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The aim of my thesis is to find out how responsive web design has impacted on web-
site layouts and visual elements. My objective is to study what the main problems in 
responsive web design are and why responsive web design was developed. First, I 
explore generally the history of web design. Mainly my thesis focuses on the visuality 
of web design. 
 
The theoretical context of my thesis is based on articles and releases discussing re-
sponsive web designs needs and features. I did not have any major source but I relied 
on Ethan Marcotte’s book titled Responsive web design. 
 
My thesis is practice-based and it consists of my own portfolio-site, which is readable 
also in mobile devices. I also explore basic problems of responsive web design and 
discuss how I resolved them at my website. 
 
Deriving from theory and on the basis of my own web design I came into the conclu-
sion that responsive web design impacts on the visuality of the web is not notable af-
ter all. I noticed that responsive web design challenges designers to think further. 
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1 JOHDANTO 

 

Ovatko mobiililaitteet tuhonneet internetin visuaalisuuden? Kärsiikö visuaalisuus mu-

kautuvassa verkkosuunnittelussa? Nämä olivat kysymyksiä, joihin halusin löytää vasta-

uksen. Käyttäessäni internetiä olen huomannut, että osa verkkosivustoista on lähes käyt-

tökelvottomia mobiililaitteella. Esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen sivuilta haetaan 

paljon lähiliikenteen aikatauluja. Tietoa tarvitseva on yleensä liikkeessä ja käyttää mo-

biililaitetta, joten olisi tärkeää, että sivu toimisi moitteettomasti myös puhelimen näytöl-

lä. Näin ei kuitenkaan ole, ja se hankaloittaa tiedon saamista. Toisaalta olen myös tör-

männyt sivustoihin, jotka toimivat hyvin mobiililaitteella, mutta ovat visuaalisuudeltaan 

tylsiä, eivätkä houkuttele käyttämään sivustoa. Näiden havaintojen pohjalta aloin työs-

tää opinnäytetyötäni. 

 

Opinnäytetyössäni perehdyn mukautuvan verkkosuunnittelun tarpeeseen ja visuaalisuu-

teen. Etsin vastausta siihen, onko todellakin tarpeellista vaihtaa hyväksi havaitut käy-

tännöt responsiivisuuteen eli päätelaitteita mukailevaan suunnitteluun.  

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja sen tutkimustulokset olen kerännyt pitkälti alan 

ammattilaisten julkaisuista. Tutustun Ethan Marcotten luomaan käsitteeseen responsii-

vinen web design. Käyn läpi, miksi se on tarpeellinen tässä mobiililaitemaailmassa. Pa-

neudun myös responsiivisen eli mukautuvan verkkosuunnittelun yleisimpiin ongelma-

kohtiin ja tutkin niiden ratkaisumalleja. 

 

Tarkastelen lyhyesti internet-sivustojen visuaalisuuden historiaa pelkistetystä tekstisi-

sällöstä aina näyttäviin esityksiin asti. Teoriaosassa tutkin myös Statcounter-sivuston 

tarjoamaa analytiikka, josta poimin muun muassa tietoa siitä, kuinka laaja skaala pääte-

laitteita on nykypäivänä. Lisäksi pohdin syitä siihen, miksi responsiivinen web design 

on noussut lyhyessä ajassa verkkosuunnittelun varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Kerron 

omia näkemyksiäni, kokemuksiani ja havaintojani mukautuvan verkkosuunnittelun tar-

peellisuudesta suunnittelijan työssä. 

 

Opinnäytetyöni teososan esittelyssä käsittelen mukautuvaa verkkosuunnittelua oman 

portfolio-sivuston suunnittelun ja toteuttamisen pohjalta. Käyn läpi omat visuaaliset 

ratkaisuni ja vertaan niitä yleisimpiin responsiivisen verkkosuunnittelun ratkaisumallei-
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hin. Pohdin, kuinka saavutan parhaan mahdollisen visuaalisen ilmeen mukautuvassa 

verkkosuunnittelussa.  
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2 HISTORIA 

 

Internet-konsepti muodostui jo vuonna 1969. Ensimmäinen internet-sivusto näki kui-

tenkin päivänvalon vasta elokuussa vuonna 1991. Sen loi Tim Berners-Lee, joka työs-

kenteli tietojenkäsittelijänä CERN:in (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, 

Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus) tutkimuskeskuksella. Sivuston näkivät aino-

astaan Breners-Leen kollegat. Tämän sivuston tarkoituksena oli havainnoida, kuinka 

WWW:tä käytetään. Lisäksi se kertoi www:n historiasta ja myöhemmin kokosi myös 

listan kaikista siihenastisista www-sivuista. Se oli yksinkertaisesti mustaa Times New 

Roman –fontilla kirjoitettua tekstiä valkoisella pohjalla.  

 

Internet-sivujen kehittämisen jälkeen keksijät huomasivat, että he tarvitsivat yhteisen 

sivujen valmistuskielen. Näin niin sanottu Markup –kieli, jota kutsuttiin HTML:ksi, sai 

alkunsa. Kirjain yhdistelmä HTML tulee sanoista Hypertext Markup Language, joka 

tarkoittaa suomeksi hypertekstin merkintäkieltä. Mitään virallista määrittelyä kielelle ei 

ollut vaan se muovaantui sitä mukaan kuin kehittäjät sitä kehittivät. (Korpela 2011, 24; 

HTML 2013, hakupäivä 18.1.2013.) 

 

Kaksi vuotta myöhemmin ensimmäiset web-serverit asennettiin, ja kaikilla oli nyt pääsy 

internetiin. Ensimmäiset internet-sivustot olivat lineaarisia ja sisälsivät vain vähän gra-

fiikkaa. Käytössä olivat rajatut värit ja yleensä sivustot muodostuivat pelkästä tekstistä. 

Vuonna 1994 HTML -koodauskielen kehittäjät alkoivat lisätä uusia ominaisuuksia. 

Näin syntyi HTML2. Se teki internetistä nopeamman ja samalla se loi uusia mahdolli-

suuksia käyttää graafisuutta hyväksi internet-sivustoilla. Itse sivustojen tekeminen kui-

tenkin pysyi monimutkaisena koodausprosessina, jota se on pitkälti tänäkin päivänä. 

(Korpela 2011, 24; Brainware 2008, 9-10.)  

 

Vuonna 1995 julkaistiin HTML3 ja samalla se sai lisää ominaisuuksia, jotka loivat 

suunnittelijoille jälleen uusia mahdollisuuksia tehdä sivustoista persoonallisia. Sivus-

toilla alkoi yhä useammin näkyä toistuvia taustakuvia (tapetteja), animoituja kuvia ja 

myöhemmin Macromedian mahdollistamaa Flash -tekniikkaa. (Webolution The history 

of websites 2012, hakupäivä 10.12.2013.) 

 

Uusimpia internet-sivustoja pidetään neljännen sukupolven tuotoksina. HTML koodi-

kielen rinnalle olemme saaneet käyttöön muun muassa JavaScriptin, XML:n ja CSS:n, 
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jotka mahdollistavat erilaiset animaatiot ja tyylimäärittelyt. HTML5:n ensimmäinen 

versio ilmestyi vuonna 2008. Sen suurimpana muutoksena voidaan pitää videon lisää-

mistä sivustolle pelkällä HTML -kielellä ilman erillisiä lisäosia. Voidaankin puhua koo-

dikielen evoluutiosta eli hitaasta kehityksestä, jolloin vanhat internet-sivustot ja html-

rakenteet jäävät vielä voimaan. Sivustoille voidaan kuitenkin lisätä uusia ominaisuuksia 

sitä mukaan kun on tarpeen. Harmillista HTML -kielessä on se, että selainohjelmistot 

eivät vieläkään ole päässeet yhteisymmärrykseen kielen standarteista. Esimerkiksi Fire-

fox-selaimella avattu sivu saattaa näyttää erilaiselta kuin, jos sen avaisi Internet Explo-

rer-selaimella.  (Korpela 2011, 25.) 

