
 

 
Teknillistieteellinen tiedekunta 

Tietotekniikan laitos 

Tietoliikenneohjelmistojen laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMITYÖ 

RAKENNUSTARKASTUKSEN MOBIILITYÖKALUN SUUNNITTELU JA 

TOTEUTTAMINEN 

 

 

Diplomityön aihe on hyväksytty 16.12.2011. 

 

Ohjaaja:  Dosentti Jouni Ikonen 
 
Tarkastajat: Dosentti Jouni Ikonen 
  Professori Jari Porras 
 
Lappeenranta, 21.2.2012 
 
 
Antti Knutas 
antti.knutas@lut.fi     



ii 

TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
Teknillistaloudellinen tiedekunta 
Tietotekniikan osasto 
Tietoliikenneohjelmistojen laboratorio 
 
Antti Knutas 
 
Rakennustarkastuksen mobiilityökalun suunnittelu ja toteuttaminen 
 
Diplomityö 
 
2012 
 
90 sivua, 24 kuvaa, 10 taulukkoa ja 6 liitettä 
 
Tarkastaja: Dosentti Jouni Ikonen, Prof. Jari Porras 
 
Hakusanat: Mobiili, langaton, rakennus, tarkastuslistat, prosessiohjaus 
 
Rakennusteollisuuden prosessit ovat vielä usein paperipohjaisia, mikä aiheuttaa työmaiden 
luonteesta johtuen tiedon hajaantumista, hidastaa tiedon siirtymistä ja vaikeuttaa tiedon 
käsittelyä. Työmaiden väliaikaisilla konttoreilla tiedon määrä voi nousta hallitsemattoman 
suureksi, mikä haittaa ja hidastaa työnjohdon päätöksentekoa. Käyttämällä sähköisiä 
työkaluja tiedon keräämistä, keskittämistä ja siirtoa voidaan tehostaa. Projektin tavoitteeksi 
otettiin teollisuuden laadunvalvonnan tarkastusprosessin tehostaminen ajallisesti 
käyttämällä tarkastustyöhön sähköistä tarkastuspöytäkirjaa. Tätä varten suunniteltiin 
sähköinen tarkastusjärjestelmä, joka koostuu kolmesta erillisestä osasta: Tarkastajan 
mukana kulkeva mobiililaite, jolle tallennetaan suoraan tarkastuksen laatutietoa, 
palvelinkone avustamaan tiedonsiirrossa ja –varastoinnissa sekä työpöytäsovellus 
työnjohdon tarpeisiin. Järjestelmää testattiin sähköalan asennuksia tekevässä yrityksessä 
osana yrityksen normaalia tarkastustyötä. Verrattuna paperiseen pöytäkirjaan sähköinen 
tarkastusjärjestelmä nopeutti prosessia moninkertaisesti. Nopeustesteissä havaittiin 
kuitenkin, että valittu tiedon synkronointikirjasto oli järjestelmän tarpeisiin liian hidas. 
Järjestelmä saavutti sille asetetut tavoitteet tehostamalla prosessia ajallisesti, mutta 
järjestelmässä on vielä osa-alueita, jotka tarvitsevat jatkokehittämistä. 



iii 

ABSTRACT 

Lappeenranta University of Technology 
Faculty of Technology Management 
Department of Information Technology 
Communications Software Laboratory 
 
Antti Knutas 
 
Designing and implementing a mobile checklist inspection tool for construction 
industry 
 
Thesis for the Degree of Master of Science in Technology 
 
2012 
 
90 pages, 24 figures, 10 tables and 6 appendices 
 
Examiner: Associate prof. Jouni Ikonen, Prof. Jari Porras 
 
Keywords: Mobile, wireless, construction, checklist, process management 
 
Construction industry processes are still largely paper based, which causes work site 
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1 JOHDANTO 

Suomalaisessa rakennusteollisuuden hyvään rakennustapaan kuuluu laadunvalvonta ja 

laadun seuranta, mutta yleinen käytäntö on kirjata tarkastukset ja pöytäkirjat paperisessa 

muodossa [1], [2]. Tämä ei ole yllättävää, koska rakennusteollisuus yleisesti käyttää vain 

prosentin tuloista IT-arkkitehtuurin kehittämiseen [3]. Rakennusteollisuuteen liittyy monia 

haasteita, jotka johtuvat rakennusteollisuuden eritysluonteesta [4] ja jotka tekevät 

kommunikaatiosta sekä tiedonhallinnasta vaikeaa [5–8]. Rakennusprojektit ovat 

monimutkaisia, hajaantuneita ja luonteeltaan väliaikaisia [6]. Samalla tavoin kun 

rakennusprojektit koostuvat monista eri toimijoista, niin rakennusprojekteihin liittyvät 

tietojärjestelmät ovat hajanaisia [9]. Työmaan johtamisvastuu jakaantuu useille eri 

alihankkijoille, jotka hyödyntävät omia tietolähteitään [7], [10]. Hallinto 

rakennustyömailla saa erilaista päivittäistä tietoa lukuisista eri lähteistä, kuten piirustuksia, 

spesifikaatioita ja päivittäisiä raportteja [7]. Tiedon määrä voi nousta hallitsemattoman 

suureksi, varsinkin jos toimistoa ja arkistointia hoidetaan tilapäisellä työmaalla. 

Kommunikaatiota vaikeuttaa hallinnon hajanaisuuden lisäksi henkilöstön hajanaisuus [11]. 

Tietoa siirrettäessä paperisessa muodossa työmaalta työnjohdolle voi olla tuntien tai 

päivien viive: Työnjohdon päätöksenteko joudutaan tekemään osittain jo vanhentuneen 

tiedon pohjalta. Tiedon hakemista, arkistointia ja siirtämistä helpottamaan tarvitaan 

tehokkaampi menetelmä. 

 

Sähköisellä tiedonkäsittelyllä voidaan nopeuttaa tiedon siirtymistä oikeille henkilöille 

projektin hajanaisesta luonteesta huolimatta, koska tietokonejärjestelmät automatisoivat 

tiedon keräämisen, keskittämisen ja jakelun sijainnista riippumatta [7]. Käyttämällä tällä 

tavoin päätelaitteita sähköiseen tiedon hallintaan voidaan tehostaa rakennusteollisuuden 

tiedonhallintaan liittyviä prosesseja. 

 

Pelkästään sähköinen tiedon käsittely ei riitä, jos siitä huolimatta työntekijä joutuu 

ottamaan väliaikaisia muistiinpanoja ennen sähköistä tiedonsyöttöä. Tämänkaltainen 

kaksinkertainen tiedonsyöttö lisäisi työntekijän työtaakkaa, joten on tärkeää, että tieto 

syötetään ja tallennetaan mahdollisimman lähellä sen keräyssijaintia. Sen takia 

kehitettävän ratkaisun päätelaitteiden tulee olla mobiililaitteita: Tämä mahdollistaa sen, 

että päätelaitetta voidaan käyttää pääasiallisena työkaluna. Mobiililaitteen etuina on tiedon 
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keräämisen välittömyys ja langaton tiedonsiirto. Mobiililaitteen heikkouksina ovat 

käyttöliittymän ja syöttölaitteiden (mm. näppäimistö) pieni koko, mikä asettaa haasteita 

sovelluskehittämiselle ja käytettävyydelle. Mobiililaitteen käyttöä tarkastusluonteisessa 

tiedonsyötössä on kuitenkin tutkittu ja MacDonald & Millerin [12] tekemässä 

tutkimuksessa sähköiset syöttömenetelmät eivät tarkastustoiminnassa hävinneet 

paperipohjaiselle prosessille. 

 

Yksi rakennustyömaalla usein toistuva ja tietoa keräävä prosessi on laadunvalvonta [13]. 

Laadunvalvonta työmailla on myös prosessi, joka oleellisesti vaikuttaa rakennusprojektin 

onnistumiseen [14]. Käyttämällä yhdessä sähköisiä menetelmiä ja mobiililaitteita voidaan 

siis mahdollisesti tehostaa rakennustyömaan laadunvalvontaprosessia. Diplomityön 

päätavoitteeksi on valittu tämän rakennusteollisuuden tiedonhallinnan osa-alueen 

tehostaminen toteuttamalla sähköinen mobiililaitepohjainen tarkastuslistajärjestelmä ja 

koekäyttämällä sitä käytännön ympäristössä. 

 

Diplomityön rakenne jakautuu seuraavasti: Johdannon seuraavissa luvuissa esitellään 

diplomityösuunnitelma ja tavoitteet tarkemmin sekä tehdään kirjallisuuskatsaus 

laadunvalvontaan ja tarkastuslistoihin rakennusteollisuudessa. Luvussa kaksi esitellään 

aikaisempaa tutkimusta mobiililaitteiden käytöstä rakennusteollisuudessa. Luvussa kaksi 

myös tutkitaan modernien mobiililaitteiden tallennus- ja tiedonsiirtokykyihin. Luku 

kolme kokoaa suunnitteluperusteet sähköiseen tarkastuslistaan, listaa vaatimukset 

tarkastusjärjestelmälle, esittelee käyttötapaukset ja testiskenaarion, jolla valmista 

järjestelmää voidaan myöhemmin testata. Kappale neljä esittelee itse järjestelmän 

toteutusmenetelmät, valitut järjestelmäalustat ja toiminnallisuudet. Kappaleessa viisi 

esitellään järjestelmän koekäyttöjärjestelyt ja siitä saadut tulokset. Käyttötestauksen 

lisäksi myös tiedonsiirto-, käsittely- ja prosessointinopeudet testataan. Viimeisessä 

luvussa kuusi on esitetty diplomityön johtopäätökset.  
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1.1 Diplomityön tutkimusongelma ja tutkimussuunnitelma 

Tämän diplomityön tutkimuskysymys on ensin selvittää, miten mobiililaitteita voi 

hyödyntää rakennusteollisuuden tarkastustoiminnassa  ja sen jälkeen kokeilla 

muodostettua ratkaisumallia käytännössä eli tutkia prosessin tehostamista 

mobiililaitteeseen toteutetun prototyyppisovelluksen avulla. Tutkimustavoitteena on 

osoittaa, että käyttämällä sähköisiä työkaluja rakennustarkastuksessa on mahdollista 

tehostaa tiedon keräämistä, helpottaa sen käsittelyä työnjohdossa ja nopeuttaa siirtoaikaa 

tiedon keräyspaikalta sen käsittelypaikkaan. Pääasiallisena tavoiteltavana etuna on 

tehokkuus, jonka voi mitata ajallisesti. Sähköisessä tarkastusjärjestelmässä on muitakin 

osia kuin mobiilisovellus, mutta diplomityö rajataan keskittymään ensisijaisesti 

tarkastuslistan toteutukseen. 

 

Ennen varsinaista tutkimusta tehdään ensin kirjallisuusselvitys mobiililaitteiden 

soveltuvuudesta rakennusteollisuuden käytöstä ja aikaisemmasta tutkimuksesta sähköisiin 

tarkastuslistoihin. Tutkimus on konstruktiivinen käytännön tutkimus, joka tehdään 

kirjallisuustutkimuksen pohjalta saaduista tiedoista sekä itse kerätyistä 

vaatimusmäärittelyistä. Konstruktiivisen tutkimuksen menetelminä on ratkaisun 

rakentaminen tutkimusongelmaan ja tulosten todentaminen testaamalla ja arvioimalla 

tehtyä ratkaisua  [15]. 

 

Tutkimuskysymystä selvitettäessä diplomityössä on vastattava seuraaviin, tarkentaviin 

kysymyksiin: 

•  Mitä haasteita käyttöympäristö asettaa mobiilitekniikalle, 

tiedonsiirtomenetelmille ja mobiililaitteille? 

• Miten tarkastuslistoja käytetään rakennusteollisuudessa ja mitkä 

tarkastusprosessin osat voidaan hoitaa tehokkaasti mobiililaitteella? 

• Miten tieto voidaan tallentaa ja esikäsitellä mobiililaitteilla, varastoida 

mobiililaitteella ja siirtää yhteiseen tietovarastoon eteenpäin käsiteltäväksi? 

 

Tutkimuksen seuraavissa kappaleissa puhutaan rakennuksista ja rakennustarkastamisesta, 

mutta saatujen tulosten ja toteutettujen tarkastusmenetelmien tulee olla yleistettävissä 

myös muihin teollisiin tarkastuskohteisiin, kuten esimerkiksi parkkipaikat, satamat ja 

sähköteollisuuden asennukset. 
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1.2 Laadun seuranta rakennusteollisuudessa 

Laatu ei ole yksiselitteinen käsite ja se voidaan käsittää monella eri tapaa. Garvinin [16] 

mukaan laatu voidaan käsittää neljästä eri näkökulmasta: Tuotekeskeisesti, 

arvokeskeisesti, toimintakeskeisesti ja asiakaskeskeisesti. Osittain asiakaskeskeisen 

näkökulman ottava Juran [17] määrittelee laadun tuotteen tai tarvikkeen soveltuvuutena 

suunniteltuun käyttötarkoitukseen, eli tuote on laadukas kun valmis tuote soveltuu 

mahdollisimman hyvin asiakkaan käyttötarkoitukseen. Tämä määritelmä on hieman 

subjektiivinen, koska asiakkaan tarpeet voivat kehittyä ajan kuluessa ja asiakkaan tarpeet 

eivät siten enää välttämättä vastaa projektin alussa asetettuja vaatimuksia. Crosby taas 

määrittelee laadun tiukemmin: Laatu on Crosbyn [18] mukaan ”todettua 

yhdenmukaisuutta vaatimusten kanssa”. Tämä on rakentamisen kannalta parempi laadun 

indikaattori, koska sen avulla voidaan muodostaa laatuprosessi ja mitata laatua 

vertaamalla rakennuksen ja rakennusprosessin nykytilaa asetettuihin vaatimuksiin. 

Crosbyn määritelmä myös vastaa laadun määritelmää, johon kansallinen rakentamisen 

laatu- tutkimus on sitoutunut: Laatu on todettua vastaavuutta asetettuihin tai oletettuihin 

tavoitteisiin [1]. Diplomityön yhteydessä käytetään tätä laadun määritelmää. 

 

Laatumääritelmän sopiminen rakennusteollisuuden projekteissa on olennaista, koska 

asiakas esimerkiksi voi käsittää laadun koostuvan juuri niistä asioista, jotka ovat hänelle 

merkitseviä [19]. Suomalaiset rakentamismääräykset taas tarkastelevat laatukysymystä 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta yleisen edun ja kestävän kehityksen kannalta ottamatta 

kantaa varsinaiseen laatutyöhön [2]. Sopimuksessa tulee sovittaa nämä kaikki 

laatunäkökohdat yhteen, koska rakennusmääritelmien laatunäkökohdasta voi tulla 

asiakkaan mielestä ei välttämättä niin olennaisia vaatimuksia. Yleisesti 

rakennusprojekteissa kuitenkin oletetaan, että laatu on sitä, että asiakkaan ja määräysten 

asettamat vaatimukset täyttyvät [4]. 

 

Projektin laatu voi siis koostua aineellisista ja aineettomista asioista: Projektin 

valmistumisen nopeus, sovitussa hinnassa pysyminen ja virheettömyys [4]. Nämä 

laatuseikat voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen: Ongelmat ja niiden loppuseuraukset 

käyttäjille. Osa laatuongelmiin johtavista seikoista voi tapahtua jo suunnitteluvaiheessa, 

kun projektin resurssit arvioidaan väärin suhteessa projektin vaativuuteen [20]. 

 



8 
 

Laatupoikkeamat rakennusteollisuudessa voivat aiheuttaa huomattavia kustannuksia ja 

hidastumisia projektin etenemiselle [21]. On tutkittu, että jopa 2 – 6% rakennusprojektin 

kustannuksista johtuu rakentamisen aikana tapahtuneista virheistä [20], [21]. Yrityksen 

liikevaihdosta voi olla laatukustannuksia, eli siis sellaisia kustannuksia, jotka johtuvat 

siitä, että asioita ei tehty kunnolla ensimmäisellä kerralla, jopa 15 – 30% [2]. Yrityksessä, 

joka ei ollenkaan kiinnitä huomiota laatutyöhön, suorat virhekustannukset voivat 

kokonaisuudessaan olla jopa 70 – 80% laatukustannuksista [22]. 

 

Laadunvalvonta rakennusteollisuudessa on siis olennaista, koska jos laadunvalvontaan ja 

tapahtumaisillaan oleviin virheisiin ei kiinnitetä huomiota, tapahtuneiden virheiden 

korjaus kasvattaa laatukustannuksia huomattavasti. Kohdistamalla resursseja 

laadunvalvontaan ja virheiden tarkkailuun etukäteen voidaan saavuttaa kokonaissäästöjä 

projektissa. Total quality management  -laatufilosofian mukaan, jossa yrityksen toimintaa 

yritetään järkeistää yhdeksi kokonaisvaltaiseksi laadunhallintaprosessiksi 

laadunhallintakustannuksia ajatellaan sijoituksena, ei kuluna [23]. 

 

Yleisimmin laatukustannuksia vähentävät tekijät ovat korjausprosessikierron 

nopeuttaminen ja virheiden vähentäminen [2]. Seuraavassa kuvassa 1 esitetään 

iteratiivisen korjausprosessin kulku. Kierrossa toistetaan tarkastus- ja korjausprosessia 

ensin vertailemalla olemassa olevaa rakennustyötä tehtyyn laatuvaatimus-

dokumentaatioon ja sitten dokumentoimalla epäkohdat. Korjaustyösuunnittelu- ja 

työmääräykset tehdään tämän dokumentaation pohjalta. Dokumentaatiolla on prosessissa 

olennainen osa: Huono tai epäselvä dokumentaatio saattaa johtaa ylimääräisen 

korjaustyön tekemiseen [21]. Korjaustyöllä tarkoitetaan tässä tapauksessa ”tarpeetonta 

työtä, jota tehdään korjaamaan aikaisemmin virheellisesti toteutettu aktiviteetti tai 

prosessi” [24]. 
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Kuva 1. Iteratiivisen korjausprosessikierron kulku [21] 

 

Toimivalla ja huolellisella laadunvalvontadokumentoinnilla voidaan siis tehostaa ja 

nopeuttaa rakennusprosessia, koska toimiva dokumentointi parantaa laadunvalvontaa ja 

vähentää ylimääräistä korjaustyötä. Diplomityöprojektin tavoitteena oleva sähköinen 

tarkastusjärjestelmä auttaa tehostamaan laadunvalvontaprosessin tarkastusosaa sallimalla 

tiedon syötön suoraan mobiililaitteen avulla järjestelmään ja automatisoimalla 

tiedonsiirron- ja lajittelun. Esitellyn korjausprosessikierron mukaan tarkastusjärjestelmä-

sovellus voi liittyä tarkastusprosessiin kolmessa kohdassa: Laatudokumentaation 

valmistelussa, missä määritetään rakennuksen laatuvaatimukset, tarkastusvaiheessa, jossa 

kirjataan havaittu kohteen laatutila järjestelmään sekä vaiheessa, jossa tehdään uudet 

korjaustyömääräykset laatupoikkeamatietojen pohjalta. 
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1.3 Aikaisempi tutkimus sähköisistä tarkastuslistoista 

 
Tarkastuslista on luettelomainen lista asioista, joita tarkastajan tulee käydä läpi yksitellen 

ja varmistaa, että tarkastettavan kohteen tila vastaa vaadittua tilaa [25]. Tarkastuslistojen 

avulla voidaan varmistaa, että kohde on samalla tavalla tarkastettu joka kerta ja suoritetusta 

tarkastuksesta saadaan tarvittaessa dokumentaatio. Tarkastuslista on todettu tehokkaaksi 

vaatimusten esittämismuodoksi: Esittämällä vaatimukset listamuodossa verrattuna 

pidempiin kappalemaisiin ohjeisiin parannetaan ohjeiden muistamista ja helpotetaan niiden 

ymmärtämistä [26], [27]. Itse tarkastuslistan käytössä voi yhä tapahtua 

huolimattomuusvirheitä, mutta sähköisissä tarkastuslistoissa, missä käyttäjää ja 

täyttöprosessia valvoo tietokoneohjelma, joidenkin virheiden tapahtuminen voidaan estää 

[28]. Tietokoneohjelma voi esimerkiksi varoittaa, jos käyttäjä vahingossa hyppää yhden 

tarkastuslistan kohdan yli. 

