4.3 Haastattelun tulokset 

Käytettävyystestiin osallistujien kokemukset Autodesk Revit ohjelmiston 

käytöstä vaihtelivat yhdestä kymmeneen vuoden välillä. Kokemusta 

maanalaisten rakennennusten suunnittelusta tällä työkalulla oli yhdestä kahteen 

vuotta. Kaksi kolmesta vastaajasta olivat kuitenkin viime aikoina olleet mukana 

sellaisissa projekteissa tai tehneet sellaisia työtehtäviä, että heidän Revitin 

käyttönsä on vähentynyt tuntuvasti. 

Haastattelussa Revitin tärkeimmiksi työkaluiksi käyttäjät mainitsivat juuri ne 

työkalut joiden avulla on mahdollista muodostaa maanalaisille rakennuksille 

ominaisia geometrioita. Tämä ei ole lainkaan yllättävää, mutta on tärkeää tietoa 

tulevan käytettävyystestin näkökannalta. Kaikki haastatelluista mainitsivat 

tärkeimmiksi työkaluiksi massatyökalun ja referenssitasot. Muita mainittuja 

työkaluja olivat Wall by Face, leikkausnäkymät, näkyvyysasetukset (visibility 

settings) ja family editori. 

Haastattelun toisessa, kolmannessa ja neljännessä käyttökokemuksia koskevissa 

kysymyksissä käsiteltiin niitä ongelmia joita käyttäjä on kokenut Revitillä 

työskennellessään. Kaksi vastaajista oli sitä mieltä että Revit:iä käyttäessään he 

saavat loppujen lopuksi haluamansa suunnitelman aikaan, mutta valmistuneet 

suunnitelmat eivät vielä ole täydellisiä tai että niiden tekemiseen menee paljon 

aikaa. Kolmas oli sitä mieltä, että piirustusten lopputuloksen laadun ollessa 

toistaiseksi huonompi kuin perinteissessä CAD-suunnittelussa, hän ei voi sanoa 

suunnitelmia onnistuneiksi. 

Revit:illä tietomallia mallintaessa suurimpina haasteina koettiin asioita, jotka 

liittyvät suoraan maanalaisten tunneligeometrioiden ja näihin liittyvien objektien 

luontiin. Tämä on tärkeä ja huolestuttava tulos, sillä jos käyttäjät kokevat juuri 

niiden seikkojen ja työkalujen parissa työskentelyn hankalaksi, joita he käyttävät 

töissään suurimman osan aikaa, on helppoa päätellä tämän vaikuttavan 

negatiivisesti Revitin käytettävyyteen maanalaisten rakennusten suunnittelussa. 

Käyttäjät mainitsivat ongelmakohdiksi monimutkaisten tunneliristeyksien 

mallintamisen hitauden ja massojen liittämisen, Wall by Face työkalulla luotujen 
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objektien toisiinsa liittymisen epäsiisteyden sekä vaakaleikkausnäkymien 

esittämisen kaltevien lattioiden kohdalla. Ongelmia aiheuttaa erityisesti 

massakappaleiden yhdistäminen joilla on särmä samassa paikassa (Kuva 4.4).   

 

Kuva 4.4 ongelmatilanne yhdistettäessä kahta kappaletta joilla on yhteinen särmä 

Kysymykseen “Mitä haluaisit nähdä Revit:issä parannettavan, jotta maanalaisten 

rakennusten suunnittelusta tulisi tehokkaampaa?” tuli seuraavia ehdotuksia: 

- AutoCAD Civil 3D ohjelmistossa olevien väylänrakennustyökalujen 

tapaisen ominaisuuden sisällyttäminen Revit:iin, jotta tunnelien 

mallintaminen tulisi helpommaksi. Samalla tunnelien tilavuuksien 

raportointi helpottuisi. 

- Revit projektikoordinaattien ja maantieteellisten koordinaattien välisten 

suhteiden hallinta tulisi saada selkeämmäksi ja helpommaksi. Varsinkin 

niin sanotuissa pitkissä koordinaateissa olevien lähtötietojen liittäminen 

Revit projektiin on usein hankalaa. 

- Wall by Face työkalulla tehtyjen tunnelien seinien yhtymäkohtiin tulisi 

saada parempi kontrolli, jotta reunat saataisiin siistin näköisiksi. 

- Massojenluontityökaluja tulisi kehittää. Varsinkin kappaleiden 

yhdistämisessä on usein ongelmia. 