 

 

2.1 Internet-sivujen graafisuuden merkitys 

 

Internet-sivustot ovat muovautuneet 20 vuoden aikana raa'asta tekstisisällöstä näyttävik-

si esityksiksi sitä mukaan, mitä tekniikka on antanut myöten. Tyylillisesti internet-

sivustot ovat näyttäneet samalta kuin sen ajan muotikin. 90-luvulla värit hallitsivat ih-

misten vaatetusta ja ne näkyivät myös nettisivuilla. Tänä päivänä muoti taas suosii mi-

nimalistista muotokieltä ja luonnonläheisiä värejä. (Webolution The history of websites 

2012, hakupäivä 10.12.2013; Korpela 2011, 24-25.) 

 

Web-sivuston ulkoasu on viestintää siinä missä itse sivuston sisältökin. Internet-

sivustojen määrä kasvaa jatkuvasti, siksi onkin tärkeää erottua joukosta. Internet-

sivustojen graafisuus muotoutuu palveluntarjoajan halusta luoda kävijälle mahdolli-

simman hyvä ensivaikutelma tuotteesta tai brändistä sekä mahdollisuuden erottua kil-

pailijoistaan.   

 

Olen huomannut, että verkkosivustojen visuaalisuudessa kyse ei niinkään ole siitä, mit-

kä ovat kävijän esteettiset mieltymykset. Kyse on siitä, mitä ulkoasu viestii esimerkiksi 

väreillä. Sivuston ulkoasussa on yleensä paljon symboliikkaa ja se voi monesti väärin 

käytettynä heikentää sivustojen sisällön todellista viestiä. Kuvitellaan ompelimo, joka 

haluaa uudistaa verkkosivunsa nykyaikaisiksi, mutta saakin uudistuksessa tulokseksi 

metallin värisen sivuston. Metallin väri ei välttämättä tue ompelimon viestiä. Oikein 

käytettynä internet-sivustojen ulkoasu luo kävijään uskottavuutta sivuston sisällöstä ja 

tukee sitä vakuuttavasti. 
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2.2 Käyttöliittymän muutos 

 

Hyvässä internet-sivustossa kyse ei ole ainoastaan siitä, miltä sivusto näyttää, vaan 

myös siitä minkälainen käytettävyys sivustolla on. Internetin käyttäjät ovat tottuneet 

tietynlaiseen käyttäytymismalliin selatessaan internet-sivustoja. Puhutaan käyttöliitty-

mäsuunnittelusta (User interface design). Graafinen käyttöliittymä (GUI) tukeutuu nap-

pien, valikkojen ja symbolien käyttöön. Uutena käyttöliittymänä on nousemassa NUI 

(Natural User Interface), jonka tarkoituksena on luoda nimensä mukaan ihmiselle luon-

nollisempi tapa selata internetiä. Esimerkiksi, jos kuvaa halutaan katsoa lähempää niin 

on luonnollista venyttää kuvaa sormillamme. (Wroblewski 2011, 75-76; Galitz 2007, 

133-135; Wigdor ja Wixon 2011, 3-12) 

 

Olemme tällä hetkellä siirtymävaiheessa GUI:n ja NUI:n välillä. Vuoden 2000 alusta 

asti selaustapa on muuttunut teknologiakehityksen mukana ja niin sanotun internet-

sukupolven noustessa yhteiskunnan valtaväestöksi. Kosketuslaitteisiin tottunut käyttäjä 

pyrkii yleensä etenemään sivustolla rullaamalla sivustoa alaspäin tai pyyhkäisyillä (swi-

pe), kun taas vanhempi sukupolvi on tottunut etenemään sivustolla nappeja painamalla. 

Näyttääkin siltä, että NUI tulee nousemaan hallitsevaksi käyttöliittymämalliksi koske-

tusnäytöllisten laitteiden yleistymisen johdosta. (Wigdor ja Wixon 2011, 3-12; 10 Web 

Design Trends for 2013, hakupäivä 30.2.2013.)  
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3 RESPONSIIVINEN WEB DESIGN 

 

Responsiivinen web design on verkkosuunnittelun muoto, jonka päämäärä on tuottaa 

mahdollisimman hyvä selailukokemus päätelaitteen näyttökoosta riippumatta. Suomen-

nos termistä on mukautuva verkkosuunnittelu. Käytän opinnäytetyössäni termistä res-

ponsiivinen web design myös lyhennettä RWD. (Responsive web design, hakupäivä 

10.2.2013.) 

 

Ennen kuin syvennyn RWD:niin on hyvä selittää, mitä tarkoittaa resoluutio. Sillä kerro-

taan päätelaitteiden näyttötarkkuus, joka ilmaistaan muodossa pikseleiden määrä vaaka-

suunnassa kertaa pikseleiden määrä pystysuunnassa. (Resoluutio, hakupäivä 10.2.2013.) 

 

 

3.1 RWD:n historia 

 

RWD:n historia ei ole pitkä. Ethan Marcotte mainitsi termin “Responsive web design” 

A list apart –sivuston artikkelissaan vuonna 2010. Hän tutustuttaa ihmiset responsiivi-

sen verkkosuunnittelun teoriaan ja käytäntöön lyhyessä kirjassaan joka ilmestyi vuotta 

myöhemmin. (Responsive Web Design, hakupäivä 10.2.2013.) 

 

RWD:n kehitettiin, kun internetiä selaavien päätelaitteiden skaala kasvoi, eikä suunnit-

telija voinut tarkkaan tietää sivustolla tavoitettavan kohderyhmän päätelaitteen näyttö-

kokoa. Tabletti tietokoneiden ja älypuhelinten yleistyminen synnytti suunnittelijoiden ja 

palveluntarjoajien halun palvella eri päätelaitekäyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla. 

(Responsive web design, hakupäivä 10.2.2013; Frain 2012, 17-21.) 

 

 

3.2 Tarve mobiililaitteille 

 

RWD:tä ei luoto pelkästään siitä syystä, että sivustot näyttäisivät paremmalta mobiili-

käyttäjille. Tai siitä syystä, että suunnittelijat halusivat taata parhaan mahdollisen käyt-

tökokemuksen. RWD:llä oli myös markkinataloudellinen hyöty mobiililaitteiden yleis-

tyessä.  
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Muun muassa Googlen tekemän tutkimuksen mukaan 79 % älypuhelinten käyttäjistä 

käyttää mobiililaitetta ostoksia tehdessä. Eli RWD:llä on myös mahdollista parantaa 

myyntiä. Mobiililaitteet eivät välttämättä koskaan korvaa pöytätietokonetta, mutta se 

mikä tekee mobiililaitteesta hienon on se, että se on aina nopeasti saatavilla. Tähänkin 

tarpeeseen RWD loi ratkaisun. (A look back at 2011, hakupäivä 11.2.2013.) 

 

Nykyään päätelaitteiden skaala on huomattavasti suurempi kuin internetin alkuaikoina. 

