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1. Johdanto 

Työn tarkoitus 
Suomen väestön ikärakenteen vanhenemisen takia kysyntä esteettömille ympäris-
töille ja palveluille kasvaa huomattavaa vauhtia. Väestön ikääntyessä ihmisten eri-
tyistarpeiden määrä tulee kasvamaan, mikä tulisi huomioida asuntoja ja julkisia 
paikkoja suunniteltaessa. Kun ihmisten ympäristöstä tehdään esteetön, ihmiset 
voivat asua pidempään kotonaan. Tämä mahdollistaa suuret säästöt, sillä vaikka 
vanhus saisi 25 kertaa kotipalvelua ja 5 kertaa kotisairaanhoitoa kuukaudessa, on 
vanhainkodissa asuminen kaksi kertaa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla asumi-
nen kolme kertaa niin kallista kuin peruskorjatussa talossa asuminen (Saari, Åker-
blom & Sipiläinen 2002). 
 
Suomessa on nykyään noin 280 000 esteetöntä asuntoa mutta tarve vuoteen 2030 
mennessä on noin miljoona asuntoa. Tämä tarve perustuu Sosiaali- ja terveysminis-
teriön ja Kuntaliiton tavoitteeseen, että 92% 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona. 
Uustuotanto ei tähän riitä, vaan tarpeen kattamiseksi pitää peruskorjata olemassa 
olevia asuntoja täyttämään esteettömyysvaatimuksia. Esimerkiksi vanhoissa ker-
rostaloissa hissittömyys on yleinen ongelma, mutta kaikki uudetkaan kerrostalot 
eivät täytä vielä esteettömyysvaatimuksia laajasti ymmärrettynä. (Ympäristöminis-
teriön raportteja 16/2012). 
 
Yksi palvelu, joka tarjoaa tietoa esteettömästä suunnittelusta, on ARAn (Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus) ylläpitämä ARVI-tietokanta. ARVI-tietokantaan on 
aikaisemmin syvennytty Aalto-yliopistossa osana MONA-hanketta (Moniaistinen 
asuinympäristökokemus). Tutkimuksessa selvisi, että ARVI-tietokanta oli monille 
tuntematon ja sen tietoa pidettiin epäluotettavana. 
 
Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää kuinka nykyisen ARVI-tietokannan 
tietoaines saataisiin paremmin palvelua käyttävien ihmisten käyttöön ja kuinka 
tämä materiaali saadaan tukemaan rakennusluvan ja ARAn rahoituksen hakua. 
Diplomityön aikana suunnitellaan prototyyppejä, joita testataan testikäyttäjien 
kanssa. Prototyypeillä pyritään poistamaan aikaisemmissa tutkimuksissa havaitut 
käytettävyysongelmat ja kokeilemaan uusia ideoita. Diplomityön lopputuloksena 
luodaan käyttöliittymäehdotus ja määrittelydokumentti, joiden pohjalta palvelun 
rakentaminen voidaan aloittaa. 
 
Potentiaalisia käyttäjäryhmiä uudella palvelulla on useita, mutta tämän diplomi-
työn puitteissa keskitytään erityisesti arkkitehtien tarpeisiin. Huomiota kiinnite-
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tään kuntien rakennusvalvonnan ja ARAn tarpeisiin. Käyttäjäryhmien tarpeita sel-
vitetään aluksi tekemällä haastatteluja ja niiden jälkeen suorittamalla käytettävyys-
testejä prototyypeillä käyttäjäryhmän edustajien kanssa. Diplomityössä keskity-
tään rakennusprojektin alkupään suunnitteluun. 

Tutkimuskysymykset 
Tämän diplomityön aikana rakennetaan useita tietokoneella luotuja prototyyppejä, 
joita testataan käytettävyystesteillä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tutkia testeissä 
saadun palautteen määrää ja laatua. Näin ollen diplomityön aikana pyritään vas-
taamaan kahteen tutkimuskysymykseen: 
 

1. Kuinka prototyypin ulkonäkö vaikuttaa käytettävyystesteissä saatuihin tu-
loksiin? 

 
Prototyypin karkeustason vaikutusta saatuun palautteeseen on tutkittu, mutta yh-
tään tutkimusta ei löytynyt, jossa ainoana erona prototyyppien välillä olisi ulkonäön 
uskottavuus. Yleensä oletetaan, että karkeat prototyypit ovat toiminnallisuudeltaan 
vajavaisempia kuin hienostuneet prototyypit. Useissa prototypointiohjelmissa on 
mahdollisuus tehdä prototyypeistä sekä viimeistellyn näköisiä että luonnosmaisia 
(engl. sketchiness). Kummassakin tapauksessa itse toiminnallisuus pysyy samana 
ulkonäöstä riippumatta. Tämä tarjoaa loistavan mahdollisuuden testata samaa pro-
totyyppiä sekä viimeistellyn näköisenä että luonnosmaisena ja selvittää kuinka saa-
tu palaute eroaa, kun prototyyppien ainoana erona on ulkonäkö. 
 

2. Kuinka prototyyppi tukee testikäyttäjille ehdotettujen ominaisuuksien tar-
peen ja hyödyllisyyden arviointia sekä uusien ominaisuuksien ideointia? 

 
Perinteiset käytettävyystestit ovat hyvä tapa löytää käytettävyysongelmia. Ne eivät 
kuitenkaan sovellu uusien ideoiden tai ratkaisujen suunnitteluun testikäyttäjien 
kanssa. (Tohidi, Buxton, Baecker & Sellen 2006).  
 
Testaamalla prototyyppejä sekä perinteisissä käytettävyystesteissä että vapaamuo-
toisemmissa tilanteissa, pyritään selvittämään onko prototyypin esittelystä apua 
ehdotettujen tai kokonaan uusien ominaisuuksien ideoinnissa tai arvioinnissa. 
Käyttämällä osittain valmista prototyyppiä pyritään herättämään ajatuksia siitä 
minkälaisia ominaisuuksia prototyyppiin voitaisiin vielä lisätä ja selvittämään 
kuinka hyödyllisiä ne ominaisuudet olisivat.  
 
Näihin tutkimuskysymyksiin liittyy paljon aikaisempaa tutkimusta. Tähän aineis-
toon syvennytään tarkemmin luvussa 2. 
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Työn rakenne 
Tämä diplomityö jakautuu kuuteen lukuun. Kolme ensimmäistä lukua pohjustavat 
diplomityötä. Näissä luvuissa ei vielä kerrota tutkimuksen etenemisestä vaan niissä 
esitellään diplomityön tarkoitus, teoreettinen tausta ja kohdeympäristö.  
 
Neljännestä luvusta alkaen siirrytään kertomaan siitä mitä diplomityön aikana teh-
tiin. Neljäs luku kuvaa sitä, kuinka tutkimuksen suunniteltiin etenevän ja viides 
luku kertoo miten tutkimus eteni käytännössä. Kuudennessa luvussa kerrotaan tut-
kimuksen lopputuloksista ja pohditaan kuinka luotettavia tulokset ovat. 
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2. Teoria ja aikaisemman tiedon kuvaus 

Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys 
ISO 9241-210 -standardi (2010) määrittelee viitekehyksen käyttäjäkeskeistä suun-
nittelua (engl. user-centered design) varten. Standardi sisältää muun muassa seu-
raavat kuusi käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatetta: 
 

• Suunnittelu perustuu käyttäjien, tehtävien ja ympäristöjen selkeään ymmär-
tämiseen. 

 
• Käyttäjät ovat mukana koko suunnittelun ja kehityksen ajan. 

 
• Käyttäjäkeskeinen arviointi ohjaa ja tarkentaa suunnittelua. 

 
• Prosessi on iteratiivinen. 

 
• Suunnittelu kohdistuu koko käyttäjäkokemukseen. 

 
• Suunnittelutiimissä on monialaisia taitoja ja näkökulmia. 

 
Nämä periaatteet ohjaavat käyttäjäkeskeistä suunnittelua riippumatta käytettäväs-
tä menetelmästä. Tämän takia niitä voidaan yhdistää erilaisiin suunnittelu- ja kehi-
tysprosesseihin käyttötilanteeseen sopivalla tavalla. (ISO 2010). 
 
Kun käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tarve on tunnistettu, on neljän aktiviteetin 
toteuduttava järjestelmän suunnittelun aikana: 
 

• Käyttötilanteen ymmärtäminen ja määrittely. 
 

• Käyttäjävaatimusten määrittely. 
 

• Suunnitteluratkaisujen tuottaminen. 
 

• Suunnitteluratkaisujen arviointi. 
 
Kuva 1 havainnollistaa eri aktiviteettien välisiä suhteita. Koska käyttäjäkeskeinen 
suunnitteluprosessi on iteratiivinen, tulee arvioinnin jälkeen palata edellisiin akti-
viteetteihin kun se on tarkoituksenmukaista. (ISO 2010). 
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Kuva 1: Ihmisläheisen suunnittelun aktiviteettien keskinäinen riippuvuus. 

 

Havainnointihaastattelu 
Havainnointihaastattelu (engl. contextual inquiry), tai toiselta nimeltään konteks-
tuaalinen haastattelu, on menetelmä, jossa kerätään tietoa käyttäjien käyttökon-
tekstista menemällä paikan päälle seuraamaan heidän työskentelyä. Menemällä 
käyttäjien työpaikalle, havainnoimalla heidän työskentelyä ja keskustelemalla hei-
dän kanssa, saavutetaan parempi ymmärrys käyttäjistä. (Beyer & Holtzblatt 1998) 
 
Beyer ja Holtzblatt (1998) kertovat menetelmän perustuvan neljään periaatteeseen:  
 

• Konteksti: Haastattelut toteutetaan käyttäjän todellisessa toimintaympäris-
tössä. Haastattelija pyrkii oppimaan minkälaista työskentely on oikeissa 
käytännön tilanteissa. Oppiminen tapahtuu havainnoimalla käyttäjiä ja ky-
selemällä täydentäviä kysymyksiä sitä mukaan kun tapahtumat vaativat sel-
vennystä. 

 
• Yhteistoiminta: Käyttäjä ja haastattelija tekevät yhteistyötä haastattelun ai-

kana. Havainnoinnin ja haastattelun välillä vaihdellaan koko ajan. Näin jo-
kaiselle käyttäjän teolle saadaan selitys. Beyer ja Holtzblatt kutsuvat tätä 
mestari-oppipoikamalliksi. 



 

 

6 

 
• Tulkinta: Haastattelijan tekemät johtopäätökset ja tulkinnat varmistetaan 

aina käyttäjältä oikeiksi. Käyttäjä voi myös täydentää puutteelliseksi katso-
maansa tietoa. 

 
• Fokus: Haastattelija on vastuussa siitä, että haastattelu ohjautuu hänen kan-

naltaan oleellisiin asioihin. 
 
Itse havainnointihaastattelu koostuu Beyerin ja Holtzblattin (1998) mukaan neljäs-
tä eri vaiheesta: 
 

• Perinteinen haastattelu: Havainnointihaastattelu aloitetaan aina perintei-
sellä haastattelulla, jossa käydään havainnointihaastattelun käytännön asi-
oita läpi, sekä pyritään saamaan yleinen ymmärrys käyttäjän työstä ja tule-
van päivän tapahtumista. Normaalisti tämä vaihe kestään noin 15 minuuttia. 

 
• Vaihdos: Tämä on hyvin nopea hetki, jossa siirrytään tavallisesta haastatte-

lusta itse havainnointihaastatteluun. Vaihdoksen tehtävä on ilmoittaa käyt-
täjälle haastatteluasetelman muuttumisesta ja sen seurauksista. Ilmoitta-
malla selkeästi uudesta tilanteesta ja sen säännöistä voidaan käyttäjä saada 
tuntemaan olonsa vähemmän vaivaantuneeksi. Näin ollen myös saadusta 
datasta saadaan luotettavampaa kun käyttäjä uskaltautuu toimimaan kuten 
normaalisti.  

  
• Itse havainnointihaastattelu: Tässä vaiheessa käyttäjä aloittaa arkipäiväisen 

työskentelyn ja haastattelija seuraa sivusta. Käyttäjä ei varsinaisesti opeta 
haastattelijaa, vaan haastattelija pyrkii oppimaan seuraamalla käyttäjän 
työskentelyä ja kysymällä täydentäviä kysymyksiä koko ajan. Pääosa ajasta 
menee käyttäjän havainnointiin, kysymysten esittämiseen ja tulkintojen te-
kemiseen. Muistiinpanoja tulee tehdä paljon ja mielellään useammalla väli-
neellä samaan aikaan, koska kaikkea ei voi olettaa saavan talteen vain yhdel-
lä välineellä. Muistiinpanovihko ja nauhoitin on hyvä yhdistelmä. Tämä vai-
he kestää normaalisti noin 2-3 tuntia. Pidemmät ajat voivat olla turhan ras-
kaita ja lyhyemmissä voi olla vaikeaa nähdä tarpeeksi kattavan ymmärryk-
sen saamiseksi. 

 
• Yhteenveto: Havainnointihaastattelun loppuun tulisi varata noin 15 minuut-

tia loppuhaastattelua varten. Tämän aikana haastattelijalla on mahdollisuus 
tehdä yhteenveto saadusta ymmärryksestä. Käymällä käyttäjän kanssa tämä 
yhteenveto läpi voidaan varmistua, ettei vääriä tulkintoja ole tehty. Käyttä-
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jällä on myös mahdollisuus tarkentaa asioita ja kertoa asioista, joita ei keret-
ty käymään läpi itse havainnointihaastattelun aikana. 

