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Abstrakti 

Kuntoliikunnan suosion lisääntyessä kuntosalille kehitettävien ohjelmistojen ja 

laitteiden kysyntä kasvaa. Kun ihmiset kiinnostus tietynlaista teknologiaa kohtaan 

kasvaa, samaiselta teknologialta odotetaan enemmän, ja palautetta käytettävyydestä 

alkaa virrata. Liikuntaa harrastaessa ihminen ei kykene pysähtymään niin kuin 

tavallisessa liikunnassa, joten tällainen mobiili konteksti eroaa tavallisesta ohjelmiston 

käytöstä. Viime aikoina mobiililaitteiden käytettävyyteen on kiinnitetty paljon 

huomiota, ja niistä löytyy paljonkin tutkimusta, mutta liikuntaan erikoistuvia 

tutkimuksia on hyvin vähän.  Tässä tutkimuksessa perehdytään salin erityispiirteisiin 

käytettävyyden näkökulmasta perehtymällä yleistä käytettävyyttä ja mobiilikontekstia 

koskevaan kirjallisuuteen. Lopputuloksena pyritään luomaan käsitys siitä, miten 

liikunnan rajoitteet ja siitä saadut edut vaikuttavat käytettävyyteen kuntosalilla. 
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1. Johdanto 

Samalla kun älypuhelinten ja muiden mobiililaitteiden suosio kasvaa maailmassa, niiden 

käyttöliittymään on alettu kiinnittää huomiota. Käytännössä kaikilla alle 55-vuotiailla 

suomalaisilla on nykyään internetiin yhdistävä älypuhelin (Tilastokeskus, 2017). Tämä 

tarkoittaa sitä, että älypuhelimet ovat jokapäiväisiä tuttavuuksia kaikille länsimaalaisille 

ihmisille. Siitä huolimatta mobiilikonteksti on paikoitellen hukassa, kun 

käytettävyydestä puhutaan. Sekä Googlen Material Design Androidille, että Applen 

Human Interface Guidelines iOS:lle on selkeästi alun perin suunniteltu samanlaiseen 

käyttöympäristöön kuin tietokone. Ne nostivat mobiililaitteet tärkeään rooliin vasta 

2018, jota ennen ne olivat pieniä ohimeneviä mainintoja.  Edelleen molemmat kuitenkin 

olettavat, että ohjelman käyttö tapahtuu tilanteessa, jossa käyttäjä pystyy keskittymään 

laitteen käyttöön, ja ympärillä ei ole suurempia häiriötekijöitä. 

Ei niin, että kummallakaan olisi tarvetta laajentaa aihealuettansa. Molemmat ovat 

graafisen ilmeen suunnittelua avustavia työkaluja, suurella painoarvolla informaation 

jakamisen selkeyteen ja erilaisten syöttöjärjestelmien vertailuun. Tämän puutteen 

vuoksi olisi yleishyödyllistä nähdä, miten mobiilikonteksti muuttaa käytettävyyttä. Siksi 

tämä paperi tarkastelee useita yleisesti käytettyjä käytettävyysheuristiikkoja ja 

käytettävyystestaustapoja, ja pohtii, miten ne voisivat toimia kuntosaliympäristössä. 

Kuntosaliympäristö valittiin tähän osaksi kirjoittajan oman tuntemuksen perusteella, 

mutta suuremmalta osin siksi, että siellä on paljon tavallista käyttöä häiritseviä 

elementtejä. 

Käytettävyysheuristiikat vuorostaan ovat hyvinkin yleistäviä ohjeita, joiden 

tarkoituksena on saada niihin perehtynyt asiantuntija havaitsemaan, arvioimaan ja 

luokittelemaan tuotteessa olevia käytettävyysongelmia ilman käytettävyystestejä 

(Nielsen, 1992). Heuristiikkoja on kehitetty lähes kaikista mahdollisista näkökulmista, 

joten niistä löytyy myös tietoa älypuhelinten ja liikkuvan käytön konteksteista. Tämän 

vuoksi käytettävyysheuristiikkoja on kätevä vertailla toisiinsa, sillä ne kaikki pyrkivät 

samaan lopputulokseen, mutta tarkastelevat maailmaa aina hiukan erilaisesta 

näkökulmasta. 

Kun sopivat käytettävyysheuristiikat on kartoitettu kirjallisuuskatsauksella, voidaan 

niitä käyttäen tarkastella käytettävyyttä kuntoliikunnan ja salikäyttäytymisen 

näkökulmasta, ja tämä tutkimus voi vastata tutkimuskysymyksiinsä. Koska tutkimuksen 

tarkoitus on selvittää salikontekstin soveltuvuutta käytettävyysanalyysiin, 

ensimmäiseksi pitää selvittää ”Mitkä kuntosalissa tapahtuvat kuntoliikunnan piirteet 

vaikuttavat ohjelmistojen käytettävyyteen?” Vasta tähän kysymykseen vastattua 

päästään vastaamaan tutkimuksen pääasialliseen kysymykseen, eli: ”Miten kuntosali 

käytettävyysympäristönä vaikuttaa käytettävyysanalyysiin?” 
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2. Kuntoliikunta 

Kuntoliikunnan vaikutukset käytettävyyteen ovat moninaiset. Kuntoliikuntaa itsessään 

on niin montaa eri laatua, että sitä kannattaa rajata, jottei tutkimus alkaisi rönsyillä 

liikaa. Tämä tutkimus pyrkii rajaamaan kuntoliikunnan pelkästään kuntosalilla 

tapahtuvaan liikuntaan. Kuntosalilla liikunnan voidaan olettaa olevan tarkoitushakuista, 

sillä sen jäsenyydestä maksetaan, ja sinne mennään erikseen kuntoilemaan.  

2.1 Kuntoliikunnan määritelmä ja kategorisointi  

Liikunnan määritelmä on tavallisessa keskustelussa monijakoinen, sillä siihen mahtuu 

liikunta sekä salilla, että sen ulkopuolella. Tarkentaaksemme määritelmää tätä 

tutkimusta varten, määritelmä jaetaan kahteen osa-alueeseen kuten Caspersen, Powell ja 

Christenson (1985) jakoivat sen määritelmässään. Siinä liikunta (physical activity) on 

mitä tahansa toimintaa, joka käyttää lihaksia, kuluttaa kaloreita ja on korreloitavissa 

kunnon kohoamisen kanssa. Kuntoliikuntaan (exercise) taas sisältyy kaikki mitä 

liikunnan määritelmäänkin, mutta lisäksi se on suunnitelmallista ja toistuvaa, ja sen 

tavoitteena on kunnon kohottaminen. Näitä termejä käytetään sekä suomenkielisessä, 

että englanninkielisessä tutkimuksessa ristiin, mutta yhdenmukaisuuden ja selkeyden 

nimissä tässä paperissa käytetään näille termeille näitä määritelmiä. 

Tällä jaottelulla voidaan jakaa oheis-, hyöty- ja arkiliikunta käsiteltävien asioiden 

ulkopuolelle, vaikka ne ovatkin tietoista kunnonkohotustoimintaa. Kuitenkin jos 

kuntoliikunnan määritelmä sisältää kunnonkohotuksen olevan kuntoliikunnan 

pääasiallinen tavoite, niin se ei täyty näiden muiden liikuntamuotojen kannalta, sillä 

niissä kunnon kohoaminen on kuntoilijan näkökulmasta plussaa itse päätavoitteen 

saavuttamisen ohessa (Nupponen, 2004). 

Kuntoliikuntaa voidaan harrastaa useammassa eri muodossa. Yksi yleinen tapa sen 

jaotteluun on aerobinen ja anaerobinen liikunta, joka perustuu lihasten tapaan tuottaa 

energiaa suorituksen aikana. Aerobisessa liikunnassa lihakset tuottavat energiaa 

kuluttamalla happea tavallisen metabolisminsa kautta. Anaerobisessa liikunnassa 

energian tarve on hetkittäin niin suurta, että tavallinen happeen perustuva metabolismi 

ei riitä, vaan lihakset alkavat tuottaa maitohappoa tarvittavan energian saamiseksi 

(Margaria ym, 1933). 

Tämä aerobisen ja anaerobisen liikunnan jaottelusta johtuu erilaisia fyysisiä lihaskuntoa 

korottavia tekijöitä, joiden takia lihaksia kasvattavat haluavat enemmän anaerobisia 

liikkeitä, kun taas rasvanpolttajat ja kunnon kasvattajat haluavat aerobisia liikkeitä. 

Koska anaerobinen liikunta tarvitsee nopeasti toteutettavia suorituksia raskailla 

vastuksilla, ne tehdään laitteilla, joissa on vaihdettavat vastukset. Aerobisessa 

liikunnassa yksittäisen suorituksen raskaus ei ole niinkään tärkeää, joten aerobiset 

suoritukset eivät tarvitse apuvälineitä lisäämään rasitetta. 

Koska tämä tutkimus perehtyy saliympäristöön, niin on tärkeää myös huomata, että 

aerobista liikuntaa varten on kehitetty salilla käytettäviä apuvälineitä, laitteita ja ryhmiä. 

On olemassa juoksumattoja ja kuntopyöriä, jumppakeppejä ja zumba-ryhmiä. Tämän 
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vuoksi aerobista liikuntaa pitää käsitellä, vaikka osa sen harrastusmuodoista, kuten 

lenkkeily tai sauvakävely, eivät tapahdu salilla. 

 

2.2 Saliympäristön määritelmä 

Rajataan kuntosali tarkoittamaan mitä tahansa sisätiloissa olevaa tilaa, jossa on 

lihaskuntolaitteita. Saliympäristöksi kelpaa kaupallista toimintaa harjoittava kuntosali, 

taloyhtiön tai työpaikan tarjoama kuntosali, tai kotona käytettävät lihaskuntolaitteet. 

Lihaskuntolaiteen määritelmään voidaan laskea kaikki laitteet, joita voi käyttää 

kuntoliikunnassa, eli kaiken vapaapainoista jalkaprässiin, ja kuntopyöristä 

leuanvetotankoon. 