- Kaltevien ja kaartavien lattioiden luonti ja kontrollointi tulisi olla 

helpompaa. Tällä hetkellä lattiaa joka on kalteva ja kaartaa, ei voi 

ollenkaan luoda lattiatyökalulla. Näissä tilanteissa joudutaan kiertämään 

ohjelman puutetta käyttämällä lattian mallintamiseen seinää, kattoa tai 

ramppia. 

Kysyttäessä mielipidettä mitä voitaisiin parantaa Rockplanin 

sunnitteluprosessissa jotta se tehostuisi, yleisin vastaus oli että yhtiössä 

tarvittaisiin lisää Revit:in käytön osaavia ihmisiä. Vastauksien mukaan tällä 

hetkellä Revit tietomallintamista osaavia on liian vähän. Toivottiin että useampi 

ihminen osaisi avata ja käsitellä tietomalleja edes jossain määrin. Tällöin 

saatettaisiin päästä eroon tehottomasta työskentelytavasta jossa suunnittelua 

tehdään sekä vanhoilla CAD-ohjelmistoilla (luonnostelu) että nykyisillä 

tietomallinnusohjelmistoilla rinnakkain. 
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Tietomallinnuksen toimintamallin selkeytys ja yhtenäistäminen tuli myös esiin 

kehitysehdotuksena. Toivottiin talon sisäistä standardia tai suunnitteluohjetta, 

jotta kaikki suunnittelijat tekisivät mallintamista samaan tapaan. Tällöin mallit 

saisi pidettyä siisteinä ja eri suunnittelijoiden välinen työskentely tehostuisi. 

Kyselyn lopussa olevassa vapaassa kommenttiosassa kommentoitiin Revitin 

olevan hyödyllinen työkalu, mutta että siinä on vielä paljon kehitettävää 

maanalaisten rakentamisen mallintamisen osalta. Kommentoitiin myös, että ala 

tietomallinnustarpeisiin ei vielä ole yhtä ainoaa täydellistä työkalua. 

Tutustumista Dynamon kaltaiseen Revit:in ulkopuoliseen ohjelmistoon 

suositeltiin. Mainittakoon että Dynamo on sisällytetty Revit:in version 2017, 

mutta se puuttuu vielä versiosta 2016 joka oli Rockplanilla käytössä 

käytettävyystestauksen aikana. 

4.4 Testin toteutus 

Tärkeimpänä ohjenuorana käytettävyystestin suunnittelussa olivat diplomityön 

tavoitteet, eli Revit:in käytettävyyden tutkiminen maanalaisten rakennusten 

suunnittelussa ja Rockplanin tietomallinnusprosessin parantaminen. Tämän 

jälkeen seuraava testin suunnittelua ohjaava seikka oli testiä edeltäneen 

käyttäjäkyselyn tulokset. 

 

Kuva 4.5 Testauksessa käytetty järjestelmä 

Käytettävyystestin ympäristöksi valittiin Rockplanin toimistotilat. Tämä siitä 

syystä, että käytettävyyslaboratorioiden tai tutkimuslaitosten kaltaiset testitilat 

olisivat täysin diplomityön budjetin ulkopuolella. Muita hyviä puolia tässä 

testipaikassa olisi se, että kenenkään testiin osallistujista ei tarvitsisi matkustaa 

testipaikalle, testiin vaadittavat koneet ja työkalut olisivat valmiiksi asennettuina 

testipisteessä ja käyttäjien olisi helppo käyttää omia itselleen tutuksi tulleita 

laitteistoja testin aikana. Käytettävyystesti suoritettiin nollabudjetilla. Ainoana 

kustannuksena voidaan laskea yrityksen työntekijöiden testiin kuluttama aika, 

joka arvioitiin noin tunniksi henkilöä kohden. 
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Kuva 4.6 Testaustilanne 

Koska testi suoritettiin Rockplanin yrityksen tiloissa, luvussa 3.3 esitetyistä 

moderointiasetelmista se, jossa moderaattori on käyttäjän kanssa samassa tilassa, 

oli ainoa vaihtoehto. Kuva 4.5 ja Kuva 4.6 esittävät testauksessa käytetyn 

järjestelmän. Testin alussa käyttäjälle oli valmiiksi avattu oikeanpuoleiseen 

näyttöön tarvittava ohjelmisto. Vasemmanpuoleisessa näytössä oli auki testin 

ohjeistus sekä ikkuna, missä näkyivät kaikki tarpeelliset tiedostot. Näiden 

tiedostojen sisältö on nähtävillä liitteissä A-D. 

