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1 Johdanto 
 

Opinnäytetyöni koostuu kahdesta osasta: teoriaosuudesta sekä teknisestä toteutukses-

ta. Teoriaosuudessa tarkastelen Joomla!:n (jatkossa Joomla) rakennetta, sen vaati-

muksia sekä kerron lyhyesti Joomlan historiasta. Työni käytännönosuudessa rakennan 

Joomlalla automyyntiportaalin. En käsittele Joomlan asennusta vaan perehdyn Joom-

lan perusasennuksen jälkeiseen vaiheeseen - komponentin asentamiseen sekä käyt-

töönottoon.  

 

Opinnäytetyöni on luonteeltaan kvalitatiivinen ja työni tiedonhankintamenetelmä on 

avoin haastattelu. Valitsin kyseisen menetelmän, koska opinnäytetyöni perustuu asia-

kaslähtöiseen projektiin ja uskon, että avoimen haastattelun kautta saan parhaiten tie-

toa, mitä projektilta odotetaan. Avoin haastattelu antoi minulle myös mahdollisuuden 

kysyä tarkentavat kysymykset luontevasti keskustelun aikana, mikä puolestaan tehosti 

tiedonkeruuta. Tämän lisäksi tutustuin lähdemateriaaleihin sekä nojauduin omaan 

Joomla -kokemukseen.  

 

Valitsin projektin alustaksi Joomlan kolmen isoimman julkaisujärjestelmän suppean 

vertailun tuloksena. Sen lisäksi minulla on siitä laaja kokemus pitkältä ajalta. Olen seu-

rannut Joomlan kehitystä aivan alkumetreiltä lähtien, kokeillut erilaisia Joomlalle val-

mistettuja lisäosia sekä rakentanut Joomlalla useita verkkosivuja. Automyyntiportaalin 

rakentaminen on minulle kuitenkin täysin uusi aihe, joten opinnäytetyön tarkoitus on 

oppia lisää Joomlasta sekä oppia rakentamaan vertikaalimarkkinointiin pohjautuva por-

taali. Projektin ideoijana toimii aviomieheni Jari Vilmunen, joka harrastaa autojen uudel-

leen rakentamista, korjausta sekä myyntiä.  

 

Koen aiheen itselleni tärkeäksi, koska mielestäni vankka julkaisujärjestelmän tuntemus 

nykypäivänä on iso valttikortti. Oman oppimisen lisäksi haluan näyttää Joomlan olevan 

hyvä työkalu ja että Joomlalla pystytään tarvittaessa luomaan myös monimutkaisia 

verkkopalveluita.  

 

Luvussa 2, Kolmen julkaisujärjestelmän vertailu, tuon taulukoiden avulla esille kolmen 

suosituimman julkaisujärjestelmän vahvuudet, heikkoudet sekä tarkastelen, mitä 
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osaamisia kukin julkaisujärjestelmä vaatii. Tässä luvussa valitsen julkaisujärjestelmän, 

jota tulen käyttämään projektissa. 

 

Luvussa 3, Joomla pähkinäkuoressa, tarkastelen Joomlan historiaa, Joomlan rakennet-

ta, peruspakettia sekä vaatimuksia. Kerron myös esimerkkejä tunnetuista yrityksistä, 

jotka ovat toteuttaneet verkkosivunsa Joomlalla. 

 

Luvussa 4, Tapaus: Automyyntiportaali - katsaus projektiin, johdatan lukijan projektiin. 

Kerron projektin tavoitteista sekä tarkastelen kahta isompaa Autosivun kilpailijaa. 

 

Luvussa 5, Sopivan komponentin valinta, tarkastelen projektiin sopivia komponentteja, 

vertailen niiden ominaisuuksia ja lopulta valitsen niistä parhaan. 

 

Luvussa 6, Perusasennuksesta automyyntiportaaliksi, perehdyn aikaisemmassa luvus-

sa valitun komponentin, EXP Autos Pron asentamiseen. 

 

Luvussa 7, Toivelistan täyttäminen, kerron avoimessa haastattelussa kirjattujen vaati-

musten ja toiveiden (Katso luku 4.1) täyttämisestä. 

 

Lopuksi, yhteenvedossa, tarkastelen projektin onnistumista, sen tuomia hyötyjä sekä 

kerron, mitä projektille tapahtuu opinnäytetyön jälkeen. Työssä käsiteltyihin verkkotek-

nologioiden perustermeihin voi tutustua liitteessä 1. 
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2 Kolmen julkaisujärjestelmän vertailu 
 

Wordpress, Joomla ja Drupal ovat kolme suosituinta ilmaista julkaisujärjestelmää, jotka 

kaikki ovat rakennettu PHP ja MySQL -yhdistelmällä. Siitä huolimatta kaikkien kolmen 

ominaisuudet, käyttötarkoitus, helppokäyttöisyys ja joustavuus vaihtelevat merkittäväs-

ti. Tässä luvussa tuon esille jokaisen kolmikkoon kuuluvan julkaisujärjestelmän edut ja 

haitat, jotta sopivan alustan valinta olisi helpompi.  

 
Taulukko 1. Pääasialliset vahvuudet 

Drupal Joomla! Wordpress 

Erittäin joustava Käyttäjäystävällinen Joustava 

Kehittäjäystävällinen Vahva kehitystiimi Valtava plugin -kirjasto 

Erittäin hakukoneystävällinen Runsaasti laajennuksia Käyttäjäystävällinen 

Kapasiteetti tuhansille alasivuille Kapasiteetti kasvattaa 
sivujen määrää Erittäin hakukoneystävällinen 

Kykenee lähes mihin tahansa  Kehittynyt viime aikoina paljon 

Vakaa  Helppo muokata 

 
Taulukko 2. Pääasialliset heikkoudet 

Drupal Joomla! Wordpress 

Monimutkainen Vaatii hieman opettelua Heikohko turvallisuus 

Vaatii vahvaa koodi-osaamista Hakukoneystävällisyys 
vaatii paljon töitä 

Uudemmat päivitykset eivät 
usein ole yhteensopivia vanho-
jen pluginien kanssa. 

Laajennukset yleensä maksul-
lisia Rajattu ACL-tuki 

Kankea perusrunko. Wordpress 
sivut usein tunnistettavissa sa-
manlaisen rakenteen takia. 

Vaatimaton ulkoasu -valikoima  Mahdollisuuksia rajatusti 

  
Lähtökohtaisesti blogialusta, ei 
sovellu laajojen sivustojen moot-
toriksi. 

 

Drupalia voidaan kutsua kaikkien julkaisujärjestelmien esi-isäksi. Kyse on erittäin voi-

makkaasta ja kehittäjäystävällisestä järjestelmästä, jonka valttikortteja ovat pitkälle ke-

hitetty hakukoneystävällisyys, kehittäjäystävällisyys, vakaus ja kapasiteetti kasvaa me-

gakokoiseksi portaaliksi. Tästä syystä Drupal sopii todella hyvin esimerkiksi yritysten 

verkkosivuksi. Drupal vaatii kuitenkin laajaa koodin tuntemusta eikä siitä syystä sovellu 

aloittelijalle. (Powell, 2013.) 
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WordPress on innovatiivinen mini-julkaisujärjestelmä, joka on alun perin kehitetty blogi-

alustaksi. Wordpressin asennus on ohjattu ja melko yksinkertainen. Kyseessä on suo-

situin julkaisujärjestelmä, jolla on rakennettu yhteensä yli 68 miljoonaa. Vaikka kysees-

sä on melko joustava alusta, se ei kuitenkaan sovellu jättikokoisten verkkosivustojen 

moottoriksi sen matalan kapasiteetin vuoksi. Wordpress on loistava valinta pienille yri-

tyksille, jotka haluavat helppokäyttöisen blogijärjestelmän, joka näyttää hyvältä ja mah-

dollistaa monta julkaisijaa. (Mikoluk, 2013.) 