2.2.1 Salikontekstit 

Kuntosali on tarkoitettu kuntoiluun, se on sen nimessäkin. Kuntoilu on kuitenkin 

monipuolista toimintaa, joka vaatii henkilöltä keskittymistä ja raajojen käyttämistä. Sitä 

voi verrata autolla ajamiseen, sillä siinäkin ihmisen pitää kiinnittää huomionsa muuhun 

liikenteeseen, samalla kun kädet ja jalat ovat ohjauslaitteissa kiinni. Salilla tapahtuvassa 

kuntoilusuorituksessa kaikki nämä rajoitteet ovat kuitenkin suurempia. Autolla ajaessa 

käden voi vapauttaa ratista hetkeksi auton ilmanvaihdon lämpötilan säätämiseksi ilman 

suurempia ongelmia, mutta jos saman tekisi penkkipunnerruksen aikana, niin 

kuntoilijalla olisi äkkiä monta kymmentä kiloa rautaa rinnan päällä. 

Kuntoliikuntaa yleensä harrastetaan erilaisissa käyttötilanteissa, joilla kaikilla on omat 

erikoisuutensa. Jotkut liikkeet ovat rajoittavampia kuin toiset. Joissain liikkeissä 

tarvitaan vain yhtä kättä, ja jotkin liikkeet tehdään istuma-asennossa jaloilla, jolloin 

kädet ovat täysin vapaana. Kuitenkin yleisesti ottaen, salilla kädet ovat kiinni jossain, tai 

ruumiin asento on vaikea ohjelmiston käytön kannalta. 

Myös huomion kiinnittymisessä on eroavaisuuksia autolla ajamiseen. Suorituksen 

aikana kuntoilijan pitää oikeaoppinen asento, ja kiinnittää huomionsa siihen, ettei 

liikettä tule avustettua väärillä lihaksilla. Tämän lisäksi suorittaja kiinnittää huomiota 

myös suoritettujen toistojen määrään ja lihastensa väsymistilaan välttääkseen liian 

suurta rasitusta omalle keholleen. 

Jos jo suorituksen aikana ohjelmiston käyttäminen on mahdotonta, niin ei se välttämättä 

helppoa ole sen jälkeenkään. Lihakset ovat väsyneitä suorituksesta, hengityksen 

tasaamisessa menee aikaa, ja sarjojen välisenä lepoaikana valmistaudutaan jo 

seuraavaan sarjaan säätämällä painoja ja vastuksia. Joskus liikkeitä myös tehdään niin 

kutsuttuina supersarjoina, jolloin sarjojen välissä ei ole lepoaikaa, eikä siten aikaa 

käyttää ohjelmistoa. 

Salilla on saatavilla myös aerobisia urheilun muotoja, joissa toistojen laskeminen ja 

suoritukseen keskittyminen ei ole niin tärkeää. Kuntopyöräily, juoksumatolla 

juokseminen ja muut vastaavat eivät vaadi toistojen laskentaa, ja oikeaoppinen 

asentokin on toissijaista. Tällaisissa konteksteissa on teknologian käyttäminen 

yleistynyt viime aikoina. Pyöräilyä harrastetaan sykeohjatusti, eli suorituksen 

rasittavuutta nostetaan ja lasketaan sykkeen mukaan, tavoitteena pitää sama syke pitkiä 

aikoja. Syke mitataan teknologiaa apuna käyttäen, joko puettavalla teknologialla tai 

lihaskuntolaitteeseen kiinnitetyllä anturilla. 
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2.2.2 Mikä ei ole saliympäristöä 

Tätä tutkimusta varten saliympäristön määritelmästä poistetaan kaikki kuntoliikunta, 

jota ei tehdä sisätiloissa, kuten juoksu- ja hiihtolenkit. En sisällytä niihin myöskään 

muita sosiaalisia ryhmäliikunnan muotoja, kuten joogaa, jumppaa tai zumbaa. En siksi, 

että niissä olisi jotain liikunnallisesti kyseenalaista, vaan siksi että sen käyttörajoitteet 

ovat hiukan erilaisia. Esimerkiksi ulkona tapahtuvassa liikunnassa pitää kiinnittää 

enemmän huomiota ympäröivään maailmaan kuin salilla. Ryhmäliikunnassa toisaalta 

huomion pitäisi kiinnittyä ohjaajaan ja muuhun ryhmään, joten siellä ei tarvita huomiota 

kiinnittäviä laitteita. Molemmissa tilanteissa käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä 

yksinkertaisiin puettaviin suoritusmittauslaitteisiin (Fritz ym., 2014).  

Tässä tutkimuksessa on myöskään kiinnitä suurta huomiota kuntosalilla tapahtuvaan 

toimintaan, joka ei ole liikuntaa tai kuntoilua. Kuntosaleilla järjestetään usein 

opetustuokioita henkilökohtaisen valmentajan kanssa, istutaan saunassa 

kuntoilusuorituksen jälkeen, tai poseerataan lihaskuntolaitteiden edessä selfietä varten. 

Monet näistä toiminnoista tapahtuu kuntoilun lomassa, mutta aina kuitenkin tilanteessa, 

jossa käyttäjä voi käyttää älylaitteitaan tavalla, johon kuntoliikunta ei itsessään vaikuta. 

Myöskään en huomioi asioita, jotka eivät johdu itse kuntoilusuorituksesta tai siihen 

tarvittavasta laitteesta. On kuviteltavissa tilanne, jossa kuntosali sijaitsisi kellarissa tai 

peltirakennuksessa, joissa on pätkivä puhelinverkkoyhteys nettiin. Tällaiset tekijät 

haittaavat reaalimaailmassa käytettävyyttä merkittävästi, mutta niillä ei ole mitään 

tekemistä itse kuntoliikunnan kanssa, joten ne jätetään huomiotta tässä tutkimuksessa. 

 

2.3 Salikontekstin rajoitteet 

Salilla on paljon teknologian käyttöä rajoittavia tekijöitä, kuten kuntolaitteita ja muita 

ihmisiä. Nämä tekijät on syytä kartoittaa, jotta voidaan verrata miten ne vaikuttavat 

käytettävyyteen. 

Käyttöä rajoittavat tekijät jaetaan motivaatiotutkimuksessa käytetyn MOA-mallin 

mukaisesti. MOA-malli, joka luotiin kartoittamaan ihmisen halua tutustua uusiin 

asioihin, jakaa ihmisen hyväksynnän kolmeen eri kategoriaan: haluun (motivation), 

mahdollisuuteen (opportunity) ja kykyyn (ability) (MacInnis & Jaworski, 1989). Malli 

luotiin ennustamaan ihmisten kykyä lukea mainoksissa esitettyjen tuotteiden valmistajia 

ja imagoa, mutta samaa mallia on sittemmin käytetty yleisemmin kaikissa ihmisten 

toiminnan takana olevien syiden mallintamisessa, eritoten johtamistilanteissa 

(Rothschild, 1999). Määritelmän aikaisempia käyttötilanteita ei pidä kuitenkaan paljoa 

venyttää, jotta sillä voidaan tarkastella ihmisten halukkuutta tarttua uuteen tuotteeseen; 

onhan tuotteen käyttäminen ihmisen toimintaa. 

MOA-mallin jakaa ihmiset toimia selittävät syyt kolmeen kategoriaan, joista halu 

kartoittaa sitä miten halukas ihminen on toimimaan tilanteessa halutulla tavalla. 

Mahdollisuus kuvaa ympäristön tekijöitä, jotka haittaavat tai edesauttavat ihmistä 

toimimaan halutulla tavalla. Kyky kertoo taas ihmiset tiedoista, taidoista ja fyysistä 

rajoitteista, jotka vaikuttavat toimeen. 
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2.3.1 Halu käyttää ohjelmaa 

Yleisesti ottaen kuntoliikuntapuolella ollaan suhtauduttu myötämielisesti erilaisiin 

teknologisiin laitteisiin kuntoilusuorituksen avustamiseksi. Esimerkiksi kuntoliikuntaan 

käytettävien puettavien teknologioiden markkinaosuuden oletetaan kasvavan 26 

miljardiin dollariin vuoteen 2023 mennessä (P&S Market Research, 2018). 

Toisaalta käyttäjien halu käyttää teknologisia laitteita salilla on rajoitetumpaa. Käyttäjät 

ovat sanoneet mielellään jättävänsä älypuhelimensa kotiin mennessään salille (Patel & 

O’Kane, 2015). Heille puhelimen jättämisen taustalla on ajatus siitä, että kuntosali on 

kovaa alkukantaista fyysistä toimintaa, ja siihen ei teknologiaa tarvita. Osaa haittaa 

ajatus siitä, että puhelin on häiriötekijä salilla. Se soi, värisee viesteistä, ja houkuttelee 

lukemaan sosiaalista mediaa tilanteessa, jossa sellaista ei koeta halutuksi toiminnaksi. 

Tämä rajoittaa minkälaisia ohjelmia salilla käyville voidaan tarjota, jos he eivät halua 

tuoda sinne mitään laitetta, joka saattaisi tarjota myös liikuntaan liittymättömiä 

ominaisuuksia. Tämä saattaa toki olla vain tämän hetkinen ongelma, ja mielipide voi 

muuttua, jos olisi tarjolla ohjelmisto, joka tarjoaisi niin suurta hyötyä käyttäjälleen, että 

he voisivat hyväksyä häiriötekijät tai blokata ne muilla keinoin. 

Salilla käyminen on monelle siellä käyvälle sosiaalista toimintaa. Paljon tutkimusta on 

tehtyä siitä, kuinka ihmiset käyttäytyvät kuntosalilla yksinään, mutta samalla on 

ihmisiä, jotka tulevat salille joko ystäviensä tai henkilökohtaisten valmentajien kanssa, 

jolloin salilla pitää kyetä toimimaan myös sosiaalisen kanssakäymisen ehdoille. Samoin 

joillakin saleilla ovat puhelimet kielletty joko salakuvaamisen takia tai siksi, että niiden 

käyttäminen hidastaa kuntoilusuoritusta, ja siten tuottaa pidempiä jonoja 

lihaskuntolaitteille. 