Tietokoneet eivät ole enää ainoa tapa selata internetiä, vaan laiterepertuaari on kasvanut 

huimasti. Älytelevisiot, pelikonsolit, navigaattorit, autot ja erilaiset mobiililaitteet, ovat 

kasvattaneet päätelaitteiden näyttökoon skaalan niin suureksi, ettei ole enää järkevää 

suunnitella jokaiselle päätelaitteelle omaa sivustoaan, vaan voidaan tehdä päätelaitteen 

näyttökokoon mukautuva sivusto eli RWD -sivusto. Yleisimpinä näistä laitteista joilla 

selataan internetiä ovat tietokoneet, kosketusnäytölliset älypuhelimet ja tabletti tietoko-

neet. (Frain 2012, 20.) 

 

Aluksi luotiin erilliset mobiilisivustot. Tämä oli hätäinen ratkaisu mobiililaitetulvaan. 

Mobiilisivustot olivat tiettyyn laitteeseen ja tiettyyn pikseli mittaan suunniteltuja sivus-

toja. Tämä toimi siihen asti, että markkinoille alkoi tulla erilaista päätelaitteita kuten 

tablettitietokoneita.  

 

Vuosina 2009 – 2010 suosituimman mobiililaitteen resoluutio oli 240 pikseliä kertaa 

320 pikseliä. Se kattoi kuitenkin vain 17.42 % Suomen mobiilipäätelaitteista. Alla oleva 

kaavio havainnoi hyvin päätelaitteiden laajuutta. Kaaviossa on lueteltuna 14 käytetyintä 

mobiililaiteresoluutiota. Siitä voimme myös todeta, että kohta “Other” eli muut kattoi-

vat jo pelkästään 18.12 %.  
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Kuva 1. Top 14 mobile screen resolutions in Finland from 2009 to 2010 (Statcounter 

11.2.2013.) 

 

Käytännössä kaavio todistaa sen, että toteutettavia sivustoja olisi tehtävä useita kymme-

niä, jos haluttaisiin tarjota yleisimmille mobiililaitteille soveltuvia sivustoja. Näin usean 

sivuston toteuttaminen ei ole enää kustannustehokasta. Usean eri sivuston päivittäminen 

on myös ongelmallista.  

 

Viime aikoina mobiiliselaaminen on lähtenyt jyrkkään nousuun. Mobiiliselaaminen 

ylitti 10 % rajan kaikista internetin tietoliikenteestä 2.11.2012, ja kasvun loppua ei näy. 

Myös mobiililaitteiden myynti kasvoi 2012 vuoden tammi–syyskuun aikana 57 % ja 

tabletti tietokoneiden myynti kasvoi 49 % vuoden 2012 heinä–syyskuussa. Mobiililait-

teiden yleistyminen onkin luonut tarpeen mukautuvalle verkkosuunnittelulle. (Browsing 

by Device Category Trend, hakupäivä 15.2.2013; iPad-myynti nousi neljänneksen, mut-

ta markkinaosuus sulaa, hakupäivä 15.2.2013; Älypuhelinten myynti kasvanut 57 pro-

senttia, hakupäivä 12.2.2013.)  

 

Älypuhelinten määrällinen kasvu ei ole pelkästään syy RWD:n tarpeellisuudelle vaan 

myös se, kuinka kauan ihminen ajallisesti käyttää mobiililaitettaan. Teleoperaattori 

DNA:n tekemän tutkimuksen mukaan suomalaiset älypuhelinten käyttäjät käyttävät 
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laitettaan jopa televisiota katsellessa. (Yli kolmannes suomalaisista käyttää syödessään-

kin älypuhelinta, hakupäivä 20.2.2012.) 

 

3.3 RWD:n tarve pöytätietokoneille 

 

Myös pöytätietokoneiden käyttöresoluutiot ovat kasvaneet. Alla olevasta kaaviosta 

voimme päätellä, että normaalin tietokoneen näyttöresoluutiota ei voida luokitella mi-

hinkään tiettyyn yleistykseen, vaikka 1366 x 768 pikselin resoluution osuus on yli 20 % 

kaikista pöytätietokoneiden näytöistä. Kritisoin itse voimakkaasti internet-sivun suun-

nittelua 980 vaakapikseliin. Jo tilastot puhuvat sen puolesta, että harvoin tulee vastaan 

alle 1024 vaakapikselin levyistä näyttölaitetta. Olisi siis tarpeellista unohtaa vanha tapa 

ajatella käyttäjän istuvan tietokoneella tietty näyttökoko silmiensä edessä. Siitä huoli-

matta se on kuitenkin tällä hetkellä suunnittelijoiden keskellä yleisin “maksimi vaaka-

pikseli”leveys. 

 

 

Kuva 2. Top 10 Screen Resolutions from Jan 2012 to Jan 2013 (Statcounter 10.1.2013.) 

 

 

 

 



14 

 

3.4 RWD:n hyödyt 

 

RWD:n suurimpana hyötynä voidaan pitää sitä, että yksi sivusto soveltuu joka laitteelle. 

Tämä lyhentää työprosessin pituutta ja suunnittelija saa luotua asiakkaalle kustannuste-

hokkaan ratkaisun. Kustannustehokkuus luo myös mahdollisuuden kehittää palveluja 

monipuolisemmaksi ja käytettävämmiksi. Voidaan sanoa, että RWD antaa luovuudelle 

ja innovaatiolle enemmän aikaa. Näin voidaan keskittyä vain yhden sivun suunnitteluun 

sen sijaan, että luotaisiin monta sivua eri päätelaitteita ajatellen. (1.3.2012 Pyry Leh-

donvirta - Responsiivinen Design, hakupäivä 10.12.2012.) 

 

Myös asiakas hyötyy RWD-sivustosta. Kun suunnitellaan sivustoa, ensimmäisenä ky-

symyksenä asiakkaalla on yleensä, että voiko hän päivittää sivun sisältöä itse. Aikai-

semmin, kun sivustoista tehtiin useita eri versioita eri päätelaitteille, jouduttiin turvau-

tumaan useaan eri sisällön hallintaan. Nyt RWD mahdollistaa sen, että ylläpidättäviä 

sivuja on ainoastaan yksi, jolloin myös asiakkaan käyttökokemus on miellyttävämpi. 

Asiakkaan tarvitsee siis ylläpitää ainoastaan  yhtä sivustoa. 

 

 

3.5 Haasteet 

 

RWD:ssä on monia haasteita. Yhtenä niistä voidaan pitää selainten välisiä eriäväisyyk-

siä kuten Internet Explorer selaimen tapaa muuttaa RWD:ssä käytettävää prosentti mit-

tayksikön pikseleiksi. Tällöin joudutaan tilanteisiin, missä tietty prosenttiluku ei ole 

jaettavissa parillisella vaan saadaan tulokseksi puolen pikselin mitta, millaista näyttö-

maailmassa ei ole olemassa. Kyseinen selain ratkaisee ongelman niin, että se pyöristää 

tämän kaltaiset luvut ylöspäin, jolloin usein kyseinen selain rikkoo sivuston ulkoasun. 

 

Toisena haasteena ovat käyttöjärjestelmät, jotka usein toistavat HTML –koodikieltä 

usealla eri tavalla. Mobiilikäyttöjärjestelmä puolella Apple:n iOS on johtavassa asemas-

sa (60,13 %). Seuraavana on Google:n Android käyttöjärjestelmä (24.6 %). Eli jos 

suunnitteluvaiheessa huomioidaan Andoird ja iOS käyttöjärjestelmät, niin yli 80 % pää-

telaitteista tukee toteutusta. (Top 8 Mobile Operating Systems from Feb 2012 to Feb 

2013, hakupäviä 12.2.2013.) 
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Desktop käyttöjärjestelmä puolella Microsoftin Windows käyttöjärjestelmä on ylivoi-

maisessa johdossa. Sen osuus maailman käyttöjärjestelmistä on 91.55 %. Perässä tulevat 

vajaalla 10 % Linux ja Applen Osx. (Top 7 Operating Systems from Feb 2012 to Feb 

2013, hakupäivä 12.2.2013.) 