 

Verrattuna Wordpressiin, voi Joomlalla rakentaa huomattavasti vakaamman sivuston, 

mutta toisaalta myös vaatii hieman enemmän perehtymistä järjestelmään sekä tietä-

mystä koodista. Joomlalla pystytään toteuttamaan laajojakin verkkosivuja, jopa verkko-

kauppoja.  

 

Automyyntiportaalin alustaksi valitsin kultaisen keskitien - Joomlan, joka on joustava ja 

mahdollistaa pienelläkin koodin tuntemuksella massiivisen portaalin rakentamisen. Va-

lintaani vahvistaa myös aikaisempi Joomlan tuntemus, jota pystyn soveltamaan opin-

näytetyöni käytännönosuudessa. Jonkin verran olen törmännyt käsitykseen, että Joom-

lan tietoturva on heikolla tasolla. Itselläni on kokemuksia sivustoihin hyökkäyksistä ai-

noastaan Joomlan 1.5 versioiden kanssa. Joomlan uusimpien versioiden kanssa en ole 

joutunut kertaakaan korjaamaan hyökkäyksistä aiheutuneita vahinkoja. Uskon vakaasti, 

ettei Joomlan tietoturva ole nykypäivänä lainkaan poikkeuksellisen heikko. Sain siihen 

vahvistusta lukemalla Jyrki Haapamäen opinnäytetyön, jonka nimeksi oli Joomla!:n 

tietoturva. 

3 Joomla pähkinäkuoressa 
 

Joomla on avoimeen lähdekoodiin (Open Source) perustuva sisällönhallintajärjestelmä, 

joka pohjautuu Mambo-ohjelmaan ja jonka kehitystyöstä vastaa sama tiimi, joka vastasi 

Mambon kehityksestä elokuuhun 2005 saakka. Tuolloin nykyisen Joomlan kehitystiimi 

erosi Mambo-projektista, koska kävi ilmi, että Mambo-koodin tekijänoikeudet omistavan 

Miro International oli kaupallistamassa Mamboa omaa etuaan tavoitellen. Kehittäjätiimi 

ei hyväksynyt tilannetta ja päätti perustaa uuden projektin, jonka nimeksi tuli myöhem-

min Joomla. (Hutchinson, 2010, 1-2.)  

 

Joomlan ensimmäinen versio (Joomla! 1.5) julkaistiin 22.tammikuuta 2008 (Joomla! 

Documentation, 2013a). Nykyisin Joomla on yksi maailman suosituimmista ja vakaim-
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mista julkaisujärjestelmistä. Joomlaa on palkittu jo kolme kertaa kansainvälisessä ää-

nestyksessä ”OpenSource CMS Awardilla” parhaampana avoimen lähdekoodin cms-

järjestelmänä, viimeksi syksyllä 2011 (Joomla, 2013a). 

 

Vaikkakin en opinnäytetyössäni perehdy Joomlan asennukseen, haluaisin silti mainita, 

ettei Joomlan asennus ole suinkaan tähtitiedettä, vaan kyse on hyvin yksinkertaisesta 

toimenpiteestä. Joomla asennetaan verkkopalvelimelle ja www-sivujen sisällöt viedään 

tietokantoihin. Asennus on helppoa – tiedostot siirretään esimerkiksi jollakin FTP-

ohjelmalla  palvelimelle, tietokantataulukoita varten luodaan tietokanta ja lisätään siihen 

käyttäjä. Kaiken muun tekee Joomla ja tästä eteenpäin asennus tapahtuukin suoraan 

selaimessa, jossa syötetään Joomlan asennuskomponentille tarvittavat tiedot ja kytke-

tään Joomla jo luotuun tietokantaan. Tämän jälkeen Joomla luo itse kaikki tarvittavat 

taulut, jonka jälkeen asennustiedostot poistetaan turvallisuussyistä. 

 

Joomlan käyttöliittymä on suunniteltu erittäin käyttäjäystävälliseksi – vaikka verkkosi-

vun luominen Joomlalla saattaakin olla monimutkaista, Joomlalla luodun sivuston päi-

vittäminen on erittäin helppoa. Sisällön päivittäminen on miltei yhtä helppoa kuin säh-

köpostin lähettäminen. Joomlan ylläpitoliittymää käytetään selaimen avulla, jossa luo-

daan uusia sivuja sekä lisätään tekstiä ja kuvia. Tekstit ja kuvat tallentuvat tietokantoi-

hin, eivät erillisiin tiedostoihin ja kun www-sivustoa käytetään, Joomla noutaa tekstit 

tietokannasta (Joomla.fi, 2011). 

 

Tällä hetkellä viimeisin vakaaksi todettu Joomlan versio on 2.5.x, jota tulen käyttämään 

myös kyseisen projektin alustana.  

 
Taulukko 3. Joomla 2.5.x vaatimukset. 

Ohjelmisto Suositus Minimi 

PHP 5.3 + 5.2.4 + 

MySQL 5.0.4 + 5.0.4 + 

Apache (sis. Mod_mysql, mod_xml, mod_zlib) 2.x + 2.x +  

Nginx 1.1 1.0 

Microsoft IIS 7 7 
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Yllä olevasta taulukosta käy ilmi, mitä perusominaisuuksia palvelimelta vaaditaan, jotta 

Joomlan käyttö olisi mahdollista. Riippuen Joomlan laajennuksista eli komponenteista, 

saattaa mahdollisia palvelimen ohjelmistovaatimuksia lisääntyä. 

 

3.1 Joomla on ohjelmoitu modulaarisesti 

 

Joomla on ohjelmoitu modulaarisesti. Modulaarisessa ohjelmoinnissa ohjelma jaetaan 

osiin, jotka pyritään tekemään lyhyiksi ja yksinkertaisiksi. Tämän ansiosta ohjelman 

rakennetta on helpompi ymmärtää, muokata ja laajentaa (EVTEK, 2013). Joomlan ra-

kenne on jaettu viiteen selkeään osaan. Seuraavaksi kerron tarkemmin, millaisista 

osista Joomla koostuu. 

 

3.1.1 Komponentit (components) 
 

Komponentit ovat Joomlan varsinainen ohjelmisto. Jos kuvitellaan Joomla tietokoneen 

käyttöjärjestelmäksi, niin komponentit voisivat siinä tapauksessa olla tietokoneen sovel-

luksia. Komponentin sisältö ladataan näkyviin aina navigaation kautta, minkä jälkeen 

sisältö ilmestyy yleensä Joomlan sivupohjan sisältöosioon (mainbody/content area). 

Joomlan perusasennuksessa tulee mukana muun muassa seuraavat komponentit: 

mainospalkit, uutissyötteet ja yhteystiedot. 