Jos käytettävä ohjelma kehuu ihmistä kehityksellä, käyttäjät saavat sen käyttämisestä 

onnistumisen tunteen, ja haluavat käyttää tuotetta lisää. Samalla piirteellä on kuitenkin 

toinenkin näkökulma, sillä jos ohjelmisto kehuu kehityksellä, käyttäjät eivät välttämättä 

halua käyttää laitetta enää siinä vaiheessa, kun he tietävät jäävänsä päivittäisestä 

tavoitteesta jälkeen. Käyttäjät mieluummin katsovat päivän kohdalla merkinnän 

puuttuvasta datasta, kuin jättäisivät pysyvät merkinnän huonosta suorituksesta. 

Erikoisen tästä tekee sen, että tämä on totta, vaikka tieto ei olisi julkista, vaan 

pelkästään käyttäjän itsensä nähtävänä (Patel & O’Kane, 2015). 

2.3.2 Mahdollisuus käyttää ohjelmaa 

Kuntoillessa ihmisen pitää keskittyä lihaskuntosuorituksessa siinä määrin, ettei kykene 

kiinnittämään huomiotansa mihinkään suoritukseen liittymättömään ainakaan pitkäksi 

ajaksi.  Kuntoliikunta, joka vaatii suurten painojen nostamista ja toistojen laskemista 

rajoittaa ihmisen kykyä keskittyä ulkopuolisiin asioihin jopa siinä määrin, että musiikin 

tai keskusteluohjelman kuunteleminen häiritsee sitä (Patel & O’Kane, 2015). Samoin 

kevyemmässä aerobisessa liikunnassa käyttäjien pitää keskittyä tekemiseensä siinä 

määrin, etteivät kykene kiinnittämään katseellaan huomiota pysyvästi mihinkään ei 

suoraan liikuntasuoritukseen vaikuttavaan tekijään. 

Tämä rajoittaa aktiivisia käyttötilanteita lähinnä liikuntasuoritteiden ulkopuolisiin 

tilanteisiin, jolloin käyttäjä pystyy täysin keskittymään ohjelmiston käyttöön. Toisaalta 

yksinkertaisemmat laitteet, jotka vain mittaavat suoritusta eivätkä vaadi käyttäjältä 

ollenkaan tai vain lyhytaikaista huomiota ovat hyvinkin mahdollisia (Fritz ym. 2014). 
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Asiaa voi lisäksi auttaa se, että ohjelman tarjoaman tiedon sitoo suoraan 

lihaskuntosuoritukseen. Tällöin huomioidaan molemmat rajoittavat tekijät, ja 

kasvatetaan todennäköisyyttä sille, että käyttäjä löytää lihaskuntosuorituksensa aikana 

tilaisuuden ohjelman käyttöön. 

2.3.3 Kyky käyttää ohjelmaa 

Kuntosalilla kuntoillessa ihminen väsyy. Tällainen kuntoliikunta ihmisestä riippuen 

tuottaa, adrenaliinia ja maitohappa, sekä nostaa lihasten lämpötilaa. Näistä tekijöistä 

johtuen ihminen taas kokee mahdollisesti hikoilua, lihassärkyä, huimausta, sydämen 

sykkeen tihentymistä tai lihasvärinää erilaisina yhdistelminä (Fox, Bowers & Foss, 

1989). Nämä fyysiset muutokset haittaavat tietoteknisten laitteiden käyttöä 

huomattavasti. Hiki vaikeuttaa kosketusnäyttöjen kykyä tunnistaa tarkkoja painalluksia, 

ja muutenkin tekee käyttötilanteesta epämiellyttävän, kun aluksi hikikädet lipeävät 

kaikesta, ja lopulta hiki kuivuu tahmeaksi mönjäksi. Lihasärky ja varsinkin lihasvärinä 

vaikeuttavat myös syötelaitteiden käyttöä, kun kädet eivät tottele niin kuin pitäisi. 

Toisaalta tutkimuksissa on huomattu, että kuntoliikunta sopivissa määrin lisää ihmisen 

lihasmotoriikkaa lyhyellä tähtäimellä (Gutin 1973). 

Mentaalisiin kykyihin liikunnalla ei ole suurta vaikutusta. Pieniä eroja on huomattavissa 

loogisten päättelyiden tekemisessä, mutta muistiin tai laskukykyyn ei ole huomattavaa 

eroa (Tomporowski & Ellis, 1986). Monelle ihmiselle ohjelmistojen käyttö voi olla 

vaikeaa, ja ohjelmiston käyttäminen vaatii aina pientä loogista päättelykykyä, mutta jos 

sen käytettävyys on suunniteltu hyvin, niin sen ei pitäisi rasittaa käyttäjänsä 

aivokapasiteettia siinä määrin kuin tutkimuksissa mitataan. 

 

2.4 Salilla käytettävät teknologiat 

Salilla käytetään useampia erilaisia teknologioita kuntoilun seurantaan. Tässä 

perehdytään kolmeen kategoriaan, jotka ovat älypuhelimella toimivat softat, 

kuntosalilaitteisiin sulautetut ohjelmistot ja puettava teknologia. Kaikilla näillä on omat 

vahvuutensa ja heikkoutensa, joihin perehtyminen auttaa löytämään kartoittamaan 

ongelmakenttää, vaikka tässä tutkimuksessa perehdytäänkin vain älypuhelinten 

käytettävyyteen. Varsinkin nykyään, esineiden internetin yleistyessä, älypuhelimet 

voivat käyttää muilla laitteilla kerättyä tietoa hyväkseen. 

2.4.1 Älypuhelimet 

Älypuhelimilla on tarjolla paljon erilaisia kuntosalikäyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja. 

Näiden toiminnallisuuksista ja ominaisuuksita pitäisi tehdä tieteellisempi kartoitus, 

mutta itse tekemäni kartoituksen pohjalta älypuhelinten kuntoliikuntaohjelmat 

jakautuvat kahteen kastiin. 

Toisessa luokassa on kirjaavat ohjelmat. Näiden ohjelmien tarkoitus on vain korvata 

entiset paperille kirjoitetut liikuntapäiväkirjat elektronisilla versioilla, jotka samalla 

osaavat tuottaa nättejä graafeja käyttäjän kehityksestä. Jotkin näistä osaavat myös laskea 

käyttäjälle yhden toiston maksimivastuksen määrän liikekohtaisesti menneiden 

suoritusten perusteella. Lasken tähän luokkaan myös kaikki puettavien teknologioiden 
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lukuohjelmat, koska niillä yleensä vain pyritään paikkaamaan puettavan laitteen pientä 

tai olematonta ruutua. 

Loput ovat yhden kuntoiluohjelman sisältäviä opasteita. Niihin on kirjattu yksi 

kuntoiluohjelma, jonka suorittamisesta ohjelma sitten muistuttaa käyttäjää, ja antaa 

neuvoja sen suorittamiseksi. Nämä ohjelmistot ovat ainoa näistä kolmesta teknologia 

kategoriasta, joka avustaa käyttäjää kehittymään. Kaikki muut teknologiat ovat vain 

apuvälineitä käyttäjille, jotta he voivat seurata omaa kehitystään tai motivoida itseään 

kuntoilemaan, mutta näissä ohjelmissa on välillä suosituksia seuraavalle 

treenikerrallekin. 

2.4.2 Sulautetut ohjelmistot 

Kuntosalilaitteita valmistavat firmat, kuten TechnoGym, valmistaa laitteita, joihin on 

rakennettu suoritusanturit, ja he tarjoavat käyttäjille myös mahdollisuuden seurata omaa 

kehitystään. 

Käyttäjät ovat havainneet, että lihaskuntolaitteisiin sulautetut toistonlaskijat vähentävät 

heidän mentaalista kuormaansa (Patel & O’Kane), kun taas liikkeissä, joissa käyttäjien 

pitää itse laskea tehtyjen toistojen määrä, heidän kykynsä käyttää muita avustavia 

teknologioita heikkenee. 

2.4.3 Puettavat teknologiat 

Puettavat teknologiat ovat olleet kuntoliikuntakäytössä pitkään. Polar kehitti 

sykemittarinsa hiihtäjille jo 1970-luvulla, ja langatonkin sykemittari ilmestyi vuonna 

1982 (Polarin historiaa). Puettavan teknologian käyttö kuntoilussa ei ole paljon 

myöskään muuttunut sitten 1980-luvun, vaikka erilaisten antureiden määrä onkin 

lisääntynyt. Thomas Fritz ja muut (2014) selvittivät miten aktiivisuusmittarien 

pitkäaikaiskäyttö vaikuttaa ihmisiin. Tutkimuksessa selvisi, että lihaskuntolaitteiden 

aktiivinen käyttö auttaa ihmisiä aloittamaan ja ylläpitämään kuntoilua, muttei oikeastaan 

auta heitä kehittämään sitä eteenpäin. Monet käyttäjät asettivat itselleen yhden 

kuntoilutavoitteen, jossa pysyivät ikuisesti, eivätkä koskaan nostaneet omia 

tavoitteitaan. 

Puettava teknologia käyttää hyvin pelillistettyjä menetelmiä käyttäjien kehumisessa, 

sillä aktiivisuutta mitataan vain nousevalla numerolla. Fritzin tutkimuksessa myös 

selvisi, ettei ole suurta eroa sillä, ymmärtävätkö käyttäjät nousevan numeron merkitystä 

vai ei. Kuitenkin pelillistäminen sai käyttäjät pitämään kiinni kuntoilurutiineistansa 

olettaen, että laite oli mukana. Käyttäjien mielestä kaikki kuntoilu, jota laite ei mitannut 

oli hukattua kuntoilua. 

Puettavaa teknologiaa käytetään myös sykeohjatussa liikunnassa. Sykeohjattu liikunta 

on lähes aina henkilökohtaisen valmentajan ohjaamaa toimintaa, tai ryhmäliikuntaa, 

mutta tällaiselle liikuntamuodolle olisi varmasti mahdollista kehittää toimiva 

teknologinen opastaja.  