Käyttäjän sivulla oli kamera jolla videokuvattiin käyttäjän näyttöä ja näin saatiin 

tallennettua käyttäjän testisuoritus. Testissä käyttäjää ohjeistetiin ajattelemaan 

ääneen koko testin ajan. Tällöin videolle tallentuivat myös käyttäjän ajatukset ja 

videotallenteesta olisi jälkeenpäin helpompi analysoida mitä käyttäjä yrittää 

testin eri vaiheissa tehdä. 

Testi pyrittiin rakentamaan siten, että käyttäjien mainitsevat ongelmakohdat 

(luku 4.3) ja heidän tärkeimmiksi luokittelemiensa työkalujen käytettävyys tulisi 

mahdollisimman hyvin esiin. Erityisesti maanalaisten tilojen vaativan 

geometrian mallinnus sekä massakappaleiden yhdistäminen määriteltiin 

tärkeiksi testattaviksi asioiksi. Testissä mallinnettavan maanalaisen tilan tulisi 

sisältää kaltevia lattioita, epäsymmetrisiä louhintaprofiileita sekä kaltevia ja 

samaan aikaan kaartavia tunneleita. Luvussa 2.2 esiteltyjen maanalaisen 

suunnittelun osa-alueista testi toteutettiin kalliorakennussuunnittelun 

näkökulmasta. 

Käytettävyystestissä mallinnettavaan tilaan otettiin mallia Rockplanin 

aiemmasta kalliorakentamisprojektista. Tällöin testitehtävät vastasivat 

mahdollisimman hyvin käyttäjien oikeita työtehtäviä. Käytettävät 
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louhintaprofiilit (liitteet B ja C) olivat samoja kuin oikeassa jo läpiviedyssä 

projektissa. Profiileja samoin kuin alueen pohjapiirustusta yksinkertaistetiin ja 

siivottiin hieman, jotta niissä ei olisi testin kannalta epäoleellista tietoa.   

 

Kuva 4.7 Testitehtävän mukaan mallinnettu tilakappale 

Testin ensimmäisen osan suunniteltiin etenevän siten, että käyttäjä mallintaa 

massatyökalulla kallioon louhittavan tilan (Kuva 4.7). Tämän jälkeen käyttäjä 

lisää louhintaprofiileissa määritellyllä tavalla kallioseinien ja kattojen 

lujitukseksi ruiskubetonipinnat (Kuva 4.8). Ruiskubetonipinnat mallinnettaisiin 

aiemmin tehtyä massakappaletta hyväksi käyttäen Wall-by-Face työkalulla. 

 

Kuva 4.8 Maanalaisen tilan seiniin ja kattoon lisätyt ruiskubetonipinnat 
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Kuva 4.9 Tilan ulkopuolle mallinnettu louhintatoleranssi 

Tämän jälkeen tietomalliin lisättäisiin louhittavan tilan ulkopinnoille louhinnan 

suurinta sallittua poikkeamaa kuvaava louhintatoleranssi. 

Testin toisessa osassa mallinnettuun suunnitelmaan tulisi kaksi yksinkertaista 

muutosta. Yhtä louhintaprofiileista madallettaisiin ja yhdessä pisteessä tunnelin 

pohjan korkeusasemaa laskettaisiin. Tässä osassa saataisiin siten testattua miten 

käyttäjät tekevät jo mallinnettuun maanalaisen tilaan muutoksia. 
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4.5 Käytettävyystestien analysointi ja tulokset 

Käytettävyystestin ohjeistukset luettuaan käyttäjät alkoivat mallintamaan 

maanalaisen rakennuksen tilaa luvussa 4.1 esitetyllä tavalla. 

 

Kuva 4.10 Maanalaista louhittua tilaa kuvaavan massakappaleen profiilin piirto. Massakappale 

pursoitetaan joko yhtä profiilia käyttäen tai määrittelemällä kappaleen molemmat päädyt erikseen – 

mahdollisesti erilaisilla profiileilla. 

Jokainen käyttäjistä aloitti testin ensimmäisen osan (Liite F, Part 1) 

pohjapiirustusluonnoksen liittämisellä projektitiedoston pohjatasolle. Tämän 

jälkeen he määrittelivät pohjatasolle pystysuorat referenssitasot ja 

poikkileikkausnäkymät niihin kohtiin missä näkivät ne massaobjektien luontia 

varten tarpeellisiksi. Kaikien käyttäjien tietomallinnus kulki siinä määrin 

samojen suurien linjojen mukaan, että heidän työskentelyvaiheistaan voitiin 

tehdä havainnollistava vuokaavio (Kuva 4.11). 
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Kuva 4.11 Vuokaavio käytettävyystestiin osallistujien työtavasta mallintaa maanalaisen tilan geometrian 

määrittelevää massaobjektia. 