 

Varsinaisesti nämä eivät ole vaikuttavia tekijöitä web-suunnitteluun vaan ovat suuntaa 

antavia tilastotietoja. Esimerkiksi tilastoista voidaan olettaa, että Applen Mac -

tietokoneen omistajat eivät käytä Internet Explorer selainta vaan tukeutuvat käyttöjär-

jestelmän omaan selaimeen eli Safariin. Tietokoneen käyttäjien keskuudessa on kuiten-

kin yleistä ja jopa suositeltavaa, että ladataan käyttäjäystävällisempi selain, kuten Mo-

zillan Firefox tai Googlen Chrome. Tämä osoittaa, että tietokoneiden omistajat voivat 

käyttää oman käyttöjärjestelmän selaimen sijaan siis useampia eri selainvaihtoehtoja.  

 

Kun suunnitellaan sivustoa käytettäväksi monelle eri päätelaitteelle, on otettava huomi-

oon käyttäjän internet-yhteyden nopeus. Ei voida olettaa, että älypuhelimen suoritus 

kyky ja/tai internet-yhteys riittäisivät lataamaan  nopeasti  pöytätietokoneelle suunnitel-

tua sivustoa. Kuvat ovat hyvä esimerkki tästä ongelmasta. RWD:n alku aikoina kuvien 

laatua laskettiin radikaalisti, jotta saatiin aikaiseksi tiedostokooltaan pienempiä kuvia. 

Näin taattiin se, että kuvat latautuivat nopeasti myös mobiiliyhteyksillä. Tämä aiheutti 

sen, että jouduttiin karsimaan verkkosivustojen visuaalisuutta. 

 

 

3.6 Analyyttisen tulkinnan merkitys 

 

Kuten jo edellä mainitsin, päätelaitteiden laajuus on yksi RWD:n ongelma. Tätä ongel-

maa voidaan kuitenkin vähentää analyyttisellä tulkinnalla. Tällä tavoin sivuston suun-

nittelija tarkentaa niin sanotun normaalikävijän päätelaitteen keskimääräisen internet-

nopeuden ja näyttökoon. Tällöin voidaan luoda toteutettavasta sivustosta versio, jonka 

voidaan taata toimivan suurimmalla osalla sivuston kävijöistä. RWD:n tavoitteena on 

olla “selain riippumaton” toteutustapa ja näkyä joka laitteella samankaltaisena. Valitet-

tavasti selainten kilpailu toisiaan vastaan on kovaa ja selainten ohjelmistoyritykset, ku-

ten, Google, Opera, Mozilla, Microsoft ja Apple eivät ole päässeet vielä sopuun selain- 

standardeista. (Kaushik 2007, 12; Sostre 2007, 10.)  
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3.7 Hajauttamiskohdat 

 

Rajat on vedettävä johonkin. CSS –koodikielessä ratkaisu löytyy niin kutsutuista hajaut-

tamiskohdista (breaking points). Näillä kohdilla tarkoitetaan sitä kohtaa, jossa sivuston 

ulkoasu muuttuu päätelaitteelle sopivaksi. Yleisimmät sivuston hajauttamiskohdat ovat 

pienempi kuin 320 vaakapikseliä, pienempi kuin 768 vaakapikseliä, pienempi kuin 1024 

vaakapikseliä sekä pienempi ja suurempi kuin 1280 vaakapikseliä. (Marcotte 2011, 102-

105.) 

 

Vaikka nämä kohdat ovatkin yleisimpien päätelaitteiden näyttökokoja, ovat ne pelkäs-

tään suuntaa antavia, sillä hajauttamiskohdat tukeutuvat pitkälti suunniteltavan sivuston 

sisältöön ja ulkoasuun. (Marcotte 2011, 102-105.) 

 

 

3.8 Sisällön responsiivisuus 

 

Sisällön responsiivisuus tarkoittaa mukautuvaa sisältöä. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että osa sisällöstä karsiutuu pois, kun päätelaitteen näyttökoko on pienempi kuin 

keskimääräisen kävijän päätelaite. Karsiminen johtuu siitä, että sama sisältö ei yksinker-

taisesti mahdu pienempään näyttöresoluutioon.  

 

Hyvänä esimerkkinä voidaan käyttää Yle Uutiset internet-sivustoa. Kyseisellä sivustolla 

sisällön hierarkiaa muovataan näyttökoon mukaan poistamalla sisällöstä kuvia ja/tai 

kokonaisia elementtejä. Esimerkiksi “Tuoreimmat uutiset” -elementti katoaa näkyvistä 

kokonaan, kun näyttökoon leveys on pienempi kuin 1256 pikseliä. Näyttökoon ollessa 

leveys-suunnassa alle 768 pikseliä, katoaa sivuston yläosasta säätiedot. Tämä ratkaisu 

onkin herättänyt närää osassa käyttäjistä. (Responsiiviset verkkosivustot Suomessa 

vuonna 2012, hakupäivä 8.1.2013; katso myös www.yle.fi/uutiset.) 

 

Tästä herääkin kysymys, onko oikein jättää sisältöä pois mobiilikäyttäjiltä. Kuvitellaan 

tilanne, jossa käyttäjä katsoo normaalilla tietokoneella internet-sivustoa ja löytää sivus-

tolta kuvan, jonka haluaa näyttää ystävälleen ja lähettää tälle sähköpostilla linkin kysei-

selle sivulle. Ystävä on juuri matkalla työpaikalleen bussilla ja vastaanottaa sähköpos-

tissa tulleen linkin mobiililaitteellaan. Sivustolla esiintyvä kuva onkin karsittu pois si-
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sällöstä, koska käyttäjän päätelaitteen näyttö on kooltaan liian pieni. Näin alkuperäinen 

viesti menettää tarkoituksensa. 

 

Ongelmana sisällön responsiivisuudessa on esimerkiksi isojen uutistoimitusten koulut-

taminen. Sisällön tuottaja joutuu jo alusta asti miettimään 2 – 3 eri juttuversiota, jos 

sisältöä karsitaan. Ylen tapauksessa joudutaan myös miettimään kuvien sisältöä. Kun 

kuvan koko muuttuu päätelaitteen mukaan, voi sen merkityskin muuttua jollei kuvasta 

havaitse sen koosta johtuen kaikkia kuvan elementtejä. (Mitä on responsiivinen design, 

hakupäivä 8.1.2013.) 

 

Oma näkemykseni on, että internet-sivujen suunnitteluvaiheessa on tärkeä suunnitella 

sisällön hierarkiaa. On tärkeää päästä suunnittelijana asiakkaan kanssa yhteiseen näke-

mykseen sisällön tärkeysjärjestyksestä ja siitä, voiko asiakkaan luomaa sisältöä karsia. 

Onko siis sivuston visuaalisuus ja käytettävyys tärkeämpää kuin itse sisältö. Taitavan 

suunnittelijan käsissä käytettävyys ja sisältö tukevat toisiaan.  