 

Tarkastuslistojen käytöstä on erityisesti hyötyä laadunvalvonnassa ja monimutkaisissa 

ryhmätyötä vaativissa tilanteissa, joissa virheet johtavat vakaviin seurauksiin. Mm. ilmailu 

on ala, jossa tarkastuslistojen käyttö on rutiinia ja jossa niiden käyttö on todistettu 

tehokkaaksi [25]. Lentokoneiden lähtötarkastuksessa on käytössä sähköisiä tarkastuslistoja 

ja niiden on osoitettu olevan 46 prosenttia tehokkaampia virheiden havaitsemisen suhteen 

kuin paperiset tarkastuslistat [28]. 

 

Lääketieteessä tarkastuslistoja on hyödynnetty lääketieteen prosesseissa kuten teho-

hoidossa, nukutuksessa ja muissa toiminnoissa, missä askeleet ovat teknisiä ja virheiden 

mahdollisuus suuri [25], [29–31]. Toisin kuin ilmailussa, missä automaattisten 

tarkastuslistojen käyttö on rutiinia, lääketieteessä vielä ollaan ottamassa ensimmäisiä 

vaiheita tarkastuslistojen käyttöönotossa, mutta niiden hyöty on lääketieteessäkin on selvä 

[25]. Kirurgisissa operaatioissa, joissa on käytetty WHO:n (World Health Organization) 

suositusten mukaisia tarkastuslistoja on havaittu kuolemantapauksien leikkauksen 

jälkeisien komplikaatioiden ja kuolemantapausten vähentyvän 36 prosentilla [30]. 

Lääketieteessä on käytössä vastaavanlaisia sähköisessä tarkastuslistoja esimerkiksi 

taulutietokoneilla ja niiden on arvioitu antavan samanlaisia hyötyjä kuin ei-sähköiset 

tarkastuslistat [29]. 
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Tarkastuslistoja on myös hyödynnetty onnistuneesti rakennusteollisuudessa mm. 

logistiikassa ja laadunvalvonnassa. On osoitettu, että mobiiliavusteisella laadunseurannalla 

voi tavoittaa taloudellisia hyötyjä sekä tehostaa rakennuksen tarkastusprosessia [6]. 

 

Rakennusteollisuudessa on toteutettu erilaisia tiedonseuranta ja –hallintajärjestelmiä. Wang 

et al. paperissaan [6] ”Dynamic mobile RFID-based supply chain control and management 

system in construction” esittelevät  M-ConRDSCM –järjestelmän, joka on 

kokonaisvaltainen rakennustyömaan laadun- ja kuljetusketjunhallintajärjestelmä. Se 

hyödyntää mobiililaitteita tiedon syötössä ja tarjoaa myös erillisen web-käyttöliittymän. 

Tutkimuksessa järjestelmää sovellettiin työmaan hallintaa Taiwanissa tehtaan 

rakentamisessa. Tutkimuksessa voitiin osoittaa, että tiedon syöttövirheet vähenivät 12%, 

ajan säästö kasvoi 16% ja säästöt kasvoivat 8%. Lisäksi kyselyssä käyttäjät kokivat 

järjestelmän toiminnallisuudet hyödyllisiksi, antaen järjestelmän arvosanaksi keskimäärin 

1,6 asteikolla -2 (ei hyödyllinen) – +2 (erittäin hyödyllinen). 

 

Tarkastuslistoista on hyötyä myös rakennusprosessin jatkuvassa laadun seurannassa ja 

havaittujen laatupoikkeamien korjausprosessien seurannassa. Kim et al. [32] esittelevät 

tutkimuspaperissa ”A PDA and wireless web-integrated system for quality inspection and 

defect management of apartment housing projects” järjestelmän, jonka avulla voi 

mobiililaitteen avulla suorittaa kerrostaloasuntoprojektien laatutarkastuksia ja sen jälkeen 

seurata ilmoitettujen virheiden korjausprosessin etenemistä. Järjestelmän tavoitteena on 

tehostaa kommunikaation tehokkuutta huoltoon osallistuvien henkilöiden välillä ja auttaa 

laadunhallinnan vastuuhenkilöiden järjestelmällisesti käsitellä ja kerätä laatutietoa. 

Tutkimuksessa tunnistettiin seuraavat ongelmakohdat rakennusten laatutarkastuksessa: 

• Tiedon toistuva syöttö manuaalisista tiedonkeräysmenetelmistä 

tiedonhallintajärjestelmään 

• Epäyhtenäinen tai muotoilematon tiedontallennusjärjestelmä 

• Havaittujen virheiden jatkoseurannan puutteellisuus 

• Huono ja puutteellinen kommunikaatio työntekijöiden välillä johtuen hajanaisista 

kommunikaatiomenetelmistä 

• Muodollisen laadunseurantajärjestelmän ja tilastoinnin puuttuminen 
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Hyödyntämällä kehitettyä QIDMS-järjestelmää (Quality Inspection and Defect 

Management System) [32] Kim et al. esittävät että esitettyihin rakennusprojektien 

laadunvalvonnan epäkohtiin verrattuna voidaan saavuttaa seuraavat edut:  Parantunut 

työtehokkuus laaduntarkastuksessa, lisääntynyt kommunikaatio projektiorganisaatiossa, 

viitetiedon mallinnus ja asiakastyytyväisyyden parantaminen tarkemmalla 

laatudokumentointia. QIDMS-järjestelmää pilotointiin kymmenessä eri 

rakennusprojektissa Etelä-Koreassa positiivisin tuloksin. Pilottiprojektien jälkeisessä 

haastattelututkimuksessa 87% vastaajista sanoi suosivansa sähköistä 

laadunvalvontajärjestelmää ja suurin osa käyttäjistä arvioi työtehokkuutensa parantuneen 

41% – 61%. Kyselyn suorittajat analysoivat suuren suosituimmuusprosessin johtuvan siitä, 

että järjestelmä generoi suuren osan vaaditusta dokumentaatiosta automaattisesti sen 

jälkeen kun laatutarkastajat ovat keränneet laatutiedon. QIDMS-järjestelmä helpottaa siis 

laatutiedon keräyksen jälkeistä dokumentaatio- ja virhedata-analyysia. 

 

Myös muut tutkimukset ovat esitelleet mobiililaitteita hyödyntävän rakennuksen tai 

rakennuselementtien tuotannonohjausjärjestelmiä, joissa seuratuille kohteille voidaan 

suorittaa laaduntarkastuksia tai seurata elementtien etenemistä rakennustyömaalla [5], [33–

39]. Näitä kaikkia toteutuksia yhdistää tiedonhallinnan apuvälineenä toimimisen lisäksi 

elementtien automaattinen tunnistaminen käyttäen koneluettavia tunnisteita, kuten mm. 

RFID-tunnisteita (Radio Frequency Identification) tai viivakoodeja. 

 

Sähköisiä laadunvalvontajärjestelmiä on lisäksi tutkittu suomalaisessa 

rakennusteollisuudessa. Diplomityössään ”Mobiiliavusteisen rakennusprojektin 

seurantajärjestelmän suunnittelu ja toteutus” [37] Marko Ihonen kuvailee 

betonielementtien seurantajärjestelmän, joka pystyy esivalettujen rakennuselementtien 

kuljetusketjun etenemisen lisäksi kohdistamaan seurattuun elementtiin virheraportteja. 

Tällä tavalla voidaan seurata missä vaiheessa kuljetusketjua ja tarkalleen mille 

rakennuselementille virheitä syntyy. Mobiililaitteita järjestelmässä hyödynnetään 

elementtien tunnistamisessa ja järjestelmän työpöytä-komponentin lisäominaisuutena on 

seurantatiedon näyttäminen rakennuksen 3D-mallissa Tekla Structures –sovelluksen 

avulla. Järjestelmää pilotoitiin rajoittuneesti ja saatiin positiivisia käyttötestituloksia sekä 

virheiden seurannan että elementtien automaattisten tunnistamisen suhteen, mutta 

laajempaa testihanketta ei aloitettu. 
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Samoin Pesonen on esittänyt diplomityössään  [36] suunnitelman sähköisestä 

tarkastuslistasta rakennusteollisuuden laadunvalvonnan tukena ja kartoittanut 

laadunvalvonnan nykytilaa rakennusteollisuudessa. Kartoituksen perusteella 

rakennusteollisuuden laadunvalvonnassa ja rakennusprojektiin osallistuvien välistä 

viestintä tulisi kehittää lisää. Pesonen toteaa että projektin osapuolten liikekumppanuuden 

mukanaan tuoma parantunut tiedonvaihto parantaisi kokonaiskuvaa, joka nopeuttaisi 

projektin ongelmien havaitsemista ja korjaamista. 

  



14 
 

2 MOBIILILAITTEET RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 

Mobiililaitteita on hyödynnetty lukuisissa erilaisissa rakennusprojekteissa ja 

rakennusteollisuuden kenttätyössä mm. tiedonsyötössä ja laatutiedon keräämisessä ja 

tutkimuksissa on todettu, että niistä on hyötyä työmaaprosessin osana [32], [34], [40], 

[41]. Käyttöä on ollut niin paljon, että mobiililaitteet ovat tulleet osaksi rakennustyömaan 

rutiineja ja laitteet ovat tuttuja käyttäjille [40].  Muussa tutkimuksessa on havaittu, että 

mobiililaitteen käyttö tiedonkeräämisessä kentällä voi tehostaa työskentelyä [42]. 

 

Mobiililaitteita on saatavilla erilaisia: Kämmentietokoneita, älypuhelimia ja uusia 

kosketusnäytöllisiä taulutietokoneita [43–46]. Samaten niille saatavissa olevat 

käyttöjärjestelmät vaihtelevat hyvin yksinkertaisista ohjelmistoista täysiin Windows-

sovelluksiin. Riippuen käyttöjärjestelmästä, käyttötarkoituksesta ja hintaluokasta 

laitteiden koko, sovellusten monimutkaisuus ja käytettävissä oleva laskentateho vaihtelee 

huimasti. 

 

Seuraavassa kappaleessa esitellään eri mobiililaitetyyppien soveltuvuutta 

rakennusteollisuuden käyttöön, minkä jälkeen pohditaan saatavilla olevia tiedon 

tallennus- ja siirtomenetelmiä sekä niiden soveltuvuutta tarkastuslistatoimintaan. 

 

2.1 Mobiililaitetyyppien soveltuvuus rakennusteollisuuden sähköiseen 

tarkastukseen 

Rakennustyömaaympäristö asettaa tietynlaisia haasteita mobiililaitteiden käyttöön 

kentällä. Luoteeltaan työmaat ovat keskeneräisiä suojan ja mm. sähkötarjonnan suhteen. 

Työntekijät rakennusteollisuudessa ovat myös liikkuvia ja heillä ei ole käytännössä 

mahdollisuuksia käyttää laitteen huoltoon tai lataukseen paljon aikaa. 

 

Kimoto et al. esittävät tutkimuksessaan ”The application of PDA as a mobile computing 

system on construction management” [41] käyttötestien pohjalta seuraavanlaiset 

vaatimukset mobiililaitteille, joita käytetään rakennusprojektin kenttätyössä: 

• Laite tulee olla kooltaan soveltuva helppoon kuljetukseen 

• Laitteen tulee kestää rakennustyömaan ympäristön olosuhteita, kuten vettä ja 

pölyä 
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• Laitteen tulee olla yhteensopiva olemassa olevien tietojärjestelmien kanssa 

• Laitteen tulee olla toiminnaltaan luotettava ja vakaa 

• Laitteen järjestelmän tulee toimia tehokkaasti ilman odotusaikoja, mukaan lukien 

käynnistyminen ja sammuttaminen 

 

Vertaillessa Kimoton tutkimuksessa havaittuja vaatimuksia olemassa oleviin 

mobililaitetyyppeihin, saadaan taulukossa 1 esitetty ominaisuusmatriisi. Tässä vertailussa 

älypuhelimella käsitetään tavallista numeronäppäimistöllistä kännykkää, jolla voidaan 

suorittaa käyttäjän asennettavia ohjelmia. Tämän vertailun suhteen taulutietokone-

kategoria käsittää sekä niin sanotut PDA:t (Personal Digital Assistant) ja uudet 

tablettikoneet eli taulutietokoneet, joissa on mobiilikäyttöön optimoitu käyttöjärjestelmä, 

kuten esimerkiksi Android. Taulutietokone-kategoria tarkoittaa kosketusnäytöllisiä 

kannettavia tietokoneita, joihin on asennettu tavallinen pöytätietokoneisiin suunniteltu 

käyttöjärjestelmä, kuten esimerkiksi Ubuntu Desktop tai Microsoft Windows. Symboli X 

tarkoittaa hyvää sopivuutta, O neutraalia sopivuutta ja – huonoa sopivuutta. 

 

 Älypuhelin Kosketusnäytöllinen 

älypuhelin 

Taulutietokone Kannettava 

tietokone 

Kuljetettavuus X X O - 

Kestävyys X X O - 

Akkukesto X O X - 

Vakaus X X X O 

Suoritusteho - X X X 

Syöttönopeus - O O X 

Taulukko 1. Mobiililaitteiden vertailutaulukko 

Vertailumatriisin pohjalta voidaan todeta, että taulutietokone soveltuu parhaiten 

käyttötarkoitukseen, koska se tarjoaa toimivan kompromissin kaikkien vaadittujen 

ominaisuuksien suhteen. Vaikka kosketusnäytöllinen älypuhelin on kuljetettavampi kuin 

taulutietokone ja niissä voi olla teoriassa samat toiminnallisuudet käyttöjärjestelmän 

suhteen, niin tiedon syöttö on taulutietokoneessa helpompaa johtuen suuremmasta 

näyttöpinta-alasta. Vastaavasti kannettavissa tietokoneissa tai kosketusnäytöllisissä 
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tietokoneissa on helpommat tiedonsyöttömenetelmät, niin niiden kestävyys ja 

kuljetettavuus ei ole enää vastaavaa luokkaa kuin pienemmillä laitteilla.  

2.2 Käyttöjärjestelmät ja sovelluskehitysmenetelmät taulutietokoneissa 

 

Diplomityön kirjoittamishetkellä nopean selvityksen mukaan taulutietokoneille on 

saatavilla kolme suurta erilaista käyttöjärjestelmätyyppiä: Windows Mobile (jo 

poistumassa), Android ja iOS [45], [46]. Käyttöjärjestelmät eroavat toisistaan 

ohjelmointikielien, sovellusten julkaisumallin ja osaltaan myös pohja-arkkitehtuurin 

suhteen [46]. 

 

Android-käyttöjärjestelmälle kehittäminen on mahdollista Linux, OS X ja Microsoft 

Windows-käyttöjärjestelmillä, mutta iOS:lle voi kehittää ainoastaan Applen omalla OS X 

käyttöjärjestelmälle ja Windows Mobile tarvitsee vastaavasti Microsoftin 

työpöytäkäyttöjärjestelmän ja kehitystyökalut. iOS:lle sovelluskehityskielenä toimii 

Objective-C, Windows Mobilelle C++ ja Androidille uudempi ohjelmointikieli Java. 

Kaikille kolmelle on saatavilla graafinen kehitysympäristö [46]. 

 

Windows Mobilelle ja Androidille pystyy asentamaan sovelluksia suoraan, kun taas 

iOS:lle kehittämistä varten tarvitaan Applen sovelluskehittäjälisenssi. Ainoa tapaa asentaa 

sovelluksia muille kuin paikalliselle kehittäjäpuhelimelle on lähettää sovellus 

hyväksyttäväksi Applen App Store-nimiseen online-sovelluskauppaan [46]. 

Sovelluskauppaan ei hyväksytä kaikenlaisia sovelluksia, vaan niiden on läpäistävä App 

Storen henkilökunnan käyttötestit ja lisenssiehdoissa asetetut rajoitukset [47]. Apple 

myös varaa oikeuden olla julkaisematta mitään sovellusta [47]. 

 

On olemassa joitakin sovelluskehitysympäristöjä, joiden avulla voi julkaista sovelluksen 

useammalle mobiililaite-alustalle yhtäaikaisesti [46]. Näitä ovat mm. Rhodes [48], 

PhoneGap [49] ja Titanium Mobile [50]. Ne toimivat käyttämällä omaa ohjelmointikieltä, 

joka sovelluksen julkaisuvaiheessa käännetään kullekin sovellusalustaksi toimivaksi 

koodiksi tai käyttämällä omaa ajonaikaista tulkkausjärjestelmää. Poikkeuksena tästä on 

PhoneGap, joka on kirjasto, joka mahdollistaa HTML5 + JS (HyperText Markup 

Language + JavaScript) – sovellusten pääsyn puhelimen laitteistoon ja lisää siis web-
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sovellusten käyttömahdollisuuksia. iOS:n tapauksessa julkaiseminen tarvitsee kuitenkin 

yhä edelleen sovelluskehityslisenssin [47].  

 

2.3 Tiedonsiirto-menetelmät mobiililaitteissa 

Mobiililaitteiden kehittyessä myös saatavilla olevien tiedonsiirtomenetelmien määrä on 

kasvanut ja tiedon tallennus- ja käsittelykapasiteetti on kasvanut. Koska tiedon 

tallennuskapasiteetti on kasvanut joistakin megatavuista useisiin gigatavuihin, tarvitaan 

myös entistä nopeampia tiedonsiirtoverkkoja jos halutaan siirtää tietoa mobiililaitteiden 

välillä kohtuullisessa ajassa. Vaihtoehtoja on tullut lisää ja eri sovelluskohteisiin sopivia 

langattomia tiedonsiirtoverkkoja on lukuisia. 

 

Käytettävissä olevat mobiiliverkot voidaan lajitella sekä tiedonsiirtonopeuden, että niiden 

kantaman suhteen [51]. Seuraavassa kuvassa 2 esitetään langattomat verkkotekniikat 

lajiteltuna sekä tiedonsiirtonopeuden että kantaman mukaisesti. Voidaan havaita, että 

tämän pohjalta verkot voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri osa-alueeseen: WPAN 

(Wireless Personal Area Network), WLAN (Wireless Local Area Network) ja WWAN 

(Wireless Wide Area Network) [51]. 

 

 
Kuva 2. Tiedonsiirtoverkot. Nopeus vs. kantama [51] 
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Suomessa yleisin käytössä oleva maanlaajuinen langaton WWAN-verkkotekniikka on 

GSM (Global System for Mobile Communications), johon lukeutuu mm. GPRS-

tiedonsiirtostandardi (General Packet Radio Service) ja sen seuraava sukupolvi UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications system), johon sisältyy HSDPA-tiedonsiirto 

(High Speed Downlink Packet Access) [52]. EDGE-tiedonsiirtostandardi (Enhanced Data 

for Global Evolution) on GPRS:n kehitysaskel ja sitä on usein nimitetty 2.5G:ksi. GSM-

tukiasemat voidaan päivittää tukemaan EDGE:ä, kun taas UMTS vaatii kokonaan uuden 

tukiaseman asentamisen. Nopean markkinaselvityksen perusteella voidaan sanoa, että 

diplomityön kirjoitushetkellä lähes kaikki älypuhelimet, joita myydään Suomessa tukevat 

tätä tiedonsiirtostandardia. Lukuiset taulutietokoneet tukevat myös HSDPA-

tiedonsiirtostandardia, jos niissä on tuki WWAN-verkoille. Tilanne on taas vastakkainen 

älypuhelimilla: Ne tukevat useimmiten UMTS-tiedonsiirtostandardia ja joissakin 

kehittyneemmissä tai premium-malleissa on WLAN-verkkotuki. 