Moderaattorin näkökulmasta työtapa jolla maanalaiset tilat saatiin Revitillä 

mallinnettua vaikutti vaivalloiselta. Sen sijaan että käyttäjät saisivat 

suunnittelutyössä käyttöönsä tietomallintamisen tehokkuuden samoin kuin 

maanpäällisten rakennusten suunnittelussa, suurin osa työajasta kului 

maanalaisen tilan muotoa määrittävien massakappaleiden yksityiskohtaiseen 

muokkaukseen. Käyttäjät joutuivat testin aikana keskittymään työn teossaan 

muun muassa tämänkaltaisiin yksityiskohtiin: 

 Kuinka monta millimetriä louhintaprofiili on tietomallissa määriteltyä 

kerrosta korkeammalla? Ongelmaa purettiin erillisellä laskimella. 

 Onko jokin referenssitaso täsmälleen oikeassa suunnassa? 

 Miksi risteyksessä kohtaavat seinät eivät liity toisiinsa oikein? 

 Joudutaan käyttämään seinäobjektia tunnelin lattian mallintamiseen, 

koska lattian mallinnusta varten oleva Floor by Face työkalu ei toimi 

samalla logiikalla kuin Wall by Face työkalu. 

 Kahteen suuntaan kaltevan lattian mallinnus lattiatyökalulla on 

hankalaa. Ongelma ratkaistiin säätämällä manuaalisesti lattian kaikkien 

neljän kulman korkeusasemaa halutuksi. Haluttu korko laskettiin 

erillisellä laskimella. 
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Kuva 4.12 Käytettävyystestissä toistui ongelma Wall-by-Face työkalulla mallinnettujen seinäelementtien 

puutteellisessa toisiinsa liittymisessä. 

Koska käyttäjät joutuivat tietomallintamisen aikana jatkuvasti muokkaamaan 

pieniä yksityiskohtia, oli virheiden sattuminen hyvin todennäköistä. Virheen 

sattuessa testissä käyttäjät huomasivat kaikki heille sattuneet virheensä ennen 

kuin olivat edenneet mallintamisessa niin pitkälle että moderaattori joutui 

puuttumaan tilanteeseen. Useat virheistä käyttäjät saivat korjattua nopeasti. Osa 

virheistä oli sellaisia, että niiden korjaamisessa olisi mennyt huomattavasti 

aikaa, mutta virhe ei estäisi testin eteenpäin jatkamista. Tämän kaltaisissa 

tapauksissa riitti se, että moderaattori kysyi miten käyttäjä olisi korjannut 

virheensä. Tämän jälkeen testissä jatkettiin eteenpäin. 

Käytettävyystestiä edeltävässä käyttäjille suoritetussa haastattelussa selvinneet 

mallintamishaasteet (luku 4.3) tulivat ilmi itse testissäkin. Monimutkaisten 

risteysgeometrioiden hallinta ja kappaleiden yhteen liittäminen oli työlästä. 

Myös paljon käytetyllä ja haastattelussakin mainitulla Wall by Face työkalulla 

mallinnettujen seinäobjektien toisiinsa liittymisen kanssa oli ongelmia (Kuva 

4.12). 



Luku 4 Järjestelmän testaus 

43 

 

 

Kuva 4.13 Katkaisemalla massakappaleen profiilin määrittelevä viiva (tässä ympyröiden kohdalta) 

saadaan massakappaleen pystysuora pinta jaettua samansuuntaisiin osiin. Tällöin muodostuvia 

samansuuntaisia pintoja pystyy käsittelemään erikseen Wall by Face työkalulla. 