 

 

3.9 Mobiili ensin -ajattelutapa 

 

Kuten edellä olen maininnut, responsiivisessa web designissa on tärkeää suunnitella 

palvelu jo alusta asti mobiililaitteisiin taittuvaksi. Mobiili ensin -ajattelutapa tuli tietoi-

suuteen hiukan RWD:n jälkeen ja siitä voidaan puhua RWD:n alamuotona. Nimensä 

mukaan siinä suunnitellaan ensin mobiilikäyttäjää palvelevaa websivustoa, joka kuiten-

kin toimii myös muilla laitteilla. Responsiivisessa web designissa tämä tapahtuu toisin 

päin. Tämä ajattelu tapa syntyi, koska mobiilikäyttäjien intressit ovat erilaisia verrattuna 

tietokoneen käyttäjiin. (Wroblewski 2011,  7 - 8) 

 

Suunnittelijana on myös otettava huomioon, että ihmisen fysiikka luo rajoja internetin 

selaamiseen mobiililaitteella. Jos käyttäjä pitää mobiililaitettaan oikeassa kädessä ja 

käyttää peukaloa sivuston selaamiseen, rajoittuu selaaminen alla olevan kuvan tavalla. 

Tumman vihreä alue on helposti käytettävissä, vaaleampi vihreä kuvaa hyvää käyttö 

aluetta ja keltainen tarkoittaa, että käyttäjä joutuu vaihtamaan käden asentoa yltääkseen 

sinne. 
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Kuva 3. Fyysiset rajoitteet mobiililaitteilla (Wroblewski 2011) 

 

 

 

Tästä syystä on tärkeä ottaa mobiilikäyttäjät huomioon suunnittelun alkuvaiheessa. Olen 

myös tutkiessani törmännyt sivustoihin, joiden kävijät ovat suurimmaksi osaksi mobii-

likäyttäjiä. Näillä sivuilla on lähestytty kohderyhmää juurikin mobiili ensin -ajattelulla. 

Se näkyy esimerkiksi karsitusta sisällöstä ja yksinkertaisesta visuaalisesta ulkoasusta. 

(Desktop Top Browser Share Trend 2012, hakupäivä 19.12.2012; Wroblewski 2011, 

73.) 
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4 GRAAFISET ELEMENTIT RESPONSIIVISESSA WEB DESIGNISSA 

 

Opinnäytetyöni teososassa suunnittelin ja toteutin itselleni responsiivisen verkkosivus-

ton, jonka tarkoituksena on tukea minua työnhaussa. Tavoitteena oli, että sivuston tulee 

olla trendikäs ja selattava usealla eri päätelaitteella. Kohderyhmänä on mainostoimisto-

jen johtajat ja yksityiset asiakkaat. Sivuston tarkoituksena on tuoda esille omaa graafi-

sen alan osaamistani parhaalla mahdollisella tavalla. Pääpainona on kuitenkin yksinker-

tainen ja toimiva sivusto, jossa tutkin graafisten elementtien käyttäytymistä responsiivi-

sessa designissa. 

 

 

4.1 Suunnittelu 

 

Sivuston suunnittelu alkoi perinteisellä kynä paperi –tekniikalla, jossa karsin jo olemas-

sa olevaa sisältöä vanhoilta verkkosivuiltani. Responsiivisen web suunnittelun alkuai-

koina oli havaittavissa useita sivuja, joissa sisältö oli karsittu minimiin. Tällöin ei tarvit-

tu erikseen karsia mobiilikäyttäjän sisältöä vaan pystyttiin säilyttämään samat visuaali-

set elementit niin pöytätietokoneversiossa kuin mobiiliversiossakin.  

 

Oman sivustoni sisällön karsimisen tarkoituksena on se, että saisin nopean ja kiinnosta-

van tietopaketin tekemistäni töistäni ja itsestäni. Piirsin myös karkeita ulkoasuversioita 

paperille, jotta saisin selkeän kuvan sivuston toimintalogiikasta. Tällä tavalla huomasin 

myös, kuinka monta työvaihetta on vielä edessä ennen sivuston julkaisua. 

 

Tämän jälkeen suunnittelin verkkosivuston Adobe Photoshop -ohjelmalla siksi, että 

olisi helpompi hahmottaa, miten elementtejä tulee asettaa koodausvaiheessa. Tämä ta-

kaisi myös sen, että minulla olisi selkeä suunnittelema ja etenemisjärjestys. Photoshop -

dokumentista on myös tarvittaessa helppo poimia visuaalisia elementtejä varsinaiseen 

internetsivustoon. 

 

Tämän hetkisenä verkkosuunnittelutrendinä voidaan pitää minimalistista suunnittelua, 

jossa suuret väripinnat erottavat sisältöä toisistaan. On myös havaittavissa, että sivustot 

näyttävät yhä enemmän applikaatiomaisilta eli sovellusmaisilta, joiden visuaalisuus on 

hyvin geometristä. Mukautuvan verkkosuunnittelun myötä, on havaittavissa myös eri-
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laisia kokeiluja, kuten erilaiset navigaatio sijoittelut. Normaalisti navigaatiot sijaitsevat 

ylälaidassa tai toisella reunalla. Olen huomannut, että suunnittelijat kokeilevat rajoja ja 

navigaatiot ovat saaneet mitä ihmeellisimpiä paikkoja. Esimerkiksi vasta julkaistu Tsto 

suunnittelutoimiston oma verkkosivusto, jossa navigaatio esiintyy yksittäisinä linkkeinä 

sivuston jokaisessa nurkassa. (Tsto, hakupäivä 19.3.2013.)  

 

Sivustoni käyttölogiikka on hyvin yksinkertainen ja tukeutuu pitkälti hyväksi todettuun 

käytäntöön. Navigaatio sijaitsee sivuston yläreunassa. Navigaatiossa on kolme linkkiä, 

jotka ohjaavat kävijää eteenpäin sivustolla. 

 

Etusivulle tultaessa näytetään aluksi portfolioni, jossa on rajatulla alueella kuva, otsikko 

ja lyhyt esittelyteksti. Tämä alue toimii linkkinä sivulle, jossa tekemäni työ esitellään 

laajemmin. 

 

Seuraavana osiona sivustolla on info, jossa esittelen itseni. Osio pohjautuu pitkälti teks-

tiin ja sen avulla olen pyrkinyt tekemään osiosta myös visuaalisen. Osiossa on myös 

kolme kuvaa jotka kertovat itsestäni ja elämästäni. Kuvat rajasin pyöreään muotoon, 

jotta sivuston logon muoto toistuisi ja näin myös rikkoisi sivuston geometrisyyttä. Nä-

mä kuvat tein png –tiedostomuotona (Portable Network Graphics), jotka mahdollistavat 

läpinäkyvät taustat. Kun kuvat toteutetaan näin, on mahdollista myöhemmässä vaihees-

sa lisätä osion taustalle esimerkiksi toistuvan taustakuvan. (PNG, hakupäivä 21.3.2013.) 

 

Mobiilinäkymässä kuvat asettuvat allekkain ja muodostavat näin yhdessä logon kanssa 

jatkumon, joka on mielestäni toimiva visuaalinen elementti etusivulla. En kuitenkaan 

käyttänyt pyöreää rajausta portfolio kuvissa, sillä kuvat olisivat voineet menettää sisäl-

töä. 

 

Viimeisenä osiona on kontakti-osio, jossa ovat yhteystietoni. Esittelysivulta on mahdol-

lisuus palata takaisin etusivulle. Yksittäisen työn esittelysivulla on myös etusivulla ole-

va kontakti-osio, jotta kävijä löytäisi yhteystietoni helposti. (Liite 1.) 