Näillä ratkaisuilla on siis selkeästi hyviä puolia kuntoilun näkökulmasta. Se ylläpitää 

tiettyä kuntoilun tasoa, ja tarjoaa käytettävää dataa, mutta käyttöliittymää olisi 

parantamisen varaa, jos oikeasti haluttaisiin auttaa ihmisiä kehittymään kuntoilussa. 
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3. Käytettävyystestaus ja -analyysi 

Ohjelmiston käytettävyyden tutkimiseen ja arviointiin on useita erilaisia keinoja. Yleisin 

keino niiden on empiiriset käytettävyystestit, ja hyvänä kakkosena tulee heuristinen 

evaluointi (Hollingsed & Novick, 2007). Muitakin menetelmiä käytetään 

käytettävyyden arviointiin, kuten erilaiset läpikäyntimenetelmät, jossa testaaja käy 

käyttöliittymän ominaisuudet läpi erilaisilla kriteereillä, kuten painallusten määrien 

laskemisella, tai käyttäjän tavoitteen kartoittamisella. 

Kaikilla käytettävyysmenetelmillä on omat heikkoutensa ja vahvuutensa, ja siksi niitä 

kannattaa käyttää ristiin, eikä vain tukeutua yhteen menetelmään. Esimerkiksi 

käytettävyysheuristiikkat tarvitsevat asiantuntijoita sen analyysin tekemiseen, sillä 

ilman ammattitaitoa ja kokemusta löydettyjen virheiden määrä tippuu, ja väärien 

hälytysten määrä voi kasvaa (Jeffries & Desurvire, 1992). Toisaalta taas empiiristen 

testien järjestäminen vie aikaa ja tarvitsee siihen varatut tilat, joten niiden jatkuva 

käyttäminen on taloudellisesti vaikeaa. 

Historiallisesti käytettävyysheuristiikkoja on suosittu, koska niiden on osoitettu löytävät 

parhaimmillaan 80% käytettävyysongelmista  

 

3.1 Käytettävyysarviontimenetelmät 

Tätä tutkimusta varten on valittu kolme erilaista käytettävyysmenetelmää. 

Ensimmäiseksi otetaan Nielsenin 1990-luvun alussa kehittämät kymmenen ensimmäistä 

käytettävyysheuristiikkaa, joiden sisällyttäminen on melkein itseisarvoista. Olivathan ne 

kymmenen ensimmäistä käytettävyysheuristiikkaa (Nielsen, 1992), ja pohjana monelle 

myöhemmin kehitetyille heuristiikoille, mukaan lukien molemmille tässä tutkimuksessa 

esitellyille mobiiliheuristiikoille. Koska lähes kaikki heuristiikkatutkimukset vertaavat 

itseään Nielseniin, niin on tässäkin tutkimuksessa syytä perehtyä siihen, miten 

salikonteksti peilaa siihen.  Nielsenin heuristiikat liittyvät pitkälti graafisen 

käyttöliittymän muotoiluun, mutta yritän tässä koota mitä tavallisesta tietokoneen 

käytöstä poikkeavaa kuntosalilla on, joka voisi vaikuttaa niihin.  

Koska salilla käytettävät laitteet ovat todennäköisimmin mobiililaitteita, puettavia 

laitteita tai laitteisiin integroitua softaa, päätin valita yhdeksi heuristiikaksi 

mobiiliheuristiikan. 

Koska kyseessä on käytettävyystutkimukset salilla käytettäviin ohjelmistoihin ja 

tuotteisiin, ei sellaisia pelkillä ammattilaisten arviointimenetelmillä saada kokonaan 

analysoitua. Siksi perehdytään myös käytettävyystutkimukseen, koska kenttätesteillä 

tällaisia tuotteita testattaisiin.  

Tässä kirjallisuuskatsauksessa ei ole painostettu liikaa siihen, kuinka kattavasti valitut 

käytettävyysheuristiikat täyttävät kaikki mahdolliset käytettävyystilanteet. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on vain katsastella yleisesti salikäytettävyyden ongelmia. 

Siksi tärkeämpää on valita yleisesti käytetyt ja hyväksytyt menetelmät, kuin kattavat 
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menetelmät. Ehkä tämän tutkimuksen päätelmien pohjalta voisi alkaa kehitellä parempia 

käytettävyysheuristiikkoja tilanteisiin, joissa käyttäjillä on vakavia rajoitteita. 

 

3.1.1 Nielsenin käytettävyysheuristiikat 

Nielsen kehitti kymmenen käytettävyysheuristiikkaa Nielsenin kymmenen 

käytettävyysheuristiikkaa ovat vapaasti käännettynä: 

1. Järjestelmän tilan näkyvyys 

2. Järjestelmän ja maailman keskinäinen vastaavuus 

3. Käyttäjän ohjauskyky ja vapaus 

4. Johdonmukaisuus ja standardit 

5. Virheiden esto 

6. Tunnistaminen muistamisen sijasta 

7. Joustava ja tehokas käyttö 

8. Esteettinen ja minimalistinen muotoilu 

9. Auta käyttäjää tunnistamaan, määrittämään ja korjaamaan virhetiloja 

10. Apu ja dokumentaatio 

 

Nielsenin heuristiikat ovat yleisesti hyväksyttyjä, yleisellä tasolla toimivia 

käytettävyysheuristiikkoja. Nämä heuristiikat ovat tarkoitettu valmiin tai 

prototyyppitasolla olevan käyttöliittymän arvioimiseksi, eikä yleisiksi 

rakennuspalikoiksi. Nielsen itsekin kuvaa niitä yleistäviksi nyrkkisäännöiksi. (Nielsen 

1995) Vaikka nämä heuristiikat luotiinkin 1990-luvun alussa ohjaamaan pöytäkoneille 

tarkoitettujen käyttöliittymien suunnittelua, ovat Nielsenin heuristiikat sen verran 

yleispäteviä, että niitä voidaan vielä nykyäänkin yleistään. Nielsen Norman Group 

jatkuvasti päivittää ohjeistustaan ja määritelmiään olemaan ajankohtaisia, viimeisimmän 

kerran kesällä 2018 (Harley, 2018; Kaley 2018). 

Nielsen listaa kaikille määritelmilleen jo alusta alkaen perustelut ja uudemmissa 

päivityksissä listataan jo korjausehdotuksia. Näillä korjausehdotuksilla heuristiikoista 

tulee paljon käytännönläheisempiä, mutta samalla ne ovat spesifimpiä. Heuristiikkojen 

kuitenkin olisi tarkoitus olla yleispäteviä tarkasteluohjeita, joiden kautta ohjelman 

käyttöä pitäisi miettiä. 

3.1.2 Mobiiliheuristiikat 

Älypuhelinten suosion räjähdettyä vuoden 2007 jälkeen, kun Apple julkaisi 

ensimmäisen iPhonen. Hyvin nopeasti huomattiin, että niiden käyttökonteksteissa on 

selkeitä eroja perinteisiin tietokoneisiin nähden, alkaen ruudun koosta päättyen 

käyttöympäristöön.  

Monet tutkijat ovat kartoittaneet mobiiliheuristiikkoja suhteessa Nielsenin 

heuristiikkoihin, ja päätyneet luomaan jotain hyvin samantapaista ohjeita, mutta 

kohdistettuna mobiilikontekstiin. Neto ja Pimentel (2012) ehdottivat kymmenen 

heuristiikkaa, jotka näyttävät hyvin samanlaisilta Nielseniin nähden.  Heidän 

listaamansa heuristiikat olivat: 
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1. Ruututilan käyttö 

2. Johdonmukaisuus ja standardit 

3. Näkyvyys ja helppo pääsy kaikkeen tietoon 

4. Komponentin ja toiminnan välinen riittävyys 

5. Toiminnasta kertovat viestin riittävyys käyttäjälle 

6. Virheiden esto ja nopea palautus viimeisinpään toimivaan tilaan 

7. Syötteen helppous 

8. Helppo pääsy kaikkiin toimintoihin 

9. Ripeä ja havaittava palaute 

10. Apu ja dokumentaatio   

11. Käyttäjän muistirasituksen vähentäminen 

 

Näissä heuristiikoissa vain muutama on selkeästi uusi. Ruututilan käyttäminen on 

huomattavasti tärkeämpi mobiililaitteilla, koska ruutu on huomattavasti pienempi kuin 

tietokoneiden ruutu. Toisaalta nämä heuristiikat testattiin kokeilemalla niitä Motorolan 

Xoom tabletilla, jossa on noin kymmenen tuuman näyttö, joka ei ole huomattavasti 

pienempi kuin nykyisten läppärien näytöt, saati sitten monet 1990-luvun alun 

kuvaputkinäytöt, joille 10 tuumaa oli aika yleinen ruutukoko. Tällainen eroavuus on siis 

toisin sanoen sisällytetty todennäköisesti Nielsenin seitsemänteen ohjeeseen: joustava ja 

tehokas käyttö. Samaa voi sanoa Neton ja Pimentelin ehdottamasta syötteen helppous- 

ohjeesta. Nämä ohjeet vaikuttavat olevan vain tarkentavia heuristiikkoja, joita voidaan 

käyttää muiden heuristiikkojen ohella muistuttamaan mobiilikontekstin tärkeistä eroista. 

Toisen mielenkiintoinen mobiiliheuristiikkalistaus oli italialaisten Bertinin, Gabriellin ja 

Kimanin vuonna 2006 luoma heuristiikkalistaus. Tämä listaus on siitä huomion 

kiinnittämisen arvoinen, että se on luotu ennen ensimmäisten iPhonejen ilmestymistä 

markkinoille. Tämän vuoksi se käsittelee mobiilikontekstia sellaisenaan, eikä oleta sen 

tarkoittavat älypuhelimia, joiden pinta-alasta suurin osa on varattu sormella 

käytettävään kosketusnäyttöön. Tämä toisaalta muuttaa käyttökontekstin erilaiseksi, 

kuin mitä se nykypuhelimilla yleensä on. Nykyään on puhelimen kanssa enemmän 

tapana pysähtyä ja käyttää sitä enemmän tietokoneen tapaisesti, eikä käyttää sitä 

liikkeessä. Salikontekstin tutkimisen kannalta tällä erottelulla ei ole suurta merkitystä, 

sillä salilla tapahtuva toiminta rajaa käyttöä pois toiminnan aikaisesta käytöstä. 