Testin aikana kaikille käyttäjille sattui sama massakappaleen muotoiluun liittyvä 

virhe. Tämä virhe tapahtui aiemmin esitetyn vuokaavion vaaleanpunaisella 

korostetussa vaiheessa (Kuva 4.11). Käyttäjät mallinsivat kallioseiniä lujittavan 

ruiskubetonirakenteen jatkuvan kalliotilan pohjaan saakka, vaikka näin ei ole 

(Liite B & Liite C). Tältä olisi voitu välttyä jos käyttäjät olisivat jakaneet 

massakappaleen profiilia määrittelevän viivan kahteen osaan siitä kohtaa missä 

ruiskubetonirakenne tulisi loppumaan (Kuva 4.13). Näin toimittaessa 

massakappaleen pystysuorat pinnat tulevat jaettua kahteen osaan ja Wall by Face 

työkalulla pystytään helposti määrittelemään seinäobjektit erikseen molempien 

osien mukaan (Kuva 4.14). Syytä miksi tämä virhe tapahtui voidaan etsiä 

kahdelta suunnalta, jotka molemmat liittyvät ohjeistukseen. Joko tämän 

käytettävyystestin ohjeistus olisi voinut olla selkeämpi, jotta käyttäjät olisivat 

kiinnittänet annettujen louhintaprofiileiden yksityiskohtiin enemmän huomiota, 

tai Rockplanilla tulisi kiinnittää enemmän huomiota yrityksen sisäisiin 

mallinnusohjeisiin tehtävien rutinoitumiseksi. 
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Kuva 4.14 ruiskubetonipinta kahteen osaan jaetun pinnan avulla mallinnettuna 

Testin toisessa osassa (Liite F, Part 2) käyttäjien tuli muokata mallintamaansa 

maanalaista tilaa siten, että toista käytetyistä louhintaprofiileista madallettiin 

100:lla millillä ja yhtä tilan lattiapisteistä laskettiin alaspäin 150 millimetriä. 

Käyttäjät toteuttivat muutokset siten, että he avasivat uudelleen tekemänsä 

massakappaleet yksi kerrallaan ja piirsivät manuaalisesti niiden 

massakappaleiden profiilit uudelleen joita muutos koski (Kuva 4.11 

vaaleanpunaisella korostetut työvaiheet). 

Tämän jälkeen käyttäjät päivittivät vanhojen massakappaleiden mukaan 

mallinnetut ruiskubetoni- ja louhintatoleranssiobjektit vastaamaan muokattuja 

massakappaleita. Revitissä löytyy työkalu Update to Face jota käyttämällä Wall 

by Face työkalulla tehtyjä seiniä voi automaattisesti päivittää vastaamaan 

muokatun massan uutta geometriaa. Tämä työkalu ei valitettavasti usein toimi 

oikein testissä käytettyjen kaltaisten geometrioiden kanssa. Kaksi kolmesta 

käyttäjästä päätyikin testin aikana poistamaan kaikki testin ensimmäisessä 

osassa määritellyt seinäobjektit ja mallintamaan ne uudestaan alusta asti. 

Testin toisesessa osassa tietomalliin tehtyihin muutoksiin kului huomattavasti 

aikaa. Vaikka muutokset olivat periaatteessa yksinkertaisia ja malli oli jo 

kertaalleen määritelty, muutoksien tekoon kului käyttäjiltä aikaa 15 minuuttia 

(20% käyttäjän testin kokonaiskestosta), 14 minuuttia (20% käyttäjän testin 

kokonaiskestosta) ja 30 minuuttia (33% käyttäjän testin kokonaiskestosta). 

Tämä on todella merkittävä rahallinen ja ajallinen kulu yritykselle, jos testissä 

muutoksiin kuluneet ajat vastaavat prosentuaalisesti suuruusluokaltaan 

yrityksen projektityössä mallin muutoksiin kuluvaa aikaa.  
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Testiin osallistujilta kului testin suorittamiseen aikaa vähimmillään 70 minuuttia 

ja enimmillään 85 minuuttia. Tämä oli hieman enemmän kuin testiin suunniteltu 

yksi tunti, mutta testin jälkeen annettujen palautteiden mukaan käyttäjät pitivät 

testin pituutta sopivana. Yhden käyttäjän mukaan testi ei myöskään olisi 

mitenkään voinut olla lyhyempi, jotta kaikki tarpeelliset testattavat seikat olisi 

voitu käydä läpi. 

Yksi käyttäjistä kertoi palautteessaan, että hänestä ei ollut mukavaa kun 

testitilanteessa katseltiin hänen työskentelyään. Tämän takia hän tunsi olonsa 

testin aikana hermostuneeksi ja levottomaksi eikä hän pystynyt samaan 

suoritukseen kuin normaalisti. Hän kertoi jopa valinneensa epäoptimaalisia 

työskentelytapoja testissä tämän takia. Edellä mainittu tapahtuma oli 

käytettävyystestin kannalta haitallista ja vaikutti luultavimmin testin tuloksiin 

negatiivisesti. Tältä tilanteelta oltaisiin ehkä voitu välttyä, jos käytettävyystestin 

moderaattori olisi ollut kokeneempi ja saanut luotua testitilanteeseen 

rennomman ja paremmin oikeaa työtilannetta vastaavan ilmapiirin. 