 

Olen määrittänyt kaksi eri hajoamispistettä, jotka ovat 1100 vaakapikseliä ja 500 vaaka-

pikseliä. Suuremmat kuin 1100 vaakapikseliä olevat näytöt näyttävät neljä työtäni yh-

dellä rivillä. Pienemmät kuin 1100 vaakapikseliä näyttävät kaksi työtä yhdellä rivillä ja 
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pienemmät kuin 500 vaakapikseliä näyttävät yhden työn per rivi eli sitä kutsutaan niin 

sanotuksi mobiilinäkymäksi. (Liite 3.) 

 

 

4.2 Ratkaisut 

 

Työssäni päädyin hyvinkin yksinkertaisiin ratkaisuihin, koska oma koodaus taitoni on 

heikkoa. Minimalistin suunnittelu on tällä hetkellä trendikästä ja pyrinkin työssäni sii-

hen. Alla ovat pääpiirteittäin ratkaisuni niihin ongelmiin, jotka ovat muotoutuneet 

RWD:ssä ongelmallisiksi ja visuaalisesti erilaisiksi. 

 

 

4.2.1 Kuvat 

Tutkiessani responsiivista verkkosuunnittelua, huomasin, että osa suunnittelijoista on 

vähentänyt verkkosivustojen visuaalisuutta lataus nopeuksien pienentämiseksi. Suurin 

osa internetsivustojen visuaalisuudesta luodaankin juuri kuvien avulla, kuten erilaiset 

pyöristykset ja varjostukset. Mukautuvan verkkosuunnittelun myötä tällaiset visuaaliset 

yksityiskohdat ovatkin menettäneet suosiotaan. Mobiililaitteiden yhteyksien vuoksi 

päädytään siihen, että visuaalisuutta karsitaan. 

 

Tämä on hieman kiistanalaista, sillä onko verkkosivustojen lataus ajat tärkeämpiä, kuin 

sen visuaalisuus. Voidaanko tähän löytää jonkinlaista kompromissia. HTML5 –

merkintäkielen myötä on tullut ratkaisuja, joilla voidaan luoda tällaisia visuaalisia yksi-

tyiskohtia. Selain eriäväisyyksien takia, tuottaa tällaisten ratkaisuiden luominen verkko 

kehittäjälle päänvaivaa ja yleensä päädytäänkin yksinkertaisiin ratkaisuihin. 

 

Oma verkkosivustoni on hyvin yksinkertainen, mutta koska kyseessä on portfolio-

sivusto, niin kuvien merkitys on suuri. Loin yksinkertaisia ja havainnollistavia kuvia 

toteuttamistani tilaustöistä. Näiden kuvien ensisijainen tehtävä on tuoda osaamistani 

esille, mutta samalla luoda sivustosta visuaalisesti näyttävämpi. Tallensin kuvat jpg –

muodon maksimilaadulla Adobe Photoshop ohjelman ”save for web and devices” –

toiminolla, sillä ne ovat tiedostokooltaan pieniä ja helppoja käsitellä. (Liite 5.) 

  

Kuvien latausajat tuottivat kuitenkin ongelmia, ja jouduin tekemään kompromissin ku-

vien laadun kanssa. Koin, että mobiiliselattavuus on tärkeämpää kuin kuvien maksimaa-



22 

linen laatu. Kävin jokaisen sivustolla esiintyvän kuvan yksitellen läpi ja heikensin ku-

van laatua 80 prosenttiin Adobe Photoshop ohjelman ”save for web and devices” –

toiminolla. Onnekseni huomasin, että tämä prosessi ei kuitenkaan vaikuttanut radikaa-

listi kuvan laatuun, vaan kuvat näyttivät edelleen hyviltä. 

 

Ennen kuvien laadun pienentämistä sivuston etusivun yhteiskoko oli yksi megabitti ja 

pienentämisen jälkeen noin 670 kilobittiä eli sivuston koko lähestulkoon puolittui. Vai-

kutus on suuri varsinkin, jos kuvia on määrällisesti paljon. Varsinaisesti ajassa tämä 

vaikutus on noin puoli sekuntia (http://tools.pingdom.com/) yhden megabitin yhteysno-

peudella. On kuitenkin muistettava, että mobiiliyhteyksien nopeudet kasvavat koko 

ajan, joten latausajat eivät tulevaisuudessa tuota niin suuria ongelmia. Uskonkin, että 

visuaaliset yksityiskohdat palaavat. (Laajakaista vuonna 2015, hakupäivä 10.1.2013.) 

 

Yksittäisen työn esittely sivulla kuvat ovat pääosassa. Tällä sivulla tuon tarkemmin 

esiin työn eri vaiheet. Samalla tarkastelen myös yksityiskohtia ja kerron lyhyesti mitä 

varsinaisesti toteutin asiakkaalle. 

 

 

4.2.2 Ikonit 

Kuten aikaisemmin selitin GUI ja NUI käyttöliittymistä, RWD:ssä tukeudutaan vielä 

pitkälti graafiseen käyttöliittymään. On menossa siirtymävaihe, jossa pyritään lisäämään 

ihmisen luonnollista käyttäytymistä web-sivustojen selaamisessa. Pyrkimyksenä on siis 

parantaa käyttökokemusta. Koska en kirjoita kovin hyvin koodeja, käytän teoksessani 

GUI:ta. 

 

Graafista käyttöliittymää (GUI:ta) voidaan muuttaa käyttäjäystävällisemmäksi luomalla 

sivustolle selkeitä ja suurikokoisia painikkeita. Painikkeen sisällä on ikoni, joka ilmai-

see, mikä napin funktio on. Yksi esimerkki on nuoli, jolla kuvastetaan sivustolla siirty-

mistä nuolen osoittamaan suuntaan. Itse käytin työssäni nuoli-ikonia ohjaamaan käyttä-

jän takaisin referenssi-sivulta etusivulle. (Liite 4.) 

 

Käytin testauksessa Apple iPadin uusinta versiota, jossa näyttötarkkuus on huomatta-

vasti suurempi kuin normaaleissa näytöissä. Huomasin ongelmaksi ikonien epätarkkuu-

den ja jouduin etsimään ratkaisua tähän. Toteutinkin ikonit kuten edellä mainitsemani 

nuolen ja sivun yläreunassa sijaitsevan logoni, skaalautuvina vektori grafiikkoina (sca-
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lable vector graphics), joka tarkoittaa vektorigrafiikkaa eli laskennallista grafiikka. Täl-

löin kuvan tarkkuus on parempi, vaikka näyttöresoluutio olisi korkeampi. (Liite 4; SVG 

2012, hakupäivä 13.2.2013.) 

 

 

4.2.3 Navigaatio  

Yleisimpiä ongelmia RWD:ssä ovat erilaiset valikot ja navigaatiot. Käyttäjä on tottunut, 

että navigaatio on sivuston yläreunassa joko aina näkyvissä tai sieltä aina löydettävissä, 

kun sivuston kelaa takaisin ylös. Mobiililaitteissa on muutamia hyväksi havaittuja rat-

kaisuja siihen, miten valikot muotoutuvat luontevasti mobiililaitteeseen. Nämä ratkaisut 

ovat yleisimmin esiintyviä. 