 
 
Yksi mestari-oppipoikamallin suurimmista hyödyistä normaaliin opetukseen ver-
rattuna on se, ettei mestarin tarvitse osata opettaa. Oppiminen tapahtuu seuraa-
malla mestarin työskentelyä. Mestari tekee normaalia työtään ja selostaa oppipojal-
le samalla mitä hän tekee ja miksi. Tämän aikana oppipoika kysyy täydentäviä ky-
symyksiä. Monet ihmiset eivät välttämättä tule ajatelleeksi miksi tekevät asioita 
juuri tietyllä tavalla. Kun mestari joutuu selittämään toimintaansa työn aikana hän 
kertoo todennäköisesti asioita, joita hänelle ei tulisi mieleen tavallisessa opetusti-
laisuudessa. Mestarilla saattaa tulla haastattelun aikana mieleen myös tapauksia, 
joissa on esimerkiksi jouduttu poikkeamaan tavallisesta työrutiinista. (Beyer & 
Holtzblatt 1995). 
 
Havainnointihaastattelun aikana olisi hyvä päästä havainnoimaan mahdollisim-
man monta erilaista tapahtumaa. Näin pyritään saamaan kattava käsitys siitä, min-
kälaista haastateltavan työ on. Videotaltioinnin käyttö saattaa houkuttaa monia, 
mutta se tuottaa hyvin paljon dataa. Tämän datan analysointi ja tulkinta kertauk-
sessa vie hyvin paljon aikaa. Tämän takia videotaltioinnin käyttö ei sovellu juuri 
muuhun kuin interaktioiden seuraamiseen tietokoneruudulla, jolloin tarvitaan 
tarkkaa tietoa kaikesta ruudulla tapahtuvasta. (Benyon 2010). 
 
Riittävän havainnointihaastatteluiden määrän arvioiminen voi olla hankalaa. Yksi 
nyrkkisääntö haastatteluiden määrälle on seuraava: Suunnitellessa usean eri orga-
nisaation käyttöön menevää tuotetta, olisi hyvä haastatella noin 2-3 henkilöä jo-
kaista tunnistettua työroolia kohden. Yhteensä 10-20 henkilöä on riittävä määrä 
normaalisti. Lisäksi haastateltavia tulisi saada 4-6 eri organisaatiosta, jotka olisivat 
mielellään mahdollisimman erilaisia koon ja toimialan suhteen. (Beyer ja Holtzblatt 
1998). 
 
Havainnointihaastatteluita tehdessä saattaa törmätä monenlaisiin haasteisiin. Ha-
vainnointihaastattelua varten tulisi varata vähintään kaksi tuntia aikaa, mutta tämä 
voi olla liikaa joillekin ihmisille tai organisaatioille. Havainnointihaastattelut on 
tarkoitus tehdä oikeassa työpisteessä, mutta joissakin paikoissa saatetaan silti va-
rata kokoushuone haastattelun ajaksi. Oikeiden ihmisten löytäminen haastattelui-
hin voi osoittautua hankalaksi. Organisaatioissa saattaa myös olla haastattelun 
kannalta tarpeellista salaista tietoa, johon haastattelijaa ei päästetä käsiksi. Tällöin 
on pyrittävä selviämään niillä vähillä tiedoilla mitä on saatavilla. (Holtzblatt, Wen-
dell & Wood 2005). 
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Yleisesti ottaen havainnointihaastatteluiden suurin ongelma on se, että niiden to-
teuttaminen vie liian paljon aikaa suhteessa niistä saatavan tiedon määrään. Oikei-
den ihmisten löytäminen saattaa helposti viedä enemmän aikaa kuin itse haastatte-
lut ja silloin kun tapaaminen saadaan sovittua, ei ole taattua, että haastatteluissa 
päästään havainnoimaan oikeaa työtä. (Butler 1996). 
 
Havainnointihaastattelu on siis menetelmä, jolla voidaan tehdä yhteistyötä käyttä-
jien kanssa koko tuotekehityssyklin aikana. Näin ollen se tarjoaa tavan käyttäjille 
ottaa osaa itse suunnitteluprosessiin. Ottamalla käyttäjät mukaan alusta saakka 
mukaan osaksi tuotekehitystä, voidaan vahvasti vaikuttaa lopullisiin tuotteisiin ja 
suunnittelutiimin työskentelyyn. (Holtzblatt & Jones 1993).  

Käytettävyystestaus 
Käytettävyystestauksella (engl. usability testing) kerätään tietoa käyttäjiltä siitä 
kuinka testattava järjestelmä tukee tiettyjen tehtävien suorittamista. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että testien aikana käyttäjille annetaan testitehtäviä, joiden 
suoritusta seuraamalla saadaan selville mitkä osat tuotteesta tuottavat käyttäjille 
ongelmia. Seuraamalla tätä tehtävien suoritusta voidaan saada selville myös kuinka 
suunnittelijan oletukset käyttäjien toimintatavoista pitävät paikkansa. (Hyysalo 
2009). 
 
Yleisimmin käytetty testausmenetelmä on ääneen ajattelu -testi (engl. think aloud 
test). Tässä testausmuodossa testikäyttäjä suorittaa hänelle annettuja tehtäviä ja 
kertoo samalla ääneen mitä on tekemässä ja miksi. Näin saadaan esille, miten käyt-
täjät mieltävät tuotteen ja minkälaisia ongelmia he kohtaavat sen käytön aikana. 
Menetelmä kuitenkin vaatii testikäyttäjiä, jotka osaavat ilmaista itseään selkeästi ja 
ohjaajan, joka ei häiritse tilannetta liikaa läsnäolollaan. (Hyysalo 2009). 
 
Testejä voidaan suorittaa sekä valmiilla tuotteilla että prototyypeillä. Valmiilla 
tuotteilla testit voivat olla joko validointitestejä, joilla pyritään varmistamaan, että 
tuote on valmis myyntiin, tai testeillä voidaan kartoittaa ongelmia ja puutteita. Tes-
taamalla prototyyppejä pyritään kartoittamaan kehitystarpeita, arvioimaan suun-
nittelijan ideoita tai tekemään päätös erilaisten suunnitteluratkaisujen välillä. (Be-
nyon, Turner & Turner 2005). 
 
Käytettävyystestaukseen liittyy Shneidermanin ja Plaisantin (2010) mukaan kaksi 
yleistä ongelmaa: Testauksen vahva keskittyminen ensimmäisen kerran käyttöön ja 
testauksen rajallinen ominaisuuksien kattavuus.  
 
Muutaman tunnin kestävän testauksen aikana on helppo saada tietoa ensivaiku-
telmasta ja kuinka nopeasti käyttäjät oppivat prototyypin toiminnallisuuden. Tuot-
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teen käyttö saattaa kuitenkin muuttua ensikokeilun jälkeen huomattavasti. Koska 
kaikkia ominaisuuksia ei ehditä käymään läpi testitilaisuuksissa, saattaa jokin ai-
dossa käyttökontekstissa tärkeäksi käytön opettelun tai omaksumisen kannalta 
nouseva ominaisuus jäädä kokonaan testien ulkopuolelle. Tätä tietoa voidaan kerä-
tä vasta kun testattava tuote on ollut käytössä jo jonkin aikaa. Pitkän käytön jälkeen 
saattaakin selvitä, että testitilaisuudessa vaikeaksi koettu toiminnallisuus opittiin 
hyvinkin nopeasti ja koetaankin nyt hyödylliseksi. (Shneiderman & Plaisant 2010). 
 
Myös laboratorioympäristö ja testien nopeus voivat vääristää tuloksia huomatta-
vasti verrattuna esimerkiksi puoli vuotta kestävään kotona suoritettavaan tuotteen 
testaukseen. Jotta käyttäjän käyttö- ja oppimistavat saataisiin paremmin selville, 
on pidempiaikaisia testejä suoritettava, eikä näitä testejä voida suorittaa laborato-
riossa. (Shneiderman & Plaisant 2010). 
 
Viimeisenä isona ongelmana käytettävyystestien luotettavuudessa on itse käytettä-
vyystestin ohjaaja. Yhdessä tutkimuksessa neljä käytettävyysasiantuntijaa arvioi 
videotaltiointia käytettävyystestistä. Vain 20% 93:sta havaitusta ongelmasta olivat 
sellaisia, että kaikki neljä asiantuntijaa tunnistivat ne. Näistä ongelmista peräti 
46% oli sellaisia, että vain yksi asiantuntijoista havaitsi sen. Eri käytettävyysasian-
tuntijoilla saattaa olla siis hyvinkin erilaisia ajatuksia siitä, mikä on käytettä-
vyysongelma ja mikä ei. (Jacobsen, Hertzum & John 1998). 
 
Käytettävyystestaus antaa paljon tietoa tuotteen käytettävyydestä, jota ei olisi saatu 
pelkällä käyttäjän haastattelulla. Käytettävyystestin aikana koehenkilöillä kuiten-
kin herää paljon ajatuksia tuotteesta. Tästä syystä haastattelu testien lopuksi on 
tärkeä osa käytettävyystestiä. Haastattelun aikana kannatta kysellä Benyon ym. 
(2005) mukaan seuraavanlaisia asioita: 
 

• Oliko ohjelman toiminnallisuus tarpeeksi selkeää.  
 

• Oliko toiminnallisuus riittävää.  
 

• Mitä ongelmia jäi erityisesti mieleen.  
 

• Käyttäisikö hän oikeasti kyseistä ohjelmistoa.  
 

• Tehtävien realistisuus.  
 
Hyvä testikäyttäjien määrä on kuuden ja kahdentoista välillä per käytettävyystesti. 
Budjetti- ja aikataulurajoitteet kuitenkin usein pienentävät mahdollisten testien 
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määrää. Nopeaa palautetta suunnitteluideasta onkin mahdollista saada jo parilla 
testikäyttäjällä. (Dumas & Redish 1999). 

Visuaalinen läpikäynti 
Visuaalinen läpikäynti (engl. visual walktrough) on menetelmä, jossa testikäyttäjän 
ei anneta oikeasti käyttää testattavaa järjestelmää. Sen sijaan heitä pyydetään selit-
tämään mitä he näkevät, minkälaisia elementtejä ja yksiköitä he tunnistavat, kuin-
ka he tulkitsevat symboleita ja terminologiaa ja mitä he uskovat tapahtuvan kun 
tiettyjä elementtejä käytetään. Näitä tuloksia voidaan käyttää evaluoimaan käyttö-
liittymäelementtien näkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä. (Nieminen & Koivunen 
1995). 
 
Nieminen (1995) ehdottaa tätä metodia käytettäväksi ennen oikeaa käytettävyys-
testiä komplementoimaan sen tuloksia. Tätä metodia voidaan kuitenkin myös käyt-
tää uusien suunnitteluideoiden testaamiseen ilman tarvetta rakentaa toimivaa pro-
totyyppiä. Yksi visuaalisen läpikäynnin suurista eduista on juuri se, että se ei vaadi 
toimivaa prototyyppiä, koska testikäyttäjien ei anneta käyttää järjestelmää. 

Prototyypit 

Karkeustasot 

Prototyypit jaetaan yleensä kahteen karkeustasoon: Hienostuneisiin (engl. high 
fidelity tai Hi-Fi) ja karkeisiin (engl. low fidelity tai Lo-Fi). Hienostuneet prototyy-
pit pyrkivät näyttämään lähes valmiilta tuotteelta, mutta niistä saattaa puuttua jo-
tain toiminnallisuutta, mitä lopullisessa tuotteessa on tarkoitus olla. Karkeilla pro-
totyypeillä usein tarkoitetaan paperiprototyyppejä tai muuten selvästi keskeneräi-
sen näköisiä prototyyppejä. Lisäksi joissakin tutkimuksissa saattaa esiintyä termi 
keskitason (engl. medium fidelity) prototyyppi. Nämä ovat laadullisesti karkeiden 
ja hienostuneiden välillä. 
 
Hienostuneet prototyypit pyrkivät muistuttamaan oikeaa tuotetta mahdollisimman 
tarkasti ulkonäöltään. Tästä huolimatta ne eivät sisällä kaikkea lopullisen tuotteen 
toiminnallisuutta. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi evaluoimaan lopullista ele-
menttien sijoittelua tai selvittämään kuinka kauan testikäyttäjillä menee aikaa 
tuotteen käytön oppimiseen. (Benyon, Turner & Turner 2005). 
 
Monesti hienostuneet prototyypit toimivat myös eräänlaisena lopullisena suunnit-
teludokumenttina. Yksi ongelma tässä lähestymistavassa on kuitenkin se, että pro-
totyypit usein toteutetaan eri tavalla kuin lopullinen tuote. Kun toteutustapa proto-
tyypin ja lopullisen tuotteen kanssa on erilainen, voi lopullisen tuotteen kehitykses-



 

 

11 

sä selvitä, ettei kaikkea prototyypin toiminnallisuutta voida toteuttaa samalla ta-
paa. (Benyon, Turner & Turner 2005). 
 
Hienostuneiden prototyyppien kohdalla on kuitenkin toinenkin vaihtoehto. Sen 
sijaan, että tehtäisiin prototyyppi vain testaustarkoituksiin, voidaan luoda proto-
tyyppi käyttäen oikeita työkaluja, mistä on tarkoitus rakentaa lopullinen tuote. Mi-
käli tämä lähestymistapa valitaan, tulee testaukseen kiinnittää erityistä huomiota, 
jotta tehdyn prototyypin laatu on riittävä myös lopullisen tuotteen pohjaksi. (Ro-
gers, Sharp & Reese 2011). 
 