 

Kolmen suurimman Suomen verkko-operaattorin kuuluvuuskarttojen vertailun jälkeen 

voidaan sanoa, että hitaampi GSM-verkkostandardi kattaa lähes koko Suomena ja kaikki 

suurimmat väestökeskukset, mutta nopeampi UMTS kattaa pääasiassa vain etelä-rannikon 

ja suurimmat asutuskeskukset Pohjois- ja Keski-Suomessa [53–55]. Joissakin 

kaupungeissa on myös WLAN-tukiasemaprojekteja, joista jotkut ovat saatavilla julkiselle 

yleisölle, mutta ei kuitenkaan maanlaajuisesti [56], [57]. 

 

Verkko-operaattoreiden kuuluvuuskartoista tehdyn selvityksen perusteella voidaan sanoa, 

että kuuluvuus on ajoittaiseen tiedonsiirtoon riittävä. Suurin osa Suomessa myytävistä 

mobiililaitteista tukee yleisesti saatavilla olevia langattomia WWAN-verkkoja, jotka ovat 

yleisesti saatavilla ja yleisesti käytössä [52]. Mobiililaajakaistaverkkojen käyttö on 

lisääntymässä ja Viestintäviraston mukaan lähes 100% Suomen asukkaista on GSM-

verkkojen kantaman alueella ja 95% väestöstä 3G- eli UMTS-verkon kantaman alueella 

[58]. GSM-verkon yksittäisen tukiaseman kantama on suurempi, mutta uudemman 

sukupolven UMTS-verkon tukiasema pystyy lähettämään dataa päätelaitteelle yli sata 

kertaa nopeammin. Vielä nopeampia verkkoja on tulossa markkinoille, mutta tulevien 

neljännen sukupolvien verkkojen käyttöaste ei ole yhtä hyvä Suomessa, niiden käytön 

jäädessä diplomityön kirjoittamishetkellä alle kymmenen prosentin [58]. Kuuluvuus on 

myös näillä rajoittunut ja toimii vain suurimmissa asutuskeskuksissa. 
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2.4 Tietokannat mobiililaitteissa 

Tietomäärien kasvaessa on kasvanut myös tarve hallita tallennettua tietoa ja jäsentää sitä 

erilaisiin rakenteisiin. Relaatiotietokannat ovat olleet yleinen tapa tallentaa tietoa ja 

yksittäisten tietokappeleiden välisiä riippuvuussuhteita 80-luvulta lähtien, mutta vasta 

viime vuosikymmenen aikana niiden käyttö on tullut yleisemmäksi mobiililaitteiden 

prosessointitehon kasvaessa [59–63]. Nykyään esimerkiksi Android-

mobiilikäyttöjärjestelmälle on saatavilla lukuisia kolmannen osapuolen tietokantakirjastoja 

ja käyttöjärjestelmässä on vakiona asennettu SQLite-tietokantakirjasto [64], [65]. Yhä 

edelleen kuitenkin yksi mobiililaitteiden ongelmista on tiedon käsitteleminen rajallisen 

akkukapasiteetin puitteissa [66].  

 

Vaikka relaatiotietokannat vaativat enemmän prosessointitehoa tiedon käsittelyssä, niiden 

käyttö on kuitenkin kannattavaa, koska verrattuna esimerkiksi rivitettyyn tekstitiedostoon 

ne tarjoavat paremman tiedon jäsentelyn lisäksi kestävämmän tallennusarkkitehtuurin. 

Useimmat relaatiotietokannat toteuttavat ns. ACID-vaatimukset (Atomic, Consistant, 

Independent, Durable), mikä tarkoittaa että ne ovat atomisia, konsistentteja, käyttävät 

itsenäisiä tietokantaoperaatioita ja operaatiot ovat kestäviä [59], [67]. Nämä ominaisuudet 

yhdessä takaavat sen, että tietokantaoperaation katketessa tietokanta ei jää epäselvään 

tilaan, vaan pystyy palautumaan operaatiota edeltävään tilaan mahdollisimman hyvin. 

Esimerkiksi pankkijärjestelmässä tämä tarkoittaa sitä, että virtakatkoksesta huolimatta 

rahasumma on aina joko vastaanottajan tai tilisiirron aloittajan tilillä, vaan ei katoa 

katkoksen aikana. 

 

Relaatiotietokantojen lisäksi uutena kehityksenä on tullut ns. NoSQL-tietokannat, jotka 

jäsentelevät tietoa eri tavalla kuin relaatiotietokannat [68], [69]. Toteutukset vaihtelevat 

kokonaan relaatiottomista tietokannoista oliopohjaisiin tietokantoihin ja lukuisia niistä on 

saatavilla myös erilaisille mobiilialustoille [70–72]. Niiden vastaanotto on ollut 

ristiriitainen teollisuudessa ja niiden on väitetty olevan erilaisia erilaisuuden vuoksi, mutta 

poikkeavan suunnittelufilosofian ja toiminnallisuuden kannalta ne voivat sopia paremmin 

joihinkin käyttökohteisiin kuin perinteiset relaatiotietokannat [73], [74]. 
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2.4.1 Mobiililaitteissa toimivien tietokantojen ominaisuudet 

Mobiililaitteille on tarjolla lukuisia erilaisia tietokantoja ja ne poikkeavat toisistaan 

ominaisuuksiltaan ja jotkin niistä on suunniteltu erityisiin käyttötarkoituksiin. Tässä 

kappaleessa vertailtavaksi on otettu yksi yleisin mobiililaitteissa esiintyvä SQL-

hakukielipohjainen (Structured Query Language) tietokanta SQLite edustamaan 

relaatiotietokantoja yleisesti sekä joitakin yleisiä mobiililaitteille saatavilla olevia NoSQL-

tietokantoja. 

 

Vertailtavat NoSQL-tietokannat ovat MongoDB, CouchDB, DB4o (Database for objects) 

ja OWLIM. MongoDB ja CouchDB ovat skeemattomia oliopohjaisia tietokantoja, eli 

niiden yleisin käsiteltävä tiedon yksikkö on dokumentti [75], [76]. CouchDB-dokumentti 

koostuu yhdestä tai useammasta tietokentästä ja voi sisältää viitteitä toisiin dokumentteihin 

[76]. Toisin kuin relaatiotietokannassa, yleensä pienin käsitelty ja lajiteltu tiedon yksikkö 

on dokumentti, tosin dokumenttien pohjalta voidaan tehdä näkymiä, jotka keskittävät dataa 

komposiittidokumentteihin. Dokumentteja voi myös lajitella keskenään eri ominaisuuksien 

perusteella, mutta toisin kuin relaatiotietokannassa, niin tietoa ei voi lajitella eri tauluihin. 

Muulla tavoin dokumentin voi rinnastaa yhteen relaatiotietokannan riviin tiedon 

yksikkönä. MongoDB on samalla tavoin dokumenttipohjainen ja tukee samoja 

lajitteluperusteluja [75]. Molemmat tietokannat ovat skeemattomia, eli eivät tarvitse 

ennalta määriteltyjä rakenteita tietokannalle. Kaikissa dokumenteissa voi olla vaihteleva 

määrä tietokenttiä ja kaikissa dokumenteissa ei tarvitse olla samanlaisia tietokenttiä. 

 

Erot CouchDB:n ja MongoDB:n välillä eivät ole käyttötavassa tai tietokannan loogisessa 

rakenteessa, sillä ne käyttävät jopa samaa hakukieltä JavaScriptiä. Ero tietokantojen välillä 

on suunnittelufilosofiassa ja osittain käyttötarkoituksessa: MongoDB on tehty enemmän 

työpöytä- ja pilvilaskentakäyttöön ja CouchDB hajautettuihin tietokantoihin. Molemmissa 

on kehittyneitä replikaatio-ominaisuuksia, mutta ne ovat suuntautuneita eri osa-alueille. 

MongoDB mm. tukee yhden tietokannan hajauttamista palvelinklusteriin saumattomasti, 

tiedon replikoimista klusterin noodien välillä ja kuorman reititystä oikeille tietokannan 

osille [77]. CouchDB tukee hajautettuja tietokantaominaisuuksia, kuten versiohistorian 

tallentamista, älykästä konfliktinhallintaa versiohistorian perusteella ja selektiivistä 

dokumenttien replikoimista [76]. Tiivistettynä CouchDB-tietokannasta voi olla lukuisia eri 
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replikoita eri laitteilla ja joiden sisältö voi ajelehtia hyvinkin erilaiseksi toisistaan 

haittaamatta keskinäistä replikaatiota. CouchDB-tietokannat voivat tarvittaessa olla 

synkronoimatta keskenään kauan aikaa ilman, että se haittaa tietokantojen välistä 

uudelleensynkronointia [78]. 

 

DB4o on myös NoSQL-tietokanta, mutta eroaa aikaisemmin esitellyistä tietokannoista 

siitä, että dokumenttirakenteen sijaan se on sidottu hyvin tiiviisti mallintamaan 

oliopohjaisten ohjelmointikielien oliomalleja [79]. Db4o noudattaa mm. Java-

ohjelmointikielen oliorakennetta niin tiukasti, että sen tietokantaan voidaan suoraan 

tallentaa ja ladata POJO-olioita (Plain Old Java Objects), jos Db4o ladataan sovellukseen 

kirjastona [79]. Tämä mahdollistaa hyvin vaivattoman tietokannan käytön olio-ohjelmointi 

–pohjaisen ohjelman tietovarastona tilanteissa, joissa tietoa käsitellään luokkapohjaisesti ja 

halutaan tallentaa suoraan olioina. Verrattuna muihin NoSQL-tietokantoihin, DB4o osaa 

automaattisesti suoraan tulkita tallennetun tietokantaolion takaisin oikealuokkaiseksi 

tietokantaolioksi. Muita integraatio-ominaisuuksia on mm. läpinäkyvä aktivoiminen 

tietokantaa käytettäessä, eli se voi ladata automaattisesti tietokannasta lisää olioita sitä 

mukaa, kun ohjelman oliot viittaavat niihin [79]. Ohjelmoinnin helpottamisen lisäksi se 

helpottaa muistinhallinnan optimointia, koska ominaisuuden avulla voidaan varmistaa, että 

vain oikeasti tarvitut oliot ladataan tietokannasta muistiin. Varsinkin mobiiliympäristössä, 

jossa saatavilla olevan keskusmuistin määrä on usein rajallista, tämä on olennaista. 

 

DB4o on samalla tavalla skeematon kuin edellä esitellyt NoSQL-kirjastot: Vaikka DB4o 

lukee tallennettavan luokan rakenteen ohjelmakoodista, niin tietokantaan liitettyä ohjelmaa 

voidaan muuttaa ja jatkaa uudenlaisten mutta samannimisen luokan olioiden tallentamista. 

Vanhojen luokkien rakenne päivitetään vastaamaan uusia, joten jäsenmuuttujien määrä ja 

tyyppi päivitetään vastaamaan muutoksia. Uudet, retroaktiivisesti luodut kentät alustetaan 

null-arvoisiksi. DB4o tukee myös tietojen replikaatiota tietokantojen välillä dRS-kirjaston 

(Db4o Replication System) avulla [80]. dRS-kirjasto ei ole ominaisuuksiltaan yhtä runsas 

kuin MongoDB:ssä tai CouchDB:ssä, mutta se kuitenkin pystyy tavalliseen 

kaksisuuntaiseen tietokanta-olioiden replikaatioon yhden tai useamman tietokannan välillä, 

konfliktinratkaisuun ja tiedon selektiiviseen siirtoon [80]. 
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Yhteenvetona mobiililaitteissa käytettävissä olevien tietokantojen ominaisuuksia on 

tiivistetty seuraavaan taulukkoon 2. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota NoSQL-

tietokantojen ominaisuuksia verrattuna perinteiseen SQL-pohjaiseen tietokantaan. 

Vertailtavat ominaisuudet ovat relaatioiden mallinnus eri dokumenttien välillä, replikaatio-

ominaisuudet eri tietokantojen välillä, versionhallinta-tuki, hakukieli, lajittelu- ja 

aggregaatio- eli tiedon kokoamisominaisuudet.  

 

 
Ominaisuus MongoDB 

[81] 

CouchDB 

[82] 

Db4o [83] OWLIM 

[84] 

SQLite [65] 

Tietomalli Dokumentti-

pohjainen 

Dokumentti-

pohjainen 

Olio-malli Semanttinen Taulu-sarake-

rivi (relaatio) 

Relaatiot Kyllä 

(sisäkkäiset 

dokumentit) 

Kyllä 

(sisäkkäiset 

dokumentit) 

Kyllä (olio-

kompositio) 

Kyllä Relaatio 

(kenttä-

viittauksilla) 

Replikaatio Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei 

Version-

hallinta 

Ei Kyllä Ei Ei Ei 

Hakukieli JavaScript JavaScript NQL tai 

QBE 

SPARQL SQL 

Lajittelu N:n kentän 

perusteella 

N:n kentän 

perusteella 

N:n kentän 

perusteella 

Semanttisesti N:n kentän 

tai 

aggregaatio-

tuloksen 

perusteella 

Aggregaatio Kyllä Määrälasku, 

muut 

ohjelmal-

lisesti 

Määrälasku, 

muut 

ohjelmal-

lisesti 

- Kyllä 

Taulukko 2. NoSQL ja SQL-tietokantojen ominaisuusvertailu 
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Vertailun pohjalta voidaan todeta, että ominaisuuksiensa puolesta CouchDB, Db4o ja 

SQLite soveltuvat parhaiten tiedon tallentamiseen mobiiliympäristössä. Jokaisella 

tietokannalla ovat omat vahvuutensa: CouchDB on suunniteltu hajautettuun tiedon 

tallentamiseen mobiiliympäristössä, Db4o saumattomaan tiedon tallentamiseen ja SQLite 

on kevyt, yleiskäyttöinen tallennusmenetelmä, jonka päälle voi suunnitella oman 

tiedonsiirtoarkkitehtuurin. SQLiten tiedon jäsentely- lajittelu- ja aggregaatio-ominaisuudet 

olivat myös vertailun parhaimmat, joten se soveltuu paremmin tiedon lajitteluun ja 

koostamiseen kuin dokumenttipohjaiset tietokannat. MongoDB:n klusterointiominaisuudet 

eivät sovellu mobiilikäyttöön ja ovat näin turhaa kapaisteetinkäyttöä. OWLIM taas 

soveltuu vain tietoon joka on jäsennelty semanttisesti, mikä ei ole vielä mobiilisovellusten 

tiedonkäsittelyssä kovin yleistä. 

 

Mobiilikäyttötapauksissa replikaatio-ominaisuus on olennainen, koska se nopeuttaa 

sovelluskehitystä ja mahdollistaa erilaisten tietorakenteiden siirron joustavasti ilman 

erillisen serialisaatiokerroksen tekemistä. Tietokannan replikaatio-ominaisuus on 

Db4o:ssa, CouchDB:ssä ja MongoDB:ssä, mutta mobiililaitteiden synkronointiin soveltuva 

toiminnallisuus on vain kahdessa ensin mainitussa. Mobiilikäyttöskenaarioissa korostuu 

tiedonsiirron tehokkuus, koska käytettävissä olevan verkon latenssi ja tiedonsiirtonopeus 

vaihtelee huomattavasti ja voi olla usein hyvin rajoitettu. Tietyissä tapauksissa 

mobiililaitteen käyttäjää laskutetaan siirretyn liikenteen määrän mukaisesti, jolloin huono 

synkronointijärjestelmä maksaa ajan lisäksi käyttäjälle suoraan ylimääräistä rahaa. Jos 

käyttöön valitun tietokannan synkronointijärjestelmä ei ole tiedonsiirron suhteen tehokas 

mobiililaitteessa, kannattaa sovellukseen kehittää oma synkronointijärjestelmä ja tehdä 

sovelluskohdetta varten mahdollisimman tehokas serialisaatio- ja tiedonsiirtokerros.  

2.4.2 Tietokantojen suoritusteho mobiililaitteissa 

 
Ominaisuuksiensa ja suunnittelufilosofian lisäksi tietokannat eroavat tosistaan myös 

suoritustehon puolesta. Tutkimuksessaan ”A Benchmark for Context Data Management in 

Mobile Context-Aware Applications” Frölich et al. [72] testasivat eri tietokantojen 

tehokkuutta mobiililaitteessa käyttäen testikohteena mahdollisimman realistisia 

testikuormia mitä eHealth-järjestelmää käytettäessä voisi kohdata. Testattuina 
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tietokantoina oli H2, MySQL, SQLite, OWLIM ja db4o. Kaikki testit suoritettiin Android 

2.1-käyttöjärjestelmää suorittavalla Nexus One-älypuhelimella. Laitteessa on 512MB 

keskusmuistia ja 1GHz QSD8250 Qualcomin prosessori. 

 

Testattuja käyttötapauksia tehokkuuden suhteen oli yhteensä kaksitoista: 

 

1. Tietokanta-tiedon hakeminen tunnisteen perusteella 

2. Viimeisimmän tallennetun olion noutaminen kontekstin pohjalta 

3. Tietyn kontekstin olion palauttaminen tietyltä aikaväliltä 

4. Viimeisimmän tallennetun olion noutaminen kontekstin, aiheen ja tietolähteen 

perusteella 

5. Saatavilla olevien tietolähteiden ja niiden yksityiskohtien listaaminen 

6. Samankaltaisten olioiden etsiminen kontekstin perusteella 

7. Kaikkien kontekstien aakkosellinen listaaminen aiheen perusteella 

8. Kaikkien konteksti-yhdistelmien listaaminen aiheen perusteella 

9. Kontekstitiedon datageneraattorien noutaminen aiheen perusteella 

10. Kontekstiolion lisääminen tietokantaan 

11. Kaikkien kontekstiolioiden päivittäminen yhteen loogiseen kokonaisuuteen 

12. Kontekstiolion poistaminen 

 

Seuraavassa kuvassa 3 esitetään yhdistetyt tulokset kaikista kahdestatoista testityypistä. 

Tulokset on esitetty tietokannan kokonaissuoritusaikana sekunneissa, kun käsiteltäväksi 

tietomääräksi on valittu järjestelmän koko viikon, neljännesvuoden ja kokonaisen vuoden 

tietomäärä. Tulee huomioida, että tulokset, joissa on merkintä c/s, tietokantaa ajetaan 

palvelinkoneella. 
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Kuva 3. Tietokantojen mitattu nopeus mobiililaitteessa [72] 

Mitatuista nopeuksista huomataan, että monimutkaisemmat SQL-pohjaiset tietokannat ovat 

nopeuden suhteen tehokkaita, mutta pienemmillä tietomäärillä on myös mahdollista 

käyttää suoraan mobiililaitteessa toimivaa SQL-tietokantaa kuten SQLiteä tai NoSQL-

tietokantaa kuten Db4o:ia. 

 

Tehokkuusmittauksen yhteydessä tutkimuksessa mitattiin myös tietokantojen käyttämät 

koot tiedon tallennukseen. Nämä tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa 3. 

Tietokannan nimen yhteydessä mainittu teksti ”sul.” tarkoittaa että tietokantaa 

kokonaisuudessaan suoritetaan mobiililaitteella, kun taas maininta ”palvelin” tarkoittaa, 

että mobiililaitteella suoritetaan vain asiakasohjelmaa ja varsinainen prosessointi sekä 

varastointi suoritetaan palvelinkoneella. 