 

3.1.2 Sivupohjat (templates) 
 

Sivupohja määrittelee, miltä sivusto näyttää julkisessa tai ylläpitoliittymässä ja siinä 

määritellään sekä visuaalinen ulkonäkö että käytettävissä olevat moduulipaikat. Joom-

lalla tehdyn verkkosivun ulkoasuun liittyvät tiedostot sijaitsevat root/template –

kansiossa,  joka sisältää vähintään index.php, templateDetails.xml, templa-

te_thumbnail.png tiedostoja sekä images, html ja css kansioita. TemplateDetails tie-

dosto sisältää listauksen moduulinimistä, meta-tietoja sekä ulkoasun asennus- ja huol-

totiedot. (Joomla! Documentation, 2013b.) Index.php -tiedosto on Joomlan ydin. Se 

koostuu nimensä mukaisesti php -koodista ja sisältää muuttumattomana tietoa moduu-

lipaikoista sekä komponenttiosiosta.  

 

Haluttu sivupohja otetaan käyttöön sivupohjien hallintapaneelin kautta. Sivupohjien 

hallintapaneelissa on kaksi välilehteä: sivupohjat ja tyylit. Sivupohjat -välilehdeltä voi-
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daan tarkastella sekä muokata asennettujen sivupohjien lähdekoodia ja tyylitiedostoja. 

Sivupohjia voidaan ottaa käyttöön aktivoimalla Oletus –kentässä sivupohjan nimen 

kohdalle keltainen tähti.  

 

Seuraavassa kuvassa (Kuva 1) voidaan nähdä kaikki sivustolle asennetut tyylit ja sa-

malla nähdään, onko tyyli otettu käyttöön julkisella puolella vai ylläpitoliittymässä. Tyyli 

otetaan käyttöön yksinkertaisesti painamalla harmaata tähteä. Keltainen tähti symboli-

soi tällä hetkellä käytettäviä tyylejä. 

 
Kuvio 1. Tyylit –välilehti 

 

3.1.3 Moduulit (modules) 

 

Moduulit voivat toimia yksin tai tietyn komponentin lisäosana ja niiden asetukset sekä 

aktivointi tehdään ylläpitoliittymässä moduulien hallintapaneelin kautta. Moduulien teh-

tävä on laajentaa Joomlan toimintaa pienillä sisältöalueilla, esimerkiksi moduuli voi 

näyttää osan komponentissa määritellystä sisällöstä, vaikka viimeisimmät uutiset taikka 

Google-kartan. Moduulit ladataan niille tarkoitetuille alueille, joita kutsutaan moduuli-

paikoiksi (module positions). Moduulipaikkojen nimiä, määrää eikä sijaintia ole rajoitet-

tu, vaan ne riippuvat täysin sivustolle asennetusta tyylistä.  
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Kuvio 2. Front-End sivupohjan moduulipaikat 

Kuvio 2 avulla voidaan helposti hahmotella Joomlan rakenne. Sinisellä merkityt alueet 

ovat moduulipaikkoja, joiden sijainnit ovat määriteltyjä sivupohjassa. Moduulit voidaan 

ylläpitoliittymän kautta ladata näkyviin mihin tahansa moduulipaikkaan. Ylläpitoliittymän 

kautta voidaan myös määritellä, halutaanko, että tietty moduuli on näkyvissä koko 

verkkosivulla vaiko vain tietyissä osioissa. Esimerkiksi Google-kartta voisi olla näkyvis-

sä kyseisen sivupohjan user8 -nimisellä paikalla ja ainoastaan yhteystiedot –alasivulla.  

 

Moduulien konfigurointi tapahtuu ylläpitoliittymässä, jossa moduulin konfigurointinäky-

mä koostuu moduulista riippuen kahdesta tai useammasta osiosta. Tiedot ja Valikon 

määrittäminen ovat aina kiinteänä mukana jokaisessa moduulissa. Tiedot -osiossa an-

netaan moduulille nimi ja määritellään samalla, näkyykö nimi julkisesti. Moduuli ilmes-

tyy näkyviin kohdassa Asema määriteltyyn paikkaan. Tässä tapauksessa asemassa, eli 

paikassa nimeltään Cart. Tiedot -osiossa määritellään myös, onko moduuli julkaistu vai 

passiivinen, näkyykö moduuli kaikille, vain rekisteröityneille vaiko vain ylläpitäjille. Mää-

ritettävissä ovat myös julkaisukausi sekä vaihtoehtoisesti kieli. Viimeiseksi mainittu 

asetus on erittäin hyödyllinen, jos sivusto on monikielinen. Tämän kielivalinnan avulla 

voidaan määritellä, näkyykö kyseinen moduuli kaikilla kielillä vaiko esimerkiksi vain 

suomenkielisellä versiolla. 
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Kuvio 3. Konfiguroinnin Tiedot -osio 

Toinen kiinteä osio on navigaatio, jonka avulla voidaan määritellä, millä alasivuilla ky-

seinen moduuli näkyy. Alla olevassa kuvakaappauksessa (Kuvio 4) näkyy, että sivus-

tolla on käytössä yhteensä kaksi navigaatiota: Main Menu ja usermenu. Tässä tapauk-

sessa moduuli on näkyvissä jokaisella Main Menu -alasivulla. Tämän valikon avulla 

saadaan sivustosta joustava. Jos esimerkiksi halutaan, että GoogleMap olisi näkyvissä 

ainoastaan alasivulla Ota yhteyttä, meidän tulisi jättää ruksi ainoastaan kyseisen navi-

gaation valikkoon.  
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Kuvio 4. Konfiguroinnin Valikon määrittäminen –osio 

 

3.1.4 Liitännäiset (plug-In) 
 

Plug-In eli liitännäinen on pieni toiminnallinen laajennus, joka käsittelee siihen liittyvää 

Joomlan sisältöä ennen sen näyttämistä sisältöalueella. Liitännäiset toimivat ikään kuin 

apujoukkoina koko systeemin taustalla ja pitävät huolta, että moduulien sekä kompo-

nenttien kaikki osat toimivat odotusten mukaisesti. Aikaisempaa esimerkkiä jatkaen: jos 

Joomla olisi tietokoneen käyttöjärjestelmä ja komponentti ohjelma, niin liitännäistä voisi 

verrata ajuriin. 

 

Liitännäisiä käytetään merkitsemällä sisältötekstiin ennalta määrättyjä kutsuja, kuten 

{mospagebreak} tai {mosimage}, tai ne voivat toimia itsenäisesti (esim. searchbot). 

Useat komponentit vaativat toimiakseen liitännäisen tai useitakin. Joomlassa on useita 

vakioliitännäisiä, joita ilman se ei toimi. (Kankaanperä 2011.) 



 

   

 

     

11 

 

3.1.5 Kielitiedostot 

 

Kielitiedostojen avulla pystytään kääntämään Joomla tai sen komponentti toiselle kie-

lelle. Oletuskieli määritellään sekä sivustolle että ylläpitoliittymään kielten hallinta-

paneelin kautta, jossa asennettu -välilehdeltä löytyy lista Joomlaan asennetuista kielis-

tä. Asennettujen kielten listasta käy muun muassa ilmi, onko kyseessä sivustoon vaiko 

ylläpitoliittymään kohdistuvasta kielitiedostosta, sekä kuka on kielitiedoston kirjoittanut 

ja milloin. Samalla sivustolla voi olla monta aktiivista kieltä mutta ainoastaan yksi ole-

tuskieli. Oletuskieli valitaan painamalla harmaata tähteä toivotun kielen kohdalla. 

 

 
Kuvio 5. Lista asennetuista kielistä 

 

Vaikka oletuskieleksi onkin kuvan mukaan valittu suomi, eivät kaikki komponentit vält-

tämättä näy valitulla kielellä. Erikseen asennetut komponentit, eli komponentit, jotka 

eivät kuulu Joomlan perusasennukseen, ovat oletuksena usein englanniksi ja näin ol-

len tarvitsevat komponenttikohtaisen kielitiedoston asennuksen. 