Edellämainitulta ikävältä tilanteelta olisi voitu välttyä, jos käytettävyystestiä 

suunniteltaessa olisi valittu moderointitavaksi luvussa 3.3 esitetty asetelma, 

missä moderaattori tarkkailee käyttäjää eri tilasta joko kameroiden tai ikkunan 

välityksellä. Eri moderointiasetelmien paremmuuteen saattavat vaikuttaa myös 

henkilökohtaiset ja kulttuurilliset erot kuten luvussa 3.1 käytiin läpi. 

Palautteessa kerrottiin testin vastanneen oikeita projektityöskentelyssä vastaan 

tulevia työtehtäviä ja ongelmatilanteita. Käyttäjät pitivät testin ohjeistusta 

selkeänä. Toisaalta, jos tehtävien taustalla olisi ollut oikea projekti, olisi 

vaadittavan lopputuloksen ymmärtäminen ollut vielä helpompaa. 

Palautteen lopussa olevassa vapaassa kommentointiosiossa mainittiin testin 

toisen osan (Liite F, Part 2), missä tehtiin jo mallinnettuun tietomallin osaan 

muutoksia, kaltaisten tehtävien toistuvan usein projektityöskentelyssä. Tämän 

kaltaisten muutosten teko nykyisellä ohjelmistolla ja mallintamistavalla 

maanalaisten rakennusten tietomalliin kerrottiin olevan pitkä ja vaivalloinen 

prosessi. Testissä käytystä ääneen ajattelumetodista kerrottiin, että siihen tottui 

helposti ja sen ei uskottu hidastaneen työskentelyä. Negatiivisena asiana 

käyttäjien kommentointiosiossa tuli ilmi, että heidän itsevarmuutensa ja 

rutiininsa Revitin käytössä oli laskenut, koska heillä oli ohjelman käytössä 

taukoa.  

Luvussa 4.3 todettujen haastattelutulosten ja käytettävyystestissä tehtyjen 

havaintojen perusteella voidaan todeta, että toistuvat ja paljon ponnisteluja 

vaativat työvaiheet heikentävät Revit:in käytettävyyttä ja tekevät 

tietomallintamisesta työlästä ja tehotonta. Tämän lisäksi paljon manuaalista 

säätämistä vaativat työvaiheet lisäävät virheriskiä. Virheiden tapahtumista ja 

suunnittelijoiden kesken mahdollisesti epäkonsistenssia mallinnustapaa olisi 

mahdollista välttää kehittämällä käyttäjähaastattelussakin ilmi tullutta yrityksen 

sisäistä mallinnusohjetta. Seuraavaksi esitellään parannusehdotus 

käytettävyystestissä havaittuun mallintamisprosessiin (katso s. 41, Kuva 4.11). 

Käytettävyystestin aikana suurin osa käyttäjien työajasta kului 

massageometrioiden toistuvaan määrittelemiseen ja louhintaprofiilien 
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piirtämiseen. Olisi siis erittäin hyödyllistä jos käyttäjien tekemiä toistuvia 

työvaiheita saisi jotenkin automatisoitua. 

 

Kuva 4.15 louhintaprofiileja kuvaavien familyobjektien käyttö massakappaleiden mallintamisen apuna 

Tietomallinnustyöskentelyn tehostamiseksi ehdotetaan Revitistä löytyvien 

Family-objektien käyttöä louhintaprofiilien apuna. Family-objektit voivat pitää 

sisällään mitä tahansa Revit:illä luotuja muotoja. Käyttäjän kerran määriteltyä 

family-objektin, hän voi käyttää kyseistä objektia tietomallissaan useita kertoja. 

Jos family-objektiin tehdään muutos, päivittyy muutos automaattisesti 

samanlaisena jokaiseen tietomallissa olevaan objektin ilmentymään. 

Tietomallissa käytettävät louhintaprofiilit voidaan määritellä family-objekteiksi. 

Tällöin massojen mallintamisprosessi muuttuisi siten, että jokaiseen massaan ei 

pelkästään piirrettäisi massan muodon määrittäviä louhintaprofiileja, vaan 

louhintaprofiilit piirrettäisiin ensin family-objekteihinsa. Nämä family-objektit 

siirrettäisiin tietomalliin kohtiin mihin massakappaleet tulee mallintaa (Kuva 

4.15). Tämän jälkeen massakappaleen muoto voidaan lukita kiinni family-

objektissa oleviin louhintaprofiilin viivoihin. 