Karkeat prototyypit ovat viimeistelemättömän näköisiä esityksiä tuotteen toimin-
nallisuudesta tai sisällöstä. Jo perusluonteeltaan karkeat prototyypit luodaan vain 
testausta varten. Karkeiden prototyyppien suunnitteluun ei ole tarkoitus käyttää 
paljon aikaa, koska ne useimmiten heitetään pois heti käytön jälkeen. (Benyon, 
Turner & Turner 2005). 
 
Karkeissa prototyypeissä keskitytään enemmän suunnitteluideoihin kuten päätoi-
minnallisuuteen, vaatimuksiin ja navigaatiorakenteeseen. Koska karkeita proto-
tyyppejä voidaan toteuttaa nopeasti, niitä on myös tarkoitus tehdä useita, jotta eri-
laisia suunnitteluideoita päästäisiin kokeilemaan. 
 
Esimerkki karkeista prototyypeistä on paperiprototyyppi. Paperiprototyypit ovat 
hyvä keino kerätä palautetta suunnittelun alkuvaiheessa, koska se on nopeaa, hal-
paa ja tehokasta. Paperiprototyyppejä testatessa ohjaaja voi esimerkiksi esittää tie-
tokonetta ja vaihtaa sivua tai tuoda uusia paperilappuja käyttäjän näkyviin testi-
käyttäjien valintojen mukaisesti. (Shneiderman & Plaisant 2010). 

Karkeustason vaikutus palautteeseen 

Karkeustason vaikutusta käytettävyystesteissä saatavaan palautteeseen ja tulok-
siin on tutkittu jonkin verran. Virzi, Sokolov ja Karis (1996) tutkivat eroja hienos-
tuneiden ja karkeiden prototyyppien välillä ja tulivat siihen tulokseen, että käytän-
nössä samat käytettävyysongelmat löytyvät kummallakin prototyypin versiolla. 
Samaan tulokseen päätyivät Catani ja Biers (1998). Myös Walker, Takayama ja 
Landay (2002) havaitsivat, että hienostuneet ja karkeat prototyypit ovat yhtä hyviä 
käytettävyysongelmien löytämisessä riippumatta siitä onko ne toteutettu tietoko-
neella tai paperilla ja kynällä.  
 
Sauer, Seibel, ja Rüttinger (2010) tulivat myös samaan lopputulokseen kuin aikai-
semmat tutkimukset, mutta he löysivät, että testikäyttäjien kokemuksella on merki-
tystä annetun palautteen kannalta. Uudet käyttäjät löytävät vähemmän käytettä-
vyysongelmia, mutta ne ovat yleensä merkittäviä, kun taas kokeneet käyttäjät löytä-
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vät paljon käytettävyysongelmia, mutta ne eivät ole yhtä vakavia kuin kokematto-
mien käyttäjien löytämät.  
 
Käytettävyysongelmien havaitsemisen lisäksi, käytettävyystestejä suunniteltaessa 
kuulee usein seuraavat väiteet: 
 

• Karkeat prototyypit madaltavat testikäyttäjien kynnystä antaa negatiivista 
palautetta, koska he kuvittelevat sen olevan varhaisessa suunnitteluvaihees-
sa. 

 
• Karkeiden prototyyppien keskeneräinen ulkonäkö saa ihmiset antamaan 

luovempaa palautetta prototyypeistä. 
 

• Hienostuneet prototyypit antavat harhaluulon siitä, että prototyyppi on 
valmis, joten testikäyttäjät alkavat keskittyä antamaan palautetta ulkonäös-
tä. 

 
Esimerkiksi Boling ja Frick (1997) kannattavat ensimmäistä väitettä ja Snyder 
(2003) kahta jälkimmäistä. Näitä väitteitä tuetaan usein kertomuksilla onnistu-
neista testeistä, mutta Sefelin, Tscheligi & Giller (2003) ovat kuitenkin sitä mieltä, 
ettei näille väitteille ole olemassa empiiristä tukea.  
 
Nämä eivät myöskään ole ainoat väitteet joiden suhteen Sefelin ym. (2003) ovat eri 
mieletä Boling ym. (1997) ja Snyderin  (2003) kanssa. Boling ym. ja Snyder ovat sitä 
mieltä, että testikäyttäjät tuntevat olonsa mukavammaksi ja rennommaksi paperi-
prototyyppien kanssa kun taas Sefelin ym. ovat sitä mieltä, että testikäyttäjät tunte-
vat olonsa mukavammaksi tietokoneella luotujen prototyyppien kanssa. 
 
Sauer ja Sonderegger (2009) kertovat testikäyttäjien antavan karkeille prototyy-
peillä paremman arvosanan ulkonäön suhteen. Tämä johtuu osittain siitä, että tes-
tikäyttäjät pystyvät kuvittelemaan karkeat prototyypit heidän kannaltaan mie-
luisaksi, kun taas hienostuneiden kohdalla ulkonäkö koetaan lopulliseksi. 
 
Suurin ongelma hienostuneiden prototyyppien käytössä on se, että ihmiset uskovat 
niiden olevan lopullinen tuote sisältönsä ja ulkonäkönsä suhteen. Koska kyseessä 
on prototyyppi, sen sisältö ei todennäköisesti ole oikeaa dataa, tai ainakaan se ei 
sisällä kaikkea käyttäjän normaalisti tarvitsemaa dataa. Prototyypin ulkonäkökin 
saattaa olla vielä hiomaton. Nämä puutteet voivat aiheuttaa hämmennystä testi-
käyttäjissä ja vaikeuttaa testausta. (Benyon, Turner & Turner 2005). 
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Prototyypin karkeustason ja toteutustavan vaikutusta saatuun palautteeseen on siis 
tutkittu jonkin verran, mutta tulokset ovat osittain ristiriitaisia. Myöskään yhtään 
tutkimusta ei löytynyt, jossa prototyypit ovat toiminnallisuudeltaan täysin vastaa-
via ja eroavat vain toisistaan ulkonäkönsä suhteen. 

Prototyyppien käyttäminen ideoinnin välineenä 

Perinteiset ääneen ajattelu -menetelmällä toteutettavat käytettävyystestit eivät ole 
hyvä tapa uusien ideoiden luomiseen. Useamman prototyypin peräkkäinen testaa-
minen tuottaa enemmän palautetta prototyyppien toiminnallisuudesta kuin vain 
yhden prototyypin testaaminen, mutta testattavien prototyyppien määrällä ei ole 
vaikutusta ideoiden ja parannusehdotusten määrän. (Tohidi, Buxton, Baecker ja 
Sellen 2006) 
 
Yksi vaihtoehto käytettävyystestien järjestämiselle on ryhmäkeskustelu (engl. fo-
cus group). Se on hyvä tapa kerätä mielipiteitä siitä, mitä tuotteiden haluttaisiin 
tekevän ja mitä ominaisuuksia niihin haluttaisiin, mutta se ei toimi hyvin käytettä-
vyysongelmien tunnistamisessa. (Nielsen 1997). 
 
Ryhmäkeskustelu hyvin epämuodollinen menetelmä. Yksi tilaisuus kestää noin 
kaksi tuntia ja koostuu yleensä 6-9 henkilön ryhmästä ja ohjaajasta. Ryhmäkeskus-
telun aikana henkilöiltäkysytään heidän mielipiteitään erilaisista ratkaisuista ja 
tuotteista. Ennen kaikkea kohderyhmissä pyritään saamaan aikaan spontaaneja 
reaktioita ratkaisuihin ja tuotteisiin. Tähän tietoon tulee kuitenkin suhtautua kriit-
tisesti, sillä käyttäjät eivät aina osaa kertoa mitä oikeasti tarvitsevat. Tätä ongelmaa 
voidaan pienentää antamalla osallistujille mahdollisimman konkreettisia esimerk-
kejä tuotteista, kuten esimerkiksi prototyyppi. (Nielsen 1997). 
 
Käytettävyystestit ja ryhmäkeskustelut edustavat ääripäitä tilaisuuden muodolli-
suuden ja tarkoituksen suhteen. Käytettävyystestit ovat hyvin muodollisia tilai-
suuksia, joiden tarkoitus on löytää käytettävyysongelmia tuotteista. Ryhmäkeskus-
telut sen sijaan ovat hyvin epämuodollisia ja pääpaino on osallistujien mielipiteillä 
ja ideoilla. 
 
Yksi vaihtoehto näiden kahden menetelmän välisen kuilun kaventamiseksi on yh-
teistyössä tehtävä käytettävyystestaus (engl. cooperative usability testing). Tämä 
menetelmä koostuu kahdesta osuudesta. Interaktio-osuudesta testikäyttäjä testaa 
järjestelmää esimerkiksi perinteisessä käytettävyystestissä tai havainnointihaas-
tattelussa. Tulkintaosuudessa keskustellaan interaktio-osuudesta ja pyritään kes-
kustelemaan tärkeimmistä käytettävyysongelmista, jotka tavattiin ensimmäisen 
osuuden aikana. Tulkintaosuus helpottaa keskustelua ideoista, joilla tavatut ongel-
mat voitaisiin ratkaista. (Frøkjær ja Hornbæk 2005). 
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3. Kohdeympäristö 

Tutkimuksen tausta 
MONA (Moniaistinen asuinympäristökokemus) on vuosina 2010-2012 toteutettu 
tutkimushanke, jonka tavoitteena oli kehittää käyttäjäkeskeisiä, moniaistisia, sekä 
sosiaalista ja fyysisistä esteettömyyttä edistäviä asuinympäristöjä. Yhtenä osana 
tutkimusta oli tarkoitus tuottaa uutta tietoa erityisesti liittyen rakennetun ympäris-
tön elinkaareen ja väestön ikärakenteen asuinympäristölle kohdistamiin vaatimuk-
siin.  
 
Osana tätä tutkimushanketta SOTERA (Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja 
rakentamisen instituutti) ja STRATUS (Aalto-yliopiston strategisen käytettävyy-
den tutkimusryhmä) tutkivat arkkitehtien, rakennussuunnittelijoiden ja kaavoitta-
jien työskentelytapoja, sekä heidän käyttämiä työkaluja. Tutkimuksessa suoritet-
tiin käytettävyystutkimus kahdelle verkkopalvelulle. Tutkimuksen pääpaino oli 
ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) ylläpitämässä ARVI-
tietokannassa, koska sinne oli tarkoitus siirtää MONA-projektin tulokset hankkeen 
päätyttyä. ARVI-tietokanta esitellään kuvassa 2. Toinen tutkimuksen kohteena ol-
lut verkkopalvelu oli Rakennustieto Oy:n ylläpitämä RT Net -palvelu, joka pitää si-
sällään Rakennustiedon omistaman ja ylläpitämän RT-kortiston materiaalin. Tämä 
palvelu oli mukana tutkimuksessa koska RT-kortisto on rakennustiedon de facto -
standardi Suomessa. RT-Net -palvelu esitellään kuvassa 3. 
 
Tutkimuksen aikana tehtiin neljä havainnointihaastattelua ja web-kysely, johon 
vastasi 16 henkilöä. Tutkimuksen aikana tehtiin myös asiantuntija-arvioita palve-
luista. ARVI-tietokannalle ja RT Netille suoritettiin heuristinen arviointi ja ARVI-
tietokannalle suoritettiin vielä lisäksi kognitiivinen läpikäynti. 
 
Tutkimuksen aikana selvisi, että RT-kortistoa arvostetaan sen sisällön ajantasai-
suudesta ja luotettavuudesta. Lisäksi sen tarjoama tieto pohjautuu yleisesti hyväk-
syttyihin käytäntöihin. Ongelmallisena pidetään korttien tarjoaman tiedon muut-
tuminen yleisempään suuntaan, mitoitusten minimivaatimusten puuttuminen ja 
tiedon löytämisen vaikeus satunnaisen käyttäjän näkökulmasta. 
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Sivuston sisältö koostui pääasiallisesti esteettömyysvaatimuksista, joita on hyvin 
paljon. Vaatimusten toivottiin sisältävän vain tarpeellisen tiedon ytimekkäästi, 
mutta paikoin paikoin vaatimuksia oli pilkottu tarpeettoman pieniksi palasiksi, 
mikä entisestään lisäsi vaatimusten määrää. Sivuston myös mainittiin vaikuttavan 
keskeneräiseltä, koska osassa kategoroissa ei ollut yhtään vaatimusta. 
 
Verkkopalvelu kärsi myös suurista käytettävyysongelmista, jotka vaikeuttivat oike-
an tiedon löytämistä. Esimerkiksi palvelun käyttäminen vaati kirjautumisen lo-
makkeella, jonka käyttäjätunnus löytyi vain ARAn internet-sivujen kautta, vaikka 
palvelun kuului olla kaikille avoin. 
 
Sivuston navigointi noudatti hyvin erikoista logiikkaa, jossa ensin on valittava käyt-
täjäryhmät erillisestä sivusta ja vasta sen jälkeen mennään selaamaan sisältöä. Tä-
män rajauksen voi jättää tekemättä halutessaan, jolloin haku kohdistuu kaikkiin 
asukasprofiileihin.  
 
Sivuston perusnavigaation lisäksi myös hakupalkin toiminnallisuus koettiin huo-
noksi. Haku tavallisilla hakusanoilla tuottaa useasti epäonnistuneen hakutuloksen, 
jossa käyttäjälle ilmoitettiin, että yhtään hakua vastaavaa tulosta ei löytynyt. Tämä 
johtui siitä, että palvelu ymmärsi synonyymejä ja sanojen taivutettuja muotoja 
hyvin huonosti. 
 