 

Tietokanta Viikko Neljännesvuosi Vuosi 

H2 sul. 0,9MB 23,8MB 267,3MB 

MySQL palvelin 0,9MB 18,8MB 186,0MB 

SQLite sul. 0,8MB 17,5MB 172,9MB 

OWLIM palvelin 1,6MB 38,1MB 384,1MB 

Db4o sul. 1,5MB 22,3MB 126,5MB 

Taulukko 3. Tietokantojen kokonaiskoot 
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Mitatut tietokantojen koot hajaantuvat kolmeen ryhmään: relaatiotietokannat H2, MySQL 

ja SQLite, semanttiset tietokannat ja oliopohjaiset tietokannat. Semanttinen tietokanta 

OWLIM käyttää kaikkein eniten levytilaa tiedon varastointiin, relaatiotietokannat 

kohtalaisesti ja oliopohjainen tietokanta Db4o kaikkein vähiten. 

 

Itse tutkimuksessa todetaan, että palvelinkoneella suoritetut relaatiotietokannat suoriutuivat 

testistä parhaiten ja olivat ainoita, jotka olivat tarpeeksi tehokkaita käsittelemään hyvin 

laajoja tietokokonaisuuksia. Kuitenkin pienempiä tietokokonaisuuksia varten sulautettujen 

tietokantojen tehokkuus oli riittävä. Tutkimuksessa myös huomautetaan, että vaikka 

SQLite oli relaatiotietokannoista helpoin ottaa käyttöön, niin sen keveydestä johtuen sen 

hakuoptimisaatio oli huonoin ja SQLiten SQL-hakukomentoja jouduttiin hienosäätämään 

kaikkein eniten parhaan tehokkuuden saamiseksi. 

 

Aikaisemmin esitellyssä tutkimuksessa ei vertailtu tiedonsiirron nopeuksia 

mobiililaitteeseen ja niiden vaikutusta tiedonkäsittelyn tehokkuuteen mobiililaitteessa. 

Voidaan olettaa, että tiedonsiirto tutkimuksen testiympäristössä oli siis nopea ja 

etäkäytettyjen palvelimien ollessa kyseessä testisovellukset käyttivät siirtoon tausta-ajoa. 

Monissa mobiilikäyttötapauksissa etäpalvelimen käyttö tietokantatallennukseen on 

kuitenkin mahdotonta, koska verkko on vain ajoittain saatavilla ja käyttäjä ei voi odottaa 

syötettä. Tällaisissa tapauksissa täytyy käyttää myös paikallista tietovarastoa, missä 

tapauksessa tarvitaan joko tietokannan replikaatio-ominaisuutta tai tehdä ohjelmaan oma 

tiedonsiirto-ominaisuus. Tämän takia suuressa osassa mobiilisovelluksien käyttötapauksia 

ei voi  käyttää pelkästään palvelinpohjaista tietokantaa, mikä sulkee suuren osan 

testauksessa hyvin pärjänneitä tietokantoja pois. 
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3 SÄHKÖISEN TARKASTUSJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU 

Ennen kuin voi määritellä, minkälaisia toiminnallisuuksia sähköiseltä 

tarkastusjärjestelmältä voidaan vaatia, täytyy selvittää mitä ominaisuusvaatimuksia on 

asetettu tavallisille rakennustarkastuksessa käytetyissä tarkastuslistoille. Olennaista on 

myös tutkia tarkastuslistojen käyttöympäristöä. Työpäällikön käsikirjan 

laadunhallintaoppaan [13] mukaan on tärkeää, että tarkastuslistassa luetellaan 

laadunvalvonnan tulosten lisäksi tarkastukselle asetetut tavoitteet. Laatutarkastuksen 

dokumentoinnissa on olennaista, että siinä esiintyy työlle asetetut vaatimukset ja 

tarkastuksen tulokset. On myös olennaista, että dokumenttiin sisällytetään 

mittaustulokset, jotka antavat mahdollisuuden itsenäisesti varmistaa tehdyt 

mittaustulokset myöhemmin. Tarkastamalla kaikki asetetut laatuvaatimuskohdat voidaan 

siis varmistaa, että tarkastettava rakennus tai rakennuskomponentti vastaa asiakkaan 

asettamat laatukriteerit [2], [19]. Sen lisäksi, että tarkastuspöytäkirja toimii 

tarkastushetkellä apuvälineenä, sen lisähyöty on, että siitä jää todiste siitä että onko tuote 

ollut tarkastushetkellä laadukas. Tämä on olennainen ominaisuus, koska osa 

laadunvalvonnan iteratiivista korjausprosessia on laatupoikkeamien dokumentointi, jotta 

sekä prosessin kohdetta että itse prosessia voidaan parantaa [21]. 

 

Tutkimalla olemassa olevia tarkastuspöytäkirjoja, voidaan tiivistää kolme olennaista 

vaatimusta, jotka tarkastusjärjestelmän tulee täyttää: 

• Tarkastettavien kohteiden läpikäynti 

• Laatuvaatimusten listaaminen 

• Tarkastustulosten tallentaminen suhteessa esitettyihin vaatimuksiin 

• Laatupoikkeamien, laatutiedon ja eri kohteiden mittaustulosten tallentaminen 

• Tiedonsiirtotoiminnot tiedon keskittämistä, arkistointia ja etäkäsittelyä varten 

 

Edellä mainittujen toiminnallisten vaatimusten lisäksi rakennusteollisuuden 

tarkastuslistalle ovat helppokäyttöisyys, järjestelmän kestävyys ja tiedon säilyvyys. 

Helppokäyttöisyys on tarvittavaa, koska laitetta tulee käyttämään henkilöt joilla ei ole 

erikoiskoulutusta tietoteknisiin laitteisiin. Järjestelmän sekä ohjelmallinen että fyysinen 

kestävyys on olennaista, koska järjestelmään käytetään vaihtelevissa olosuhteissa ja usein 

rakennuksissa, jotka eivät ole täysin valmiita. Verkkovirheiden sieto on olennaista, koska 
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järjestelmää käytetään vaihtelevissa sijainneissa, jotka saattavat olla langattomien 

verkkojen katvealueilla. 

 

Järjestelmältä vaadittavat tekniset päätoiminnallisuudet ovat: 

• Tarkastuslistan käyttö ja syöttö mobiililaitteesta 

• Helppokäyttöisyys vaihtelevalle käyttäjäkunnalle 

• Tiedon langaton synkronointi ja siirto palvelimelle 

• Tiedon varastointi ja haku eri päätelaitteille 

 

Tarkempi vaatimusmäärittelydokumentti on esitetty liitteessä yksi. 

 

Esitettyjen vaatimusten pohjalta voidaan alkaa muodostaa suunnitelmaa järjestelmälle, 

joka täyttää kaikki esitetyt vaatimukset. Koska tarkastaja liikkuu ympäri rakennusta 

tarkastaessaan rakennuksen kaikki osa-alueet, on selvää, että tarkastusjärjestelmän 

syöttölaitteen tulee olla helposti mukana kannettava laite kuten taulutietokone tai 

kännykkä. Koska kohdetta voi tarkastaa useampi henkilö yhtä aikaa tai yritys voi käyttää 

järjestelmää tarkastamaan yhtä aikaa samalla useampia rakennuksia, tiedonsiirtoa ja 

keskittämistä varten tarvitaan lisäksi palvelintietokone. Ja koska suurien tietomäärien 

käsittely on hankalaa pienellä laitteella, tarvitaan viimeiseksi osaksi myös pöytätietokone 

tai vastaava tehokkaampi tiedon käsittelyyn soveltuva käyttöliittymä. 

 

Koska järjestelmässä on kolme erillistä komponenttia, jotka voivat olla fyysisesti 

hyvinkin erillään toisistaan, tiedon kulkua varten tarvitaan ennalta suunniteltu 

arkkitehtuuri helpottamaan ja jäsentämään järjestelmän toteuttamisvaihetta. Mallinnus 

tietoverkkoa varten voidaan aloittaa suunnittelemalla tiedon kulku sijainnista ja henkilöstä 

toiselle. Tiedon kulkua voi tarkastella kahdesta suunnasta: Tarkastaja kerää 

tarkastustietoa kohteesta työmaa-sijainnissa ja lähettää sitä palvelimelle. Vastaavasti 

työnjohto suunnittelee uusia töitä ja luo uusia työtarkastuskohteita järjestelmään. Laitteet 

eivät ole suoraan yhteydessä toisiinsa, koska tiedon käsittelyä ja yhdistämisen 

helpottamista varten on yksi tai useampi keskitetty palvelinkone. Seuraavassa kuvassa 4 

esitellään suunniteltua järjestelmää kuvaava kaksisuuntainen tiedon kulkukaavio. 
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Kuva 4. Tiedon kulkukaavio työmaalta työnjohdolle 

 

Järjestelmän eri osat eivät ole suoraan yhteydessä toisiinsa, koska tietoa välittämään ja 

käsittelemään tarvitaan osa, joka varastoi tietoa luotettavammin ja tehokkaammin kuin 

käyttäjien itse valitsemat eli järjestelmän suunnittelijan kannalta satunnaisesti valitut 

laitteet. Sijoittamalla tiedon käsittely keskitettyyn palvelimeen, voidaan varmistaa tiedon 

varma varastointi ja tiedon nopea saatavuus. Tehokkaalla laitteistolla ja nopeilla 

verkkoyhteyksillä varustettuna palvelin voi esimerkiksi vastaanottaa työkomennon 

nopeasti pöytäkoneelta ilman, että käyttäjä joutuu odottamaan sen kokonaan siirtymistä 

hitaammalle mobiililaitteelle. Palvelimet voivat myös kahdentaa tietoa keskenään, jos 

järjestelmän koko kasvaa niin suureksi, että yhtäaikaisten pyyntöjen käsittelemiseen 

tarvitaan useampi palvelinkone. 
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3.1 Tarkastusjärjestelmän tietoarkkitehtuuri 

Jos ajatellaan rakennusvalvonnan iteratiivista laatuprosessia, niin sähköinen 

tarkastusjärjestelmä integroituu siihen kolmelta eri taholta: Uusien tarkastustehtävien 

syöttö osana rakennusprojektin dokumentaation valmistelua, valmiin 

laatudokumentaation arkistointi järjestelmään ja laatutarkastuksen tekemisen aikana 

tarkastustiedon sekä mahdollisten laatupoikkeamien tallentaminen. Integraatio 

aikaisemmin esiteltyyn rakennustyömaan iteratiiviseen laatuprosessiin esitellään 

seuraavassa kuvassa 5. Dokumentaatiota valmistellessa rakennusprojektin kohdassa yksi 

järjestelmään voi syöttää tarkastustehtäviä, järjestelmä on mukana laatutarkastuksia 

tehdessä kohdassa kaksi, jossa siihen voi kirjata havaitut laatupoikkeamat ja 

laatudokumentaation ja korjausten oltua ohi kohdassa kolme myös arkistoi sekä tallentaa 

aikaisemmin suoritetut laatutarkastukset sekä niiden tulokset. Rakennusprosessit ovat 

usein iteratiivisia, joten sähköisen tarkastusjärjestelmän etuna on, että varastoidun 

laatutiedon tarkastelu ja käyttö uusien tarkastuksien pohjalta on mahdollisimman helppoa 

sähköisien hakutoimintojen avulla. 

 

 
Kuva 5. Sähköisen tarkastusjärjestelmän integrointi iteratiiviseen laatuprosessiin 
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Integraatiomallin mukaisesti tavoitteena on, että järjestelmä integroituu ja avustaa 

rakennusdokumentaation kaikissa osa-alueissa. Oikein integroituna prosessiin 

järjestelmästä ei tarvitse erikseen kopioida tai jäljentää dokumentaatiossa, vaan 

tarkastustiedon keräämisen lisäksi se avustaa tiedon siirtämisessä ja varastoinnissa. Täten 

dokumenttien vienti tai tulostaminen on tarpeellista vain kyseistä tietoa tarvittaessa, mikä 

tehostaa dokumentin- ja tiedonkäsittelyä. 

 

Rakennustarkastuksen mallintamista varten tarvitaan selkeä ja kohdetta vastaava 

tiedonmallinnusarkkitehtuuri. Ennalta suunnitellun tiedonmallinnuksen avulla 

sovelluksessa käytössä olevan tietokannan rakenne ja olio-ohjelmoinnin olioarkkitehtuuri 

on helppoa ryhtyä toteuttamaan olemassa olevan suunnitelman pohjalta. Olio-

ohjelmoinnin suunnitteluperiaatteiden mukaisesti ja järjestelmän toiminnan loogisuuden 

kannalta tietoarkkitehtuurin olioiden tulee mukailla oikeassa maailmassa käsiteltäviä 

tapahtumia ja esineitä, joten tietorakenteet suunnitellaan rakennustyömaan ja paperisen 

pöytäkirjan rakenteen pohjalta. 

 

Tietorakenne voidaan siis jäsennellä olioihin eli yksittäisiin, loogisiin tiedon yksiköihin, 

joista jokainen mallintaa jotakin järjestelmän komponenttia tai siihen liittyvää asiaa. Olio 

puolestaan sisältää listan tietokenttiä, kuten esimerkiksi tarkastajalla nimi ja työnantaja, 

tarkastuskohteella tyyppi ja osoite jne. Hierarkkinen järjestelmän tietorakenne on esitelty 

seuraavassa kuvassa 6. Rakenteen huipulla on tarkastuskohde: Kaikki tarkastusraportit 

voidaan ryhmitellä tarkastuskohteen pohjalta. Toinen mahdollinen lähtö- ja lajittelupiste 

on vasemmalla keskellä: Tarkastaja. Lajittelemalla tieto tarkastajan perusteella voidaan 

nähdä ketkä tarkastajat ovat olleet viime aikoina aktiivisia ja nopean päivitystiheyden 

tapauksissa voidaan jopa yrittää paikallistaa tarkastaja työmaalle syötetyn tarkastustiedon 

avulla. Tarkastajan syöttämä laatutieto linkittyy tarkastuskohteeseen ja siihen voidaan 

tarvittaessa liittää tarkennuksia, kuten esimerkiksi valokuva laatupoikkeamasta. 
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Kuva 6. Sähköisen pöytäkirjan hierarkkinen tietorakenne 

Riippumatta valitusta tietokanta- ja tiedontallennusjärjestelmästä onkin olennaista, että 

tietoa voidaan jäsentää ja lajitella valitun olion perusteella ja seurata esitettyjä 

riippuvuussuhteita. Tällä tavoin voidaan dynaamisesti muodostaa erilaisia raportteja ja 

kokonaisuuksia valittujen lajitteluperusteiden ja relaatioiden avulla. 

 

3.2 Tarkastukseen osallistuvat käyttäjäryhmät 

Rakennuskohteen tarkastaminen ei riitä, vaan tarkastuksen tuottama dokumentaatio täytyy 

käsitellä ja havaittuihin puutteisiin reagoida [13]. Käytännössä siis rakennustarkastukseen 

osallistujilla henkilöillä on kaksi eri pääroolia: Tarkastajat ja työnjohto. Tarkastajat 

tuottavat rakennustarkastus-tietoa tutkimalla rakennuksen tilaa asetettujen vaatimusten 

mukaisesti ja työnjohto käsittelee sitä. Vastaavasti taas työnjohdon tehtävä on miettiä 

asetetut vaatimukset ja reagoida rakennustyössä saatuihin tarkastustuloksiin. 

 

Tutkimalla näitä kahta käyttäjäryhmää voidaan sähköisen rakennustarkastusjärjestelmälle 

asetetut vaatimukset ja toiminnot jakaa kahteen eri ryhmään käyttäjäryhmien perusteella. 
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Tarkastaja 

• Syöttää tietoa 

• Kuljettaa mobiililaitetta mukanaan 

• Suorittaa tarkastustyötä annettujen ohjeiden mukaisesti 

• Tutkii ja syöttää tarkastustietoa 

 

Työnjohtaja 

• Määrittää tarkastuskohteet asiakkaan laatuvaatimusten ja asiaankuuluvien 

lakipykälien perusteella 

• Syöttää alustustiedot järjestelmään 

• Tutkii saadut tarkastusraportit ja reagoi tarkastuspöytäkirjan lopputulokseen 

 

Kahden eri käyttäjäryhmän tarvitsevat toiminnallisuudet ovat hyvin erilaisia. 

Käyttäjäryhmät voivat lisäksi sijaita fyysisesti etäällä toisistaan, joten on olennaista, että 

erilaisen käyttöliittymän lisäksi käyttäjäryhmille on tarjolla käytettäväksi erilaiset, 

käyttötapauksiin soveltuvat laitteet. Tarkastaja tarvitsee kätevästi liikkuvaa, syöttöä 

helpottavaa laitetta kun työnjohtajat puolestaan ovat pääasiassa paikallaan 

toimistoympäristössä ja käsittelevät suurempia tietomääriä. 

 

3.3 Sähköisen tarkastusjärjestelmän käyttöskenaariot 

Tutkimalla kahta eri käyttäjäryhmää, tarkastajaa ja työnjohtoa, havaittiin näille ryhmille 

erilaiset tarpeet ja tehtävät. Tutkimalla vaatimuksia ja käyttäjäryhmiä, voidaan tehdä lista 

erilaisista toiminnoista, jotka järjestelmän tulee suorittaa täyttääkseen asetetut 

vaatimukset ja liittää ne sopivimpaan käyttäjäryhmään. Seuraavassa kuvassa 7 on listattu 

kaikki käyttötapaukset ja liittämällä ne sovellusta käyttävään henkilöön. 
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Kuva 7. Käyttötapauskaavio 

 

Erilaisia mahdollisia järjestelmän käyttötapaus on yhteensä kahdeksan. Seuraavissa 

käyttötapaus-taulukoissa eritellään tarkemmin jokainen käyttötapaus ja esitetään mitä 

vaiheita niihin sisältyy. Käyttötapausten tarkka dokumentointi on tärkeää, koska 

myöhemmin järjestelmän toimivuutta voidaan testata käymällä eri käyttötapaukset läpi. 

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi tarkastajan ensin suorittamat käyttötapaukset, 

minkä jälkeen työnjohtajan käyttötapaukset. Yksityiskohtaisesti taulukoituna kaikki 

käyttötapauskaavion käyttötapaukset esitellään liitteessä viisi. 

 

Valitse käsiteltävä kohde 

Sovelluksen on annettava käyttäjän tunnistamisen pohjalta mahdollisuus listata ja valita 

sallittujen tarkastuskohteiden listalta työkohde ja valita työkohteesta tietty tarkastustyö. 

Samoin työnjohdon työpöytäsovelluksessa käyttäjä on tunnistettava ennen kuin tietoa 

voidaan käsitellä. 
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Syötä tarkastustulos 

Tarkastajan käyttämän mobiilisovelluksen on annettava tarkastajan syöttää tarkastus- ja 

laatutietoa samalla, kun mobiilisovellus ohjaa tarkastajan vaihe vaiheelta tarkastuslistan 

osien läpi.  

 

Tarkastele tarkastusraportteja 

Käyttäjien on päästävä tarkastelemaan aikaisemmin syötettyjä tarkastusraportteja sekä 

mobiililaitteelta että työpöytäsovellukselta. Raporttien hakeminen on oltava mahdollista 

erilaisten hakukriteerien perusteella. 

 

Synkronoi tietoa 

Järjestelmien on synkronoitava tietoa keskenään ja synkronoinnin aloitus on oltava 

käyttäjien hallinnassa. Synkronointi ei saa keskeyttää sovelluksen muuta käyttöä, vaan 

sen on toimittava taustalla kun käyttäjä halutessaan voi jatkaa sovelluksen käyttöä. 

 

Syötä uusi tarkastuskohde 

Työnjohtajien on pystyttävä syöttämään uusia tarkastuskohteita työpöydän 

hallintakäyttöliittymien kautta ja määräämään niille sallitut tarkastustyöntekijät. 