 

3.2 Joomlan peruspaketti 
 

Vaikkakin Joomlan laajennuksia on saatavilla tuhansia, on Joomlan peruspaketti pyritty 

pitämään kompaktina, mutta silti riittävän monipuolisena. Jo pelkästään perusasennus 

mahdollistaa yksinkertaisen mutta tehokkaan verkkosivun luomisen.  

 

Joomlan 2.5 peruspakettiin kuuluvat muun muassa seuraavat laajennukset:  

• Artikkelit, niiden hallinta ja ryhmittely 

• Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta 

• Media-tiedostojen hallinta (esim. kuvat) 
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• Monikielisyys ja kielten hallinta 

• Bannerit ja niiden hallinta, klikkausten ja näyttöjen seuranta 

• Yhteystiedot ja niiden hallinta 

• Kyselyt ja niiden hallinta 

• SEO eli hakukoneoptimointi (Voidaan määritellä jokaiselle alasivulle erikseen)  

• Hakutoiminto Joomlan sisältöön 

• Uutisvirrat (RSS) 

• Ylläpidon tukitoiminto (Ohjeet ylläpitäjälle sekä ilmoitukset uusista päivityksistä) 

• Ulkoasut 

 

Joomlan perusasennusta pystyy helposti laajentamaan erilaisilla lisäosilla. Lisäosia, 

sekä maksullisia että ilmaisia löytyy runsaasti ja moneen tarkoitukseen, kuten esimer-

kiksi interaktiivisuutta lisäävät blogijärjestelmät, keskustelufoorumit, kuvagalleriat ja 

verkkokauppatoiminnot.  

 

Joomla ei rajoita julkaistavien sivujen määrää, vaan rakenteensa johdosta kyseessä on 

erittäin joustava sisällönhallintajärjestelmä, joka kasvaa muuttuvien tarpeiden mukai-

sesti rajattomasti. Mikäli sopivaa lisäosaa ei löydy Joomlan omasta valikoimasta (ex-

tensions.joomla.org), voidaan erilaisten siltauksien avulla saavuttaa yhteensopivuus 

myös ulkopuolisten ohjelmistojen kanssa, vaikkapa Wordpress-blogijärjestelmän kans-

sa.  

 

3.3 Mihin Joomlaa voidaan käyttää? 
 

Joomlaa käytetään monipuolisesti kaikkialla maailmassa kaiken kokoisten ja kaiken 

muotoisten verkkosivujen peruspilarina. Yksityishenkilöille ja pienille yhteisöille, kuten 

esimerkiksi yhdistyksille Joomla on erittäin kustannustehokas verkkoviestinnän väline. 

Joomlan loputtoman muokattavuuden ansiosta se antaa isommillekin yhteisöille ja yri-

tyksille rajattomat mahdollisuudet luoda kustannustehokkaasti ammattimaiset ja laa-

dukkaat verkkosivut tai verkkojulkaisun. Tunnetuimpia yrityksiä, joiden verkkosivut poh-

jautuvat Joomlaan ovat esimerkiksi Peugeot, Savoy Hotel, Voice ja Taideteollinen Kor-

keakoulu (taik.fi). (Digitoimisto KWD Digital, 2013.) 

 

Erityisesti Joomla sopii sivustoille, joilla ylläpitoa ja sisällöntuottamista halutaan tai on 

pakko jakaa useamman henkilön kesken. Joomlalla tehdyn sivuston päivitysvastuun 
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voi hajauttaa rajattomalle määrälle henkilöille ja tarvittaessa pystytään heille jokaiselle 

määrittelemään omat erilliset oikeudet. Näin pystytään jakamaan ja rajaamaan eri päi-

vitystehtäviä eri henkilöille pienentäen samalla mahdollista virhemarginaalia. (Joomla!, 

2013b.) 

4 Tapaus: Automyyntiportaali – katsaus projektiin 
 

Tämän opinnäytetyön teknisen osuuden avulla otan käytännön kokemuksen kautta 

selvää soveltuuko Joomla ”Person to Person” -tyyppisen automyyntiportaalin alustaksi, 

jossa myyjinä toimivat pääasiassa yksityiset henkilöt. Tarkoitus on luoda opinnäytetyön 

aikana automyyntiportaali, joka vastaa ennalta määriteltyjä ominaisuuksia ja jonka 

ideoijana toimii aviomieheni Jari Vilmunen. 

 

4.1 Projektin tavoitteet 

 

Projektin tavoitteena on tuottaa Jari Vilmuselle hänen toiveitaan vastaava automyynti-

portaali, joka palvelisi ensisijaisesti hänen toimintaansa tarjoamalla samalla ilmoitta-

mismahdollisuuden myös muille ajoneuvoja myyville yksityisille ja yrityksille. Tarkoitus 

ei ole kilpailla megakokoisten automyyntiportaalien kanssa eikä tulla saman tien sellai-

seksi, vaan kyseessä on pikemminkin sekoitus yhden autoliikkeen omistamasta myyn-

tipalstasta ja isohkosta automyyntiin keskittyvästä portaalista. 

 

Listasin avoimen haastattelun kautta kerätyt ominaisuudet kahteen taulukkoon, joissa 

molemmissa on tietoa halutuista ominaisuuksista sekä kolmesta eri käyttäjäryhmästä: 

vieras, yksityinen rekisteröitynyt käyttäjä sekä rekisteröitynyt yrityskäyttäjä.  

 
Taulukko 4. Vaaditut ominaisuudet 

Vaaditut ominaisuudet Ylläpito Vieras Yksityinen 
myyjä Yritys 

Myynti-ilmoitusten selaaminen + + + + 

Ominaisuuteen perustuva haku (esim. väri) + + + + 

Etäisyyteen kohdistuva haku + + + + 

Ilmoitusten lisääminen + - + + 

Voimassaolevien ilmoitusten maksimimäärä  - 3 NaN 

Ilmoitusten/ajoneuvon lisääminen suosikkilistalle + - + + 
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Oman ilmoituksen muokkaus + - + + 

Oman ilmoituksen korostaminen + - + + 

Kerro kaverille painike + + + + 

Viestin lähetys myyjälle suoraan ilmoituksesta  + + + 

Madollisuus lisätä ajoneuvotyyppejä / kategorioita +    

Yleisiä vaadittuja ominaisuuksia  

Klikkausten laskuri / Ilmoituksen kateselumäärä     

 
Taulukko 5. Toivotut ominaisuudet 

Toivotut ominaisuus Vieras Yksityinen  
käyttäjä Yritys 

Automatisoitu profiililaajennus (Silver / Gold ) - - + 

Oman alidomainin luomisen mahdollisuus - - + 

Ilmoitus sähköpostiin, jos ilmoitus alkaa vanhenemaan - + + 

Yleisiä toivottuja ominaisuuksia  

Google Map API    

Mobiililaitteen tuki    

Automaattinen kuvakokomuunnin    

 

Tavoitteena on saada sivustolle kaksi eri käyttäjäryhmää: yksityiset henkilöt ja yritykset, 

joista molemmista löytyy sekä ostajia että myyjiä. Myynnissä olevia autoja pääsevät 

selailemaan kaikki riippumatta siitä, onko kävijällä käyttäjätiliä Autosivulla vai ei. Auto-

sivun käyttöliittymän tulisi olla mahdollisimman helppo, jotta kävijät löytäisivät sopivan 

ilmoituksen tarkkojenkin vaatimusten avulla. Erityisesti panostetaan haun monipuoli-

suuteen. Kävijän on pystyttävä löytämään ajoneuvo monella eri hakukriteerillä sekä 

esimerkiksi tietyn säteen alueelta. Lisäksi rekisteröitynyt kävijä pystyy lisäämään ilmoi-

tuksia suosikkilistalle ja halutessaan vertailla ilmoituksia keskenään. 