Ongelmistaan huolimatta ARVI-tietokannan tieto koettiin hyödylliseksi sekä Ra-
kennustiedossa, että ARAssa. MONA-hankkeen aikana pohdittiin erilaisia tapoja 
kuinka ARVI-tietokantaa voitaisiin parantaa sekä kasvattaa sen tunnettavuutta ja 
luotettavuutta. Näistä vaihtoehdoista ARVI-tietokannan uudistaminen ja tuominen 
Rakennustiedon alaisuuteen koettiin parhaimmaksi vaihtoehdoksi. RT-kortiston 
hyvän tunnettavuuden ja laajan levikin ansiosta ARVI-tietokannan tarjoama tieto 
voitaisiin näin saada laajan yleisön käyttöön.  
 
Rakennustiedon, ARAn, SOTERAn ja Aalto-yliopiston edustajat sopivat touko-
kuussa 2012 uuden palvelun rakentamisesta, joka sisältäisi nykyisen ARVI-
tietokannan tarjoaman tietoaineksen. Myös tiedon integrointi suoraan osaksi ny-
kyistä RT-Net -palvelu harkittiin, mutta useampi tekijä, kuten tietokantojen erilai-
suus ja tiedon maksuton tarjoaminen sitä haluaville, osoittautuivat liian vaikeiksi 
ongelmiksi. Näin ollen päädyttiin rakentamaan täysin uusi palvelu. Projektin han-
kesuunnitelma viimeisteltiin marraskuussa 2012 ja projekti sai lopullisen hyväk-
synnän ARAn myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen joulukuussa. 
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Uudelle palvelulle esitettiin useita tavoitteita, kuten että sen tietoaineksen on olta-
va avointa kaikille ja että palvelun on tuettava rakennusluvan ja ARAn rahoituksen 
hakemista. Näiden lisäksi palvelulle asetettiin korkeamman tason tavoite, että pal-
velun tulee tukea positiivista imagoa esteettömästä suunnittelusta. Palvelua ei ha-
luta brändätä ”vammaispalveluksi”, vaan palveluksi, joka tukee sellaista rakennus-
suunnittelua, joka hyödyttää kaikkia. Tästä syystä termiä ”universal design” pyri-
tään käyttämään palvelun yhteydessä. 

Esteettömyys 
Esteettömyys (engl. accessibility) osana suunnittelua pyrkii siihen, että ihmiset 
pystyisivät käyttämään palveluita huolimatta rajoitteistaan. Koska kaikki ihmiset 
eivät pysty käyttämään kaikkia aistejaan samalla tapaa, on asianmukaista pyrkiä 
kehittämään ja noudattamaan hyviä tapoja, joiden avulla palvelut olisivat kaikkien 
saavutettavissa. Tämä pätee kaikkiin elämän osa-alueisiin aina rakennussuunnitte-
lusta web-palveluiden suunnittelun. 
 
Esteettömyyden lisäksi puhutaan usein saavutettavuudesta ja joissain yhteyksissä 
puhutaan esteettömästä saavutettavuudesta. Saavutettavuudella yleensä viitataan 
siihen, että jokin palvelu on kaikkien saatavilla ja että sitä mahdollista päästä käyt-
tämään. Esteettömyys yrittää tehdä tästä palvelusta vielä sellaisen, että kaikki pys-
tyvät käyttämään sitä ilman suuria ponnisteluja. Englanninkielessä käytetään kui-
tenkin vain termiä accessibility. 
 
‘Universal design’ ja ‘design for all’ ovat myös termejä, joita käytetään usein. Uni-
versal designin tavoite on kehittää teorioita, käytäntöjä ja ratkaisuja, joilla mahdol-
listetaan kaikkien käyttävän samoja ratkaisuja niin paljon kuin mahdollista, oli sit-
ten kyseessä rakennukset, ulkotilat, kommunikointivälineet tai taloustavarat. Uni-
versal design tähtää suunnittelemaan kaikille ihmisille iästä, koosta ja kyvyistä 
riippumatta ilman tarvetta sopeuttaa suunnitelmia eri ihmisryhmille. Design for all 
on termi, joka käytännössä tarkoittaa samaa kuin universal design. (Aslaksen, 
Bergh, Bringa, & Heggem 1997). 
 
Esteettömyydessä on myös kyse ihmisoikeudesta, joka takaa kaikille samat mahdol-
lisuudet elämässä. Esteetön suunnittelu parantaa ihmisten yhdenvertaisuutta 
mahdollistamalla heidän itsenäinen toiminta yhteiskunnassa. Näin ollen esteetön 
suunnittelu vähentää myös syrjintää ja syrjäytymistä. (Pesola 2009). 
 
YK:n ihmisoikeusjulistus määrittelee kaikki ihmiset tasavertaisina arvoltaan ja 
oikeuksiltaan. Julistuksessa taataan kaikille ihmisille muun muassa oikeus vapaas-
ti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi 
tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista. (Yhdistyneet kansakunnat 1948). 
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Myös Suomen lainsäädännössä otetaan kantaa monessa paikkaa esteettömyyteen. 
Suomen perustuslain (11.6.1999/731) 6 § 2 mom. mukaan ketään ei saa ilman hy-
väksyttävää perustetta asettaa eri asemaan terveydentilan, vammaisuuden tai min-
kään muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen (10.9.1999/895) 58 § 1 mom. mukaan sellaiset liike- ja palvelutilat, joihin tasa-
arvon näkökulmasta kaikille on oltava mahdollisuus päästä, tulee soveltua myös 
niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua on rajoittunut. Myös Suomen ra-
kentamismääräyskokoelmat RakMk F1 ja RakMk G1 sisältävät määräyksiä ja ohjei-
ta joiden tavoitteena on parantaa julkisten tilojen esteettömyyttä. 
 
Lainsäädännön lisäksi on myös käytännöllisellä tasolla on järkevää suunnitella tilat 
ja palvelut ottamaan huomioon kaikki käyttäjät. Esteettömyydellä ei pyritä autta-
maan pelkästään vammaisia tai ikääntyviä. Esteettömästä ympäristöstä hyötyvät 
kaikki. Jos esimerkiksi rakennukseen on vaikea päästä sisään, tai jos opasteesta ei 
saa selvää, siitä on selvää haittaa kaikille. Huonosti suunnitellussa ympäristössä 
kaikki ovat liikkumis- tai toimintaesteisiä. (Pesola 2009). 
 
Esteettömällä suunnittelulla voidaan myös säästää paljon rahaa. Suomen väestön 
ikääntyessä yhä suuremmalla osalla väestöä tulee olemaan erityistarpeita, jotka 
tulisi ottaa huomioon sekä julkisia paikkoja, että asuntoja suunniteltaessa. Mahdol-
listamalla vanhusten asuminen kotona pidempään, valtio voi säästää paljon rahaa. 
Laskelmien mukaan, vaikka vanhus saisi 25 kertaa kotipalvelua ja 5 kertaa kotisai-
raanhoitoa kuukaudessa, on vanhainkodissa asuminen silti yli kaksi kertaa niin kal-
lista kuin peruskorjatussa talossa asuminen. Vielä kalliimmaksi tulee terveyskes-
kuksen vuodeosastolla asumisen, joka on kolme kertaa kalliimpaa. (Saari, Åkerblom 
& Sipiläinen 2002). 
 
Esteettömyys on osa hyvää suunnittelua ja suurin osa ihmisistä hyötyy siitä. On 
aina helpompaa ja halvempaa suunnitella uusi, esteetön rakennus kuin muuttaa jo 
valmista rakennusta. Siksi esteettömyys tulisi aina ottaa huomioon jo suunnittelun 
alkuvaiheessa.  
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4. Tutkimuksen suunnittelu 

Tutkimusmenetelmät 

Haastattelut 

Tutkimuksen aluksi haastatellaan tutkimuksen kannalta olennaisia ihmisiä. Haas-
tatteluja varten ei mietitä varsinaisia kysymyksiä etukäteen, koska ymmärrys koh-
deympäristöstä on tässä vaiheessa vielä hyvin rajallinen. Haastatteluiden aikana on 
pääasiallisesti tarkoitus saada selville minkälaista heidän työskentely on ja miten 
esteettömyys vaikuttaa heidän työskentelyyn. 
 
Koska kohdeympäristöstä on aluksi hyvin rajallinen ymmärrys, havainnointihaas-
tattelu voisi olla parempi menetelmä kohdeympäristön tarpeiden selvittämiseksi. 
Oikeiden havainnointihaastatteluiden järjestäminen on kuitenkin haastavaa, koska 
ne vievät paljon aikaa, joten tässä vaiheessa tyydytään tekemään tavallisia haastat-
teluita. Haastatteluita varten mennään kuitenkin haastateltavien työpaikoille, joten 
haastateltavat voivat esitellä työskentelyään haastattelujen aikana, vaikka oikeaop-
pisia havainnointihaastatteluita ei mennä tekemään. 

Käytettävyystestit 

Käytettävyystestit suoritetaan kolmessa osuudessa. Osuuden aluksi rakennetaan 1-
2 prototyyppiä, joita myöhemmin testataan testikäyttäjien kanssa. Käytettävyystes-
teissä kerättyä tietoa tullaan käyttämään käytettävyysongelmien korjaamiseen ja 
uusien ominaisuuksien suunnittelun pohjana. 
 
Kahden ensimmäisen osuuden testien aikana keskitytään prototyyppien käytettä-
vyysongelmien poistamiseen ja selvittämään suunniteltujen ratkaisujen parhaat ja 
huonoimmat ominaisuudet. Kolmatta osuutta varten rakennettavan prototyypin on 
tarkoitus olla lähellä lopullista käyttöliittymäehdotusta, joten tämän osuuden pää-
tarkoitus on selvittää vastaako prototyyppi heidän oikeita työtapoja ja kuinka sitä 
voitaisiin parantaa vastaamaan sitä. 

Käyttäjät 
Potentiaalisia käyttäjäryhmiä uudella palvelulla on useita, mutta tämän diplomi-
työn puitteissa keskitytään erityisesti arkkitehtien tarpeisiin. Huomiota kiinnite-
tään myös siihen, kuinka uusi palvelu voisi tukea rakennusluvan ja ARAn rahoituk-
sen hakemista.  
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Haastattelujen aikana on tarkoitus päästä haastattelemaan ARAn edustajia, arkki-
tehteja ja kuntien rakennusvalvonnan edustajia. Nämä ihmiset valikoitiin haasta-
teltaviksi, koska he osaavat kertoa diplomityön kohderyhmien tavoitteista parhai-
ten. 
 
Käytettävyystestien kahteen ensimmäiseen osuuteen rekrytoidaan testikäyttäjiksi 
vähintään toisen vuoden rakennustekniikan ja arkkitehtuurin opiskelijoita Aalto-
yliopistosta. Testikäyttäjiksi rekrytoidaan aluksi vain opiskelijoita, koska MONA-
hankkeen aikana havaittiin, että työssäkäyviä arkkitehteja ja rakennusalan ammat-
tilaisia on hyvin vaikeaa saada testikäyttäjiksi. Opiskelijoita sen sijaan on todennä-
köisesti helppo saada paikalle pelkällä elokuvalippupalkinnolla. Ensimmäisen vuo-
den opiskelijoita ei huolita testeihin, koska toisen vuoden opiskelijoiden katsotaan 
olevan tarpeeksi perillä oman alansa työskentelytavoista, jotta heidän mielipiteitä 
voidaan pitää relevantteina. 
 
Koska rakennusalan ammattilaisia on haastavaa saada osallistumaan testeihin, hei-
tä pyydetään mukaan vasta viimeiselle osuudelle. Näin ollen heidän ei tarvitse kes-
kittyä yksinkertaisiin käytettävyysongelmiin, vaan testit voidaan suorittaa hiotuilla 
prototyypeillä, ja keskustelussa voidaan keskittyä siihen, tukeeko prototyyppi hei-
dän työskentelyä. 

Testauspaikat 
Käytettävyystestauksen kaksi ensimmäistä osuutta suoritetaan Aalto-yliopiston 
tietotekniikan talossa sijaitsevassa iLab-käytettävyyslaboratoriossa. Tila tarjoaa 
monipuoliset puitteet sekä käytettävyystestien, että muidenkin tuotekehitystilai-
suuksien järjestämiseen. Tila esitellään kuvassa 4.  
 
Tilan sijainti on erittäin hyvä testikäyttäjien kannalta, koska he opiskelevat pääasi-
allisesti Otaniemen kampuksella. Tämän ansiosta monilla testikäyttäjillä on mah-
dollisuus osallistua testeihin keskellä koulupäivää. 
 
Käytettävyystestauksen kolmannen osuuden testit tullaan järjestämään pääasialli-
sesti testikäyttäjien työpaikoilla. Vaikka käytettävyyslaboratorio tarjoaa paremmat 
puitteet testien järjestämiseksi, testit pidetään testikäyttäjien työpaikoilla kahdesta 
syystä: Heille tämä on huomattavasti helpompi tapa osallistua testeihin ja he pysty-
vät esittelemään paremmin työtään oikeassa kontekstissa. 
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Kuva 4: iLab-käytettävyyslaboratorio. 