 

Yksi vaihtoehdoista toimii niin, että pienennetään linkkien kokoa ja välejä, jolloin navi-

gaatio mahtuu pienempään tilaan. Tämä on hyvin yksinkertainen ja toimiva tapa. Tässä 

ongelmaksi yleensä koituu pitkät linkkien nimet, kuten “yhteydenottolomake”, jolloin 

tämä nimi joudutaan tavuttamaan kahdelle riville tilan puutteen vuoksi. Tämä tapa on 

myös epäkäytännöllinen, jos navigaatio linkkejä on paljon, koska ne yleensä asetellaan 

allekkain, jolloin käyttäjä joutuu selaamaan sivustoa alaspäin ennen kuin pääsee käsiksi 

varsinaiseen sisältöön. (Liite 3; Responsive Solutions to Design Menu Navigation in 

Low Resolution Mobile Screens, hakupäivä 29.1.2012.) 

 

Päädyin omassa portfoliossani tähän ratkaisuun, sillä linkkejä sivustolla on kolme. Niin 

sanotun päävalikon kolme linkkiä ovat portfolio, info ja kontakti. Nämä kolme sanaa 

ovat hyvin lyhyitä, eivätkä näin ollen ole ongelmallisia tilansa puolesta ja sen takia säi-

lytinkin linkkien asettelun samalla rivillä. Toimivan ratkaisun saavuttamiseksi päätin 

myös, että navigaatio säilyttää sijaintinsa selaimen yläreunassa, vaikka sivua rullattai-

siin alaspäin. Tällä tavalla taataan käyttäjäystävällinen selaaminen. 

 

Jouduin pienentämään päävalikossa olevien linkkien välejä mobiilinäkymässä tilan 

puutteen vuoksi. Tämä mielestäni, ei kuitenkaan suuresti haittaa sivuston käytettävyyttä 

tai esteettisyyttä. Toisena vaihtoehtona olisi ollut sijoittaa päävalikon linkit allekkain, 

jolloin navigaation korkeus olisi häirinnyt portfoliossa esiintyvien töiden visuaalisuutta. 

En myöskään tällöin olisi voinut säilyttää navigaation kiinteää sijaintia, joka parantaa 

huomattavasti sivuston käytettävyyttä.  

 



24 

On myös yleistä, että mobiililaitteille luodaan omia elementtejä salaamisen helpottami-

seksi, kuten takaisin ylös painike, joka yleensä sijoitetaan sivuston alalaitaan. Tällä pai-

nikkeella päästäisiin takaisin kohtaan jossa navigaatio olisi näkyvillä. Tämän kaltaiselle 

elementille ei teoksessani ollut tarvetta, sillä kuten edellä mainitsin sivustoni navigaatio 

säilyttää paikkansa vaikka sivustolla edettäisiin. 

 

Visuaalisesti navigaatio ratkaisuni on erittäin yksinkertainen. Koin, että on tärkeää si-

vuston harmonia kannalta, että en tekisi navigaatiosta liian visuaalisesti liian näyttävää 

tai raskasta, jolloin se veisi huomiota sivuston pääasiasta, eli portfoliostani. Lisäsin na-

vigaatiooni hieman läpinäkyvyyttä, jolloin navigaation korkeus, ei häiritse selaamista. 

Tämä toi myös pienen visuaalisen lisän teokseeni. Läpinäkyvyys elementeissä onkin 

mukautuvan verkkosuunnittelun yleinen mauste.   

 

Yksi suosituimmista tavoista on tuoda navigaatio ikään kuin sivuston päälle navigaatio 

ikonia painamalla (dropdown). Navigaatio ilmestyy yleensä kevyen animaation saatte-

lemana, joko sivuston ylälaidasta tai reunalta. Tällöin navigaatiolla on koko näyttö käy-

tettävissä ja tämä ratkaisu sopeutuu lähes joka sivustolle. Navigaatio on helposti suljet-

tavissa ja avattavissa. (Responsive Solutions to Design Menu Navigation in Low Reso-

lution Mobile Screens, hakupäivä 29.1.2012.) 

 

Suosituksi tavaksi on noussut niin sanottu metrokäyttöliittymä, joka tukeutuu pitkälti 

ikonien ja suurten nappien käyttöön. Tällaisilla sivustoilla usein aloitussivu on täynnä 

eri kokoisia nappeja, joiden kautta päästään sivustolla eteenpäin. Ongelmana tällaisessa 

ratkaisussa on se, että tätä navigaatioratkaisua ei voida toistaa joka sivulla vaan käyttä-

jällä on yleensä vaihtoehtona ainoastaan palata takaisin aloitussivulle tai liikkua sivus-

tolla kronologisesti. 

 

Olen myös törmännyt ratkaisuihin, joissa tällainen metrokäyttöliittymä tyyppinen navi-

gaatio muuttuu alasivuilla. Tämä voi aiheuttaa hämmennystä osassa käyttäjissä. Metro-

käyttöliittymä toimii joissakin tapauksissa missä sisältöä ei ole paljoa vaan on tarkoitus 

tarjota nopeasti kaikki oleellinen suoraan etusivulla.  
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4.2.4 Muotokieli 

Mukautuvan verkkosuunnittelun myötä on havaittavissa, että verkkosivustojen muoto-

kieli on muovautunut kliinisiksi ja suoralinjaisiksi. Tämä johtuu siitä, että HTML -

koodikielellä on vaikea kirjoittaa esimerkiksi pyöreäreunaisia nappeja niin, että ne säi-

lyttäisivät oikean suhteen ja kohdistuksen. Erityisesti selainten välillä nämä tuottavat 

eriäväisyyksiä. 

 

Olen tutkiessani huomannut, että verkkosivustot ovat ilmoitustaulumaisia. Luodaan si-

sältölaatikko, jota toistetaan aivan kuten postit lappuja ilmoitustaululla. Itselläni tämä 

ajatus toistuu portfolio-osiossa. Tätä laatikkomallia käytetään, koska se muotoutuu hel-

posti eri päätelaitteille. 

 

 

4.2.5 Värit ja rajaukset 

Kun responsiivista sivustoa selataan mobiililaitteella, on käyttäjän vaikea tietää, missä 

menee jonkin osion raja. Näitä rajoja on alettu luomaan visuaalisiksi esimerkiksi aset-

tamalla osio tietyn väriselle alueelle. Näin ollen käyttäjän on helpompi havainnoida, 

missä kohtaa sivua on menossa.  

 

Omassa teoksessani rajasin etusivun info-osion omalla väripinnalla, sillä se oli helposti 

sekoitettavissa kontakti- ja portfolio-osioon. Aluksi mietin infoalueen taustaväriksi jo-

tain kirkasta, mutta päädyin hillitympään ratkaisuun, joka miellyttänee paremmin suu-

rinta osaa kävijöistä. Infoalueen väri on valkoista ja kontakti-osio on hieman tummem-

paa harmaata kuin portfolio osiossa.  

 

Lisäsin kontakti-osion yläreunaan katkoviivallisen rajan selkeyttääkseni entisestään 

sisältöjen raja-alueita. Värien käyttö responsiivisessa web designinssa tukeutuu aikansa 

trendien mukaan. Tämä näkyy myös omassa teoksessani, sillä nyt havaittavissa on haa-

leiden ja hyvin monokromaattista värien käyttöä. (Liite 1.) 

 

Helpottaakseni mobiilikäyttäjien selaamista sivustolla, lisäsin etusivulla esiintyvien töi-

den esittelytekstin jälkeen horisontaalisen viivan. Tämä oli tarpeellinen lisäys, sillä äly-

puhelimella selattaessa työt asettuvat kaikki allekkain jolloin on vaikea erottaa, missä 

menevät yksittäisen työn raja. 
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4.2.6 Fontit 

Käytän omassa työssäni Merriweather -nimistä fonttia, jonka löysin Googlen tarjoamas-

ta Web Fonts -palvelusta. Valitsin kyseisen fontin, koska sitä on helppo lukea eri pääte-

laitteilla. Testasin fontin pöytätietokoneella, tablettietokoneella ja mobiililaitteella. 