 

Myydäkseen autoja kävijän tulee rekisteröityä sivustolle ja ilmoittaa, toimiiko hän yksi-

tyisenä henkilönä vai yrityksenä. Rekisteröityneet käyttäjät ovat jaettu kolmeen eri 

luokkaan, joiden nimet päätetään myöhemmin. Tarkoituksena on erottaa peruskäyttäjät 

ja laajennetut käyttäjätilit toisistaan sekä luoda niille eri mahdollisuuksia. Yksityisille 

henkilöille eli peruskäyttäjille palvelu tulee olemaan ilmainen aina kolmeen aktiiviseen 

ilmoitukseen asti. Maksulliset, laajennetut käyttäjätilit tulevat olemaan lähinnä yrityksille 

suunnattuja. 
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Halutessaan yrityskäyttäjäksi yrityksen tulee tehdä määräaikainen sopimus Autosivun 

kanssa. Autosivun tulisi olla niin pitkälle automatisoitu, että se kykenee automaattisesti 

seuraamaan yritysten sopimusten voimassaoloaikoja. Yrityskäyttäjä pystyy lisäämään 

ilmoituksia rajattomasti ja hänen on saatava halutessaan liittää ilmoitukseen oma logo 

sekä liikkeen tiedot. 

 

4.2 Benchmarkkaus 
 

Asiakkaalla ei ole fyysistä toimipistettä eikä varsinaista fyysistä autoliikettä, vaan kaikki 

toiminta tapahtuu Internetin välityksellä. Joten kohderyhmä ei ole alueriippuvainen, 

vaan Autosivun kohderyhmään kuuluvat kaikki aikuisiässä olevat henkilöt koko Suo-

mesta, jotka ovat kiinnostunut autokaupasta. Näin ollen kilpailijoiksi ei lasketa yksittäis-

ten autoliikkeiden omia verkkosivuja, joissa saatetaan myös myydä autoja. Autosivun 

kilpailijat ovat isot automyyntiin keskittyvät portaalit, joiden toimintaa ei ole rajattu tietyn 

maantieteellisen alueen sisälle ja jossa myydään useamman liikkeen tai yksityisen 

henkilön ajoneuvoja. Merkittävät kilpailijat ovat tällä hetkellä Nettiauto.com ja  

Autotalli.com. 

 

Tässä kappaleessa tarkastelen edellä mainittujen portaalien elementtejä ja päättelen, 

mitkä moduulit ovat keskeisiä automyyntiportaaleille. Saatujen tietojen avulla pystyn 

ehkä paremmin päättämään moduulien sijainnit sekä kiinnittämään enemmän huomiota 

siihen, mitä moduuleita kannattaa aktivoida ja onko Jarilta jäänyt jokin keskeinen omi-

naisuus huomaamatta. 

4.2.1 Nettiauto.com 
 

Nettiauton rakenne on jaettu kolmeen palstaan. Sivuston yläosaan on sijoitettu yrityk-

sen logo sekä valikko. Vasemmassa palkissa on faktatietoa yrityksestä sekä tilaa mai-

noksille. Oikeassa palkissa ovat kaksi erillistä hakuvaihtoehtoa sekä autotyyppeihin 

perustuvat linkit, jotka johdattavat käyttäjän tietyntyyppisiin ilmoituksiin. Sivuston ala-

osaan on sijoitettu yritykseen liittyvät tiedot ja linkit. Etusivulla on varsinaisessa sisältö-

osassa nostetut ilmoitukset sekä artikkelit. Alasivuilla on sisältöosaan sijoitettu myynti-

ilmoituksen sisältö.  
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Kuvio 6. Nettiauton etusivu, jossa näkyy sivun rakenne ja myynti-ilmoitus -alasivu 

 

Olen ottanut Nettiauto.com -sivustosta kaksi kuvankaappausta. Toisessa on näkyvissä 

etusivu ja toisessa näkymä, kun myynti-ilmoitus on avattu. Kuvan avulla pystytään nä-

kemään, mitkä osiot on näkyvissä ainoastaan etusivulla ja mitkä osiot kulkevat mukana 

myös alasivuilla. Alla olevan kuvan avulla voidaan todeta, että kiinteitä moduuleita ovat 

yrityksen logo, navigaatio, kehote kirjautumiseen, kehote jättämään ilmoitus, hakumah-

dollisuudet, oikeassa palkissa olevat linkit ilmoituksiin tyypeittäin sekä sivuston footer 

eli alaosa.  

 

Sivustolla on panostettu hakumahdollisuuksiin sekä mainostiloihin. Mainostilat ovat 

jopa saaneet sivuston parhaat paikat, jotka ovat sivuston yläosa, vasen laita sekä ilmoi-

tuksen keski- ja alaosa. En huomaa aluetta, johon olisi listattu uusimpia ilmoituksia 
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vaan kaikki etusivulla olevat ilmoitukset ovat korostettuja ilmoituksia, toisin sanoen 

maksullisia ilmoituksia. 

 

4.2.2 Autotalli.com 

 

Autotallin ulkoasu on jaettu selkeästi kahteen palstaan. Etusivulla näkyvät mainosten 

lisäksi yrityksen logo, valikko, kirjautumiskenttä, hakumahdollisuus, kaksi erillistä ver-

siota nostetuista ilmoituksista sekä artikkeleita. Kiinteitä sisällöitä ovat yrityksen logo, 

kirjautumiskenttä sekä alaosa. Myöskään Autotallissa ei ole varattu tilaa uusille ilmoi-

tuksille (Katso kuvio 7). 

 

Vertailun tuloksena voidaan päätellä, että keskeisemmät, automyyntiportaaleille omi-

naiset moduulit ovat sisällettynä myös Autosivulle:  

• Valikko 

• Kirjautuminen asiakastiliin 

• Hakutoiminnot 

• Nostetut ilmoitukset 

• Mainospalkit 
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Kuvio 7. Autotallin etusivu ja alasivu 

 

Merkittäväksi eroavaisuudeksi molempaan kilpailijaan tulee pelkän myynnin sijasta 

olemaan ajoneuvon vuokrausmahdollisuus sisäänrakennetun varausjärjestelmän kans-

sa. Vaikka Nettiautossa onkin olemassa erillinen vuokrausosio, se koostuu asuntoauto-

jen vuokrausilmoituksista ja yhteystiedoista. Autosivulla vuokraus pohjautuu varausjär-

jestelmään, jossa kävijä näkee suoraan kalenterista vapaana olevat ajankohdat sekä 

pystyy tarvittaessa valitsemaan ajoneuvoon lisävarusteita kuten esimerkiksi navigaatto-

rin. 
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Lisäpalveluna yrityksille tulee olemaan oma alasivu omalla alidomainilla, esimerkiksi 

liike.autosivu.fi. Tämä on kustannustehokas vaihtoehto pienille autoliikkeille, joilla ei ole 

aikaa tai resursseja oman verkkosivun luomiseen. Tämän lisäpalvelun käyttöönotto ei 

kuitenkaan ehdi valmistumaan opinnäytetyön aikana, joten sitä en erikseen tarkastele. 