 

Prototypointiohjelma 
Axure RP on Axure Software Solutionsin kehittämä ohjelmisto, jolla voidaan nope-
asti luoda interaktiivisia HTML-prototyyppejä. Axuren käyttäminen ei myöskään 
vaadi ohjelmointitaitoa, joten kynnys aloittaa sen käyttäminen on hyvin matala. 
Ohjelmiston kotisivuilla on myös tarjolla erittäin hyödyllisiä opetusvideoita, jotka 
opettavat ohjelmiston käytön perusteet. 
 
Axuresta on olemassa sekä OS X, että Windows -versio. Kuvassa 5 esitellään Axu-
ren OS X -version käyttöliittymä. Axuren käyttöliittymä toimii vedä ja pudota (engl. 
drag-and-drop) -periaatteella, joten prototyyppien luominen on nopeaa ja tulokset 
näkee heti. Interaktioiden luominen on myös helppoa tapauskäsittelijällä. Näiden 
ominaisuuksien ansiosta Axure on tehokas työväline nopeaan iteratiiviseen käyttö-
liittymien hahmotteluun ja prototypointiin. 
 
Axure luo HTML-prototyyppejä, mutta niissä kaikkien elementtien sijainti ja koko 
määritellään staattisesti. Siksi Axure ei sovellu erityisen hyvin internet-sivustojen 
prototypointiin, joissa aiotaan käyttää responsiivista suunnittelua. Axuren tuotta-
maa HTML-koodi on myös liian sotkuista, jotta sitä voitaisiin käyttää lopullisen 
palvelun rakentamisessa. 
 
Axure valittiin diplomityön pääasialliseksi työvälineenä usean syyn takia. Axuren 
koettiin tarjoavan enemmän toiminnallisuutta kuin muut prototypointiohjelmat. 
Erityisesti prototyyppien testausmahdollisuudet olivat huomattavasti paremmat 
Axuressa. Axuressa vakuutti myös sitä käyttävien yritysten joukko. Koska Axuresta 
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Kuva 6: Työnkulkukaavio diplomityön etenemisestä 

 
Ensimmäistä tutkimuskysymystä varten prototyypeistä luodaan sekä viimeistellyn 
näköinen että luonnosmainen versio. Kukin testikäyttäjä saa satunnaisesti jokai-
sesta testaamastaan prototyypistä jommankumman. Käytettävyystestien aikana 
mitataan seuraavia asioita: 
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• Positiivisen ja negatiivisen palautteen määrä. 
 

• Ulkonäöstä kertovan ja toiminnallisuudesta kertovan palautteen määrä. 
 

• Konkreettisten kehitysehdotusten määrä. 
 

• Väärinymmärrettyjen ja ongelmia aiheuttaneiden kohtien määrä. 
 
Vertailemalla näitä mittareita viimeistellyn näköisten ja luonnosmaisten proto-
tyyppien välillä pyritään selvittämään oliko prototyypin ulkonäöllä vaikutusta pa-
lautteeseen, kun ainoana erona oli ulkonäkö. 
 
Testien aikana ideoidaan myös uusia ominaisuuksia ja pyritään arvioimaan niiden 
hyödyllisyyttä. Tämän ideoinnin aikana pyritään vastaamaan toiseen tutkimusky-
symykseen, eli miten prototyyppi tukee uusien ideoiden luomista ja keskustelua 
näiden tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. 
 
Toista tutkimuskysymystä varten kerätään pelkästään kvalitatiivista tietoa. Tätä 
tietoa kerätään jokaisen testiosuuden aikana, mutta siihen keskitytään erityisesti 
kolmannen osuuden aikana. Näissä testitilaisuuksissa ei tule olemaan samanlaista 
tiukkaa rakennetta, kuin kahdessa ensimmäisessä osuudessa. Sen sijaan prototyy-
pin toiminnallisuutta tullaan käymään testikäyttäjän kanssa läpi varsin vapaamuo-
toisella tavalla. Nämä testit järjestetään myös testikäyttäjien työpaikalla, eikä käy-
tettävyyslaboratoriossa, koska on vaikeaa saada testikäyttäjiä paikalle Otaniemeen 
työpäivän jälkeen. 

Testisuunnitelma 

Yleistä 

Kahden ensimmäisen osuuden käytettävyystestit noudattavat tarkkaa testisuunni-
telmaa. Käytettävyystestien aikana tilassa tulee olemaan vain kaksi henkilöä: Oh-
jaaja ja testikäyttäjä. Testit perustuvat perinteiseen jakoon, jossa käytettävyystesti 
muodostuu kolmesta osuudesta: Alkuhaastattelu, käytettävyystesti ja loppuhaastat-
telu.  Näiden osuuksien sisältö kuvataan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.  
 
Testaukseen varataan kokonaisuudessaan aikaa noin tunti per testikäyttäjä. Tämä 
aika on tarkoitus käyttää arviolta seuraavalla tavalla: 10 minuuttia alkuhaastatte-
luun, 30 minuuttia testaukseen ja 20 minuuttia loppuhaastatteluun. Todelliset pi-
tuudet saattavat vaihdella, mutta loppuhaastatteluun pyritään jättämään 20 mi-
nuuttia aikaa, jotta testien tapahtumia voidaan tarvittaessa analysoida riittävästi 
testikäyttäjien kanssa. 
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Alkuhaastattelu 

Aluksi testikäyttäjälle annetaan lupa- ja haastattelulomake täytettäväksi. Lupalo-
makkeessa pyydetään lupa käyttää tilaisuuden aikana kuvattua videomateriaalia ja 
haastattelulomakkeessa kysytään testikäyttäjien perustiedot, kuten aikaisempi 
työkokemus ja aikaisemmat kerrat käytettävyystesteissä. Heille myös kerrotaan, 
että he voivat tehdä muutoksia lupalappuun vielä testin jälkeen mikäli he kokevat 
sen tarpeelliseksi. Lomakkeiden täytön aikana tarjotaan myös juotavaa ja mahdolli-
sesti jotain pientä syötävää, mikäli käytettävyyslaboratoriosta löytyy tarjottavaa. 
Kun lomakkeet on täytetty, käydään haastattelulomakkeen sisältö pikaisesti läpi ja 
katsotaan tarvitaanko jonkinlaista tarkennusta vastauksiin. 

Käytettävyystesti 

Alkuhaastattelun jälkeen testikäyttäjille kerrotaan muun muassa seuraavat asiat: 
 

• Testin aikana testataan käyttöliittymää, ei käyttäjää. 
 

• Testikäyttäjän ei tarvitse pelätä tekevänsä virheitä. 
 

• Testissä käytetään ääneen ajattelu –menetelmää. 
 

• Käyttöliittymät ovat kahden eri suunnittelutiimin toteuttamat. 
 

• Käyttöliittymät ovat keskeneräisiä ja odottamattomia asioita voi tapahtua. 
Jos niin käy, niin pyydämme testikäyttäjää kertomaan mitä hän oletti, että 
olisi tapahtunut. 

 
• Kysymyksiin voidaan vastata testin jälkeen jos testikäyttäjä niin haluaa. 

 
• Kaipaamme vinkkejä käyttöliittymien kehittämiseen. 

 
• Palkinnoksi testikäyttäjä saa elokuvalipun. 

 
• Testikäyttäjä voi lopettaa missä vaiheessa tahansa, eikä se vaikuta palkin-

non saantiin. 
 

• Onko testikäyttäjillä kysymyksiä ennen kuin testi aloitetaan. 
 
Se että käyttöliittymät ovat kahden eri suunnittelutiimin toteuttamat on vale. Tä-
män tarkoituksena on madaltaa testikäyttäjien kynnystä antaa negatiivista palau-
tetta, koska negatiivisen palautteen antaminen suoraan suunnittelijalle koetaan 
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todennäköisesti epämiellyttävämmäksi kuin kolmannelle osapuolelle. Mikäli testi-
käyttäjät tietäisivät testin ohjaajan myös suunnitelleen prototyypit, se voi vaikuttaa 
heidän haluunsa kritisoida prototyyppejä ja he saattaisivat keskittyä lähinnä proto-
tyyppien hyviin puoliin. 
 
Käytettävyystesti aloitetaan kertomalla nopeasti ARVI-tietokannasta ja mitä tä-
män projektin aikana pyritään saamaan aikaan. Kun prototyypin esittely on valmis, 
testikäyttäjältä kysytään samalla tapaa kuin visuaalisessa läpikäynnissä, että mitä 
hän näkee etusivulla ja mitä hän kuvittelee eri osioiden tekevän. Kun testikäyttäjän 
tulkinta etusivusta on kuunneltu siirrytään itse testitehtäviin. Ennen ensimmäistä 
tehtävää testikäyttäjää muistutetaan vielä siitä, että hänen toivotaan kertovan ää-
neen kaiken mitä hän ajattelee suorittaessaan tehtäviä.  
 
Kahden ensimmäisen testiosuuden testitehtävät kuvataan tarkemmin liitteessä A. 
Tehtävillä on tietty järjestys, mutta niitä ei numeroida, jotta niiden määrää ja järjes-
tystä voidaan muokata paremmin tarpeen niin vaatiessa. Tehtävät on myös tulos-
tettu erillisille lapuille, jotta testikäyttäjä voi rauhassa lukea uudestaan tehtä-
vänannon tarvittaessa. 
 
Testikäyttäjän suorittaessa tehtäviä ohjaaja kirjoittaa koko ajan muistiinpanoja 
siitä, kuinka testikäyttäjä suoriutuu tehtävistä. Testikäyttäjän suoritus otetaan tal-
teen myös videolle, jotta ongelmakohtia voidaan tarkastella uudestaan yhteenveto-
osiossa. Videomateriaalia ei kuitenkaan käytetä muuhun tarkoitukseen, koska sen 
tarkempi analysointi olisi liian raskasta tämän tutkimuksen tarpeisiin nähden. 

Loppuhaastattelu 

Kun kaikki prototyypit on testattu siirrytään loppuhaastatteluun. Loppuhaastatte-
lun aikana käydään läpi prototyypeistä annettua palautetta ja pyydetään selventä-
mään kohtia, jotka jäivät vielä epäselviksi tehtävien suorittamisen aikana. Samalla 
pyritään saamaan konkreettisia kehitysehdotuksia sekä prototyyppeihin, että itse 
testitilaisuuteen liittyen. 
 
Loppuhaastattelun aikana kysytään ainakin seuraavat kysymykset: 
 

• Mitä hyvää prototyypissä oli? 
 

• Mitä huonoa prototyypissä oli? 
 

• Toimiko prototyyppi kuten odotit? Jos ei niin mikä ei vastannut odotuksia? 
 

• Oliko prototyypin toiminnallisuudessa puutteita? Mitä? 
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• Miten prototyyppiä voitaisiin kehittää paremmaksi? 

 
• Kumpi prototyyppi oli parempi? (Jos testattavia prototyyppejä on kaksi) 

 
• Oliko jompi kumpi prototyypeistä selkeämpi?  

 
• Onko yleisiä kommentteja itse testitilaisuudesta? 
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5. Tutkimuksen toteutus 

Haastattelut 
Haastatteluja suoritettiin tutkimuksen aluksi kolme kappaletta. Yksi haastattelu 
käytiin ARAn toimistolla Lahdessa kehittämisarkkitehdin kanssa, toinen haastatte-
lu käytiin Espoon rakennusvalvonnassa lupa-arkkitehdin kanssa ja kolmas Helsin-
gissä sijaitsevassa arkkitehtitoimistossa arkkitehdin kanssa. 
 
Haastattelujen aikana keskusteltiin muun muassa siitä, minkälaista heidän päivit-
täinen työ on, minkälaisia projekteja heillä on menossa parhaillaan ja kuinka esteet-
tömyys vaikuttaa heidän jokapäiväiseen työskentelyyn. Näiden haastatteluiden 
avulla saatiin parempi ymmärrys kohdeympäristöstä ja alan toimintatavoista.  
 
Haastattelu arkkitehdin osoittautui erityisen mielenkiintoiseksi, koska sen aikana 
päästiin käsittelemään myös esteettömyyden negatiivisia vaikutuksia. Näihin lu-
keutuu muun muassa vaatimukset suuremmille tiloille, rajoitukset mahdollisiin 
suunnitelmiin ja vaatimusten vaikeaselkoisuus ja ristiriitaisuus.  

Pilottitesti 
Käytettävyystestin pilottitesti järjestettiin ennen joulua 2013 vapaaehtoisen tuo-
tantotalouden opiskelijan kanssa. Pilottitestin tarkoitus oli selvittää ovatko käytet-
tävyystestin kysymykset ja prototyypit sellaisia, että niillä on mahdollista järjestää 
onnistunut käytettävyystesti. Vaikka pilottitestin testikäyttäjä ei opiskellut aihee-
seen liittyvää alaa, pilottitestin pääasiallinen tarkoitus on käydä läpi käytettävyys-
testin rakenne ja tähän tehtävään soveltuu melkein kuka vain. 
 
Pilottitestistä saadun palautteen pohjalta tehtiin pieniä muutoksia testiin ja proto-
tyyppeihin, kuten esimerkiksi kirjoitusvirheiden korjauksia, mutta pääasiallisesti 
alkuperäinen testisuunnitelma ja prototyypit päätettiin pitää samana oikeita käy-
tettävyystestejä varten. 

Ensimmäinen testiosuus 
Testikäyttäjiä rekrytoitiin aluksi mainostamalla testitilaisuutta Arkkitehti- ja Ra-
kennusinsinöörikillan kautta lähetetyllä kutsulla sekä tulostetuilla mainoksilla. 
Tämä ei kuitenkaan tuonut tarpeeksi kontakteja vaan oli tarpeellista mennä rekry-
toimaan ihmisiä myös kasvotusten kiltahuoneiden lähettyviltä. 
 