1. Järjestelmän tilan näkyvyys ja laitteen löydettävyys/hukattavuus 

2. Järjestelmän ja maailman keskinäinen vastaavuus 

3. Johdonmukaisuus ja kartoitus 

4. Hyvä ergonomia ja minimalistinen muotoilu 

5. Syötteen helppous, ruudun luettavuus ja vilkaistavuus 

6. Joustavuus, tehokkuus ja personointi 

7. Esteettisyys, yksityisyys ja sosiaaliset normit 

8. Realistinen virheiden hallinta 

 

Tämäkin noudattaa Nielsenin heuristiikkoja. Tässä mielenkiintoisena lisäyksenä on 

ajatus siitä, että mobiililaite on hukattavissa ja varastettavissa. Sen mukaan se ei saisi 

sisältää mitään dataa, joka olisi yksityisyydensuojan alaista, tai ainakin salata kaikki 

sellainen tieto, jota on pakko kerätä. Samaan ajatukseen kuuluu myös automaattisten 

varmuuskopioiden ottaminen, sillä laite voi helposti mennä rikki. Samoin kuin Neton ja 

Pimentelin heuristiikoissa, tässäkin kiinnitetään huomiota siihen, että 

mobiilikontekstissa tiedon pitää olla nopeasti saatavissa. Bertini ym. vaatii koko 

käyttöprosessin olevan mahdollisimman kivuton ja tiedon luettavissa vilauksella. 
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Salikontekstin näkökulmasta myös seitsemäs vaatimus on tärkeä. Sen mukaan 

mobiililaitteen käyttämisen pitäisi toimia tilanteen vaatimien sosiaalisten konventioiden 

mukaisesti. Laitteen tai ohjelmiston ei pitäisi vaatia käyttäjäänsä toimimaan tilanteessa 

toisin kuin hän ja hänen kanssaihmisensä olettavat hänen käyttäytyvän. 

3.1.3 Käytettävyystestaus 

Käytettävyystestaus on menetelmä, jossa pyritään toisintamaan testausolosuhteissa 

mahdollisimman oikeanlainen käyttötilanne, ja seuraamaan käyttäjiä ja heidän toimiaan. 

Käytettävyystestejä voidaan järjestää joko käytettävyystesteihin tarkoitetuissa 

laboratorioissa tai missä tahansa huoneessa, johon testaajilla on pääsy. Oikeaoppinen 

laboratorio, jossa on kaksipuolinen peili, jonka toiselta puolelta testin tarkkailijat eivät 

vahingossakaan omilla toimillaan vaikuta testihenkilön toimiin, olisi tottakai testin 

tulosten kannalta paras ratkaisu (Rubin, 1994), mutta tällaisia tiloja ei ole kovinkaan 

monella ohjelmistokehittäjällä saatavilla. Kovinkaan monet ohjelmistokehittäjät eivät 

ole edes erityisen kiinnostuneita käytettävyystestauksesta muuna kuin myyntikeinona tai 

tilausvaatimusten täydentäjänä (Rajanen & Iivari, 2007), joten on ymmärrettävää, 

etteivät kehittäjät ole valmiita sijoittamaan suuria rahamääriä oikean laboratorion 

kehittämiseen. 

Tuottaakseen tarpeeksi totuudenmukaista ja oikeanlaista dataa, käytettävyystestien tulisi 

todentaa oikeanlaista käyttötilannetta mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti 

(Rubin 1994). Tavallisessa laboratoriotestissä tämä voi tarkoittaa, vaikka 

toimistoympäristön mallintamista kaikkine siihen kuuluvine häiriöineen, kuten 

kahvitauolla istuvat äänekkäät työkumppanit, pirisevät puhelimet ja äkilliset työtehtävän 

vaihdokset. Tällaisen tilanteen rakentaminen on vaikeaa, koska käytettävyystesteissä on 

niin paljon ihmisiä pyörimässä. Testeissä mielellään tarvitaan yksi ihminen testaamaan 

laitetta, yksi ihminen ohjaamaan testaajaa ja muutama ihminen tarkkailemaan testejä 

(Rubin, 1994). Ellei kyseessä ole tutkimuskäyttöön tarkoitettu sovellus, ja tarkkailijat 

voivat matkia muita paikalla olevia tutkijoita, heidän käyttäytymisensä saattaa häiritä 

testaajaa. Yleensä ihmisillä on tapana muuttaa käyttäytymistään, jos muita ihmisiä on 

lähistöllä, joko suoriutumispaineen tai sosiaalisen kanssakäymisen takia. 

Joskus totuuden mukaista tilannetta ei saada kuitenkaan laboratoriossa toistettua, joten 

testit pitää viedä laboratorion ulkopuolelle, eli järjestää kenttätesti. Kenttätesteissä 

mennään oikeasti paikan päälle käyttämään testattavaa tuotetta. Tällainen kenttätesti voi 

olla ongelmallinen, jos sitä halutaan testata työympäristössä. Kenttätestialustana toimiva 

yritys ei välttämättä halua keskeyttää omia toimiaan ohjelman testausta varten, vaikka 

ohjelma olisikin kehitteillä heitä varten. Toisaalta kuluttajatuotteitta kenttätestit ovat 

helpommin toteutettavissa, sillä silloin pitää vain löytää vapaaehtoisia kohdeyleisöön 

kuuluvia kuluttajia kadulta, ja järjestää testejä heidän kanssaan. 

Testaajien valintakin on iso riski käytettävyystestien järjestelyssä. Vaikka unohdettaisiin 

se ongelma, että jotkut ihmiset ovat niin kutsuttuja ammattitestaajia, jotka kiertävät 

testistä toiseen, oli heillä kiinnostusta tai ymmärrystä ohjelmasta, niin lisäksi kaikilla 

kehitetyillä ohjelmilla on oma kohdeyleisönsä, ja riippuen sen suppeudesta, voi 

ohjelmisto vaatia käyttäjiltä jotain erikoisosaamista. Työkäyttöön suunnitelluissa 

ohjelmistoissa saatetaan vaatia testaajalta oikeaa kokemusta alasta, pelitestauksessa olisi 

hyvä jos testaaja ymmärtäisi pelien kielen (ellei täysin uudet pelaajat ole pelin ja testin 

keskiössä), tai vaikka lintubongaussovellusta olisi hyvä testata oikeilla lintubongaajilla, 
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koska muuten käyttäjät seuraavat testinasettelun ohjeita liian tarkasti, eivätkä käytä 

omaa aloitettaan ja harkintakykyään testissä. 

 

3.2 Arviontimenetelmien erot 

Käytettävyysheuristiikat eivät lopulta paljoa eroa toisistaan. Suurin syy niiden 

eroamattomuuteen on lähinnä se, että heuristinen evaluointi on ammattilaisten tekemään 

evaluaatiota, ja ne noudattavat aina samoja kaavoja. Tähän johtaa myös se, että 

Nielsenin luomat käytettävyysheuristiikat olivat ensimmäiset ja vaikuttavimmat 

heuristiikat, joten ammattilaiset osaavat ne. Ne ovat myös hyvin yleisen tason 

kuvauksia, joten kaikki ongelmat voidaan luokitella niiden alle, kun määritelmiä 

venyttää vähän, Toisaalta tätä tutkimusta varten ei edes etsitty heuristiikkoja, jotka 

tietoisesti ottavat eroa Nielseniin, vaan molemmat mobiiliheuristiikat tietoisesti 

rakensivat omat heuristiikkansa Nielsenin päälle. 

Se ei tietenkään ole ongelma, sillä ne valittiinkin kuvaamaan mobiilikontekstin eroja 

perinteiseen liikkumattomaan ohjelmistokäyttöön. Merkittävin ero Nielsenin ja 

mobiiliheuristiikkojen välillä tuntuu olevan ajatus ohjelmiston koosta. Nielsen ei oleta 

ohjelmistolle minkäänlaista kokoa, ja kuvailee heuristiikkansa siten, että ne ovat 

käytettävissä myös massiivisissa ohjelmistoprojekteissa. Molemmat tarkastellut 

mobiiliheuristiikat korostavat mahdollisimman pientä määrää ruutuja. Neto ja Pimentel 

sanovat, että kaikkeen tietoon pitää päästä nopeasti, ja Bertini ym. haluaisi kaiken 

tärkeän tiedon olevan saatavissa yhdellä vilkaisulla.  

Bertini ym. eroaa Neton ja Pimentelin näkemyksestä siten, että Neto ja Pimentel 

näkevät mobiilikäytön lyhytaikaisena tietokoneen käyttönä, jossa lisäongelmana on 

tavallista pienempi näyttö, joten kaiken näkyvän pitää palvella käyttötarkoitusta tarkasti. 

Bertini ym. toisaalta kiinnittää huomiota puhtaasti käyttöön ilman toimintaa pysäyttävää 

interaktiota. Heidän näkemyksensä mobiilikontekstista on aidosti liikkuva, jossa 

käyttäjä ei keskeytä omaa toimintaansa käyttääkseen laitetta. Toisin sanoen heidän 

mukaansa mobiililaite ei saisi tuottaa häiriötekijöitä käyttäjälle. 

Kenttätestit taas eroavat heuristiikoista huomattavastikin, mutta tässä tutkimuksessa 

keskitytään vain tarkastelemaan testitilanteen ja testinasettelun vaikutusta 

salikäyttäytymiseen. Käytettävyystestit poikkeavat huomattavasti heuristisesta 

evaluoinnista siinä, että käytettävyystestit teettävät testit aidoilla ohjelman käyttäjillä. 

Molemmat tarvitsevat ammattilaisia parhaaseen analyysiin, mutta heuristisesta 

evaluoinnista ei tule mitään, jos evaluoijat eivät ole ammattilaisia. Tavallisessa 

käyttötilanteessa kuka tahansa huomaa tilanteet, joissa käyttäjät jäävät jumiin, varsinkin 

jos sama jumi toistuu useammalla käyttäjällä, ja jos jumit ovat pitkäkestoisia.  