5 Sopivan komponentin valinta 
 

Viralliset, Joomlalle rakennetut moduulit ja komponentit löytyvät osoitteesta  

extensions.joomla.com. Autoaiheisia, vertikaalimarkkinointiin tarkoitettuja komponentte-

ja löytyy yhteensä 10 kappaletta. Tässä luvussa otan selvää, mikä niistä soveltuu pal-

velemaan kaikista parhaiden juuri kyseistä projektia. 

 

Joomlasta on lähiaikoina tulossa kokonaan uusi versio Joomla 3.x, jonka jälkeen versi-

on 2.5.x tuki lopetetaan tietyn ajan kuluessa. Itse asiassa kehittäjille tarkoitettu Joomla 

3 onkin jo julkaistu, mutta koska se ei ole vielä täysin vakaa, päätin rakentaa tämän 

projektin Joomla 2.5 päälle. Työskentelyssäni otan kuitenkin huomioon pian saapuvan 

päivitysvaiheen ja tästä johtuen päätin tarjonnasta karsia heti pois komponentit, jotka 

eivät ole toistaiseksi yhteensopivia Joomlan uusimman version kanssa. Karsinnan jäl-

keen listalleni jäi kolme komponenttia: RD-Autos Single Dealer, JS Autoz ja EXP Auto. 

 

5.1 Katsaus RD-Autos Single Dealer nimiseen komponenttivaihtoehtoon 
 

Kyseinen komponentti tukee ilmoituksia ainoastaan yhdeltä myyjältä eikä komponentis-

ta löydy kielitiedostoja. Tästä syystä komponentin kääntäminen suomen kielelle on 

todella hankalaa eikä komponentti sovellu projektin käyttöön. Koska komponentti mah-

dollistaa ilmoitusten laittamisen ainoastaan yhdeltä myyjältä, suosittelen komponenttia 

pienille autoliikkeille, jotka ovat kiinnostuneita julkaisemaan ainoastaan omia ilmoituk-

sia. Komponentista löytyy myös montaa myyjää tukeva PRO versio, joka ei kuitenkaan 

ole vielä yhteensopiva uusimman Joomlan kanssa ja tästä syystä ei sovellu Autosivun 

käyttöön laisinkaan. (RD-Media, 2013.) 

 

5.2 Katsaus JS Autoz nimiseen komponenttivaihtoehtoon 
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Komponentti on päivitetty yhteensopivaksi myös uusimman Joomlan kanssa sekä si-

sältää laajan valikoiman ominaisuuksia. Palautteen mukaan komponentin frontend -

puoli saisi kuitenkin olla enemmän muokattavissa. Tähän ehkä vaikuttaa komponenttiin 

liittyvien moduuleiden vähäinen valinta. Komponentista on olemassa sekä ilmaisversio 

että laajennettu version. Lisäksi valmistaja kertoo, että komponentille on olemassa 14 

ilmaista moduulia, 12 ilmaista liitännäistä sekä 8 komponenttia tukevaa ilmaista ulko-

asua. (Buruj Solutions, 2013.)  

 

Taulukossa 6 vertailen keskenään ilmaista ja maksullista versiota. Viitaten lukuun 4.1 

käy ilmi, että komponentin maksullinen versio sopii Autosivun käyttöön erittäin hyvin 

sillä komponentin maksullinen versio kattaa hyvin Jarin toivomat ominaisuudet.  

 
Taulukko 6. Vertailussa JS Autoz ilmainen ja maksullinen versio. 

Ominaisuudet Ilmainen versio Laajennettu versio 

Vierailija / Käyttäjä voi lisätä ilmoitusta + + 

Rajaton määrä ilmoituksia ja kuvia + + 

Automaattinen kuvankoko + + 

Google Map API + + 

Hakumahdollisuus, myös tietyltä säteeltä + + 

YouTube -tuki + + 

Ajoneuvon META-tiedot hakukoneita varten + + 

Monen rahayksikön käyttö + + 

Ajoneuvon pikakatselu + + 

Klikkausten laskuri + + 

Myyntihinnan näyttäminen ilmoituksessa + + 

Hakukoneystävälliset URL-osoitteet + + 

Kenttien järjestyksen muuttaminen + + 

Sähköpostien ulkoasun muokkaaminen + + 

CAPTCHA / roskapostitorjunta + + 

Tilastot - + 

Maksuterminaalinen käyttäminen - + 

Kerro kaverille -painike - + 
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Ilmoituksien korostaminen - + 

Ilmoituksen muokkausmahdollisuus - + 

Suosikkilista - + 

Cron Job - + 

RSS Feed -tuki - + 

Viestin lähetys suoraan ilmoituksessa - + 

Ajoneuvojen vertailu - + 

Google AdSense - + 

Copyrightin piilottaminen - + 

 

5.3 Katsaus EXP Autos Pro nimiseen komponenttivaihtoehtoon 

 

EXP Autos Pro on saanut paljon ja erittäin hyvää palautetta ja sitä kehutaankin par-

haaksi komponentiksi ajoneuvojen myyntitarkoitukseen. Komponentin mahdollistaman 

kahdensadan erilaisen asetuksen ansiosta EXP Auto on varsin hyvin muokattavissa ja 

sen ominaisuuksien lista on erittäin laaja. Lisäksi EXP Autos Pro tarjoaa 31 kompo-

nenttiin liittyvää moduulia, SEF-tuen sekä luotto-laskimen osamaksua varten. (EXP 

Team, 2013.) Olen koonnut taulukkoon 7 komponentin tärkeimmät  ominaisuudet. Tau-

lukon tiedot ovat peräisin EXP Autos Pro viralliselta verkkosivulta 

 
Taulukko 7. EXP Autos Pro ominaisuudet 

Ominaisuus Kävijä Admin 

Ilmoituksen lisääminen, muokkaaminen, laajentaminen + + 

Kuvien lataaminen ja tallentaminen ZIP-muodossa +  

Mobiililaitteen tuki +  

Sähköpostiviesti omaan ilmoitukseen kohdistuvista muutoksista +  

Mahdollisuus lisätä kuvaus jokaiseen kuvaan +  

Automaattinen kuvakoko + + 

Mahdollisuus korostaa ilmoituksia (top, commercial, special) +  

Lisätä ilmoituksia suosikkilistalle ja vertailla ilmoituksia keskenään +  

Luokkien, alaluokkien ja kategorioiden lisääminen rajattomasti  + 
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Käyttäjäryhmien lisääminen rajattomasti + ryhmäkohtaiset asetukset  + 

Mahdollisuus lisätä ehtoja (uusi, rikki, käytetty)  + 

Mahdollisuus lisätä kenttiä: maa, malli, merkki, tyyppi, väri…  + 

Mahdollisuus määrittää mitä kenttää missä ryhmässä käytetään  + 

Kyky sallia ja kieltää ilmoitusten laajennus  + 

Kyky sallia ja kieltää automaattinen ilmoitusten vanhentuminen  + 

Kyky määrittää ilmoitusten ja laajennusten voimassaoloaika  + 

Mahdollisuus julkaista ilmoitukset heti tai tarkistuksen jälkeen  + 

Kyky asettaa ilmoituksen tyyppi (käyttäjä ostaa tyypin) + + 

Rajaton määrä rahayksikköjä ja kieliä  + 

 

5.4 Kahden komponentin vertaus 

 

JS Autoz:n eduksi voi laskea komponentin mukaan tulevat 8 ilmaista ulkoasua. Uskon 

kuitenkin, että ilmainen ulkoasu ei tule olemaan ratkaiseva tekijä valinnan tekemisessä. 