Ensimmäisiä prototyyppejä testaamaan saatiin lopulta rekrytoitua neljä testikäyt-
täjää, joista 2 oli rakennustekniikan opiskelijoita ja 2 arkkitehtuurin opiskelijoita. 
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Testeissä noudatettiin pääasiallisesti testisuunnitelmaa, mutta sitä sovellettiin 
tietyissä paikoissa tarpeen tullen. Esimerkiksi muutaman testin aikana jätettiin 
käymättä läpi muutama tehtävä ajan puutteen takia. 
 
Tämän osion aikana testikäyttäjillä oli testattavana kaksi prototyyppiä. Ensimmäi-
nen prototyyppi oli hyvin hakupainotteinen ja toinen oli perinteisempi ulkonäöl-
tään ja toiminnallisuudeltaan. Lisäksi kummastakin prototyypistä oli sekä viimeis-
tellyn näköinen että luonnosmainen versio. Kuvassa 7 esitellään perinteisemmän 
prototyypin luonnosmainen versio ja kuvassa 8 viimeistellyn näköinen versio. Ku-
vassa 9 esitellään hakupainotteisesta prototyypistä viimeistellyn näköinen versio. 
 
Hakupainotteisesta prototyypissä käyttäjä pyrittiin ohjaamaan käyttämään haku-
kenttää pääasiallisena navigointivälineenä. Tämän prototyypin etusivu koostuu 
pääasiallisesti isosta hakupalkista, jonka alla on pieni määrä linkkejä. Prototyypin 
tulossivullakin navigaatio-osuus on hyvin minimaalinen ja sivu koostuukin pääasi-
allisesti vain hakutuloksista. Perinteinen prototyyppi sen sijaan noudattaa tyypil-
listä sivurakennetta, jossa yläotsakkeessa on muun muassa selkeä navigaatio ja ha-
kupalkki. Sen etusivu sisältää myös esimerkiksi Facebook-elementin ja uutiset. 
Vaikka molemmat prototyypit sisältävä hakupalkin joka toimii samalla tavalla. Ha-
kupainotteisessa prototyypissä hakupalkin käyttöä pyritään kuitenkin tietoisesti 
edistämään googlemaisella käyttöliittymällä kun taas perinteisessä prototyypissä 
se on vain yksi elementti muiden joukossa.  
 
Prototyyppien viimeistellyissä versioissa pyrittiin kiinnittämään huomiota proto-
tyypin ulkonäköön. Näistä prototyypeistä pyrittiin suunnittelemaan hyvännäköisiä 
muun muassa kuvien, fonttien ja värien avulla. Luonnosmaisissa versioissa kuvat 
on korvattu placeholder-kuvioilla, fontit vaihdettu rumemmiksi ja osassa prototyy-
peistä jopa väritys on muutettu mustavalkoiseksi. Näin samasta prototyypistä saa-
daan aikaiseksi kaksi hyvin erinäköistä versioita, vaikka ne vastaavat toisiaan toi-
minnallisuudeltaan täysin. 
 
Jokainen testikäyttäjä testasi molempia prototyyppejä siten, että toinen oli aina 
luonnosmainen ja toinen viimeistellyn näköinen. Jotta ensimmäiseksi testattavan 
prototyypin vaikutus toisena testattavan palautteeseen saataisiin poistettua tulok-
sista, puolet testeistä aloitettiin hakupainotteisella prototyypillä ja puolet perintei-
sellä prototyypillä. Lisäksi vaihdettiin sitä, aloitettiinko testaus luonnosmaisella vai 
viimeistellyn näköisellä prototyypillä. Näin ollen jokainen testi alkoi eri prototyy-
pin ja ulkonäön yhdistelmällä. 
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Prototyypeistä löytyi paljon käytettävyysongelmia. Suurin näistä oli sekava ter-
minologia, jota ei ymmärretty. Myös vaatimuksen tärkeysluokitusta kuvaavien täh-
tien ja asukasprofiilien ikonien merkitykset jäivät hyvin epäselviksi. 
 
Joidenkin ominaisuuksien hyödyllisyyttä testattiin siten, että se jätettiin tarkoituk-
sella pois toisesta prototyypistä. Esimerkiksi esteettömyysvaatimusten selausomi-
naisuus tilan mukaan oli käytännössä kaikkien testikäyttäjien mielestä hyödyllinen 
ominaisuus ja sitä kaivattiin perinteiseen prototyyppiin.  
 
Ylivoimaisesti pyydetyin ominaisuus, joka puuttui molemmista prototyypeistä, oli 
pdf-tiedoston tallentaminen ja sivun tulostusmahdollisuus. Tämä kuvaa hyvin ark-
kitehtien ja rakennusinsinöörien työskentelytapaa, jossa he levittävät usein paljon 
papereita työpöydälle. Vaikka myös pdf-tiedostoja käytettiin, opiskelijoiden tarve 
tulostusmahdollisuudelle oli jopa yllättävänkin suuri, ottaen huomioon kuinka 
opiskelijat käyttävät koko ajan vähemmän kirjoja ja papereita opiskelumateriaalina. 
 
Esteettömyysvaatimusten tallennus omiin suosikkeihin sai ristiriitaista palautetta. 
Osa piti sitä erittäin hyödyllisenä, kun taas osan mielestä se oli ominaisuus jota he 
eivät tarvitsisi joko ollenkaan tai eivät tarvitsisi jos he voisivat tallentaa vaatimuk-
set pdf-tiedostoina omalle koneelleen. Suurimpana ongelmana ominaisuuden kans-
sa pidettiin sitä, että yleensä arkkitehtitoimistoilla on vain yksi tunnus, jolloin pal-
velua käyttäessä näkyisi kaikkien työntekijöiden tallentamat vaatimukset. 
 
 

 
Kuva 7: Perinteisemmän prototyypin luonnosmainen etusivu 
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Kuva 8: Perinteisemmän prototyypin viimeistellyn näköinen etusivu 

 

 
Kuva 9: Hakupainotteisen prototyypin viimeistellyn näköinen etusivu 

 
Tarkennettu haku toteutettiin molempiin prototyyppeihin ja yhdessä tehtävässä 
yritettiin ohjata testikäyttäjiä rajaamaan suoritettua hakua sillä. Kummassakin 
prototyypissä tämä ominaisuus kuitenkin jäi sellaiseen paikkaan, ettei yksikään 
testikäyttäjistä löytänyt sitä testien aikana. 
 
Testien päätteeksi kysyttiin kumpi prototyypeistä oli parempi. Äänet jakautuivat 
hakupainotteisen ja perinteisen prototyypin välillä 2-2. Hakupainotteisessa proto-
tyypissä arvostettiin erityisesti yksinkertaisuutta ja vaatimusten selausvaihtoeh-
toa, joka jätettiin tarkoituksella pois perinteisestä prototyypistä. Hakupainotteisen 
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sivuston liiallista keskittymistä hakuun pidettiin kuitenkin huonona asiana. Yhdek-
si perinteisen prototyypin parhaana puolena mainittiin, että siinä selitettiin aluksi 
mikä sivuston tarkoitus on ja sen helposti ymmärrettävän ulkonäön. 
 
Testatut prototyypit olivat tässä vaiheessa vielä varsin keskeneräisiä, mutta se ei 
erityisemmin haitannut käytettävyystestejä. Testeistä saatiin palautetta, jolla löy-
dettiin varsin isoja käytettävyysongelmia. Tämän tiedon avulla lähdettiin suunnit-
telemaan prototyyppiä seuraavaa osuutta varten. 

Toinen testiosuus 
Diplomityön toista osuutta varten testikäyttäjiksi hankittiin jälleen neljä opiskeli-
jaa. Taas kerran kaksi heistä opiskeli rakennustekniikkaa ja kaksi arkkitehtuuria. 
Yksikään toisen osuuden testikäyttäjistä ei osallistunut ensimmäiselle osuudelle. 
 
Ensimmäisistä käytettävyystesteistä saadun palautteen perusteella kummankin 
prototyypin parhaat ominaisuudet yhdistettiin yhteen uuteen prototyyppiin. Näi-
den lisäksi tähän prototyyppiin lisättiin muita uusia ominaisuuksia, joita haluttiin 
testata. Tämän prototyypin viimeistellyn näköinen versio esitellään kuvassa 10. 
 
Koska tällä kierroksella oli vain yksi prototyyppi, jokainen testikäyttäjä sai vain jo-
ko viimeistellyn näköisen tai luonnosmaisen prototyypin testattavakseen. Tämä 
heikentää tulosten vertailtavuutta ensimmäiseen osuuteen nähden. Tutkimusky-
symyksen kannalta olisi ollut parempi testata kahta prototyyppiä kuten ensimmäi-
selläkin osuudella. Yhteen prototyyppiin päädyttiin kuitenkin kahden syyn takia. 
Ensimmäisen osuuden aikana saatiin paljon palautetta, jonka perusteella saatiin 
selvä suunta uudelle prototyypille ja toisen väkisin erilaisen prototyypin rakenta-
minen tässä vaiheessa tuntui turhalta. Toinen syy oli se, ettei aika olisi riittänyt 
kahden prototyypin kehittämiseen tällä kertaa. Toista osuutta varten haluttiin teh-
dä kehittyneempi prototyyppi kuin ensimmäisen osuudelle tehdyt, eikä aika olisi 
riittänyt kahden prototyypin tekemiseen. 
 
Toisella osuudella esiintyi samoja käytettävyysongelmia kuin ensimmäiselläkin. 
Terminologian ymmärtäminen tuotti vielä ongelmia testikäyttäjille, vaikka sitä py-
rittiinkin selkiyttämään. Esimerkiksi termi vaatimus jäi epäselväksi useille. Use-
ampi testikäyttäjä tiedusteli onko se verrattavissa RT-kortiston korttiin. Kortti sa-
nan käyttöä voisi muuten olla hyvä idea, mutta sen käyttöä nimenomaan vältetään, 
koska yksittäisen vaatimuksen tiedot saattavat muuttua. RT-kortistossa kortin si-
sältö ei ikinä muuta. Mikäli RT-kortissa tapahtuu muutos, vaihtuu koko kortti ja 
sen numero. 
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Kuva 10: Toisen osuuden prototyypin viimeistellyn näköinen versio. 

 
Toinen asia, joka tuotti vielä ongelmia oli asukasprofiilien symbolit. Ne tuottivat 
edellisenkin osuuden aikana ongelmia ja siksi tähän prototyyppiin otettiin käyttöön 
tooltip-merkinnät symboleille. Näiden avulla viemällä hiiren kursori symbolin ylä-
puolelle ilmestyy selittävä teksti. Tämä ei kuitenkaan selkeyttänyt tilannetta riittä-
västi. 
 
Tarkennettu haku jäi taas löytämättä tehtävien aikana, vaikka sitä yritettiin koros-
taa edellisen osuuden prototyyppeihin nähden. Tarkennettu haku kuitenkin löytyi 
usein myöhempien tehtävien tai loppuhaastattelun aikana. 
 
Yllättävimpänä ongelmana voidaan mainita palvelun omien suosikkivaatimusten ja 
omien selainsuosikkien sekoittuminen yhden testin aikana. Vaikka tämä ongelma 
ilmeni vain yhdessä testissä, useampi testikäyttäjä mainitsi ”omat suosikit” termin 
olevan harhaanjohtava. 

Kolmas testiosuus 
Koska arkkitehtien ja rakennussuunnittelijoiden saaminen osallistumaan käytettä-
vyystesteihin todettiin haastavaksi, päätettiin heidän rekrytoiminen jättää kolman-
teen ja viimeiseen osuuteen. Käytettävyystestejä järjestettiin tällä kierroksella nel-
jä ja lisäksi järjestettiin yksi suunnittelutyöpaja, johon osallistui eri sidosryhmien 
edustajia.  
 
Testit poikkesivat kahden edellisen osuuden testeistä siten, että testit järjestettiin 
pääasiallisesti testikäyttäjien työpaikoilla. Tilaisuudet olivat huomattavasti va-
paamuotoisempia kuin edellisillä osuuksilla. Esimerkiksi varsinaisia kysymyksiä ei 
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6. Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 
Tutkimuskysymyksiin vastataan kolmen testausosion aikana kerätyn aineiston 
perusteella. Ensimmäistä kysymystä varten kerättiin kvantitatiivista dataa, joten 
siihen vastataan aineiston perusteella. Toista kysymystä varten kerättiin kvalitatii-
vista tietoa, joten tähän kysymykseen vastataan omalla aineiston tulkinnalla. 
 

1. Kuinka prototyypin ulkonäkö vaikuttaa käytettävyystesteissä saatuihin tu-
loksiin? 

 
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen kerättiin aineistoa kahden ensimmäisen tes-
tiosuuden aikana. Testeistä kerättiin kvantitatiivista tietoa, mittaamalla kuinka 
usein testien aikana annettiin tietyn tyyppistä palautetta. Yhteenveto tuloksista 
esitellään taulukossa 1. 
 

Taulukko 1: Kahden ensimmäisen testiosion tulosten yhteenveto. 
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Luonnosmainen	  
Osuus	  1	  (N=4)	   15	   22	   11	   18	   19	   15	   100	  
Viimeistelty	  
Osuus	  1	  (N=4)	   20	   28	   14	   24	   18	   18	   122	  
Luonnosmainen	  
Osuus	  2	  (N=2)	   10	   7	   8	   17	   9	   16	   67	  
Viimeistelty	  
Osuus	  2	  (N=2)	   12	   3	   3	   14	   3	   13	   48	  

 
Ensimmäisessä osuudessa viimeistellyn näköiset prototyypit saivat hieman enem-
män palautetta kuin luonnosmaiset. Erot olivat kuitenkin hyvin pienet. Luonnos-
maisille prototyypeille kirjattiin 100 kappaletta palautetta ja viimeistellyn näköisil-
le kirjattiin 122.  
 