 

3.3 Arviointimenetelmien kokoaminen 

Jotta kaikkia ongelmia ei tarvitse käydä useampaan kertaan läpi tässä tutkimuksessa, 

tuodaan kaikki evaluointialueet yhteen. Aloitetaan listaamalla kaikki Nielsenin 

heuristiikat. Tässä vaiheessa ei yritetä poistaa vielä mitään mihin ei muutoksia 

salikontekstista löydy. Ne voidaan käydä läpi, ja huomata ettei niihin mitään löytynyt. 
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Sitten listataan siihen kaikki uudet asiat, jotka Neto ja Pimentel sisällyttyvät listaansa, 

jonka jälkeen listataan kaikki Bertini ym. listaamat heuristiikat samoilla kriteereillä. 

Joissain tapauksissa näitä heuristiikkoja yhdistettiin, jos molempien perustelut olivat 

lähellä toisiaan, mutta sisälsivät erilaisen lähestymiskulman. Esimerkiksi Bertini ym. 

listaama “syötteen helppous, ruudun luettavuus ja vilkaistavuus” on pitkälti sama kuin 

Nielsenin ”esteettinen ja minimalistinen muotoilu”, mutta sisältää ajatuksen ruudun 

nopeasta hahmottamisesta. Samalla se oli itsessään käsiteltävän arvoinen asia, joten se 

lisättiin tarkasteltavaan määritelmään. Risteävyyksien tutkimisen lopputuloksena syntyi 

taulukko1. 

 

Nielsen Neto ja Pimentel Bertini ym. 

Järjestelmän tilan näkyvyys Ripeä ja havaittava palaute  

Järjestelmän ja maailman 

keskinäinen vastaavuus 
Toiminnasta kertovat viestin 

riittävyys käyttäjälle; 
Komponentin ja toiminnan 

välinen riittävyys 

Järjestelmän ja maailman 

keskinäinen vastaavuus 

Käyttäjän ohjauskyky ja vapaus Syötteen helppous  

Johdonmukaisuus ja standardit Johdonmukaisuus ja standardit Johdonmukaisuus ja kartoitus 

Virheiden esto   

Tunnistaminen muistamisen 

sijasta 
Käyttäjän muistirasituksen 

vähentäminen 
 

Joustava ja tehokas käyttö Helppo pääsy kaikkiin 

toimintoihin 
Joustavuus, tehokkuus ja 

personointi 

Esteettinen ja minimalistinen 

muotoilu 
Ruututilan käyttö; 
Näkyvyys ja helppo pääsy 

kaikkeen tietoon 

Syötteen helppous, ruudun 

luettavuus ja vilkaistavuus 

Auta käyttäjää tunnistamaan, 

määrittämään ja korjaamaan 

virhetiloja 

Virheiden esto ja nopea 

palautus viimeisinpään 

toimivaan tilaan 

Realistinen virheiden hallinta 

Apu ja dokumentaatio Apu ja dokumentaatio  

  Hyvä ergonomia ja 

minimalistinen muotoilu 

  Järjestelmän tilan näkyvyys ja 

laitteen löydettävyys/ 

hukattavuus 

  . Esteettisyys, yksityisyys ja 

sosiaaliset normit 

Taulukko 1 Yhdistetyt heuristiikat 

 

Tämän vertailun jälkeen oli helppo luoda lista kaikista heuristiikoista, joita piti tutkia. 

Listasta poistettiin kohdat “käyttäjän ohjauskyky ja vapaus”, “auta käyttäjää 

tunnistaman, määrittämään ja korjaamaan virhetiloja” ja “apu ja dokumentaatio”, koska 
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ne olivat puhtaasti käyttöliittymän muotoiluun ja navigointiin liittyviä kohtia, joihin 

käyttäjän pitää käyttää mentaalista aikaansa, eli niitä ei voi tehdä liikuntasuorituksen 

lomassa. Jos käyttäjälle tulee vastaan laitteen virhetila, hänen on joko lopetettava 

suoritus siihen paikkaan, joka ei ole kaikissa liikuntamuodoissa mahdollista tai 

suositeltavaa, tai odotettava liikuntasuoritteensa loppumista ja korjattava ne sitten. Sama 

pätee opastukseen, sillä on hyvä olettaa, että käyttäjä on perehtynyt laitteen toimintaan 

ennen kuin alkaa käyttää sitä rajoitetussa tilanteessa. Tämän vuoksi tietysti olisi hyvä 

ohjelmistossa mahdollistaa myös sen testikäyttäminen oikean tilanteen ulkopuolella, jos 

on oletettavissa mahdollisia käytettävyysongelmia.  

    1. Järjestelmän tilan näkyvyys 

    2. Järjestelmän ja maailman keskinäinen vastaavuus 

    3. Johdonmukaisuus ja standardit 

    4. Virheiden esto 

    5. Tunnistaminen muistamisen sijasta 

    6. Joustava ja tehokas käyttö 

    7. Esteettinen ja minimalistinen muotoilu ja vilkaistavuus 

    8. Hyvä ergonomia 

    9. Laitteen hukattavuus 

    10. Sosiaaliset normit 
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4. Käytettävyys saliympäristössä 

Kuten on edellä jo mainittu, suorituksen aikana ihminen kiinnittää huomionsa 

oikeaoppiseen muotoon ja laskemaan toistojen määrää. Myöskin osa raajoista on joko 

lukittuna lihaskuntolaitteeseen, tai pitävät siitä tiukasti kiinni. Tämä on 

käytettävyystilanteena parhaimmillaan autonajamiseen verrattavissa, mutta 

pahimmillaan se on täysin mahdoton tilanne. Tämän vuoksi nykyisin iso osa salilla 

käytettävistä ohjelmista ovat sellaisia, joissa käyttäjä vain kirjaa suorituksensa 

laitteeseen jälkikäteen. Poistetaan käyttöliittymä kokonaan tilanteesta, jossa sitä on 

vaikea käyttää, ja laitetaan käyttäjä käyttämään sitä silloin kun suurin rajoite on 

lihaskuntosuorituksessa väsyneet kädet. 

Kuitenkin olisi käyttäjien kannalta parempi, jos käyttöliittymässä olisi piirteitä, joita 

käyttäjä voisi käyttää kuntoilun lomassa. Vähän samaan tapaan, kuin aerobisessa 

liikunnassa on tarjolla sykeantureilla toimivia sykeohjattuja kuntoilusessiota, joissa 

anturi tiedottaa käyttäjälle suorituksen aikana tehtävistä muutoksista. 

Tämä on toki vielä yksisuuntaista informaation jakamista, jossa kone reagoin 

käyttäjään, ja kehottaa tätä toimimaan toisin. Sellaisia ratkaisuja salilla löytyykin jo 

jonkin verran, sillä puntteja nostelevalla ihmisellä on silmät ja korvat auki, ja niitä ei 

suoritukseen itsessään tarvita. Tällaisessa tiedottavassa teknologiassa ainoa ongelma on 

ihmisen keskittymiskyky. 

 

4.1 Heuristiikat 

Ensimmäiseksi tutustutaan aikaisemmin luotuihin yhdistettyihin heurestiikkoihin, ja 

siihen miten saliympäristö vaikuttaa niihin. 

4.1.1 Järjestelmän tilan näkyvyys 

Järjestelmän tilan pitäisi olla selvillä käyttäjälle aina. Tämä tuottaa salilla pieniä 

kommunikaatio-ongelmia, sillä käyttäjällä ei ole aina mahdollista kiinnittää täyttä 

huomiotansa laitteen toimintaan. Älypuhelinsovellukset ovat varsinkin hyvin heikoilla 

jäillä tämän suhteen, sillä niiden käyttöliittymät ovat perinteisen tietokoneen tapaan 

hyvin visuaalisia ja syötekin perustuu kosketukseen, eli vapaisiin käsiin. Älypuhelimilla 

voisi harkita joko kommunikointia äänillä, tai värinällä, joista molemmat ovat 

mahdollisia tapoja, mutta vaativat käyttäjältä sitoutumista. Värinäilmoitukset ovat ihan 

käteviä, jos puhelin on taskussa, mutta salilla on laitteita, joiden käyttäjien pitää roikkua 

mitä mielenkiintoisemmissa asennoissa, ja siksi tasku ei ole aina hyvä paikka säilyttää 

puhelinta. Äänillä on sama ongelma, jos oletetaan käyttäjällä olevan langalliset 

kuulokkeet. Kuulokkeettomana taas puhelimen tuottama melu on taas sosiaalisessa 

kontekstissa vaikea, sillä muut ihmiset eivät välttämättä arvosta ylimääräisiä ääniä tai 

saliympäristö voi muuten olla liian äänekäs ympäristö, joten äänet voivat jäädä 

huomaamatta. 
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Monet näistä ongelmista ratkeaa käyttämällä puettavaa teknologiaa, tai sulautettuja 

järjestelmiä, jolloin laite on joko kiinni ihmisessä tai kiinnitetty lihaskuntolaitteeseen 

semmoiseen kohtaan, johon käyttäjä pystyy helposti kiinnittämään huomionsa.  

4.1.2 Järjestelmän ja maailman keskinäinen vastaavuus 

Kuntoliikunnassa on käytössä omat termit, aivan kuten kaikessa muussakin toiminnassa. 

Kehitettyjen laitteiden on kyettävä puhumaan tätä kieltä kaikille käyttäjille. Toisaalta on 

hyvin mielenkiintoista huomata, ettei mitattujen tulosten pidä perustua mihinkään, jotta 

käyttäjät tuntisivat saavuttaneensa kuntoilutavoitteensa (Fritz ym. 2014). Tällainen 

pelillistävän tekniikan käyttö koukuttavuuden luomiseksi on toki havaittu ennenkin, 

mutta silti kuntoliikuntapuolella on käyttäjiä, jotka ovat tyytyväisiä valmistajakohtaisiin 

kuntopisteisiin, jotka perustuvat hyvin löyhään tieteelliseen tutkimukseen. 