 

Määrittele tarkastuskohteen tarkastuslista 

Työnjohtajien on pystyttävä syöttämään uusia tarkastustehtäviä sekä uusiin että juuri 

tehtyihin tarkastuslistoihin. 

 

Ratkaise konfliktit 

Syötetyn tiedon konfliktien on oltava käsiteltävissä työpöytäsovelluksessa. 

Tarkastustietoa syötettäessä tai synkronoitaessa mobiilisovellus ei saa antaa 

virheilmoituksia, vaan ristiriitaisesti tietokantaan syötetty tieto on joko ratkaistava 

automaattisesti tai tallennettava ja siirrettävä käsiteltäväksi työnjohtoon. 
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3.4 Tarkastusjärjestelmän testiskenaarioiden suunnittelu 

Jotta suunnitellun järjestelmän toteutuksen toimivuus ja suunnitelman mielekkyys 

voidaan todeta, on kehitettävä jonkinlainen testaussuunnitelma järjestelmälle. 

Diplomityön tavoitteeksi on asetettu prosessin tehostaminen ajallisesti ja mitattavat 

määreet on valittava vastaavaksi. Testiskenaarion tavoitteena on siis mitata kuinka paljon 

sähköisen tarkastusjärjestelmän käyttö osana yrityksen prosessia vie aikaa verrattuna 

tavallisen paperipohjaisen järjestelmän käyttöön. 

 

Tavoitteiden ja mitattavien määreiden lisäksi toinen olennainen asia testiä suunniteltaessa 

on toistettavuus: Testin on oltava toistettavissa, jotta muut tutkijat voivat tarvittaessa 

toistaa testit ja näin todeta testin pätevyys ja tulokset itse [85]. Tällä tavoin  kolmannet 

osapuolet voivat todentaa saavutetut tutkimustulokset. Tämän takia testauksessa 

tapahtuvat toiminnot muodostetaan edellisessä kappaleessa 4.3. esitellyistä 

käyttöskenaarioista, jotka asetetaan siten, että käyttöskenaarioita noudattamalla 

suoritetaan mahdollisimman suuri osa käyttötestistä. 

 

Järjestelmän toteutuksen jälkeen testaus tapahtuu seuraavan suunnitelman mukaisesti: 

1. Olemassa olevan prosessin selvittäminen haastattelemalla 

2. Henkilökunnan perehdytys sähköiseen tarkastusjärjestelmään 

3. Olemassa olevan prosessin tehokkuuden selvittäminen mittaamalla tarkastukseen 

kuluvaa aikaa 

4. Mahdollisimman vastaavan tarkastusprosessin suorittaminen sähköisellä 

tarkastuslistalla ja mittaamalla samalla vaiheisiin kuluvaa aikaa 

5. Testikäyttäjien strukturoimaton haastattelu, jonka tavoitteena on kerätä 

mielipiteitä ja parannusehdotuksia järjestelmästä 

 

Jotta testistä tulee mahdollisimman tarkka, niin pyrkimyksenä on ottaa yhteyttä alan 

teollisuudessa toimivaan yritykseen ja pyytää heidän henkilöstöä osallistumaan 

tarkastukseen ja käyttää tarkastuskohteena oikeaa yrityksen tarkastustyötä odottavaa 

kohdetta. Tältä osin saadaan parempaa tutkimustietoa verrattuna siihen, jos tutkimus- tai 

muu henkilökunta itse yrittäisi suorittaa testirutiineja, koska heiltä puuttuu 

tarkastustoimintaan liittyvä ammattitaito ja kokemus. 
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4 TARKASTUSJÄRJESTELMÄ-OHJELMISTON TOTEUTUS 

Vaatimusten ja käyttötapaussuunnitelman pohjalta toteutettiin mobiililaite -pohjainen 

järjestelmä, jonka apuna toimii palvelinohjelmisto tiedon välittämistä ja varastointia 

varten sekä pöytäkoneita varten suunniteltu ohjelmisto tiedon hakemista varten. 

Sähköisessä tarkastusjärjestelmässä on kolme olennaista komponenttia: Mobiililaite on 

pääasiallinen tiedonsyöttöväline, jonka avulla rakennustarkastajat täyttävät valmiiksi 

suunniteltua tarkastuslistaa. Tiedot synkronoidaan langattoman verkkoyhteyden avulla 

palvelimelle, joista yksi tai useampi työpöytäsovellus voi noutaa tiedot tarkastelua varten. 

 

Ohjelmisto on toteutettu kokonaan Java-ohjelmointikielellä, koska useat eri mobiililaitteet 

ja monet tietokonekäyttöjärjestelmät tukevat sitä. Tämä mahdollistaa 

ohjelmistokomponenttien uusiokäyttämisen eri osa-alueiden kesken ja esimerkiksi 

palvelinsovellus voi hyödyntää mobiilisovelluksen tietorakenteita tiedon tallennuksen 

suhteen. Tämä helpottaa paljon esimerkiksi tiedon synkronointia, koska oliorakennetta ei 

tarvitse jäljentää eri komponenttien kesken. Mobiilisovelluksen laitealustaksi valittiin 

Googlen Android-käyttöjärjestelmä, koska se on ainoa suuri mobiilikäyttöjärjestelmä, 

joka tukee Javaa pääohjelmointikielenä [86]. Aikaisemmin tehdyn vertailun perusteella 

järjestelmän mobiiliosan laitealustaksi valittiin taulutietokoneet, koska ne tarjoavat 

parhaan kompromissin tiedon syötön ja kuljetettavuuden välillä. 

 

4.1 Sovellusten käyttöliittymät 

Mobiilisovellusta varten on suunniteltu skaalautuva, pystyasennossa toimiva 

käyttöliittymä. Skaalautuvuus sallii sovelluksen toimivan erikokoisissa laitteissa, mutta 

käyttöliittymäelementtien minimikoon ja näytön vierityksen puutteen takia 

minimivaatimukset on asetettu resoluutioon 1024 * 600. Ylärajaa laitteen koolle ja näytön 

resoluutiolle ei ole. Tehty olettama on kuitenkin turvallinen, koska lähes kaikissa saman 

sukupolven Android-taulutietokoneissa on joko sama tai suurempi resoluutio. 

Uudemmissa laitteissa resoluutio on lähes poikkeuksetta suurempi ja joissakin uusissa 

kosketuskäyttöisissä puhelimissakin alkaa olla tarvittavan suuri resoluutio. Markkinoilla 

olevien Android-taulutietokoneiden näyttöresoluutioita on vertailtu seuraavassa 

taulukossa 4. 
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Mobiili-

laite 

Kindle 

Fire 

Android 

Galaxy 

Tab 7” 

Motorola 

Xoom 

Acer 

Iconia 

500 

Asus EEE 

Pad 

Transformer 

Android 

Galaxy 

Tab 10” 

Resoluutio 1024* 

600 

1024* 

600 

1280*800 1280*800 1280*800 1280*800 

Taulukko 4. Android-taulutietokoneiden näyttöresoluutioita 

Pienemmissä mobiililaitteissa eli kosketusnäytöllisissä älypuhelimissa näyttöjen 

resoluutiot vaihtelevat enemmän, mutta ovat pääsääntöisesti pienempiä. Seuraavassa 

taulukossa 5 esitetään joidenkin yleisempien kosketusnäyttöisien Android-puhelimien 

näyttöresoluutioita. Nykyisistä älypuhelimista vain loppuvuodesta 2011 julkaistu Galaxy 

Nexus on näyttöresoluutioltaan sopiva sovelluksen käyttöön. Vaikka resoluutiot kasvavat 

jatkuvasti on syytä tutkia, onko mahdollista toteuttaa vaihtoehtoinen matalan resoluution 

näyttötila. 

 

Mobiili-

laite 

Samsung 

Galaxy S2 

HTC Desire 

S 

Google 

Nexus S 

Sony 

Ericsson 

Xperia Arc 

Galaxy 

Nexus 

Resoluutio 800*480 800*480 800*480 854*480 1280*780 

Taulukko 5. Android-älypuhelimien näyttöresoluutiota 

 

Itse käyttöliittymä koostuu useista eri näkymistä, joista jokainen on omistettu tietylle 

käyttötarkoitukselle. Käyttöliittymä ja näkymien väliset navigaatiopolut on esitelty 

seuraavassa kuvassa 8. Heti käynnistettyään sovelluksen käyttäjää tervehditään 

kirjautumisikkunalla, jolla pyydetään käyttäjätunnus ja salasana. Kirjautumisen jälkeen 

käyttäjä voi siirtyä päänäkymään, josta voi valita tarkastajan nimen ja tarkastuskohteen. 

Pääikkunasta voi siirtyä eri käyttötarkoitusta varten oleville sivuille, kuten katsoa 

tiedonsiirron kulkua synkronointistatus-sivulla tai kohteen valinnan jälkeen siirtyä 

tarkastusprosessiin, jossa näytetään valitun tarkastuskohteen tiedot ja tarkastuskohteen 

tarkastettavat osat. 
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Kuva 8. Mobiilisovelluksen navigointipolut 
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Lisäksi joissakin näkyvissä on menu-nappulasta aktivoituva lisävalikko, joista voi 

nopeasti aktivoida harvemmin tarvittuja toimintoja, mutta jotka eivät ole kuitenkaan ole 

tarpeeksi merkittäviä tarvitakseen omaa, erillistä näkymää. Alla olevan kuvan 9 esimerkki 

on pääikkunasta. Valittavat optiot ovat nopea synkronoinnin aktivointi, asetukset -

näkymään siirtyminen ja uudelleenkirjautuminen eri käyttäjätunnuksilla.  Jokaisella 

näkymällä on omat valikkonsa. Esimerkiksi tarkastusvalikossa menu-optiona on 

valokuvan ottaminen tarkastusraporttia liittämistä varten.  

 

 
Kuva 9. Päänäkymän valikko 

Edellisessä menu-kuvassa on näkyvissä myös neljä Android-puhelimille ominaista 

nappulaa, joista kolme ensimmäistä on kaikissa puhelimissa: Menu-, koti- ja takaisin-

nappulat. Menu-nappula avaa valikon, koti-nappula kutistaa auki olevan sovelluksen ja 

takaisin-nappulalla voi siirtyä takaisin edeltävään näkymään. 

 

Toinen paljon käytetty käyttöliittymä-elementti on ns. spinner. Se on alasvetovalikon 

mobiiliversio, jonka avulla voi valita usean elementin listasta yhden. Esimerkkikuva 

spinner-valikosta on seuraavassa kuvassa 10. Käytännössä kaikki suuremmat valintalistat 

on toteutettu tällä elementillä, käyttäjien valinnasta tarkastuskohteen vaihtamiseen. 

Elementin suurimpia etuja ovat sen sopivuus mobiilikäyttöliittymälle: Se tukee raahaus-

selausta, jossa käyttäjä ottaa kiinni rullasta ja selaa elementtiä eteenpäin. 
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Kuva 10. Spinner-valikko 

 

Suurin osa varsinaisesta tarkastustyöstä tehdään tarkastusnäkymässä, joka on esitelty 

seuraavassa kuvassa 11. Yläneljänneksessä näkyy yleiset tiedot kohteesta ja käyttäjästä. 

Sen alla on palkki, josta voi valita tarkastuskohteen osan, johon tarkastusraportteja 

liitetään. Tarkastusraporttiin voi lisätä lisätietoja, kuten esimerkiksi ongelman 

yksityiskohdat raportin statuksen asettamisen lisäksi. Esimerkkikuvassa valokuvaa ei ole 

otettu, milloin ohjelma näyttää kuvassa näkyvän symbolin. Muussa tapauksessa symbolin 

tilalla on äskettäin otettu kuva. Loput nappulat ovat yksiselitteisiä: Tallenna-nappulasta 

tallentaa syötetyn raportin tiedot tai tyhjentää ja aloittaa uuden. 
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Kuva 11. Tarkastusnäkymä 

 

4.2 Ohjelmistojen tietorakenne 

Järjestelmä itse koostuu kolmesta erillisestä komponentista, jotka kommunikoivat 

keskenään verkon kautta: Mobiilisovellus, palvelinohjelmisto sekä työpöytäsovellus. 

Niiden keskinäinen tiedonkulku ja toiminnallisuuksien jako noudattaa aikaisemmin 

kappaleessa kolme ja kuvassa 4 esiteltyä tiedon kulkukaaviota. Mobiilisovellus on 

pääasiallisesti vastuussa tiedon eli käyttäjän syötteen ja median keräämisestä 

interaktiivisen tarkastusprosessin kautta, palvelin kerätyn tiedon varastoinnista sekä 

lajittelusta ja työpöytäsovellus sen esittämisestä loppukäyttäjälle. 
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Kaikki järjestelmän ohjelmakomponentit noudattavat seuraavassa kuvassa 12 näytettyä 

yleiskaavaa: Käyttöliittymä-olio, tässä tapauksessa Main-paketissa oleva View / Activity, 

sisältää viitteen, ohjelmistologiikka-olioon (Main), tiedonhallinta-olioon (DataMaster) ja 

verkonhallinta-olioon (Networker). Näkymästä tulevat komennot ja aloitteet siirretään 

käsittelyyn mainille, joka jakaa käskyt tarvittaessa eteenpäin oikeille olioille ja säikeiden 

tapauksissa tarkkailee annettujen tehtävien tilaa. Näkymä voi päivittää esimerkiksi 

synkronoinnin statusnäyttöä tiedustelemalla Main-oliolta uusimpia tietoja ajoittain. Koska 

kaikki järjestelmän osa-alueet käyttävät samaa yleistä suunnittelukaavaa ja samaa 

ohjelmointikieltä, on osa sovelluksen toiminnallisuudesta voitu siirtää kirjastoksi 

(DataClasses). 

 

 
Kuva 12. Ohjelman luokkarakenne 

 

Main ja DataMaster ovat singleton-olioita, mikä tarkoittaa sitä, että niitä voi olla vain yksi 

instanssi per ohjelma [87]. Singleton on monien ohjelmointikielien tukeva 
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ohjelmointirakenne, jossa uutta oliota luodessa luokka tutkii, että onko jo tämän luokan 

instansseja eli luokan edustaja-olioita olemassa. Jos on, niin uuden olion sijaan 

palautetaan viite jo olemassa olevaan olevaan olioon. Tämä takaa sen, että tarvittavat 

tiedot pysyvät koko ajan muistissa ja se osaltaan helpottaa tiedon lataamista tarvittaviin 

ohjelmakomponentteihin. 

 

Ohjelmistoarkkitehtuuri noudattaa siis kuvassa esitettyä 13 MVC-suunnittelun (Model – 

View - Controller) tehtäväjaon periaatteita ja sovelluksille projektissa asetettuja yleisiä 

suunnitteluperiaatteita. MVC-suunnitteluperiaate avustaa sellaisen sovelluksen 

suunnittelussa, jossa ohjelmiston osa-alueet jaetaan kolmeen eri loogiseen osaan 

sovelluskehityksen selkeyttämiseksi ja koodin toimintojen uudelleenkäyttämisen 

mahdollistamiseksi [87]. Saavutettuja etuja MVC-suunnittelulla on ohjelmoinnin selkeys, 

ohjelmakoodin uudelleenkäytettävyys ja tehtävien selkeä jakaminen. Kaikki järjestelmän 

komponentit käyttävät samaa yleissuunnitteluperiaatetta ja tämän takia ohjelmakoodin 

yhteiskäyttö on voitu viedä mahdollisimman pitkälle, mikä nopeuttaa kehittämistä ja 

jatkossa muutoksien tekemistä. Tietyissä tapauksissa muutos täytyy tehdä vain kerran 

tarvittavaan kirjastoon ja tehty muutos vaikuttaa kaikkiin kolmeen sovelluskomponettiin. 

 

 
Kuva 13. MVC-arkkitehtuuri [86] 
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4.2.1 Tietorakenteet ja tietokanta 

Kaikki kolme sovelluskomponenttia jakavat keskenään samat tietorakenteet, jotka 

esitellään kuvassa 14. Kaikki tiedon tallentamiseen liittyvät oliot perivät DataItem –

luokasta yhteisiä metodeja ja id-muuttujan, joka on long-kokonaisluku ja jota käytetään 

olion uniikkina tunnisteena. Id-muuttuja asetetaan aina oliota luodessa 

sattumageneraattorista. Yksittäistä rakennustarkastuskohdetta mallinnetaan Site-luokalla, 

johon tallennetaan mm. tehdyt tarkastukset ja lista tarkastettavista osioista, joita kuvataan 

Section-luokalla. Jokainen tarkastettava kohteen osio voi sisältää yhden tai useamman 

raportin, eli SectionReportin. Nämä raportit vastaavat käyttäjän syöttämiä hyväksyntä- tai 

hylkäysmerkintöjä. SectionReport-luokka voi tarkastustiedon lisäksi sisältää liitteenä 

tarkastuksen tehneen tarkastajan nimen ja liitteenä kuvan tarkastusraportin kohteesta. 

 

 
Kuva 14. Jaetut tietorakenteet 
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Muita ominaisuuksia mitkä on ohjelmoitu suoraan tietorakenteisiin on tuki db4o-

tietokannan olioiden läpinäkyvälle aktivoinnille. Ohjelmiston käyttöön on valittu 

oliopohjainen db4o-tietokantasovellus [80]. Vaikka se ei ole kaikkein suoritusnopeudeltaan 

tehokkain tietokanta, niin se valittiin käytettäväksi sen joustavuuden, oliomallin, 

tiedonsiirto-ominaisuuksien ja Java-yhteensopivuuden kannalta. Etuna muihin verrattaviin 

mobiilitietokantoihin on myös tietokannan pieni koko. Lisäksi sen käytöstä on ollut 

positiivisia kokemuksia muissa projekteissa, missä pitää tallentaa vastaavanlaisella tavalla 

jäsenneltyä tietoa [88], [89].  

 

Db4o, on kirjastona pääohjelmaan ladattava tietokanta. Se valittiin käytettäväksi 

tietovarastoksi, koska oliopohjainen tietokanta soveltuu hyvin sovellukseen, joka käyttää 

oliopohjaista arkkitehtuuria ja tarvitsee vain yksinkertaisia hakuja. Tämä mahdollistaa 

sen, että edellisessä kuvassa 14 esitelty tietorakenne voidaan suoraan tallentaa 

tietokantaan. Tietokantaskeemaa ei tarvitse määritellä erikseen, vaan db4o pystyy 

tulkitsemaan suoraan luokkarakenteen luokkamääritystiedostoista [79]. Db4o on joustava 

ja pystyy skaalaamaan erikokoisiin käyttökohteisiin [90]. Tämä oli toinen tärkeä 

valintakriteeri, koska se mahdollistaa saman tietokannan ja tietorakenteen käyttämisen 

kaikissa sovelluksen eri osa-alueissa, mobiilisovelluksista palvelimiin. 