Yksi asia mihin kiinnitettiin erityisesti huomiota oli se, että annetaanko viimeistel-
lyn näköiselle prototyypille huomattava määrä palautetta sen ulkonäöstä. Pääasial-
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lisesti suuria eroja eri näköisten prototyyppien palautemäärien välillä ei ollut. Ai-
noa poikkeus oli testikäyttäjä 4, joka antoi huomattavan paljon palautetta viimeis-
tellyn näköisen prototyypin ulkonäöstä. Hän tosin itsekin ymmärsi tämän testitilai-
suuden aikana ja kommentoi sitä sanomalla “Mitä lähempänä lopullisen näköistä, 
sitä enemmän kritiikkiä”. Kokonaisuudessaan tulokset esitellään liitteessä B. 
 
Toisen osuuden käytettävyystesteistä saatiin päinvastaiset tulos kuin ensimmäisel-
lä osuudella. Luonnosmainen prototyyppi sai hieman enemmän kehitysideoita sekä 
ulkonäöstä kertovaa ja negatiivista palautetta. Muissa palautetyypeissä erot olivat 
niin pienet, ettei kunnollista eroa voida sanoa syntyneen palautteen määrässä. Yh-
teensä luonnosmainen prototyyppi sai palautetta 67 kappaletta ja viimeistellyn nä-
köinen prototyyppi 48 kappaletta. Toisen osuuden aikana testikäyttäjät testasivat 
vain yhtä prototyyppiä, joten tämä selittää huomattavasti pienemmän määrän pa-
lautetta toisella kierroksella. Toisen osuuden tulokset esitellään kokonaisuudes-
saan liitteessä C. 
 
Vaikka luonnosmaiset prototyypit saivat enemmän palautetta kuin viimeistellyn 
näköiset, tulosten vertailu ensimmäiseen kierrokseen on hankalaa, koska kuten jo 
mainittiin, toisella osuudella testikäyttäjät testasivat vain yhtä prototyyppiä, mutta 
ensimmäisellä sekä luonnosmaista että viimeistellyn näköistä prototyyppiä. Tällä 
voi olla vaikutus erityisesti loppuhaastattelun aikana annetun palautteen suhteen. 
 
Ensimmäisen osuuden tulosten perusteella näyttäisi siltä, että prototyypin luon-
nosmaisella ulkonäöllä ei ole positiivista vaikutusta palautteen määrään tai laa-
tuun. Näiden tulosten perusteella viimeistellyn näköisistä prototyypeistä saataisiin 
jopa enemmän palautetta. Toisen kierroksen testit antoivat kuitenkin päinvastai-
sen tuloksen, eli luonnosmainen prototyyppi sai enemmän palautetta.  
 
Ottaen huomioon kahden kierroksen päinvastaiset tulokset, prototyyppien suhteel-
lisen pienet ulkonäölliset erot ja tutkimuksen pienen otannan, on vaikeaa vetää joh-
topäätöksiä tutkimuksen tuloksista. Näiden tulosten valossa vaikuttaisi kuitenkin 
todennäköisemmältä, ettei prototyypin luonnosmaisuudella ole merkitystä saadun 
palautteen määrään ja laatuun. Tämä aihe kuitenkin vaatisi laajemman tutkimuk-
sen, jossa olisi isompi otanta ja jossa muuttujat kuten testattavat prototyypit ja nii-
den määrä pysyisivät samana. 
 

2. Kuinka prototyyppi tukee testikäyttäjille ehdotettujen ominaisuuksien tar-
peen ja hyödyllisyyden arviointia sekä uusien ominaisuuksien ideointia? 

 
Toista  tutkimuskysymystä varten kerättiin aineistoa erityisesti kolmannen tes-
tiosuuden aikana, mutta huomioita kerättiin myös kahden ensimmäisen osuuden 
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aikana. Testeistä kerättiin kvalitatiivista tietoa siitä, minkälaisia ideoita testikäyt-
täjät keksivät ja minkälaisia arvioita he antoivat erilaisista prototyypistä puuttuvis-
ta ominaisuuksista. 
 
Kun toiminnalliset osat oli käyty läpi prototyypistä kolmannen testiosuuden tes-
teissä, siirryttiin miettimään tarkemmin prototyypistä puuttuvia ominaisuuksia. 
Ensin ideoita pyrittiin saamaan aikaiseksi kysymällä testikäyttäjiltä mitä heidän 
mielestä jäi puuttumaan ja miten he haluaisivat palvelun toimivan.  
 
Prototyypin etusivulle jätettiin tarkoituksella iso placeholder-kuvio Yhteisö-
ominaisuutta varten. Tämän oli tarkoitus herättää testikäyttäjissä ideoita siitä, 
minkälainen tämän osion lopullinen toteutus voisi olla. Mikäli loppuhaastattelun 
aikana ei luonnostaan tullut esiin Yhteisö-ominaisuus tai keskustelufoorumi, tie-
dusteltiin tämän ominaisuuden tarpeellisuudesta ja kiinnostavuudesta. Myös mie-
luista toteutustapaa pyrittiin selvittämään ja herätellä ideoita, joista he voisivat 
jatkaa omaa ideointia. 
 
Kolmannen osuuden testien lopussa tehtyjen ideointien saalis jäi kuitenkin laihak-
si. Yhtään aidosti uutta ideaa ei näiden tilaisuuksien aikana syntynyt. Tämä on kui-
tenkin hyvin ymmärrettävää, sillä kynnys tämän kaltaisissa tilanteissa keksiä no-
peasti uusia ideoita on hyvin korkea. Testeissä annettu palaute keskittyi enemmän 
sisältöön ja pieniin korjausehdotuksiin nykyisessä prototyypissä. Vaikka viimeisen 
osuuden testit eivät noudattaneet perinteistä käytettävyystestin kaavaa, Tohidi ym. 
(2006) väite siitä, että käytettävyystestit soveltuvat huonosti uusien ideoiden ja 
ratkaisujen kehittämiseen, näyttää pitävän pintansa tässä tapauksessa. 
 
Tiedustellessa ajatuksia uusista ominaisuuksista ja arvioita uusien ominaisuuksien 
hyödyllisyydestä yksi asia toistui usein: Testikäyttäjät antoivat hyödyllisempää pa-
lautetta jos vastaavat palvelut tai ominaisuudet olivat heille tuttuja entuudestaan. 
Esimerkiksi esteettömyysvaatimusten tallentamisesta muistiin saatiin hyvää kes-
kustelua aikaiseksi yleensä niiden kanssa, jotka olivat aikaisemmin käyttäneet RT-
Net -palvelua, koska siitä löytyy vastaava ominaisuus. Yhteisö-ominaisuudesta kes-
kustellessa harvalla oli uusia ideoita ominaisuuden toteuttamiseksi, mutta palau-
tetta kuitenkin saatiin paljon siitä keitä olisi hyvä saada osallistumaan keskuste-
luun ja minkälainen keskustelu heitä kiinnostaisi. Lähes kaikki mainitsivat eritys-
ryhmien edustajat hyvänä tahona. Myös yleinen mielipide oli se, ettei tästä haluttai-
si suuren yleisön keskustelupalstaa, vaan enemmän alan ammattilaisten välistä 
keskustelukanavaa. Tätä palautetta oli helppo saada, koska tämäntyyppinen kes-
kustelu oli heille tuttua entuudestaan. 
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Prototyyppiä pyrittiin käyttämään ideoiden herättäjänä, mutta siinä ei onnistuttu. 
Sen sijaan näiden puuttuvien ominaisuuksien hyödyllisyyden arviointiin prototyy-
pit voivat toimia, kunhan testikäyttäjillä on jonkinlaista kokemusta vastaavanlai-
sista palveluista tai ylin päätään aihepiiristä. Vaikka tulokset näyttävät varsin sel-
västi siltä, ettei prototyypin käyttäminen ideoiden herättäjänä näyttäisi toimivan, 
tutkimuksen toteuttaminen isommalla otannalla mahdollistaisi näiden johtopää-
tösten varmistamisen.  

Tulosten luotettavuus ja pätevyys 
Tutkimuksen tuloksiin vaikutti monta tekijää. Näistä todennäköisesti merkittävin 
tekijä on otannan pieni koko. Kahden ensimmäisen kierroksen aikana prototyyppe-
jä testattiin vain yhteensä kahdeksalla testikäyttäjällä, ja kolmannen kierroksen 
aikana pidettiin yhteensä vain viisi tilaisuutta. Näin pienellä otannalla on vaikeaa 
tehdä johtopäätöksiä. Kahden ensimmäisen kierroksen tulokset olivat keskenään 
ristiriitaisia, joten ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on erittäin vaikeaa vasta-
ta. Toiseen tutkimuskysymykseen saatiin selkeämpi vastaus, mutta pienen otannan 
takia tätäkään ei voi välttämättä pitää täysin luotettavana tuloksena. 
 
Kahden ensimmäisen osuuden aikana prototyypeistä tehtiin sekä viimeistellyn nä-
köinen että luonnosmainen versio. Luonnosmaisen prototyypin oli tarkoitus olla 
selkeästi sarjakuvamainen ja näin ollen keskeneräisen näköinen verrattuna vii-
meistellyn näköiseen. Tämän vaikutelman luominen ei kuitenkaan onnistunut täy-
sin toivotulla tavalla.  
 
Ensimmäinen ongelma havaittiin fonttien kanssa. Luonnosmaisessa prototyypissä 
oli alun perin tarkoitus käyttää Axuren mukana tulevaa Axure Handwriting –
fonttia, joka näyttää käsinkirjoitetulta. Tämän oli tarkoitus korostaa prototyypin 
keskeneräisyyttä. Testikone ei kuitenkaan jostain syystä osannut näyttää ääkkösiä 
kyseisellä fontilla. Comic Sansin käyttöä harkittiin korvaamaan Axure Handwritin-
gia, mutta koska Comic Sans on yleisesti hyvin vihattu fontti, sen käytön pelättiin 
vaikuttavan testituloksiin negatiivisesti. Lopulta luonnosmaisissa prototyypeissä 
päätettiin käyttää Times New Roman -fonttia, koska se on hyvin geneerinen yleis-
fontti, joka antaa prototyypille vaikutelman, ettei fonttia ole edes valittu, koska se 
toimii useimmissa selaimissa oletusfonttina.  
 
Viimeistellyn näköisissä prototyypeissä käytettiin Segoe UI -fonttia, joka koettiin 
hyvin tyylikkääksi fontiksi. Tämän fontin käytön kanssa ongelmaksi muodostui 
kuitenkin Mac-tietokoneet, jotka eivät sisällä kyseistä fonttia. Tästä syystä lopulli-
sessa prototyypissä päädyttiin käyttämään Arialia, koska se yleinen sans serif –
fontti, joka näyttää kohtalaisen hyvältä. Vertailu kaikista äsken mainituista fonteis-
ta löytyy kuvasta 13. 
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dyllisyyden arvioinnissa. Jotta tätä kysymystä oltaisiin paremmin voitu tukia, olisi 
vapaampia ideointitilaisuuksia pitänyt järjestää enemmän. Nyt ideointitilaisuuksia 
järjestettiin vain yksi ja sekin oli varsin jäykkä ja kokousmainen. Itse käytettävyys-
testeissä oli myös hieman liian jännittynyt ja jäykkä tunnelma. Jotta toista tutki-
muskysymystä voitaisiin tutkia paremmin, tulisi ideointitilaisuuksia järjestää 
enemmän erilaisissa formaateissa. 
 
Testikäyttäjiksi tulisi myös saada ihmisiä eri koulutustaustoilla ja kokemustasoilla, 
jotta tuloksista voitaisiin saada luotettavampia että yleistettävämpiä. Tämän tut-
kimuksen aikana suurin osa testikäyttäjistä oli jo varsin hyvin perillä alansa toi-
minnasta, eikä mikään tullut heille varsinaisesti uutena asiana. 

Jatkotutkimuksen kohteita 

Sivuston esteettömyys 

Palvelun esteettömyyden tutkiminen oli alkuperäisen suunnitelman mukaan osa 
projektia, mutta sen tutkimisesta luovuttiin budjetti- ja aikarajoitteiden takia. Kos-
ka palvelu tarjoaa tietoa esteettömyydestä on kuitenkin loogista, että itse sivusto 
olisi myös esteetön. 
 
Forrester Researchin (2004) tekemän selvityksen perusteella 57% tietokoneen 
käyttäjistä hyötyisi esteettömästä suunnittelusta. Tutkimuksesta käy myös ilmi, 
että enemmistö erilaisia saavutettavuusteknologioita käyttävistä ihmisistä ei koe 
olevansa vammaisia, vaan käyttävät näitä teknologioita helpottaakseen tietokoneen 
käyttöä. Tämän perusteella saavutettavuusteknologioilla on jo nyt suuri kysyntä.  
 
Web-sivuja suunniteltaessa yksi parhaista lähteistä saavutettavuustiedon saami-
seksi on W3C:n (World Wide Web Consortium) luoma WCGA-dokumentti (Web 
Content Accessibility Guidelines). Tämä dokumentti pitää sisällään laajan joukon 
suosituksia web-sisällön saavutettavuuden parantamiseksi. WCGA-dokumentin 
uusin versio 2.0 julkaistiin vuonna 1999. 
 