4.1.3 Johdonmukaisuus ja standardit 

Liikuntasuoritteiden mittaamisessa olisi syytä huomioida käyttäjän liikuntamuoto. Jos 

käyttäjä on tekemässä toisto- ja vastuspohjaista liikettä, niin suoritus kannattaa ilmoittaa 

toistoina eikä aikana, ja vastus kannattaa ilmoittaa niinä painoyksikköinä, joita käyttäjän 

käyttämä lihaskuntolaite käyttää. Tässä on syytä kiinnittää huomiota siihen, että se ei 

välttämättä ole sama kuin paikallinen valtiollinen standardi, vaan se voi vaihtua 

salikohtaisesti tai jopa salin sisällä laitekohtaisesti. Vastusten määrittäminen on aina 

vaikeaa, sillä käyttäjälle pitää tehdä aina selväksi, että kuuluuko painon määritelmään 

laitteen (kuten levytangon) paino vai ei, ja miten vastukset toimivat 

ruumiinpainoliikkeissä. 

Tässä voi tulla myös kommunikaatio-ongelmia, jos laite käyttää eri terminologiaa kuin 

mihin käyttäjä on tottunut. Salipuolella on paljon erilaisia kuntoilutrendejä, joita on 

nimetty jokseenkin ristiin. Muun muassa termi superset voi tarkoittaa aina kahta 

lomittain tehtävää liikesarjaa, joista vaikuttavat vastakkaisiin lihasryhmiin, mutta 

ihmisten mielipiteet eroavat sen suhteen, kuuluuko sarjojen välillä levätä. Tästä 

esimerkkinä toimii bodybuilding.comin nettikeskustelualue, jossa käydyssä 

keskustelussa Superset with rest or no rest ihmiset ehtivät yhdeksän viestin aikana 

ilmaisemaan melkein kaikki mahdolliset paikat, joihin tauon voisi laittaa. 

4.1.4 Virheden esto 

Jos ohjelmisto on tarkoitettu vain mittaamaan liikuntasuoritusta, niin mittausvirheet 

eivät ole niin pahoja. Kuten aikaisemminkin on jo todettu, niin käyttäjiä ei kiinnosta 

kuntosuoritusten mittaamisessa niinkään se, kuinka hyvin se oikeasti kuvaa kuntoilua, 

kunhan se vain kuvaa kasvavaa kehitystä. Tämän vuoksi mittavirheet voi hyvin piilottaa 

tällaisten laskettujen kuntopisteiden taakse. 

Toisaalta jos ohjelmisto on kuntoilua ohjaava, niin virheillä on vakavia seurauksia, jos 

käyttäjä alkaa suorittaa liian raskasta liikuntasuoritusta. Tällaisessa tapauksessa jos 

ohjelmisto tekee virheellisen arvion, joka perustuu käyttäjän antamiin vääriin syötteisiin 

tai mittausvirheisiin, niin käyttäjän terveyden kannalta olisi parempi, jos ohjelmisto 
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kertoisi suoraan kuinka varma se on omasta ennustuksestaan. Tai mahdollisesti jättäisi 

käyttämättä epäilyttävää dataa. 

Koska käyttäjä on salilla kuntosuoritteita tehdessään väsynyt, hikinen ja hänen kätensä 

tärisevät, pieniin ohjaimiin voi olla vaikeampi osua kuin tavallisesti, varsinkin 

kosketusnäytöllisten laitteiden kanssa. Toisaalta jos kiinnitetään huomiota vain 

aerobiseen pitkäkestoiseen liikuntaan, niin silloin tutkimukset ovat osoittaneet, että 

lihasmotoriikka paranee heti suorituksen jälkeen (Gutin, 1973). 

4.1.5 Tunnistaminen muistamisen sijasta 

Käyttäjät kykenevät kuntosuoritusten jälkeen parempiin loogisiin päättelyihin, ja heidän 

muistinsa toiminnassa ei ole huomattu merkittäviä muutoksia, joten tähän ei ole mitään 

erityistä syytä kiinnittää huomiota kuntoillessa. 

Tämä on kuitenkin totta lähinnä kuntoilun jälkeen, tai harvojen liikuntasuoritteiden 

kanssa, jotka eivät vaadi käyttäjältä suurta huomiota. Jos käyttäjä on kuntoilemassa, niin 

häntä ei kiinnosta mikään ulkopuolinen asia. Siksi kuntoilun aikana, jos käyttäjälle 

halutaan kertoa jotain, sen olisi parempi suoraan liittyä siihen mitä hän on tällä hetkellä 

tekemässä. Sulautetut järjestelmät ja puettavat teknologiat voivat laskea toistoja tai 

suoritusaikaa, eli tietoa siitä milloin pitäisi lopettaa, ja silloin se tieto olisi syytä olla 

tarjolla isosti ja selkeästi, tai ehkä jopa poistaa kaikki muu tieto kokonaan näkymästä. 

4.1.6 Joustava ja tehokas käyttö 

Toimintaa mittaavista laitteista puhuttaessa kokeneen ammattikunnan käyttö ei eroa 

paljon kokemattomista, ellei mittalaitteen sijoitusta lasketa. Tässä tilanteessa on siis 

tärkeämpää keskittyä opettamaan ja helpottamaan aloittelevien käyttäjien elämää 

vähentämällä virheen mahdollisuutta, kuin antaa kokeneemmille käyttäjille oikoreittejä. 

Kerätyn tiedon näyttämisessä toisaalta olisikin mahdollisuus oikeasti näyttää kaikki 

kerätty data käyttäjille jotka ovat niistä kiinnostuneita. Vaikka suuret massat olisivatkin 

kiinnostuneita vain kannustavista abstrakteista kuntopisteistä, liikuntatieteistä perillä 

olevat käyttäjät voivat olla kiinnostuneita myös siitä sen pohjalla olevasta datasta. Näille 

käyttäjille olisi varmasti hyväksi näyttää tämä data, kun tässä tilanteessa kyse on 

kuitenkin käyttäjän omasta toiminnasta mitatusta datasta, jolloin se tavallinen tekosyy 

tiedon salaamiseen - yrityssalaisuus - ei päde samalla tavalla. Ellei kuntopisteiden 

laskentalogiikka lasketa salassa pidettäväksi tiedoksi, jonka takia kaikkea ei haluttaisi 

jakaa. 

Tehokäyttäjille hyötyä on varmasti myös useamman eri teknologian yhteiskäytöstä. On 

olemassa paljon erilaisia erikoistuneita puettavia laitteita, kuten liikeantureita, 

askelmittareita ja sykemittareita, jotka kaikki keräävät erilaista dataa. Alusta, joka 

yhdistää kaiken tämän tiedon, auttaisi paljon sekä tavallisia käyttäjiä kuntopisteiden 

laskennassa, että kokeneita kuntoilijoita tietonsa käsittelyssä. 

4.1.7 Esteettinen ja minimalistinen muotoilu ja vilkaistavuus 

Kun käyttäjälle näytetään vain kaikki tärkeä, kuten kuvailtiin kohdassa 4.1.5 

tunnistaminen muistamisen sijasta, esteettinen ja minimalistinen muotoilu syntyy 
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itsestään. Toisaalta tätä samaa ohjetta pitäisi muistaa käyttää myös kuntoilutapahtuman 

ulkopuolisissa näkymissä. Kuntoliikuntatilanteessa kerääntyy helposti paljon dataa, joka 

halutaan näyttää käyttäjälle, jotta tämä voi seurata omaa kehitystään. Tämä saattaa olla 

yksi syy sille, miksi tarkan tiedon yhdistävä kuntopistejärjestelmä on käytössä joissakin 

laitteissa. Sillä tavalla saadaan yksi iso numero, ja käyttäjän ei tarvitse välittää isosta 

määrästä vaikeasti tulkittavaa dataa. 

4.1.8 Hyvä ergonomia 

Tämä rajoite listaa älypuhelimet pois kokonaan kuntosalilta. Älypuhelinten ergonomia 

on suunniteltu pysähtyneeseen käyttöön, jossa käyttäjä joko seisoo, istuu tai makaa; 

parhaimmassa tapauksessa kävelee, mutta silloinkin on heti vaarassa törmätä kaikkeen 

ympärillä olevaan. Puhelin on suunniteltu pitämään kädessä ja katsottavaksi enintään 

puolen metrin etäisyydeltä, joista molemmat ovat hankalia, kun käyttäjä on köytettynä 

laitteeseen, kädet ovat kiinni tangossa ja katse osoittaa jonnekin yläviistoon. 

Tällaisessa tilanteessa huomaamaton laite on parempi ratkaisu, ja siihen puettavat 

teknologiat pääsevät kiinni. Puettavilla laitteilla harvemmin on vaan yhtä suurta 

laskentakykyä kuin nykyisillä älypuhelimilla, joten nekään eivät kaikkeen yllä. Siksi 

ratkaisuksi pitäisi harkita älykelloja, tai jotain laitetta joka kykenee kommunikoimaan 

älypuhelimen tai jonkun tehokkaampaan laskentaan pystyvän laitteen kanssa. 

4.1.9 Laitteen hukattavuus 

Jos tavallista irtaimistoa on helppoa hukata ja särkeä, niin kuntosalilla se on vielä 

helpompaa. Kuntosalilla käyttäjä roikkuu mitä mielenkiintoisimmissa laitteissa mitä 

mielenkiintoisimmissa asennoissa. Silloin laite on helppo pudottaa taskusta lattialle. 

Laitteen voi myös jättää lattialle liikkeen ajaksi, mutta silloin tulee taas vastaan 

rajoitteet käyttäjän huomiointikyvyssä. Siinä laitetta on vaikeampi käyttää, ja laite eksyy 

siitä helpommin rosvon taskuun. Näitä ongelmia ei tietenkään ole, jos käytetään 

lihaskuntolaitteisiin sulautettuja järjestelmiä, mutta putoamis- ja rikkoutumisvaara on 

puettavalla teknologialla sekä älypuhelimillakin. 

Kuntoliikunnasta kerättävä data ei ole vääriin käsiin joutuessa vakava tietoturvauhka 

käyttäjälle. Ainakaan verrattavissa mitä kaikkea muuta varastetusta älypuhelimesta voi 

löytää. Kuntoliikunnasta kerättyyn dataan kuuluu usein vain helposti mitattavaa dataa, 

kuten toistoja, painoja ja astuttujen askelten määriä. Siellä voi ehkä olla jotain ikään ja 

sukupuoleen liittyvää dataa myös, jos kyseessä on hienostunut tulosanalyysisovellus. 