Luku 4 Järjestelmän testaus 

47 

 

 

Kuva 4.16 Vuokaavio ehdotetusta työskentelytavan muutoksesta Rockplanin massakappaleiden 

tietomallintamiseen. 

Yllä (Kuva 4.16) on esitetty ehdotettu family-objekteja käyttävä 

mallinnuskäytäntö. Vertaamalla sitä käytettävyystestissä havaittuun 

mallinnuskäytäntöön (katso s. 41, Kuva 4.11) huomataan, että uudessa 

mallinnuskäytännössä on yksi työvaihe enemmän. 
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Ehdotetun mallinnuskäytännön vahvuus on muutosten päivittämisen 

tehostumisessa. Taulukko 4.1 havainnollistaa käytettävyystestin toisen osan 

kaltaisten (Liite F, Part 2) muutosten aiheuttamien työmäärän vanhan 

menetelmän (s. 41, Kuva 4.11) ja uuden menetelmän (Kuva 4.16) välillä. 

Esimerkiksi jos suunniteltavan rakennuksen yhtä louhintaprofiilia muutetaan ja 

tämä muutos koskee kymmentä tietomallissa olevaa massakappaletta, vanhaa 

menetelmää soveltava käyttäjä joutuu muutoksia päivittääkseen tekemään 

vähintään 20 työvaihetta. Uuttä menetelmää käytettäessä vastaava muutos 

aiheuttaa kolmen työvaiheen urakan. 

Taulukko 4.1 Suunnitelmamuutoksesta aiheutuvan työmäärän vertailu vanhan ja uuden menetelmän välillä. 

Suunnitelmaan tehtävä muutos vanha menetelmä uusi menetelmä 

yhden louhintaprofiilin muuttaminen Vuokaavion vaaleanpunaisella 

korostettujen työvaiheiden teko 

jokaisen massaobjektin 

jokaiseen päätyyn jota muutos 

koskee. 

Vuokaavion vihreällä 

korostettujen työvaiheiden teko 

yhden kerran. 

yhden korkoaseman muutos Vuokaavion vaaleanpunaisella 

korostettujen työvaiheiden teko 

jokaisen massaobjektin päätyyn 

jota muutos koskee. 

Kyseisessä pisteessä olevien 

family-objektien nosto/lasku. 

(keltaisella korostettu työvaihe) 
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5 Yhteenveto 

Maanalaisten rakennusten suunnittelussa vaaditaan usein tietomallinnusta 

samaan tapaan kuin maanpäällisten rakennusten suunnittelussa. Maanalaisten 

kalliotilojen suunnitteluun ei kuitenkaan vielä ole tähän tarkoitukseen 

erikoistunutta ja Rockplan Ltd:n tarpeisiin täydellisesti soveltuvaa ohjelmistoa. 

Tämän takia suunnittelutyötä varten on täytynyt valita maanpäällisten 

rakennusten suunnitteluun tarkoitettu ohjelmisto Autodesk Revit ja kehittää 

työskentelytapoja joilla vaadittava tietomalli saadaan tuotettua.  

Maanalaisten rakennusten tietomallinnustyön haasteiden tutkimiseksi löydettiin 

kaksi menetelmää. Ensimmäisenä tutkimusmenetelmänä käytettiin 

käyttäjäkyselyä. Tällä kyselyllä selvitettiin Autodesk Revit:iä työkseen 

käyttävien henkilöiden kokemuksia tutkitusta tietomallinnusohjelmistosta sekä 

Rockplanin tietomallinnusmenetelmistä. Toisena tutkimusmenetelmänä 

käytettiin käytettävyystiä. Käytettävyystesti laadittiin siten, että se vastaisi 

normaalia projektityöskentelytilannetta. Käytettävyystestin suunnittelussa 

käytettiin avuksi aiemmin tehtyä käyttäjäkyselyä, jotta käyttäjien ilmoittamat 

ongelmat tulisivat testattua. 