 

Db4o automaattisesti rakentaa tietokantamallin käyttäen Java-ohjelmassa esiintyviä 

luokkia. Seuraavassa taulukossa 6 esitetään yksi tietokantarakenne esimerkiksi. Jos 

rakennetta verrataan kuvassa 14 esitettyä ohjelmiston tietorakennetta, niin 

yhteneväisyydet tulevat esille. Db4o käytännössä tulkitsee jokaisen luokan muuttujan 

lähinten vastaavaksi tietotyypiksi, jonka tallettaa tietokantaan. Tiedon synkronointia 

varten jokaiseen tallennettuun olioon tallennetaan lisäksi uniikki muuttuja sekä aikaleima, 

joiden avulla tietokantaan tallennettu olio voidaan erottaa toisista, muissa laitteissa 

muokatuista saman olion versioista [79]. 
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Kenttä Tietotyyppi Käyttötarkoitus 

UUID com.db4o.ext.Db4oUUID Uniikki sarjanumero 

timestamp com.db4o.drs.foundation.Timestamp Aikaleima tallennuksesta 

inspections java.util.ArrayList Lista tarkastuksista 

name java.lang.String Kohteen nimi 

sections java.util.ArrayList Lista osa-alueista 

templates java.util.ArrayList Lista tarkastus-

templateista 

id long Tarkastuslistaohjelman 

sisäinen sarjanumero 

Taulukko 6. Site-luokka tietokantaoliona 

4.2.2 Palvelin 

Mobiilisovellukseen verrattuna työpöytäsovellukseen palvelin on hyvin yksinkertainen, 

koska suuri osa palvelimen toiminnallisuudesta toimii tietokanta- ja dRS –

synkronointipalvelimen pohjalta. Palvelimen päätehtävä onkin alustaa tietokanta, 

synkronointipalvelimet ja toimia pääasiallisena autentikaation ylläpitäjänä. Ensimmäistä 

kertaa järjestelmää alustettaessa palvelimen konsolin kautta täytyy syöttää käyttäjät. Sen 

kautta toimii myös käyttäjänhallinta, mistä saa syötettyä ja poistettuja tarkastajia 

järjestelmään. Nämä toiminnot olisi mahdollista myös toteuttaa graafisessa 

työpöytäsovelluksessa, mutta nämä ominaisuudet on rajattu diplomityön alueen 

ulkopuolelle. 

 

Palvelimen täyttä kapasiteettia ei hyödynnetä vielä, koska tiedon käsittely, esimerkiksi 

synkronoinnissa ilmi tulleiden konfliktien ratkaisu, suoritetaan toistaiseksi synkronoinnin 

aloittaneella laitteella eli useimmiten mobiilisovelluksessa. Tulevaisuudessa voidaan 

kehittää tämän kuorman siirtämistä palvelimen vastuulle, koska sillä on enemmän 

prosessointikapasiteettia käytettävissä ja ei ole riippuvainen akusta. 
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4.2.3 Mobiilisovellus 

Toisin kuin tavallisissa Java-sovelluksissa, Android-käyttöjärjestelmän ollessa kyseessä 

tiettyyn käyttöön suunniteltu näkymä, eli Activity, alustetaan aina ensin. Tästä johtuu 

siitä, että käyttöjärjestelmä ei etsi tavallista Javan main-funktiota, vaan tietyllä tavalla 

nimettyä Activity-luokan perivää luokkaa [86]. Tästä johtuen pääluokka, tai kontrolleri, ei 

käynnisty ensimmäisenä, vaan edellä mainittu Activity-luokka. Activity on Android-

käyttöjärjestelmälle ominainen tietorakenne, joka on yhteen tiettyyn aktiviteettiin 

suunnattu näkymä. 

 

Mobiilisovelluksen luokkakaavio on esitetty seuraavassa kuvassa 15. Jos sitä vertaa 

kappaleessa 5.2. kuvassa 12 esiteltyihin sovelluksen yleisiin piirteisiin, niin yhteneväisyys 

on selvä. Aktiviteetti-luokka InspectorGeneral on sovelluksen käynnistyksen aloittava 

näkymä, joka pyytää itselleen instanssin varsinaisesta kontrollerista eli Mainista. Main-

luokka on tehty singleton-tyypiksi, koska näkymästä toiseen siirryttäessä ohjelma osittain 

alustetaan aina uudelleen ja muuttujaviitteitä ei voi suoraan antaa näkymältä toiselle. 

Singleton-luokka pysyy kuitenkin aina muistissa ja toinen näkymä pystyy tätä kautta 

hakemaan ohjelman tilan takaisin itselleen [87]. Main on vastuusta Networker-luokan eli 

verkkotoimintojen alustamisesta sekä DataMaster-tietokantaluokan alustamisesta. 

DataMaster on myös singleton-tyyppinen. DataMaster on vastuussa tietokantakirjastojen 

lataamisesta, Db4o-tietokannan avaamisesta ja tiedon tallentamisesta kantaan. 
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Kuva 15. Mobiilisovelluksen luokkakaavio 

 
Jos tarkastellaan mobiilisovelluksen käynnistymistä, niin se etenee seuraavan kuvan 16 

sekvenssidiagrammin esitämällä tavalla. Ensin Android-käyttöjärjestelmä luo 

InspectorGeneral –aktiviteetin, alustaa sen ja kutsuu onCreate()-metodia. onCreate 

voidaan käsittää eräänlaisena aktiviteetin konstruktorina. InspectorGeneral-olio tämän 

jälkeen kutsuu DataMaster-singletonia getInstance()-metodilla ja saa palautusarvona 

viitteen DataMasteriin. Koska tämä on ensimmäinen kerta kun DataMasteria kutsutaan, 

niin singleton-rakenteen mukaisesti se alustaa itsensä. DataMasterin konstruktorissa 

tärkeimmät toiminnot on DB4o-kirjaston käynnistäminen ja sen DB4o-oliovaraston 

tallentaminen db-muuttujaan. Tämän jälkeen DataMaster lataa ensimmäiset asetus- ja 
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muut tiedot query()-metodilla. Kun tietovarastot on alustettu, niin InspectorGeneral 

kutsuu samalla tavalla pääkontrollerin eli Mainin singletonia ja varastoi itselleen viitteen 

tähän kontrolleriin. Mainin konstruktorissa luodaan verkkokerrosta hallitseva Networker-

luokkaa oleva olio ja varastoidaan siihen viite. Tiedon itsenäistä käsittelyä varten 

Networker hakee vielä itselleen viitteen DataMasteriin. 

 

 
Kuva 16. Mobiilisovelluksen käynnistymisprosessi 
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Olio- ja hallintarakenteen alustuksen jälkeen onCreate()-metodissa luodaan vielä kaikki 

käyttöliittymäelementit ja rekisteröidään niihin kuuntelijat. Selvyyden vuoksi nämä 

luonnit ja rekisteröinnit on kuitenkin jätetty pois sekvenssidiagrammista, koska niitä on 

paljon ja ne toistavat itseään. 

 

Viimeisenä vaiheena onCreate()-metodi kutsuu onResume():a. onResume() on samalla 

tavoin erityinen avain-funktio Androidissa, mutta toisin kuin onCreate():a, niin 

onResume():a kutsutaan aina silloin kun näyttöön siirrytään joko ensimmäistä kertaa 

näkymää avattaessa tai toisesta näkymästä siihen palattaessa. Tämän takia näkymän 

tietojen päivitys on siirretty onCreate()-metodiin. Tällä tavoin ohjelmakoodia on 

monikäyttöistä: Palatessa takaisin näkymään näytön tietojen päivitys toimii saman 

metodin kautta. Kuvan 17 sekvenssidiagrammissa havainnollistetaan prosessia. Ensin 

InspectorGeneral pyytää ajan tasalla olevan käyttäjäluettelon DataMasterilta 

getInspectorList()-metodin avulla ja sijoittaa sen muuttujaan, joka on sidottu UI-

elementin datalähteeksi. Tämän jälkeen datalähdeadapteria InspectorSpinnerAdapteria 

kutsutaan metodilla NotifyDataSetChanged(), joka käskee adapterin päivittämään UI-

elementin käyttäen päivitettyä tietolähdettä. 
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Kuva 17. Näkymän uudelleenalustus 

 

4.3 Tarkastustiedon synkronoinnissa käytetyt tiedonsiirtomenetelmät 

Kaikki sovelluksen kolme eri komponenttia on yhdistetty tietoverkon avulla: Mobiili, 

palvelin ja työpöytä. Ohjelmat kommunikoivat keskenään käyttäen kahta eri 

verkkokirjastoa: Kryonet [91] ja dRS [80]. Molemmat tiedonsiirtokirjastot käyttävät TCP-

yhteyttä (Transmission Control Protocol), mutta niiden käyttötarkoitukset ovat erilaisia. 

dRS on pelkästään DB4o- oliopohjaisen tietokannan synkronointiin tarkoitettu 
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tietoliikennekirjasto ja sen avulla replikoidaan mm. tarkastustietojen muutokset laitteilta 

toisille. Kryonet on yleiskäyttöisempi, asynkroninen tiedonsiirtokirjasto. Molempia 

kirjastoja voi käyttää sekä mobiili- että PC-ympäristöissä. Kaikkea tietoa, kuten 

käyttäjälistoja ja mobiilisovelluksen ensimmäisen käynnistyskerran alustustietojen 

lataamista, ei synkronoida dRS:n avulla, vaan niiden tiedonsiirto tapahtuu Kryonet-

tiedonsiirtokirjastolla. 

 

dRS on osa DB4o-kirjastoa ja tukee inkrementaalista synkronointia yhden tai useamman 

tietokannan välillä [79]. Se tukee tiedonsiirtoa myös muiden tietokantojen, kuten 

esimerkiksi SQL-pohjaisten kantojen kanssa, mutta tämä ominaisuus ei ole käytössä. 

Verrattuna muihin synkronointimenetelmiin dRS:n etuna on se, että se tukee 

vaivattomasti ja tehokkaasti tiedon synkronointia yhden keskuspalvelimen ja useamman 

mobiililaitteen välillä [92]. dRS automaattisesti tunnistaa muuttuneet palvelinten välillä 

käyttämällä aikaleimoja ja olioille automaattisesti generoituja uniikkeja tunnistekoodeja. 

Tämä mahdollistaa sen, että palvelimelta tiedon lataamisen lisäksi useampi mobiililaite 

voi muokata tietoa yhtä aikaa. dRS:n synkronointimenetelmät eivät ole myöskään 

riippuvaisia tietokannan skeemasta, vaan osaavat dynaamisesti käsitellä erilaisia olioita ja 

luokkien välisiä riippuvuussuhteita. Tämä mahdollistaa eri ohjelmistoversioiden 

kommunikoinnin toistensa kanssa ja skeeman muokkaamisen ilman, että tietokantaa 

tarvitsee nollata päivitysten välissä. Yksi lisäetu järjestelmässä on myös se, että dRS ei 

vaadi ulkoista tietokantasovellusta, vaan se ladataan osana sitä käyttävää ohjelmaa ja 

DB4o-kirjastoa [92]. Tämä on etu varsinkin mobiililaitteissa, joissa on usein vähän 

muistia ja rajoitettu suorituskapasiteetti. Monilla mobiilialustoilla, kuten Androidilla, on 

myös tapana sulkea käyttämättömät tausta-ajo –ohjelmat, joten tietokantasovelluksen 

ajaminen pystyvästi taustalla on haastavaa.  

 

Sekvenssidiagrammissa, joka esitetään seuraavassa kuvassa 18 esitetään miten kaksi 

dRS:ää käyttävää tietokantaa synkronoi tietoa keskenään. Kuvassa esitetty prosessi on 

tiedon latausta varten, mutta tiedon lähetys toimii vastaavanlaisesti, paitsi olioiden 

iterointivaiheessa muuttuneet oliot lähetetään toiseen suuntaan. Konfliktien ratkaisu 

synkronoinnissa tapahtuu automaattisesti ennalta asetettujen sääntöjen mukaisesti. 

Ohjelma voi tarkastella molempia, eri tavalla muutettuja olioita ja ratkaista konfliktin 

olioista saamiensa tietojen perusteella. Tällä hetkellä ohjelma yksinkertaisesti valitsee 
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tallennettavaksi sen olion, jonka aikaleima on uusin. Siirtoprotokollan toimivuus ei ole 

kaikkein tehokkain, koska osittain konfliktinratkaisun kannalta muuttuneet oliot 

pyydetään lähetettäväksi yksi kerrallaan. Palvelin ei siis lähetä kaikkia muuttuneita olioita 

kerrallaan, vaan yksi kerrallaan vasta sen jälkeen kun asiakaskone pyytää seuraavan olion 

lähetettäväksi. Jokaisen muuttuneen olion kohdalla käydään myös konfliktitarkastus 

ennen kuin edetään seuraavan tiedonsiirtoon. 

 
Kuva 18. dRS-synkronointiprosessi 
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Tietokannat eivät ole siis suorassa yhteydessä toisiinsa, vaan ne kommunikoivat 

ohjelmien synkronointiprosessien ja dRS:n avulla. Mobiilisovellus ja palvelin eivät 

suoraan kommunikoi keskenään prosessitasolla, vaan kaikki lähes kommunikaatio 

tapahtuu epäsuorasti tietokantojen synkronoinnin avulla: Suurin osa 

sovelluskomponenteista ei ota osaa tiedonsiirtoon, vaan tieto on erilaista seuraavan kerran 

kun sitä haetaan käsiteltäväksi. Teoriassa on mahdollista myös synkronoida 

mobiililaitteita keskenään, jos tarkastuspaikalla ei ole Internet-yhteyttä saatavilla ja on 

tiedossa että toinen mobiililaite on menossa aikaisemmin tiedonsiirtoyhteyden ulottuville. 

Vaikka dRS tekee tässä tapauksessa synkronoinnin, niin Kryonet voi avustaa kättelyssä ja 

langattoman lähiverkon laitteiden löytämisessä. 

 

Sovellusten, tietokantojen ja yhteyksien väliset loogiset ja fyysiset suhteet 

havainnollistetaan seuraavassa kuvassa 19. Kuvasta huomaa, kuinka laitteiden välillä 

kulkee verkkoyhteydet, mutta varsinainen tiedonsiirto eli synkronointitoiminnot 

tapahtuvat tietokantakirjastojen välillä, vaikka muu osa ohjelmaa toimii 

synkronointiyhteyden mahdollistajana. Jos synkronointiprosessiin ei rakenneta esim. 

statuspäivityksiä varten erikseen kuuntelijoita, sovellukset eivät ole tiedonsiirron 

vaiheiden kulusta ja tiedonsiirrosta käytännössä ollenkaan tietoisia. Tämän takia 

tiedonsiirron päätyttyä main-olio kutsuu käyttöliittymän näkymiä ja muita relevantteja 

tietovarastoja  päivittämään tietonsa uudelleen tietokannasta. 

 

 
Kuva 19. Verkkotiedon kulkukaavio 
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Synkronointiprosessi on monimutkainen prosessi, jossa on monta eri vaihetta. 

Poikkeuksetta se kuitenkin alkaa joko ajastimesta tai käyttäjän syötteestä 

käyttölliittymään.Seuraavassa kuvassa 20 näytetään miten synkronointikutsu tapahtuu 

järjestelmän mobiilisovelluksessa, alkaen näkymässä nappulan painamisesta, joka kutsuu 

startSync() –metodia ohjelman Main-oliosta, joka on samalla sovelluksen kontrolleri. 

Samalla tästä laukeaa ajastin, jonka varassa näkymä jää odottamaan synkronoinnin 

tilapäivityksiä ja päivittää eri vaiheiden tilastatuksen näytölle. Tilan päivittämisen takia 

käyttöliittymä-säie aika ajoin kutsuu päänäkymää. 

 

 
Kuva 20. Replikoimiskutsu 
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Kaikki säikeisiin liittyvät funktiot käyttävät synchronized -avainsanaa, mikä takaa sen että 

yhteiskäyttövirheitä ei tule. Tämä johtuu siitä, että säikeet odottavat vuoroaan ko. 

avainsanaa käyttävien funktioiden ollessa kyseessä ja vain yksi säie pystyy suorittamaan 

funktiota kerrallaan [93]. Tiedonsiirtokirjaston säikeet on suunniteltu tavalla, joka 

varmistaa, että synkronoituja tiedonkäsittelykirjastoja käytetään mahdollisimman vähän 

aikaa kerrallaan. Hieman harhaanjohtavasti startDownloadSync()-metodissa hoidetaan 

myös tiedon lähetys, koska yhteyttä ei tarvitse sulkea tiedon lähetys- ja latausvaiheiden 

välillä. Tiedon replikointi dRS:llä ei pysäytä muun ohjelman suorittamista, koska 

tiedonsiirto suoritetaan erillisessä säikeessä alkaen startSync()-metodikutsusta ja 

sovelluksen käyttöliittymää hoitava pää-säie pystyy jatkamaan ilman keskeytyksiä.  
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5 TARKASTUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖTESTI 

Tehty järjestelmä asennettiin koekäyttöä varten Samsungin Galaxy Tab 7” –laitteelle. Se 

on keskikokoinen seitsemän tuuman taulutietokone. Koon valinta on kompromissi näytön 

koon välillä ja kuljetettavuudella. Ruudulla voi näyttää vähemmän tietoa kuin uudemmilla 

9 - 10 tuuman kokoisilla laitteilla, mutta seitsemän tuuman kokoista taulutietokonetta voi 

vielä pitää tukevasti yhdellä kädellä ja syöttää tietoa toisella. Oheisessa kuvassa 21 on 

havainne laitteen koosta verrattuna kämmeneen. 

 

 
Kuva 21. Samsung Galaxy Tab 

Galaxy Tabin tekniset tiedot ovat keskiluokkaa, mutta tämän sovelluksen ajamiseen 

täysin riittävät: Gigahertsin prosessori, puolen gigatavun keskusmuisti, kahdeksan tunnin 

akkukesto raskaassa käytössä ja SD-korttipaikka tietokannan varastointia varten. Tällä 

laitteella ja muutamalla hitaammalla laitteella kokeiltuna ne sovelluksen operaatiot jotka 

eivät olleet muisti- tai verkkoriippuvaisia olivat lähes välittömiä. Operaatioissa, jotka 

eivät ole riittävän nopeita esitetään käyttäjälle odotusruutu, joka kertoo prosessin 

etenemisestä tai kuten pitkäaikaisten verkko-operaatioiden tapauksessa, ajetaan ne tausta-
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ajona. Takakannen kolmen megapikselin kamera osoittautui testeissä riittävän tarkaksi 

ottamaan tarkastuspöytäkirjoihin liitekuvia. 

 

Galaxy Tab –taulutietokoneeseen asennettua sovellusta koekäytettiin rakennusten ja 

teollisuuden sähköistämiseen erikoistuneessa PK-yrityksessä (pieni-keskisuuri). 

Sähköalan töihin liittyy olennaisesti sähkömääräysten noudattaminen ja työn laadun 

tarkastaminen säädösten mukaisten mallien avulla [94]. Tämän takia yritys on paljon 

tekemisissä pöytäkirjojen kanssa ja on soveltuva testaamaan sovellusta. Esitellessä 

ohjelmaa koehenkilöille, he toivat esiin lisähyödyn, joka lisää sovelluksen käyttöarvoa 

entisestään. Yrityksessä on todettu, että pöytäkirjat eivät sovellu käytettäväksi 

sellaisenaan, vaan ne joudutaan puhtaaksikirjoittamaan uudelleen tietokoneella [94], [95]. 

Koska tieto joudutaan siirtämään joka tapaukseen sähköiseen muotoon, sovelluksen 

käyttö suoraan tarkastusta tehdessä saa edun, koska sovellusta käytettäessä ei joudu 

toistamaan tehtäviä samalla tavoin kuin paperista pöytäkirjaa käytettäessä. Työpöydän 

sovellukseen voidaan lisätä ominaisuus tulostaa pöytäkirja tulevaisuudessa. 

 

5.1 Testitapaus 

Sovellusta testattiin yritystä käyttämällä sitä kasatun ja asennusta odottavan 

sähkökeskuksen tarkastamiseen. Tarkastamista oli edeltänyt puolen työpäivän pituinen 

perehdyttäminen laitteen ja sovelluksen toimintaan ja vapaamuotoinen harjoittelu tiedon 

syöttämisen ja laitteen virtuaalinäppäimistön kanssa. Koska koehenkilö ei koskaan ollut 

käyttänyt taulutietokonetta aikaisemmin, perehdyttämisjakso tuntui riittävän pitkältä. 