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 8) olen koonnut asiakkaan toiveet sekä kahden 

komponentin valmiuden. Taulukon avulla selvitän kumpi komponentti on kyseiseen 

projektiin parempi valinta. 

 
Taulukko 8. Komponenttien vertailu 

Vaaditut ominaisuudet JS Autoz Pro EXP Autos Pro 

Myynti-ilmoitusten selaaminen + + 

Ominaisuuteen perustuva haku (esim. väri) + + 

Kaksi käyttäjäryhmää: yksityinen ja yritys + + 

Etäisyyteen kohdistuva haku + + 

Ilmoitusten lisääminen + + 

Voimassaolevien ilmoitusten maksimimäärä + + 

Ilmoitusten/ajoneuvon lisääminen suosikkilistalle + + 

Oman ilmoituksen muokkaus + + 

Oman ilmoituksen korostaminen + + 

Kerro kaverille painike + + 

Viestin lähettäminen myyjälle suoraan ilmoituksesta + + 

Madollisuus lisätä ajoneuvotyyppejä / kategorioita + + 
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Klikkausten laskuri (ilmoituksen katselumäärä) + + 

Toivotut ominaisuudet JS Autoz Pro EXP Auto 

Automatisoitu profiililaajennus (Silver / Gold) - + 

Oman alidomainin luomisen mahdollisuus - - 

Ilmoitus sähköpostiin, jos ilmoitus vanhenemassa + + 

Google Map API + + 

Mobiililaitteen tuki + + 

Automaattinen kuvakokomuunni + + 

 

EXP Autos Pron ja JS Autozin ominaisuuksia vertaamalla uskon, että molemmat kom-

ponentit kykenisivät palvelemaan Autosivua hyvin. Molempien kohdalla ei ole vakiona 

valmiina mahdollisuutta luoda uusia alidomaineja, joten sovittiin Jarin kanssa, että tämä 

laajennus täytyy erikseen työstää kunhan kaikki muut vaaditut ominaisuudet ovat toteu-

tettu.  

 

JS Autoz Pron kohdalla minua harmittaa automatisoidun profiililaajennuksen puuttumi-

nen, joka EXP Autos Prossa on vakiona olemassa. Tästä syystä valitsen käytettäväksi 

komponentiksi EXP Autos Pron. Päätöstäni tukee myös se, että EXP Autos Pro on 

saanut yli 30 positiivista palautetta ja komponentin keskiarvosana  

extensions.joomla.com sivustolla on miltei täydellinen.  

6 Perusasennuksesta automyyntiportaaliksi - EXP Autos Pron asennus 
 

Tästä eteenpäin kuvailen projektin teknistä vaihetta – EXP Autos Pron asentamista ja 

konfigurointia. En kuitenkaan käsittele vaihetta, jossa kerrotaan Joomlan asentamista 

vaan perehdyn perusasennuksen jälkeiseen vaiheeseen – komponentin asentamiseen 

sekä konfigurointiin. Komponenttien ja muiden lisäosien asennus Joomlaan tapahtuu 

helpoiten ylläpitoliittymässä olevan lisäosien hallintapaneelin kautta. Saman hallinta-

paneelin kautta voidaan asentaa komponenttien lisäksi myös moduuleita, liitännäisiä, 

uusia päivityksiä tai kieliä. 

 

Yleensä laajennusten valmistajat ovat pakanneet kaikki laajennusta koskevat tiedostot 

yhdeksi tiedostoksi, johon on liitetty mukaan myös .xml -päätteinen asennustiedosto.  

Kyseiseen asennustiedostoon on sisäänkirjoitettuna kaava, jonka mukaan Joomla itse 

siirtää laajennuksen kansiot ja tiedostot juuri niille tarkoitetuille paikolle eikä ylläpitäjän 
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tarvitse oikeasti tehdä muuta kun valita oikea pakattu tiedosto ja painaa asenna –

nappia. Asennustiedosto on avain siihen, miksi laajennusten asentaminen Joomlaan 

on mahdollista vain nappia painamalla.  

 

 
Kuvio 8. Lisäosien hallintapaneeli helpottaa laajennusten ja päivitysten asentamista 

EXP Autos Pron asennus tapahtui juurikin nappia painamalla. Kyseessä on valtava 

komponentti, jossa on mukana 24 erilaista moduulia, joten moduulit on asennettava 

jokainen erikseen. Syy siihen on se, että vaikkakin lisäosat ovat kivoja, ei palvelinta 

kannata kuormittaa turhalla tavaralla ja sen takia on järkevämpi asentaa ainoastaan ne 

moduulit, joita oikeasti tarvitaan ja käytetään. 

 

Koska tässä vaiheessa on oleellisinta sivuston toiminnallisuus ja sivustolle varattu bud-

jetti on rajallinen, on Jari päättänyt hankkia valmiin ulkoasun. Valituksi ulkoasuksi osoit-

tautui it_theshop -niminen ulkoasu, joka on myynnissä icetheme.com sivustolla. Kysei-

seen ulkoasuun päädyttiin, koska sitä oli käytetty komponenttivalmistajan mallisivulla ja 

näin ollen yhteensopiva komponentin kanssa. Ulkoasun valinta suoritettiin Jarin kanssa 

avoimen haastattelun aikana ja asensin ulkoasun heti Joomlan asennuksen jälkeen.  
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Kuvio 9. TheShop nimisen ulkoasun positions -näkymä 

Kuvio 9 osoittaa, että valitulla ulkoasulla on runsaasti sisäänrakennettuja moduulipaik-

koja. Joomlan ulkoasujen hyvä puoli on se, että vaikka ne ovatkin valmiiksi rakennettu-

ja, css-tiedoston ja moduulipaikkojen ansiosta saadaan samasta ulkoasusta helposti 

hyvinkin erilaisia sivustoja. Eikä kaikki moduulipaikkoja tarvitse ottaa käyttöön lainkaan. 

Kuviossa näkyvät moduulipaikat osoittavat, mihin moduuli on mahdollista sijoittaa. Mo-

duulipaikka tulee sivustolla näkyviin vasta siinä vaiheessa, kun siihen on kytketty ja 

aktivoitu joku moduuli. 

 

Vaikka tässä vaiheessa onkin asennettuna Joomla, EXP Autos Pro komponentti sekä 

ulkoasu, on sivusto käytännössä vielä täysin tyhjä. Jotta sisältöä saadaan näkyviin, 

luodaan seuraavaksi valikoiden hallinnan kautta navigaatio ja kytketään se moduuli-
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paikkaan nimeltään mainmenu, jonka jälkeen navigaatio tyylitiedostossa määriteltyyn 

paikkaan - sivuston ylälaitaan. 