Käyttäjäkyselyn ja käytettävyystestin tuloksien perusteella havaittiin 

suunnittelutyötä haittaavia ongelmia. Vaikka tietomalli saadaankin tuotettua, 

ohjelmiston käytettävyydessä tutkitun kaltaisessa suunnitteluprosessissa on 

vielä parantamisen varaa. Maanalaisten rakennusten muotojen mallintaminen on 

työlästä ja tehotonta. Käyttäjällä kuluu suunnittelutyöstä suurin osa aikaa 

rakennuksen muotoja määrittelevien geometrioiden muokkaukseen. Näiden 

muotojen luonti ja muokkaaminen vaatii monia työvaiheita. Näissä työvaihessa 

tapahtuu helposti virheitä. Tämän ongelman korjaamiseksi ehdotettiin 

menetelmää, jolla edellämainittujen geometrioiden muokkaaminen tehostuisi ja 

manuaalisen työn määrä vähenisi. Tässä työssä havaittuja ongelmakohtia 

voidaan toivottavasti käsitellä ohjelmistokehittäjien kanssa, jotta työkalusta 

saataisiin paremmin Rockplanin suunnitteluprosessiin sopiva. 

Käyttäjäkyselyn tuloksien mukaan perusteelliselle yrityksen sisäiselle 

tietomallinnusohjeelle olisi selkeää tarvetta, jotta suunnittelu tehostuisi ja jotta 

tietomallinnuskäytännöt olisivat yhtenäiset suunnittelijoiden välillä. 

Käytettävyystestissä havaittiin käyttäjien välillä hieman erilaisia ja 

epäoptimaalisia työskentelytapoja. Näistä seurasi testin aikana virheitä. Tässä 

suhteessa käytettävyystestauksen tulokset tukevat käyttäjäkyselyn tuloksia 

tarpeesta selkeälle tietomallinnusohjeelle. 
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Liite A 
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Liite B 
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Liite C 
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Liite D 
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Liite E 

I’m writing my thesis for Aalto yliopisto about using Autodesk Revit as a tool 

for designing underground buildings here at Rockplan. The goal of the thesis is 

to find out how well Revit accomplishes these goals. I’ll also study if something 

can be done to improve our work efficiency using Revit. 

The practical part of my thesis includes a survey and a usability test. 

This survey is held for our most adept Revit users and the information from it is 

used with the usability test to complete the usability study. All the information 

you’ll give here will be held confidential. 

 

Background information: 

What is your education/degree? 

How long have you been using Autodesk Revit in your work? 

How long have you been using Autodesk Revit in designing underground 

buildings? 

 

User Experiences: 

Describe the Revit tools that are most important to you when designing 

underground buildings. 

Are you always able to reach the desired designs when working with Revit? 

Describe the things you are not able to design with Revit. 

Describe the things that you’re able to design with Revit but require a lot of 

effort. 

What would you like to see improved in Revit to make designing underground 

buildings more efficient? 

What would you like to see improved in Rockplan design process to make it 

more efficient? 

Is there anything else you’d like to add on your experiences designing 

underground buildings with Revit? 
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Liite F 

- In this usability test assume you’re working on a regular work project. 

- Your task is to model part of an underground building using Autodesk 

Revit. 

- For this test it is enough to model the excavated space, excavation 

tolerance and shotcrete. 

- You’ll find all the support files you’ll need in the folder at the bottom 

of this screen. 

- In addition you’re required to speak aloud what you’re thinking about 

while working. This is called the ’think aloud’-method. 

- This test is divided into two parts. You’ll find instructions to Part 1 on 

the next page of this document and for Part 2 the page after that. 
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Part 1 

 

You have your Autodesk Revit project file already open on the right screen. As 

a starting point you’ve gotten a floor plan sketch called ’Sketch1.dwg’. That file 

has been opened in Autocad on your computer. 

Use the sketch and excavation profiles found in files ’prof 505.dwg’ and ’prof 

524.dwg’ to create your underground building design. The excavation profiles 

are asymmetrical. Direction of the profiles is shown in the floor plan. These 

excavation profiles have also been opened in Autocad on your computer. 

In the Revit project you’ll find following items premade for you: 

• wall, roof and floor types for excavation tolerance 400 mm, excavation 

tolerance 600 mm and shotcrete 100 mm 

• material (called Excavated Space) for your excavation mass 
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Part 2 

 

In this part some changes are needed for the project: 

• The roof of the excavation profile 524 needs to be lowered by 100 mm. 

You’ll find that profile in the ’prof 524 revision.dwg’ file. 

• The floor level of the tunnel needs to be altered. You’ll find this marked 

with revision cloud in ’Sketch2.dwg’ file. 
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Feedback 

 

Please let me know what you thought of the test. 

Did it correlate with your usual project tasks? 

Were the instructions clear? 

How was the lenght of the test? 

Anything else you’d like to add? 

 

 

 

 