Henkilöt, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet taulutietokoneita, älypuhelimia tai 

mobiilisovelluksia oppivat sovelluksen käyttäjäksi paljon nopeammin. Koehenkilö ei ole 

aikaisemmin käyttänyt kosketusnäytöllistä laitetta, joten voidaan olettaa että lisäkäytön 

myötä tiedon syöttönopeus lisääntyy entisestään. Testialueella on langaton lähiverkko ja 

palvelinohjelmaa ajettiin yrityksen omalla palvelimella. Vertailun vuoksi toisella 

tarkastuskerralla laitteesta kytkettiin pois päältä langaton lähiverkko ja laite pakotettiin 

UMTS-matkapuhelinverkkoon, jotta nähdään tiedonsiirron vaikutus 

tarkastustapahtumaan. Seuraavassa kuvassa 22 esitetään testiskenaariossa käytetty verkon 

kytkentä. Testiympäristössä oli testin aikana hyvä kuuluvuus molemmilla 

verkkotekniikoilla. 
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Kuva 22. Testiskenaarion verkkoympäristö 

 

Testiä suoritettaessa vertailukohteena käytettiin saman kohteen tarkastamista paperisella 

pöytäkirjalla. Pöytäkirja on lopussa liitteenä 6. Yrityksen käytäntöön kuuluu kohteen 

visuaalinen dokumentointi mm. vakuutusyhtiötä varten, joten molemmissa tapauksissa 

otettiin tarkastuksen lopuksi kohteesta valokuva. Paperisella pöytäkirjalla testattaessa 

valokuva otettiin erillisellä digitaalikameralla ja sähköisellä tarkastusjärjestelmällä 

testattaessa käytettiin taulutietokoneen sisäänrakennettua kameraa. 

 

Tarkastuskohde testissä oli tehtaaseen asennettava sähkökeskus, joka oli vasta koottu. 

Tiedot tarkastusvaiheista oli saatu virallisesta pöytäkirjasta, jonka määräämät testin 

valvoja oli esisyöttänyt järjestelmään. Ensimmäinen synkronointi oli myös ajettu 

valmiiksi, jotta ennen testin aloitusta käyttäjän ei odottaa tarvitse verkon yli tapahtuvan 

tiedonsiirron valmistumista. 

 

Aikapohjaisen mittauksen lisäksi käyttötestien suorittamisen jälkeen molemmat 

järjestelmään tutustuneet koehenkilöt haastateltiin. Haastattelussa olevat kysymykset 

sisälsivät mm. tiedusteluja siitä, että käyttäisikö henkilö jatkossa laitetta omaan työhön, 
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onko realistista käyttää pelkästään sähköistä tarkastuspöytäkirjaa yrityksessä, ja miten 

käyttöliittymä ja laite soveltuvat työmaaolosuhteisiin. 

 

Testi suoritettiin koehenkilöiden perehdyttämistä seuraavana päivänä taulutietokoneella. 

Perehdyttämiseen käytettiin hieman alle kaksi tuntia. Testiympäristö oli yrityksen 

työalueena käyttämä verstas ja testikohteena oli äskettäin valmistunut sähkökeskus. 

Työvaiheissa käytettiin mahdollisimman paljon ohjelmistosuunnittelussa hahmoteltuja ja 

liitteessä viisi esiteltyjä käyttötapauksia. Käyttötestiin kuuluivat seuraavat vaiheet: 

 

1. Taulutietokoneen esille ottaminen viereiseltä pöydältä 

2. Puhelimen näytönlukituksen avaaminen 

3. Sovelluksen avaaminen puhelimen työpöydältä 

4. Sisäänkirjautuminen käyttäjän omilla tunnuksilla (käyttötapaus 1) 

5. Ennalta syötetyn tarkastuskohteen valitseminen (käyttötapaus 2) 

6. Pöytäkirjan määräämien alueiden tarkastus (toistettava, käyttötapaus 3) 

a. Tarkastus 

b. Tiedon syöttö, joko hyväksytty tai hylätty 

c. Tarvittaessa selventävän kuvan ottaminen 

d. Tallentaminen 

7. Palaaminen päänäyttöön 

8. Synkronoinnin käynnistäminen menusta (käyttötapaus 5) 

 

Vertaileva testi paperisella pöytäkirjalla on identtinen olosuhteiltaan ja vaiheiltaan, paitsi 

vaiheet 1-4 eivät ole suoraan verrannollisia paperiseen pöytäkirjaan. Kuvan ottaminen 

paperisen pöytäkirjan kyseessä ollessa tehtiin digitaalisella kompaktikameralla. Vaiheen 

kahdeksan sijasta koehenkilö kävi toimittamassa täytetyn pöytäkirjan viereisen 

rakennuksen toimistoon ja arkistoi täytetyn paperin mappiin. 
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5.2 Käyttötestien testitulokset 

Tulokset olivat positiivisia sekä koekäyttöjen ajankeston että haastattelun pohjalta 

arvioidun käytettävyyden suhteen. Mittausajat osoittavat, että sähköisellä tarkastuslistalla 

tarkastaminen on yhtä nopeaa kuin paperisen pöytäkirjalla ja tiedon arkistointi sekä siirto 

on huomattavasti nopeampaa sähköisellä tarkastusjärjestelmällä. Vertailu suhteellisista 

tarkastusnopeuksista on seuraavan kuvan 23 diagrammissa. Suurimmat hyödyt 

saavutettiin tiedon lajittelussa ja arkistoinnissa. Tämän viimeisen tehtävän vertailua ei voi 

esittää kokonaan diagrammissa, koska tehtävän suoritus paperisella tarkastuslistalla vie 

lukuisia minuutteja ja menee moninkertaisesti asteikon yli. 

 

  

Kuva 23. Tehtävien suoritusnopeus 

 

Kahden testauskerran pohjalta mitattuna ero kokonaistarkastuksessa on paperisen version 

hyväksi vain kahdeksan sekuntia. Suuri ero sähköisen tarkastuksen eduksi havaitaan 

vasta, kun mitattuihin nopeuksiin lisätään muut saavutetut edut kuten automaattinen 
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lajittelu, tiedonsiirto ja arkistointi. Huomioidessa tarkastukseen liittyvä kokonaisprosessi 

testatulla sovelluksella on selkeitä etuja. Paperin toimitus ja arkistointi kestää 

haastateltujen henkilöiden mukaan noin 16 – 20 minuuttia, kun tiedonsiirto 

palvelinjärjestelmään taulutietokoneella kestää vain 42 sekuntia optimitapauksessa. Tulee 

myös ottaa huomioon, että testihenkilöt eivät ole käyttäneet järjestelmää kovin kauaa ja 

heille ei ole tullut laitteen käyttöä nopeuttavaa rutiinia. Voidaan olettaa, että laitteen 

käytön jatkuessa ja käyttäjien kokemuksen kasvaessa käyttönopeus kasvaa entisestään. 

 

Haastatteluissa molemmat testihenkilöt antoivat positiivisen arvosanan ja sanoivat että he 

voisivat käyttää laitetta mielellään [94], [95]. Haastattelussa he nostivat myös esiin sen, 

että pöytäkirjan täyttö itsessään ei vie paljon aikaa, vaan pöytäkirjan 

puhtaaksikirjoittaminen ja arkistointi. Haasteltujen henkilöiden mukaan pöytäkirjan 

käsittely voi joissakin tapauksissa jopa tuplata tehtävän ajan pelkkään täyttöön verrattuna. 

Asiaa monimutkaistaa se, että puhtaaksikirjoittaja ei aina ole pöytäkirjan alkuperäinen 

täyttäjä, joten joskus esiintyy tulkintaongelmia, jotka hidastavat täyttöä entisestään. 

Hieman kritiikkiä sai ohjelman nykyinen käyttöliittymä, jossa löydettiin ongelmia 

käyttöliittymäelementtien suhteen. Käyttäjien kritiikin pohjalta tarkastusnäkymään tulee 

suunnitella vähemmän erillisiä nappuloita ja enemmän suuria, selkeitä nappuloita, joihin 

on helppoa osua ja jotka suorittavat useamman toiminnon kerrallaan. 

 

Analysoidessa saatuja testituloksia ja käyttäjien haastatteluja havaitaan, että 

tarkastustehtävät ovat yhtä lähes nopeita kuin aikaisemmin, mutta tiedonkäsittelyssä 

saavutetaan huomattavia nopeusetuja tarkastusprosessiin. Tarkastellessa koko 

tarkastusprosessia työtehtävä voi nopeutua testitulosten perusteella 

monikymmenkertaiseksi. 
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5.3 Sovelluksen suoritusnopeuden testitulokset 

Sovellus testattiin aikaisemmin kappaleessa esitellyllä Samsung Galaxy Tab –

taulutietokoneella. Se on nopean markkinatutkimuksen perusteella Android-pohjaisten 

taulutietokoneiden alempaa keskitasoa diplomityön kirjoittamisen aikana 2011. Siinä on 

vain yksiytiminen prosessori ja puoli gigaa muistia, mikä on vähemmän kuin 

merkittävimmissä kilpailijoissa Motorola Xoomissa ja uudemman sukupolven Samsung 

Galaxy Tab 10”:ssä. Laite on kuitenkin suoritusteholtaan kuitenkin suurempi kuin 

esimerkiksi viime vuonna saatavilla olevissa Android -mobiililaitteissa. 

 

Käytön luonteesta johtuen sovellus ei käytä mainittavasti prosessoritehoa missään 

vaiheessa. Suurimman osan ajasta sovellus odottaa käyttäjän syötettä. Ohjelma pitää 

kuitenkin muistissaan välillä suuriakin tietorakenteita optimoinnista huolimatta. Sen takia 

testissä on keskitytty levymuistin ja keskusmuistin mittaamiseen. Sen pohjalta voi myös 

arvioida maksimimäärän tietoa, jonka sovellus pystyy tallentamaan ja kerrallaan 

lataamaan muistiin. 

 

Muistin käyttöä arvioitiin seuraavissa tilanteissa: 

• Ohjelman alustus 

• Pää- ja tarkastusvalikossa oleminen 

• Valokuvan ottaminen 

• Tiedon synkronointi lähetys- ja latausvaiheissa 

 

Seuraavassa taulukossa 7 esitetyt tulokset osoittavat, että muistin käyttö on vähäistä 

tietorakenteiden määrän kasvamisesta huolimatta verrattuna saatavilla olevan muistin 

kokonaismäärään. Samoin havaittiin, että käytetty tietokanta on tehokas tiedon 

tallentamisen suhteen kiintolevylle. Yksittäisten tietorakenteiden viemä tila on esitelty 

liitteessä 4. Verrattuna kirjoittamishetkellä markkinoilta saatavilla oleviin edullisiin 8 – 

32GB muistikortteihin olioiden viemä tallennuskapasiteetti oli hyvin vähäistä. Samoin 

prosessorikuorma on ohjelman käytön aikana vähäistä, joka osittain johtuu ohjelman 

luonteesta: Suurimman osan ajasta sovellus odottaa käyttäjän syötettä tai ottaa 

tekstimuotoista dataa vastaan virtuaalinäppäimistöltä. 
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Tilanne Keskusmuistia käytetty 

Vasta käynnistetty ohjelma 6,59MB 

Testiskenaarion tarkastuksen alussa 

Yksi kohde muistissa, 40 tarkastettavaa kohtaa 

7,53MB 

Testiskenaarion tarkastuksen lopussa 

Yksi kohde muistissa, 40 tarkastettavaa kohtaa, 

jokaisessa kohdassa yksi tarkastusmerkintä ja yksi 

tallennettu valokuva  

9,69MB 

Tarkastuksen jälkeisen synkronoinnin kuluessa 10,25MB 

Taulukko 7. Keskusmuistin käyttö eri skenaarioissa 

 

Ainoa kohta, jolloin oli havaittavaa prosessorikuormitusta oli valokuvaa ottaessa ja sitä 

muuttaessa tallennusmuotoon sekä tietoa synkronoidessa. Synkronoidessa 

prosessorikuorma oli noin 30% käytettävissä olevasta kapasiteetista, kuorman hetkittäin 

käydessä sadassa prosentissa. Tästä huolimatta  sovelluksen muiden osien samanaikainen 

käyttö synkronoinnin aikana ei kokenut merkittävää hidastumista. Testilaiteessa on vain 

yksi prosessoriydin, mutta uudemmissa Android-pohjaisissa laitteissa on 

moniydinprosessori ja niissä hidastumista ei havaita ollenkaan, koska 

synkronointiprosessi ajetaan omassa säikeessä, jota suoritetaan erillisessä prosessorissa. 

 

Kuormituksen lisäksi testattiin myös tiedonsiirron ajallista kestoa sekä tiedonsiirtomääriä 

neljässä erilaisessa mobiililaitteen ja palvelimen välisessä synkronointiskenaarioissa: 

• Alustuksessa, jossa sovellukset eivät ole olleet aikaisemmin yhteydessä 

keskenään. Samalla siirretään tarkastuslista mobiililaitteeseen. 

• Täyden tarkastustuloksen siirrossa siirretään täyteen merkitty tarkastuslista 

tarkastustuloksineen takaisin palvelimelle. 

• Yhden tarkastustuloksen lisäys jo muuten täytettyyn tarkastuslistaan. 

• Valokuvan lisäys aikaisemmin muokattuun ja täytettyyn tarkastuslistan 

tarkastuskohtaan. 

 

Tiedonsiirron tehokkuutta voi tarkastella vertaamalla siirrossa tapahtuvaa 

kokonaisliikennettä sovellusten välillä siirrettyyn varsinaiseen tietoon sekä eri 
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skenaarioiden. Seuraavassa taulukossa 8 on esitetty havaitut kokonaistiedonsiirtomäärät 

synkronoitaessa sekä samassa synkronoinnissa siirrettyjen olioiden määrä. Datan 

siirtomääristä ja erityisesti oliomääristä havaitaan, että inkrementaalinen tiedonsiirto 

toimii eli synkronointijärjestelmä siirtää vain tarvitut muutokset. Yhden tarkastustuloksen 

lisääminen vie siis vähemmän siirtokapasiteettia kuin täyden tarkastustuloksen 

siirtäminen. Synkronointiprosessi ei kuitenkaan ole mahdollisimman tehokas 

tiedonsiirron suhteen, koska yhden tarkastustuloksen siirtäminen vie paljon enemmän 

dataa kuin siirretyn olion rakenteesta voisi päätellä. 

 
Toiminto Alustus Täyden tarkastuksen siirto Yhden 

tarkastustuloksen 
lisäys 

Valokuvan 
lisäys 

Siirretty 
liikenne 
[kt] 

3,53 83,94 30,3 40,5 

Siirretyt 
oliot [kpl] 

101 139 4 1 

Taulukko 8. Havaitut kokonaistiedonsiirtomäärät synkronoitaessa 

 
Testitulosten perusteella dRS:n tiedonsiirtomalli ei ole tehokas ja jatkokehityksessä 

kannattaa siirtyä käyttämään muuta protokollaa. Verrattuna käsiteltävään tiedon määrään 

kättelyyn kuluu liikaa tietoa varsinkin lyhyissä tiedonsiirroissa. Analysoitaessa 

tiedonsiirtoa ylimääräistä kättelystä ja metadatan siirrosta johtuvaa tiedonsiirtoa näyttää 

olevan noin 20kt, mikä on paljon enemmän kuin sovellusta varten tehdyssä omassa 

protokollassa tarvittaisiin. Tiedonsiirrossa oliomäärät ovat suuria, mikä johtuu 

sovelluksen monimutkaisesta tietomallista ja oliorakenteesta. Yhdessä tarkastuslistassa on 

41 kohtaa, eli  Jatkokehittämistä varten onkin syytä selvittää, että voiko olioiden määrää 

per tarkastustulos pienentää ja näin tehostaa sekä tiedonsiirtoa että –tallennusta. Toinen 

vaihtoehto on välttää olioserialisaation käyttämistä ja ilmaista siirretty tieto tiiviimmin 

itse tehdyssä tiedonsiirtoprotokollassa. 

 

Testattaessa eri synkronointiskenaariota ne käytiin myös läpi vaihtoehtoisilla 

verkkotekniikoilla. Tulokset sekä käytetty verkkotekniikka esitellään seuraavan kuvan 24 

diagrammissa. Langaton lähiverkkotekniikka (802.11g) on selkeästi nopein ja saa 

synkronoinnin kaikissa tapauksissa alle kahdessakymmenessä sekunnissa. Nopeammalla 

kolmannen sukupolven UMTS –kännykkäverkolla tiedonsiirto hidastuu vain jonkin 
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verran verrattuna langattomiin lähiverkkoihin. Alueilla, joilla ei ole nopeaa 

kännykkäverkkoja ja vain EDGE on käytettävissä synkronointinopeus hidastuu niin 

paljon, että prosessi pisimmässä testitapauksessa kestää lukuisia minuutteja. 

 

 
Kuva 24. Tiedon synkronointinopeus 

 

Nopeuden lisäksi yhteysmenetelmiä erottaa latenssi, eli viestien vasteaika. 

Testiolosuhteissa langattoman lähiverkon eli WiFin latenssi oli noin 42ms, UMTS:n 

252ms ja EDGE:ssä vaihteleva, mutta keskiarvoltaan noin 400ms. Koska EDGEkin 

pystyy siirtämään tietoa testiolosuhteissa luotettavasti 12kB/s, niin synkronointiprosessin 

pullonkaula ei ole tiedonsiirtonopeus. Koska hitaimman mitatun tapauksen kohdalla 

siirretty 83,94 kilotavua pitäisi olla siirrettynä 7 sekunnissa, jos tieto siirretään yhdellä 

kertaa ilman pysähdyksiä. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että synkronointiprosessi on 

herkkä latenssille, koska hitaan tiedonsiirron voi selittää sillä, että mobiililaite jää 

odottamaan synkronoinnin aikana vastausta palvelimelta lukuisia kertoja. Moninkertainen 

latenssi yhdistettynä hitaampaan tiedonsiirtoon selittää geometrisesti hidastuvan 
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synkronointinopeuden. dRS:n synkronointiprosessi on siis selvästi toteutettu ”stop and 

go” –menetelmällä, eli järjestelmä käsittelee yhden olion ja odottaa vastausta palvelimelta 

ennen seuraavaan osaan siirtymistä. 

 
Kaikkein hitainkin nopeustesteissä mitattu synkronointiprosessi on kuitenkin nopeampi 

kuin käyttötestissä mitattu paperiraportin säilöntä- ja lajitteluaika. Lisäksi täytyy ottaa 

huomioon, että synkronointiprosessia voi ajaa tausta-ajossa samalla, kun uutta työtä 

käsitellään ja usein synkronoimalla voidaan siirtää pienempiä muutoksia nopeammin. 

Nämä seikat yhdistettynä toimivaan tiedon offline-käsittelyyn voidaan todeta, että 

hitaimmallakaan yhteysnopeudella käyttäjän ei pitäisi turhautua synkronoinnin kestoon. 

Korvaamalla dRS omalla synkronointiprotokollalla sovellusta jatkokehittäessä 

sovelluksesta saadaan vielä nopeampi. Tarkastusjärjestelmän tiedonsiirtokomponentit on 

toteutettu modulaarisesti, joten niiden vaihtaminen on mahdollista ilman että suurta osaa 

muusta sovelluksesta täytyy kirjoittaa uudelleen. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Diplomityön tutkimusongelmana oli rakennusteollisuuden tarkastuksien tehostaminen 

hyödyntämällä sähköisiä mobiililaitepohjaisia apuvälineitä. Aikaisemman tutkimuksen 

pohjalta voitiin olettaa, että tarkastuslistat voivat tehostaa laadunhallintaprosessin 

toimintaa ja että sähköinen tarkastuslista on toimiva konsepti. Samalla 

taustatutkimuksessa todettiin, että mobiililaitetekniikka ja tietoverkot ovat Suomessa 

tarpeeksi kehittyneitä, jotta langattoman tiedonsiirron soveltaminen on mahdollista. 