 

Palvelun fonttikirjaston käyttö on ilmaista, ja mikä parasta niiden käyttämisestä on tehty 

helppoa. Kyseisellä sivustolla voi testata fonttien näkyvyyttä eri kokoisina ja eri mittai-

silla teksteillä. Fonteista on saatavilla teknistä tietoa kuten latausajat. Rajasin leipäteks-

tin maksimileveydeksi 600 vaakapikseliin, sillä se helpottaa kävijän lukemista, ja se 

myös näytti visuaalisesti kauniilta ja aikakausilehtimäiseltä. 

 

Responsiivisessa verkkosuunnittelussa on havaittavissa fonttien suurten pistekokojen 

käyttöä graafisten elementtien korvikkeena. Esimerkkinä Girls Can -sivusto 

(http://www.girlscan.fi/fi), jossa otsikoista on tehty visuaalisia elementtejä lisäämällä 

niille voimakas taustaväri. 

 

Omassa työssäni käytin myös suurta pistekokoa otsikoinnissa tuomaan lisää visuaali-

suutta ja rajaamaan selkeästi tiettyjä osioita toisistaan. Lisäksi suuri kokoinen fontti on 

helpompi lukea mobiililaitteella. Kappaleet tasasin molempiin reunoihin juuri aikakau-

silehtimäisyyden saavuttamiseksi. 

 

 

4.2.7 Napit 

Sivustollani on tyyliltään kolmenlaisia painikkeita. Ensimmäisenä sivustolle saavuttaes-

sa on päävalikko, jossa on teksti painikkeita, joiden painikealuetta on kasvatettu nor-

maalia isommaksi ja näin painikkeet ovat helposti painettavissa, erityisesti kosketusnäy-

töllä. Pöytätietokoneella hiiren avulla painikkeita on helpompi klikata kun taas sormi ei 

ole niin tarkka kuin hiiri, jolloin painike vaatii enemmän tilaa ympärilleen. Kun kurso-

rin vie painikkeen päälle muuttuu painikkeen tausta valkoiseksi. (Finger-Friendly De-

sign: Ideal Mobile Touchscreen Target Sizes, hakupäivä 15.2.2012; Liite 2.) 

 

Etusivulla olevat kuvat ovat myös linkkejä, joiden kautta pääsee tutustumaan tarkemmin 

referenssiin. Kuvien yhteydessä on referenssin otsikko, joka muuttuu punaiseksi, kun 

siihen vie kursorin päälle. Kuva on linkiksi helppokäyttöinen, sillä se on kookas. 
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Kolmas linkkityyppi on leipätekstin sisältä löytyvät linkit. Esimerkiksi infon minä teks-

ti-osiossa sana leimahdus on linkitetty ja tämä ilmenee sanan alapuolella olevalla viival-

la. Kursorin viedessä sen päälle tekstin värin muuttuu punertavaksi. Leipätekstin linkin 

luominen oli vaikeaa, sillä se ei saanut pompata liikaa silmille, mutta on kuitenkin tär-

keää, että se on havaittavissa muun tekstin joukosta. (Liite 3.) 

 

 

4.3 Yhteenveto 

 

Omassa työssäni havaitsin konkreettisesti, kuinka visuaalisuus muuttui näyttökoon 

muuttuessa. Kuten teoriaosassani kävi ilmi suurimmat ongelmat visuaalisuuden kannal-

ta johtuivat kuvien latausajoista. Jouduin karsimaan kuvien laatua, mutta tilalle nostatin 

kirjasimien visuaalista merkitystä kasvattamalla niiden pistekokoa. Mobiililaitteella 

sivuston kuvat vaikuttavat suuremmilta ja näyttävät paremmilta, koska muu visuaali-

suus ei häiritse yksittäistä kuvaa näyttökoosta johtuen. Oli ilo huomata, että sivusto on 

ulkoasultaan toimiva päätelaitteen näyttökoosta huolimatta. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Päädyin työssäni siihen tulokseen, että verkkosuunnittelun alkuajoista lähtien on ollut 

kyse siitä, kuinka hyvin ajan tekniikka sopeutuu ajan muotiin. Itse mukautuva verkko-

suunnittelu ei ole vaikuttanut suuresti graafisiin elementteihin. Huomasin kuitenkin, että 

mukautuva verkkosuunnittelu on selkeyttänyt verkkosivustojen ulkoasujen yksityiskoh-

tia. 

 

Suunnittelija joutuu haastamaan itseään, silloin kun näyttökoko pienenee ja kuvien käyt-

tö visuaalisina elementteinä vähenee. Hän joutuu luomaan muita ratkaisuja, jotta sivus-

tosta saataisiin edelleen esteettisesti miellyttävä. Itse käytin kirjasimissa suurta pisteko-

koa ja asetin osiot eriväristen taustojen päälle. Tämä vaati suunnitteluvaiheessa enem-

män työtä, mutta se oli kannattavaa, koska sain näin pienenettyä latausaikoja ja samalla 

pystyin säilyttämään sivuston visuaalisuutta.  

 

Tulevaisuudessa responsiivinen verkkosuunnittelu tulee muovautumaan vahvemmaksi 

tavaksi toteuttaa verkkosivustoja, sillä se on kustannustehokasta. Trendiksi muodostu-

nee minimalistinen suunnittelu ja sivustojen applikaatiomaisuus. Sosiaalisen median 

myötä yrityksillä on helppo kanava esitellä toimintaansa. Tästä syystä verkkosivustoilla 

tulee jatkossa olemaan jokin toiminnallinen ominaisuus, joka tukee yrityksen brändiä ja 

tuotetta.  

 

Suurin vaikutus RWD:llä on ollut suunnittelijoihin ja heidän ajatteluunsa, siitä kuinka 

verkkopalvelun pitää toimia eri päätelaitteilla. Olen kuitenkin huomannut, että varsi-

naista radikaalia muutosta saadaan odottaa vielä useita vuosia, sillä suomalaiset suunnit-

telijat ja asiakkaat ovat konservatiivisia verrattuna muuhun maailmaa. 

 

Teokseni näyttää omasta ja useiden kollegoiden mielestä hyvältä, ja käytettävyys on 

toimiva. Olen siis tyytyväinen lopputulokseen. Mielestäni sivusto itsessään toimii hyvä-

nä referenssinä. Olen oppinut suunnittelemaan paremmin mukautuvia verkkosivustoja 

sekä oma näkemykseni asiasta on vahvistunut. RWD on jo täällä, miksi emme hyödyn-

täisi sitä. Olen jatkossa valmiimpi perustelemaan asiakkaalle, miksi verkkosivuston tuli-

si olla mukautuva. 
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Opinnäytetyöni myötä kiinnostukseni heräsi NUI:hin ja verkkosivujen visuaaliseen ke-

hitykseen. Aionkin seurata aktiivistesti tulevia verkkosuunnittelun trendejä ja kehittää 

omaa osaamistani. Seuraava tutkimusaiheeni voisikin liittyä verkkosivustojen käyttöliit-

tymäsuunnitteluun erityisesti mobiililaitteille. Täytyy muistaa kuitenkin se, että suunnit-

telemme sivustoja käyttäjille, emme laitteille. 
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