Esteettömän web-sivuston luominen ei ole vaikeaa. Antamalla kuvaavia nimiä esi-
merkiksi h1- ja a-elementeille, välttämällä liiallista JavaScriptin käyttämistä ja 
määrittelemällä elementeillä hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten alt-teksti kuville, 
päästään jo pitkälle. Suunnittelemalla web-sivun koodista esteetöntä, siitä saadaan 
helpommin ymmärrettävää ja luettavaa, sekä helpotetaan ruudunlukuohjelmien 
toimintaa. Jotta lopullisen sivuston esteettömyydestä voitaisiin varmistua, sillä 
täytyisi kuitenkin järjestää käytettävyystestejä henkilöiden kanssa, jotka käyttävät 
ruudunlukuohjelmia. 
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Sosiaalisen median integrointi osaksi palvelua 

Alunperin osana tätä projektia oli tarkoitus suunnitella kuinka sosiaalisen median 
käyttö voitaisiin integroida osaksi palvelua. Projektin budjettirajoitteiden takia tar-
kempi suunnittelu jätettiin pois, mutta tätä kysymystä tutkittiin hieman kolman-
nen testiosuuden aikana. Kolmannen testiosuuden aikana testikäyttäjiltä pyrittiin 
saamaan palautetta ja ideoita siitä, mitä prototyypin yhteisö kohdan takaa voisi löy-
tyä. 
 
Testikäyttäjät eivät innostuneet ollenkaan Facebookin, Twitterin tai muun vastaa-
van sosiaalisen verkoston käytöstä osana palvelua. Tähän voi vaikuttaa osittain tes-
tikäyttäjien ikä. Verrattuna ensimmäiseen ja toiseen kierrokseen, kolmannen kier-
roksen keski-ikä oli huomattavasti vanhempi, koska ensimmäisillä osuudella haas-
tateltiin opiskelijoita ja kolmannella osuudella pitkään töissä olleita. 
 
Käydyn keskustelun pohjalta kaikista potentiaalisimmaksi vaihtoehdoksi nousi 
perinteinen keskustelufoorumi. Erityisesti tästä foorumista haluttiin ammattilais-
ten välinen keskustelupaikka. Osallistuminen keskusteluun voidaan helpoiten ra-
joittaa ammattilaisten väliseksi vaatimalla kirjautuminen Rakennustiedon ilmaisil-
la tunnuksilla, joiden käyttö integroidaan osaksi palvelua jo muutenkin. Pääasialli-
sina keskustelun osapuolina testien aikana mainittiin arkkitehdit, etujärjestöt ja 
kuntien rakennusvalvonnan edustajat. 

Palvelun mobiilioptimointi 

Tämän projektin aikana pohdittiin mobiililaitteiden ja taulutietokoneiden roolia. 
Tavallisille tietokoneille suunnatut web-sivut eivät sovellu hyvin selattaviksi mo-
biililaitteilla. Jotta käyttökokemuksesta saataisiin parempi näillä laitteilla, tulisi 
sivusto suunnitella nämä laitteet huomioiden. 
 
Näistä kahdesta laitetyypistä mobiililaitteiden käyttöä ei koettu erityisen tärkeänä, 
koska palvelun pääasiallinen käyttökonteksti on työhuoneessa ja tällöin käyttäjillä 
on tietokone lähes aina saatavilla. Taulutietokoneet sen sijaan, vaikka ne eivät ole 
vielä erityisen isossa roolissa, ovat kasvava laitekategoria muun muassa arkkitehti-
toimistoissa. Siksi taulutietokoneet on huomioitu siten, että sivusto on rakenteel-
taan sellainen, että pieni mukautuminen sivun leveyteen on mahdollista.  
 
Mikäli sivusto rakennetaan muokkautumaan taulutietokoneiden kokoon, ei olisi 
erityisen vaikeaa tehdä sivuista täysin responsiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että  
sivut mukautuvat kaikkiin mahdollisiin ruudun kokoihin. Axure ei kuitenkaan tue 
responsiivista suunnittelua, joten projektin aikana huomioitiin taulutietokoneetkin 
vain yleisellä tasolla. 
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Omat kokemukset 
Ennen tämän diplomityön aloittamista en ollut koskaan aikaisemmin järjestänyt 
käytettävyystestiä. Ensimmäisissä testeissä meni paljon aikaa testausmetodiikan 
opetteluun. Ensimmäisissä testeissä myös jännitin hyvin paljon. Tämä näkyi esi-
merkiksi jatkuvana kynän napsutteluna. Toisella testikierroksella koin kuitenkin 
kehittyneeni jo paljon ja kolmannen kierroksen testien aikana jännitys oli jo käy-
tännössä kadonnut kokonaan. Koenkin kehittyneeni paljon käytettävyystestien 
ohjaajana diplomityön aikana. 
 
Itse testien heikoimmaksi osuudeksi ja itselleni suurimmaksi kehityskohteeksi jäi 
testitehtävät. Testitehtävien tulisi olla mahdollisimman laveita ja antaa mahdolli-
suus toteuttaa tehtävä monella eri tavalla jos järjestelmä niin mahdollistaa. Monet 
tehtävistä pyrittiin suunnittelemaan näin, mutta suurin osa jäi jälkeenpäin ajatellen 
hyvin johdatteleviksi sen suhteen mitä tulisi tehdä. Erityisen toisen kierroksen vii-
meisen tehtävän tehtävänanto jäi hyvin heikoksi. Siinä tehtävänanto oli hyvin epä-
selvä, eikä suurin osa ymmärtänyt tehtävänantoa samalla tavalla kuin se oli suunni-
teltu. Tämä tehtävä oli myös huomattavasti avoimempi kuin aikaisemmat kysy-
mykset ja se selvästi ihmetytti testikäyttäjiä. 
 
Prototypointiohjelmana käytetty Axure on loistava väline nopeaan käyttöliittymä-
ehdotusten iterointiin ja palautteen saantiin niin testikäyttäjiltä kuin sidosryhmien 
jäseniltäkin. Dynaamisen sisällön lisäämisen puute kuitenkin muodostui haasteek-
si testien aikana. Mikäli testejä varten halutaan luoda useampi esimerkkisivu sisäl-
löstä, täytyy jokainen niistä erikseen luoda ja täyttää sisällöllä. Axure ei esimerkiksi 
tarjoa mahdollisuutta noutaa sisältöä tietokannasta. Tästä syystä kahden ensim-
mäisen testiosuuden kaltaisia jäykkiä käytettävyystestejä varten olisi hyvä löytää 
ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden sisällön dynaamiseen lisäämiseen. Kevyem-
piä kolmannen testiosuuden kaltaisia testejä varten Axure on kuitenkin erittäin 
hyvä ja tehokas väline. 
 
Työn loppupäässä isoksi ongelmaksi myös muodostui kerätyn materiaalin suuri 
määrä ja sen suuri hajanaisuus. Vaikka pyrin analysoimaan ja kirjaamaan käytettä-
vyystestien tulokset mahdollisimman pian testien jälkeen, muu kerätty materiaali 
oli varsin hajanaisesti tallessa. Tämä koitui haastavaksi erityisesti silloin, kun piti 
lähteä etsimään materiaalia alkupään käytettävyystesteistä, sekä etsiessä lähteitä, 
joihin en viitannut kunnolla alun perin. Jotta näiltä virheiltä vältyttäisiin tulevai-
suudessa, tulisi vastaavaa projektia aloittaessa ottaa käyttöön kokonaisvaltaisempi 
tiedon keräys- ja organisointijärjestelmä, kuten esimerkiksi Atlas TI tai Evernote. 
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Tämän diplomityön aikana pääsin työskentelemään niin prototyyppien kehittämi-
sen, käytettävyystestauksen kuin ohjelmistoprojektin suunnittelunkin parissa. Jos 
aloittaisin diplomityön tekemisen nyt, tekisin monta asiaa täysin eri tavalla. Vir-
heistä oppiminen on kuitenkin ollut tämän diplomityön suurin anti itselleni. 
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Liitteet 

Liite A: Käytettävyystestien kysymykset 

Kierros 1 

Tehtävä: 
Etsi hissiin liittyviä esteettömyyskortteja. 
 
Tehtävä: 
Etsi löytämistäsi korteista tärkeimmät ja näytä vain ne. 
 
Tehtävä: 
Tallenna yksittäinen esteettömyyskortti paikkaan, josta voit löytää sen myöhem-
min nopeasti. Lopuksi avaa lisäämäsi kortti. 
 
Välikysymys: 
Mitkä ovat vaihtoehdot, joilla voit palata etusivulle? 
 
Tehtävä: 
Etsi hissiin liittyviä esteettömyyskortteja vaihtoehtoisella? 
 
Tehtävä: 
Huomaat, että suosikkeihin lisäämäsi korttin sisällössä on virhe. Mitä teet? 
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Kierros 2 

Tehtävä: 
Kirjaudu sisään palveluun seuraavilla tunnuksilla: 
Tunnus: ArkkiA 
Salasana: salasana1 
 
Tehtävä: 
Etsi hissiin liittyviä esteettömyysvaatimuksia. 
 
Tehtävä: 
Näytä löytämistäsi vaatimuksista vain ne, jotka liittyvät pyörätuolin ja rollaattorin 
käyttäjiin. 
 
Tehtävä: 
Laita yksittäinen vaatimus paikkaan, josta voit löytää sen myöhemmin nopeasti. 
 
Tehtävä: 
Mene etusivulle ja avaa äsken tallentamasi vaatimus uudestaan 
 
Tehtävä: 
Etsi hissiin liittyviä vaatimuksia vaihtoehtoisella tavalla. 
 
Tehtävä: 
Huomaat yhden vaatimuksen sisällössä virheen. Mitä teet? 
 
Tehtävä: 
Olet varmistamassa, että suunnitteilla oleva rakennus noudattaa vaadittuja esteet-
tömyysmääräyksiä. Kuinka toimit?  
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Liite B: Ensimmäisen testiosuuden tulokset 
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Testi	  1	  (Hakupainotteinen	  prototyyppi)	   3	   4	   3	   2	   4	   4	   20	  

Testi	  2	  (Perinteinen	  prototyyppi)	   5	   8	   3	   3	   7	   4	   30	  
Testi	  3	  (Perinteinen	  prototyyppi)	   4	   2	   2	   4	   2	   4	   18	  

Testi	  4	  (Hakupainotteinen	  prototyyppi)	   3	   8	   3	   9	   6	   3	   32	  

Yhteensä	   15	   22	   11	   18	   19	   15	   100	  
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Testi	  1	  (Perinteinen	  prototyyppi)	   4	   6	   1	   4	   6	   3	   24	  
Testi	  2	  (Hakupainotteinen	  prototyyppi)	   2	   9	   2	   5	   6	   6	   30	  

Testi	  3	  (Hakupainotteinen	  prototyyppi)	   5	   5	   3	   8	   4	   8	   33	  
Testi	  4	  (Perinteinen	  prototyyppi)	   9	   8	   8	   7	   2	   1	   35	  

Yhteensä	   20	   28	   14	   24	   18	   18	   122	  
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Testi	  1	  (Luonnosmainen	  prototyyppi)	   3	   4	   3	   2	   4	   4	   20	  
Testi	  2	  (Viimeistelty	  prototyyppi)	   2	   9	   2	   5	   6	   6	   30	  

Testi	  3	  (Viimeistelty	  prototyyppi)	   5	   5	   3	   8	   4	   8	   33	  

Testi	  4	  (Luonnosmainen	  prototyyppi)	   3	   8	   3	   9	   6	   3	   32	  

Yhteensä	   13	   26	   11	   24	   20	   21	   115	  
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Testi	  1	  (Viimeistelty	  prototyyppi)	   4	   6	   1	   4	   6	   3	   24	  

Testi	  2	  (Luonnosmainen	  prototyyppi)	   5	   8	   3	   3	   7	   4	   30	  
Testi	  3	  (Luonnosmainen	  prototyyppi)	   4	   2	   2	   4	   2	   4	   18	  

Testi	  4	  (Viimeistelty	  prototyyppi)	   9	   8	   8	   7	   2	   1	   35	  

Yhteensä	   22	   24	   14	   18	   17	   12	   107	  
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Liite C: Toisen testiosuuden tulokset 

LUONNOSMAINEN	  PROTOTYYPPI	   Po
si
tii
vi
ne

n	  

N
eg
at
iiv
in
en

	  

U
lk
on

äö
st
ä	  
ke
rt
ov

a	  

To
im

in
na

lli
su
ud

es
ta
	  	  

ke
rt
ov

a	  

Ke
hi
ty
se
hd

ot
uk

se
t	  

Vä
är
in
	  y
m
m
är
re
tt
yj
ä	  
	  

as
io
ita

	  ja
	  o
ng

el
m
ia
	  to

im
in
na

lli
-‐

su
ud

en
	  h
ah

m
ot
ta
m
is
es
sa
	  

Yh
te
en

sä
	  

Testi	  3	   6	   4	   5	   9	   3	   11	   38	  

Testi	  4	   4	   3	   3	   8	   6	   5	   29	  

Yht.	   10	   7	   8	   17	   9	   16	   67	  
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Testi	  1	   6	   1	   0	   5	   1	   9	   22	  

Testi	  2	   6	   2	   3	   9	   2	   4	   26	  

Yht.	   12	   3	   3	   14	   3	   13	   48	  

 