Langatonta tiedonsiirtoa tarvitseva käyttäjäryhmä on riittävällä todennäköisyydellä 

työpäivän aikana tiedonsiirtoon riittävän verkon ulottuvilla. Tämän pohjatutkimuksen 

avulla voitiin todeta, että järjestelmä on toteuttamiskelpoinen ja käyttökohteita on 

teollisuudessa. Ajoittain ei käytettävissä olevan tiedonsiirtoverkon haasteita vastaamaan 

kehitettiin suunnitelma ja toteutettiin synkronointijärjestelmä, mikä pystyy tallentamaan 

ja välittämään tietoa järjestelmän palvelimelle tai muille saatavissa oleville osille, kun ne 

ovat laitteiden kantaman alueella. 

 

Tutkimuksen pohjalta suunniteltiin mobiililaitepohjainen tarkastusjärjestelmä, jonka 

avulla voi suorittaa kohteen tarkastuksen aikaisemmin määritellyn ja mobiililaitteeseen 

siirretyn tarkastuslistan pohjalta. Tarkastusjärjestelmän päätavoitteena on integroitua 

yrityksen tarkastusprosessiin ja korvata paperinen tarkastuspöytäkirja. Poistamalla 

paperin käsittely työnkulusta tehostetaan prosessia sallimalla tiedon suora sähköinen 

käsittely. Tämä tapahtuu alusta alkaen kirjaamalla tarkastuskohteesta kerätty laatutieto 

mobiilaitteella ja sen jälkeen langattomasti matkapuhelin- tai lähiverkon avulla siirtämällä 

se palvelimelle ja sieltä edelleen eteenpäin työnjohdolle.  

 

Järjestelmän toteuttamisen jälkeen sitä testattiin yrityksessä, joka tekee säännöllisiä 

pöytäkirjan mukaisia laatutarkastuksia toimittaessaan ja asentaessaan sähkökeskuksia. 

Yrityksestä hyvän testikohteen teki se, että sen rutiineihin kuuluu jo laadun tarkastaminen 

tarkastuslistalla. Kun käyttökokeissa testattiin järjestelmää verrattuna vanhaan 

tarkastusrutiiniin, ja huomioitiin tarkastukseen liittyvät kirjanpitotehtävät, tarkastus 

nopeutui moninkertaisesti. Vertaillessa pelkkää tarkastustyötä paperinen ja sähköinen 

prosessi olivat lähes yhtä nopeita, mutta tiedon siirrossa ja arkistoimisessa sähköinen 

prosessi oli ylivoimaisesti nopein. Avoimessa haastattelussa järjestelmää kokeilleet 
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työntekijät ilmaisivat lisäksi tyytyväisyytensä koeversion käytettävyyteen ja vähennettyyn 

paperi- ja konttorityöhön. Voidaan siis todeta, että rakennusteollisuuksien tarkastamista 

voidaan huomattavasti ajallisesti tehostaa hyödyntämällä sähköistä 

tarkastuslistajärjestelmää. 

 

Vaikka järjestelmän testitulokset olivat positiivisia ja järjestelmä saavutti asetetut 

tavoitteensa niin teknisen toimivuuden kuin testituloksien suhteen, niin sovelluksen 

tiedonsiirto-osion osaksi valittu synkronointijärjestelmä dRS ei toiminut niin tehokkaasti 

kuin oletettiin: Se oli herkkä latenssille ja verrattuna siirrettyyn tietoon käytti liikaa 

verkkoliikennettä synkronoitaessa. Jatkokehittämistä varten järjestelmälle tulee kehittää 

omaa protokollaa käyttävä tiedonsiirtokerros, jolloin suurilatenssisissa 

kokonaistiedonsiirtonopeus paranee monikertaiseksi ja nopeissa, vähälatenssisissa 

verkoissakin kaksinkertaiseksi. 

 

Sähköinen tarkastusjärjestelmä pääsi suunniteltuun tavoitteeseensa tehostamalla yrityksen 

laadunvalvonnan tarkastusprosessia ajallisesti, mutta saadun palautteen ja testien pohjalta 

järjestelmää voi vielä jatkokehittää. Kaksi erityistä kehittämisen aihetta on nopeampi 

tiedonsiirto ja sujuvampi mobiilikäyttöliittymä, joiden molempien parantamisesta saadaan 

suoraan lisähyötyä tarkastusprosessin tehokkuuteen. 
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LIITE 1. VAATIMUSMÄÄRITTELY 

Oheisessa taulukossa on listattu järjestelmälle asetetut vaatimukset, tavoitteet ja rajoitteet. 

Prioriteetti  Vaatimus  Kuvaus  Vaikutus 

Erittäin tärkeä  Ympäristö  
Palvelinohjelmiston tulee toimia 
monilla erilaisilla POSIX-
yhteensopivilla palvelinalustoilla 

Normaali 

Erittäin tärkeä  Tehokkuus  
Yhden palvelininstanssin tulee 
tehokkaasti käsitellä useampaa 
käyttäjää  

Suuri 

Erittäin tärkeä Yhteensopivuus 

Asiakassovellus ei saa olla sidottu 
vain yhteen puhelinmalliin, vaan 
sen tulee toimia useilla saman 
käyttöjärjestelmän puhelimilla 

Suuri 

Tärkeä  Käytettävyys, 
käyttäjä  

Järjestelmän käytön tulee olla 
tehokkaampaa kuin saman tehtävän 
suorittaminen käsin 

Erittäin suuri 

Tärkeä  Virheettömyys  

Ohjelmistossa ei saa esiintyä 
kriittisiä, kaatumiseen tai pysyvään 
epätoimintaan johtavia virheitä 
lyhyellä (bugi) tai pitkällä 
aikavälillä (muistivuoto)  

Erittäin suuri 

Tärkeä  Vikasietoisuus  
Kaikkien ohjelmistokomponenttien 
tulee palautua sähkö, wlan- ja 3g-
verkon katkoksista  

Normaali 

Tärkeä  Laajennettavuus  

Järjestelmä on toteutettava tavalla, 
joka mahdollistaa ominaisuuksien 
lisäämisen ja poistamisen 
tulevaisuudessa  

Normaali 

Tärkeä  Ylläpidettävyys  Kommentoitu lähdekoodi, ei 
"purkkaa" tai "spagettikoodia"  

Pieni 

Taulukko 9. Ei-toiminnalliset ja rajoitevaatimukset 
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Prioriteetti  Vaatimus  Kuvaus  Vaikutus 

Kriittinen  Tarkastuslistan hallinta 
mobiililaitteesta  

Mobiilisovellus näyttää 
tarkastuslistan käyttäjälle  

Erittäin suuri 

Kriittinen Tarkastuslistan tallennus 
palvelimelle 

Sähköinen tarkastuslista on 
säilötty myös palvelimelle 

Erittäin suuri 

Kriittinen Tiedonsiirto 
Mobiilisovellus lähettää ja 
vastaanottaa tarkastuslistan 
palvelimelle 

Erittäin suuri 

Tärkeä Tehokas synkronointi 
Synkronointi on 
mahdollisimman tehokas ja 
automaattinen 

Normaali 

Tärkeä Työn- ja 
käyttäjänhallinta 

Yksi palvelin pystyy 
hallitsemaan useita 
rakennusprojekteja ja käyttäjiä 

Suuri 

Tärkeä Työnohjaus 

Tarkastuslista-sovellus ei 
ainoastaan näytä listaa, vaan 
aktiivisesti ohjaa työtä vaihe 
vaiheelta (esim: ”Reunat x ja y 
mittaamatta”) 

Suuri 

Tärkeä Synkronoinnin 
konfliktinhallinta 

Offline-käytössä tapahtuvat 
eroavaisuudet tulee ratkaista 
mahdollisimman 
automaattisesti 

Normaali 

Normaali Multimediaominaisuudet Kuvien ja äänen tallentaminen 
tekstisyötteen lisäksi 

Pieni 

Pieni Lisälaitteiden liitettävyys 
Lisälaitteiden 
käyttömahdollisuus eri 
työvaiheissa. 

Pieni 

Taulukko 10. Toiminnalliset vaatimukset  
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LIITE 2. REPLIKOIMISPROSESSIKAAVIO 
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LIITE 3. KÄYTTÖTESTIN AIKATIEDOT 

Koekäyttö sähköisellä pöytäkirjalla 

Tehtävä Tehtävän 

suorittamisen keston 

keskiarvo 

Min Max Testikerrat 

Otsaketietojen täyttö 

(kirjautuminen ym.) 

31s 29s 33s 2 

Tarkastuslistan kohdan 

täyttäminen 

5,7s 3,0s 7,9s 45 

Valokuvan ottaminen 14s 10s 18s 2 

Tiedonsiirto, WLAN 42s 39,5s 43,7s 3 

Tiedonsiirto, UMTS 86s 84s 89s 3 

Tiedonsiirto, EDGE 302s 294s 313s 3 

 

Koekäyttö paperisella pöytäkirjalla 

Tehtävä Tehtävän 

suorittamisen keston 

keskiarvo 

Min Max Testikerrat 

Otsaketietojen täyttö 34s 34s 34s 1 

Tarkastuslistan kohdan 

täyttäminen 

5,2s 2,0s 6,8s 45 

Valokuvan ottaminen 22s 22s 22s 1 

Tiedon toimittaminen 

ja arkistointi 

910s 910s 910s 1 
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LIITE 4. TIETOKANTAOLIOT 

Inspector 

Kenttä Tietotyyppi Koko 

fullname java.lang.String  

name java.lang.String  

password java.lang.String  

permissions java.util.ArrayList  

id long  

Yhteensä  177B 

 

Site 

Kenttä Tietotyyppi Koko 

inspections java.util.ArrayList  

name java.lang.String  

sections java.util.ArrayList  

templates java.util.ArrayList  

id long  

Yhteensä  122B 

 

Section 

Kenttä Tietotyyppi Koko 

name java.lang.String  

reports java.util.ArrayList  

id long  

Yhteensä  120B 
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SectionReport 

Kenttä Tietotyyppi Koko 

comment java.lang.String  

creatorInspector Inspector  

dateSaved java.util.Date  

ok int  

id long  

Yhteensä  122B 

 

Photo 

Kenttä Tietotyyppi Koko 

name java.lang.String  

photoData byte[] 20kB 

taken java.util.Date  

id long  

Yhteensä  20122B 
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LIITE 5. KÄYTTÖTAPAUS-TAULUKOT 

 

Käyttötapaus 1 

Nimi Käyttäjän tunnistaminen (sisäänkirjautuminen) 

Suorittajat Tarkastaja, työnjohtaja 

Esiehdot Sovellus on asennettu mobiililaitteeseen tai tietokoneeseen, 

tietokantaan on syötetty tiedot ja käyttäjälle on luoto 

käyttäjätunnus. 

Kuvaus / Askeleet 1. Käyttäjä käynnistää sovelluksen 

2. Käyttäjä tunnistautuu 

3. Järjestelmä tarkastaa tiedot ja ilmoittaa mitkä kohteet ovat 

valittavissa kyseisillä käyttäjätunnuksilla 

Lopputulos Käyttäjä on valmis aloittamaan sovelluksen muun käytön. 

 

Käyttötapaus 2 

Nimi Tarkastettavan tarkastuskohteen valinta 

Suorittajat Tarkastaja 

Esiehdot Käyttötapaus kaksi on suoritettu loppuun onnistuneesti. 

Kuvaus / Askeleet 1. Järjestelmä tarkastaa tiedot ja ilmoittaa mitkä kohteet ovat 

valittavissa kyseisillä käyttäjätunnuksilla 

2. Käyttäjä valitsee halutun tarkastuskohteen esitetystä 

listasta 

3. Käyttäjä siirtyy tarkastusnäkymään 

Lopputulos Käyttäjä on valmis aloittamaan tarkastuksen. 
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Käyttötapaus 3 

Nimi Tarkastustiedon syöttö 

Suorittajat Tarkastaja 

Esiehdot Käyttötapaus kaksi on suoritettu loppuun onnistuneesti. 

Kuvaus / Askeleet 1. Käyttäjä valitsee raportin tilan (OK, ongelma tai ei 

sovellettavissa) radionappuloista 

2. Käyttäjä syöttää mahdolliset lisätiedot tekstikenttään 

3. Käyttäjä painaa tallenna-nappulaa 

Lopputulos Yksi kohteen osa on tarkastettu onnistuneesti. 

 

Käyttötapaus 4 

Nimi Olemassa olevien tarkastusraporttien tarkastelu 

Suorittajat Tarkastaja, työnjohtaja 

Esiehdot Käyttötapaus yksi on suoritettu loppuun onnistuneesti. 

Kuvaus / Askeleet 1. Käyttäjä valitsee tarkastuskohteen 

2. Käyttäjä siirtyy tietosivulle 

3. Käyttäjä avaa haluamansa tarkastuskohteen osan 

laatutiedon 

Lopputulos Käyttäjä saa tietoa haluamastaan tarkastuskohteesta. 
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Käyttötapaus 5 

Nimi Tiedon synkronointi 

Suorittajat Tarkastaja, työnjohtaja 

Esiehdot Käyttötapaus yksi on suoritettu loppuun onnistuneesti 

Kuvaus / Askeleet 1. Käyttäjä navigoi synkronointi-näkymään tai valitsee 

pikasynkronointi-nappulan 

2. Käyttäjä käynnistää synkronoinnin 

Lopputulos Synkronointi käynnistyy ja siirtyy tausta-ajoon. Käyttäjä voi 

ryhtyä suorittamaan muita toimintoja synkronoinnin toimiessa 

taustalla. 

 

Käyttötapaus 6 

Nimi Uuden tarkastuskohteen syöttäminen 

Suorittajat Työnjohtaja 

Esiehdot Käyttötapaus yksi on suoritettu loppuun onnistuneesti 

Kuvaus / Askeleet 1. Käyttäjä navigoi tarkastuskohteen lisäys-näkymään 

2. Käyttäjä syöttää tarkastuskohteen (esim. rakennus) tiedot 

järjestelmään 

3. Käyttäjä valitsee tiedon tallennettavaksi 

4. Halutessaan käyttäjä voi synkronoida tiedot 

käyttötapauksen viisi mukaisesti, jolloin lisätyt tiedot 

leviävät muualle järjestelmään 

Lopputulos Uusi tarkastettava kohde on lisätty järjestelmään. 
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Käyttötapaus 7 

Nimi Tarkastuskohteen tarkastuskohtien määrittely 

Suorittajat Työnjohtaja 

Esiehdot Käyttötapaukset yksi ja kuusi on suoritettu loppuun onnistuneesti. 

Kuvaus / Askeleet 1. Käyttäjä valitsee halutun tarkastuskohteen 

2. Käyttäjä syöttää uuden tarkastuskohdan tiedot 

3. Käyttäjä valitsee muutokset tallennettaviksi 

4. Kohtien 1 – 3 toisto, kunnes kaikki tarkastuskohdat on 

lisätty 

5. Halutessaan käyttäjä voi synkronoida tiedot 

käyttötapauksen viisi mukaisesti, jolloin lisätyt tiedot 

leviävät muualle järjestelmään 

Lopputulos Tarkastus 

 

Käyttötapaus 8 

Nimi Konfliktinratkaisu 

Suorittajat Työnjohtaja 

Esiehdot Käyttötapaus yksi on suoritettu loppuun onnistuneesti 

Kuvaus / Askeleet 1. Käyttäjä valitsee tarkastustiedon, jossa on konflikteja eli 

useampi samanaikainen syötetty tieto 

2. Käyttäjä halutessaan käy jokaisen tallennetun tiedon 

tarkemmat yksityiskohdat läpi yksitellen 

3. Käyttäjä valitsee mikä listatuista keskenään ristiriidassa 

olevista tiedoista on oikein 

4. Käyttäjä tallentaa tekemänsä ratkaisun 

Lopputulos Konflikti on ratkaistu ja työnjohtaja on selvittänyt, mikä 

tallennettu tieto oli oikein. 
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LIITE 6.  TESTISSÄ KÄYTETTY TARKASTUSOHJE JA -LISTA 

 
  

 
 

TARKASTUSOHJE 
(Jakokeskukset SFS-EN 60439) 

 
Tässä ohjeessa on esitetty keskuksen kappaletestauksen (lopputarkastuksen) tarkastuskohteita. 
Ohjetta sovelletaan tarkastettavan keskuksen rakenteen mukaan. 
 
 

 
1. RAKENNE  
 1.1 Kotelointiluokka IP  
 1.2 Kiinnitystarvikkeet ja nostosilmukat  
 1.3 Ovet, kannet, salvat  
 1.4 Ulkoisen johdon liittimet 
 1.5 Ulkoisen johdon asennustilat  
 1.6 Johtoaukot ja läpiviennit 
 1.7 Kosketussuojat  
 1.8 Putoamissuojat  
 1.9 Ilma-, pinta- ja erotusvälit  
 1.10 Komponenttien asennus  
 1.11 Johtimien asennus  
 1.12 Kisko- ja johdinliitokset  
 1.13 Johtimien poikkipinnat  
 1.14 Johtimien merkintä  
 1.15 Relealueet ja muuntosuhteet  
 1.16 Arvokilpi  
 1.17 Merkintäkilvet, kojetunnukset  
 1.18 Muut kilvet ja merkit  
 1.19 Rajaukset  
 1.20 Sinetöinnit  
 1.21 Muut erikoisvaatimukset  
 
2. MAADOITUKSET 
 2.1 Keskuksen maadoitus  
 2.2 Komponenttien maadoitus 
 2.3 Ovet ja kannet  
 

 
3. MEKAANISET TOIMINTAKOKEET  
 3.1 Kytkimet ja katkaisijat  
 3.2 Varokekytkimet  
 3.3 Lukitukset  
 
4. SÄHKOISET TOIMINTAKOKEET 
 4.1 Vaihejärjestys  
 4.2 Apu- ja ohjausjännitteet  
 4.3 Ohjauksen tarkastus ja koekäyttö  
 4.4 Ketjutukset ja lukitukset  
 4.5 Hälytykset ja merkinannot  
 4.6 Laukaisu- ja asetusarvot 
  
5. MITTAUKSET 
 5.1 Jännitekoe (ks. taulukko 1)                      
 tai  
 5.2  Eristysvastus (ks. taulukko 2)              
 5.2 Väli N - PE  
 
6. LÄHTÖSELVITYS 
 6.1 Asennus- ja käyttöohjeet  
 6.2 Piirustukset 
 6.3 Kiinnitystarvikkeet 
  
 
 
Kaikkien testauksessa käytettävien testauslaitteiden 
oikea toiminta tarkistetaan

 
 
Taulukko 1 
JÄNNITEKOE 
Keskuksen nimellisjännite Testijännite 

  
  
  

 
Taulukko 2 
ERISTYSVASTUSMITTAUS 
Keskuksen nimellisjännite Testijännite 
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KAPPALETESTAUKSEN PÖYTÄKIRJA 
(Jakokeskukset SFS-EN 60439) 

 
Tilaaja:     Til.nro:   
 
Merkki:      Työ nro:        
 

 
 
 
TARKASTUSKOHTEET 
 
1. RAKENNE  X 
 
2. MAADOITUKSET     X 
 
3. MEKAANISET TOIMINTAKOKEET    X 
 
4. SÄHKOISET TOIMINTAKOKEET  X 
  
5. MITTAUKSET  X 
 
6. LÄHTÖSELVITYS    X 
 
 
X HYVÄKSYTTY 
 
 
HUOMAUTUKSIA 
Kohta nro Huomautus 

     

 jännitekoe ilman taaj.muuttajia 

     

 

     

 
 
 
PUUTTUVAT OSAT 

Nimi tai laji Osaluettelo kpl Arvioitu  
toimitusaika Numero Rivi 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 
 
 
 
PÄIVÄYS:     TARKASTAJA:  _  
   