Tietysti on olemassa myös Movesin kaltaisia kuntoilupalveluita, jotka piirtävät 

käyttäjän liikkeet kartalle. Tällainen tieto saattaa olla joillekin ihmisille arkaluontoista, 

mutta edelleenkään ei mitään mitä varastetulla älypuhelimella ei muutenkaan saisi 

tietoon. Toisin sanoen voitaisiin sanoa, ettei älypuhelin itsessään täytä tämän 

heuristiikan vaatimuksia. Älypuhelimissa on paljon tietoturvakeinoja, joilla käyttäjät 

voivat estää asiattoman pääsyn laitteeseen, mutta samalla niissä on tietoturva-aukkoja, 

joilla toiset ihmiset pääsevät niihin käsiksi. 
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4.1.10 Sosiaaliset normit 

Aikaisemmin huomattiin, että laite voi kommunikoida käyttäjän kanssa äänillä, olettaen 

että käyttäjällä on käytössä langattomat kuulokkeet. Tällaiset langattomat kuulokkeet 

ovatkin ihan käytännöllinen idea, jos käyttäjällä ei ole tarvetta kuunnella muita ihmisiä 

paikan päällä. Jos hänellä on seuranaan ystäviä tai henkilökohtainen valmentaja, korvien 

peittäminen kuulokkeilla ei ole enää sosiaalisesti hyväksyttävää. Tällaisissa tilanteissa 

voi olla hyväksyttävää käyttää vain laitteita jotka eivät vaadi interaktiota, kuten mittarit, 

tai käyttää niitä vain silloin kun muiden huomio on kiinnittynyt heidän omaan 

suoritukseensa. Tämä rajoittaa potentiaalisia käyttöhetkiä vielä rajummin kuin 

liikuntasuorituksen rajoittunut havaintokyky pelkästään. 

Sitten on myös ne ihmiset, jotka eivät halua tuoda mukanaan ylimääräisiä 

häiriötekijöitä, tai salit, jotka ovat kieltäneet älypuhelimet kokonaan salista. Sellaisissa 

tapauksissa ainoiksi mahdollisuuksiksi on ottaa yksinkertaiset puettavat teknologiat tai 

lihaskuntolaitteisiin sulautetut teknologia. 

 

4.2 Käytettävyystestaus 

Käytettävyystestien järjestäminen kuntosalilla on haasteellista samalla tavoin kuin 

minkä tahansa muunkin kenttätestin. Kenttätestiä varten on valittava hyvä määrä 

testaajia, vaikka yleensä viiden testaajan pitäisi riittää, sillä tulokset alkavat toistaa 

itseään (Nielsen & Landauer, 1993). Näiden henkilöiden värvääminen voi olla kuitenkin 

ongelmallista, sillä kuntoliikunta on toimintaa, josta palautuminen kestää useamman 

päivän, ja potentiaaliset testihenkilöt saattavat seurata kuntoilu-ohjelmaa, jossa vaihtelee 

viikoittain parhaan tuloksen saamiseksi (Som, 2018). Jos käytettävyystesti pakottaa 

käyttäjät poikkeamaan omasta rutiinistaan, paremman datan keräämisen nimissä, 

vapaaehtoisten määrä saattaa vähentyä. Toisaalta jos käyttäjä suostuu poikkeamaan 

rutiinistaan, ja tekemään jotain mitä ei tavallisesti tekisi, voi testidatan totuudellisuus 

olla kyseenalaista, kun käyttäjä toimii testitilanteessa testitilanteen vaatimalla tavalla. 

Kuntoliikunta on hyvin pirstaloitunut ala, joten kaikki liikuntaa harrastavat ihmiset eivät 

välttämättä ole mahdollisia testihenkilöitä. Tämä ongelma ratkeaa pitkälti sillä, että 

testinsuunnittelija tietää oman kohderyhmänsä. Silti kuntosalilla testiä suunnittelevan 

ihmiselle ei riitä, että laittaa ilmoituksen kuntosalin ilmoitustaululle, sillä sen näkijät 

voivat olla kaikkea raudannostajista kuntopyöräilijöihin, ja vaikka on mahdollista 

kuvitella tuote, joka kiinnostaisi molempia ihmisryhmiä, on myös kuviteltavissa, että 

tuote kiinnostaa vain toista. 

Kuntosali on myös vaikea paikka tarkkailla ihmisen käyttäytymistä. Ensinnäkin joillain 

kuntosaleilla on kuvaamiskielto, joten videon kuvaaminen jälkikäteen tehtävää 

analyysia varten ei ole mahdollista. Tämä oli muun muassa ongelmana Patelin ja 

O’Kanen (2015) tutkimuksessa, jolloin analyysissä piti turvautua vain kuntosalilla 

kirjattuihin muistiinpanoihin. Kuntosaleilla on myös paljon ihmisiä liikuttamassa suuria 

määriä rautaa edestakaisin, ja muiden ihmisten tiellä oleminen on suuri riski. Jos 

käytettävyystarkkailija häiritsee liikaa salilla kävijöitä, hänet voidaan häätää pois salilta, 

tai vähintään hän ja hänen tarkkailtavansa voivat saada huonon maineen. 

Käytettävyystestien aikana testihenkilön on myös suositeltua puhua ääneen omia 

ajatuksiaan, jotta tarkkailijat saisivat mahdollisimman hyvän kuvan testaajan 
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ajatusmaailmasta ja pään sisäisestä logiikasta (Rubin, 1994). Tämä ei kuitenkaan ole 

kaikissa kuntoliikuntatilanteissa niin helppoa, sillä kuten aikaisemminkin mainittiin, 

käyttäjän huomio on rajallista liikuntaa tehdessään. Jos ihminen ei pysty keskittymään 

mihinkään suorituksen ulkopuoliseen asiaan, tai jos käyttäjä joutuu kontrolloimaan 

hengitystään suorituksen aikana, päässä kulkevien ajatusten selittäminen voi jäädä 

tekemättä. Tähän tilanteeseen toki auttaa se, että oletettavasti liikuntasuoritusta tekevän 

ihmisen ajatukset kiinnittyvät kokonaan liikuntasuoritteeseen silloin, kun liikuntasuorite 

häiritsee hänen kykyään kommunikoida. 

Mutta tässä olemme listanneet kasan testausongelmia, jotka tulevat vastaan kenttätestejä 

tehdessä salilla. Onko liikuntaohjelmien testaaminen saliympäristössä edes tarpeellista, 

vai voisiko testit tehdä kontrolloidussa laboratorioympäristössä? Yksinkertaiset 

navigointitestit, sekä tiedon selaamis- ja kirjaamistestit voidaan kyllä tehdä 

laboratoriossakin, koska ne vaativat käyttäjältä täyttä huomiota, jolloin ne eivät 

kuitenkaan onnistu suoritteen aikana. Toisaalta on myös huomattu, että kuntoilijoiden 

loogiset, älylliset ja motoriset kyvyt kasvavat joksikin aikaa kuntoilusuorituksen 

jälkeen, kuten myös hormonituotanto, sydämensyke ja lihasvärinä. Jos ohjelmaa olisi 

siis tarkoitus käyttää pian kuntoilusuorituksen jälkeen, näiden kaikkien vaikutus 

saataisiin paremmin mitattua salilla. 

Tietenkään minkään tuotteen, jota olisi tarkoitus käyttää kuntoilusuorituksen aikana, ei 

voi mitata ilman kuntoilusuoritusta, ja siksi sali on paras paikka sellaiseen testiin. Ellei 

ole kiinnostunut vain yhdestä lihaskuntolaitteesta, jolloin sellaisen voisi myös raahata 

käytettävyyslaboratorioon testejä varten. Tällöin ainoa kysymys olisi, miten 

aikaisempien lihaskuntolaitteiden käyttämisen aiheuttama väsymys vaikuttaisi 

tilanteeseen. 
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5. Loppupäätelmä 

Lopulta näyttäisi siltä, että nykyinen status quo on juuri oikeanlainen kuntosalille. 

Puhelimet ovat liian kömpelöitä käytettäväksi liikunnan yhteydessä, ja puettavat 

teknologiat ovat kasvattavat suosiotaan vuosi vuodelta. Kuntopuolella saattaisi olla 

kysyntää lihaskuntolaitteisiin sulautetuille järjestelmille, mutta niillä on usein 

ongelmana se, etteivät käyttäjät pääse valitsemaan niitä, vaan toteutus on täysin 

riippuvainen laitevalmistajan ja salinomistajan välisestä sopimuksesta, joka ei aina ole 

käyttäjälle edullinen. 

Käytettävyystestauksessa sali ei lopulta eroa huomattavasti mistään muustakaan 

kenttätestauspaikasta, jossa on paljon ihmisiä. Yhtä lailla pitää varoa loukkaamasta 

kenenkään testiin osallistumattoman ihmisen oikeuksia, ja yhtä lailla uuden ohjelman 

käyttäminen uudessa ympäristössä voi olla vaikeaa käyttäjälle. 

Kaikki tulokset ovat kuitenkin tämän tutkimuksen jälkeen vielä auki, sillä mitään niistä 

ei ole päästy testaamaan käytännössä. Heuristiikkoja ei välttämättä tässä tutkimuksessa 

edes tarvitse testata, sillä ne luotiin vertailemalla vain kolmea jo testattua heuristiikkaa, 

joten niihin voitanee luottaa. Kenttätestejä toisaalta voisi testata, ja katsoa kuinka 

oikeaan tämän tutkimuksen arvio niiden suorittamisesta meni. Sieltä luultavasti löytyy 

jotain uutta ja mielenkiintoista, jota tässä tutkimuksessa ei tullut esille. Esimerkiksi 

miten innostuneita salilla käyvät ihmiset ovat osallistumaan käytettävyystestiin? Ovatko 

he valmiita hukkaamaan yhden salilla käyntinsä siihen, että testaavat toisten tuotteita? 
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