 

 
Kuvio 10. Navigaation luominen 

 
Kuvio 11. Navigaation kytkeminen moduulipaikkaan sekä asetusten määrittely 

 

Tämän jälkeen palataan valikoiden hallintapaneeliin ja luodaan navigaatioon uusi nimi-

ke: etusivu. Joomlassa esitetään sisältö usein artikkeleina ja se onkin monesti helpoin 

tapa tiettyyn komponenttiin liittymättömän tekstin tai kuvan julkaisemiseen. Jarin toivei-

den mukaisesti Autosivun etusivulle tulee aiheeseen liittyviä artikkeleita, joten valitaan 

tässä tapauksessa valikon nimikkeen tyypiksi ”Kategoria blogi”, jolloin Joomla näyttää 

etusivulla asetusten mukaisesti uusimmat artikkelit. 
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Kuvio 12. Etusivun lisääminen navigaatioon 

Olen jo tässä vaiheessa lisännyt ja aktivoinut Joomlan peruspakettiin kuuluvan moduu-

lin, jonka kautta käyttäjät pääsevät kirjautumaan palveluun. Moduuli aktivoidaan navi-

gaation aktivoinnin tapaisesti, joten siihen en erikseen tässä kirjallisessa työssäni pe-

rehdy. Kuviossa 13 voi nähdä, mihin projekti on tähän mennessä kehittynyt: olemassa 

on ulkoasu, navigaatio yhden painikkeen kanssa sekä etusivu. Tästä eteenpäin aloitan 

avoimessa haastattelussa kootun listan ”vaaditut ominaisuudet” toteuttamisen. 

 
Kuvio 13. Front-end -näkymä navigaation ja etusivun käyttöönoton jälkeen 
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6.1 EXP Autos Pron perusasetukset 

 

EXP Autos Pro on erittäin joustava komponentti ja tarjoaa ylläpitäjälle laajan valinnan 

erilaisia ominaisuuksia, joita voidaan ottaa käyttöön tai estää. Asetuksia löytyy aiheit-

tain perusasetuksista maksuominaisuuksien määrittelyyn asti. Alla olevan kuvan avulla 

voidaan tarkastella komponentin perusasetuksia. 

 

Jo pelkästään perusasetusten avulla pystytään täyttämään monia Jarin vaatimia ja 

toivomia ominaisuuksia. Muun muassa pystytään ottamaan käyttöön Google Mapin, 

luomaan mahdollisuuden oman ilmoituksen muokkaamiseen sekä määrittelemään, 

lähetetäänkö myyjälle muistutus vanhenevasta ilmoituksesta.  

 
Kuvio 14. Komponentin perusasetukset 

 

Käytiin perusasetukset yhdessä Jarin kanssa läpi ja päätettiin valita seuraavat asetuk-

set: 
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• Hinta näytetään muodossa € 1500 (vaikka asetuksissa onkin dollarin symboli, ei 

vaikuta se todelliseen valuuttaan. Kyse on ainoastaan siitä, kumpi näytetään 

ensin – symboli vai summa). 

• Google kartta näytetään muodossa TERRAIN, eli peruskarttana, jossa ei ole 

turhia yksityiskohtia. 

• Muistilista näytetään yhtenä palstana. 

• Muistilista –moduulin nimi näkyvissä. 

• Kun muistilistasta siirrytään vertailuominaisuuteen, kasvatetaan palstajakoa 

kahteen. 

• Välimatka ilmaistaan kilometreinä. 

• Toistaiseksi ei käytetä ilmoitusten vanhenemiseen liittyvä ominaisuutta. 

• Kun käyttäjälle lähetään mikä tahansa sivustoon liittyvä muistutus, se tehdään 

osoitteesta noreply@autosivu.fi. 

• Sallitaan oman ilmoituksen muokkaaminen. 

• Sallitaan oman ilmoituksen poistaminen. 

• Sallitaan valinta: myyty. 

• Sallitaan valinta: varattu. 

 

6.2 Ilmoitusten selaaminen 

 

Ilmoitusten selaamista varten luodaan navigaatioon valikko: Kaikki ilmoitukset, jossa 

käyttäjälle listataan kaikki hänen hakuehtoja koskevat ilmoitukset. Useimmiten kompo-

nenttien rakentajat ovat suunnitelleet erilaisia näkymiä, joita valikon kautta voisi avau-

tua. Listasta valitaan sopiva valikon nimikkeen tyyppi, jonka jälkeen päästään määritte-

lemään sivunäkymän asetuksia. EXP Autos Pron mukana tulevat seuraavat näkymä-

vaihtoehdot: 

  
Kuvio 15. Valikon nimikkeen tyypit 
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Tässä tapauksessa haluan saada näkymän, jossa käyttäjälle listataan kaikki ilmoituk-

set, joten valitsen vaihtoehdon List Page. Seuraavaksi päästään valitsemaan, mitä ha-

lutaan listata. Kuten voidaan todeta, komponentin valmistaja on tehnyt tämänkin vaih-

toehdon hyvin monipuoliseksi: voidaan koota lista vaikka ainoastaan tietyn mallin, 

vaihdelaatikon mukaan taikka näyttää ainoastaan yhden tietyn käyttäjän ilmoitukset. 

Tässä tapauksessa valitsin näytettäväksi kaikki ilmoitukset paitsi myydyt kohteet  

(Katso kuvio 16). 

 

 
Kuvio 16. List Page -kohdassa valitaan mitä listataan. 

Seuraavaksi määritellään, mitä kohteita ja mitä ominaisuuksia käyttäjälle näytetään. 

Tarkempia ominaisuuksia päästään selailemaan ja valintoja tekemään ylläpitoliittymäs-

sä, EXP Auto Pro komponentin asetuksissa kohdassa List. Tässä projektissa näyte-

tään ajoneuvojen listauksessa seuraavia tietoja: polttoainetyyppi, vaihdelaatikko, väri-

kuvake, ajetut kilometrit, hinta sekä valmistusvuosi. 
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Kuvio 17. List –asetusten määritteleminen ylläpitoliittymässä ja selaimessa näkyvä lopputulos. 

 

6.3 Hakuominaisuus 

 

Jarille on erityisen tärkeä mahdollisimman monipuolinen hakumoduuli. Jotta haku voi-

taisiin kohdistaa myös etäisyyksiin, olen kirjannut järjestelmään kaikki Suomen läänit 

sekä niihin kuuluvat kaupungit. Vaikka Etsi -moduuli näkyykin kaikille käyttäjätasoille, 

on etäisyyteen kohdistuva haku käytettävissä ainoastaan sisään kirjautuneille käyttäjil-

le, sillä järjestelmä tarkastelee käyttäjän profiilissa määritettyä sijaintia ja laskee etäi-

syyden sen mukaan. 
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Kuvio 18. EXP Autos Pro Search moduulin konfigurointi 

 

Komponentin oma hakumoduuli EXP Autos Pro Search on ominaisuuksiltaan erittäin 

monipuolinen ja hyvin muokattavissa. Moduulin ominaisuudet on määritteltävissä pe-

rusasetukset -osiossa. Perusasetuksiin on listattu erilaisia ominaisuuksia, joita voidaan 

ottaa halutessaan käyttöön valitsemalla ominaisuuden kohdalle vaihtoehdon: Näytä. 

Jarin toiveesta on Etsi -moduuli sijoitettu sivuston vasempaan laitaan, Left -nimiseen 

moduulipaikkaan ja se on näkyvissä kaikilla alasivuilla (Katso kuvio 18). 

 

6.4 Suosikkilista 
 

Suosikkilistaa varten käytän komponentin kanssa mukaan tullutta moduulia nimeltään 

EXP Autos Shortlist, jonka asetukset määritellään poikkeuksellisesti EXP Autos kom-

ponentissa kohdassa Configuration / Compare. Ylläpitäjä pystyy määrittelemään, kuin-

ka monta autoa käyttäjä voi lisätä muistilistaan ja mitä tietoja muistilistassa näytetään. 

Käyttäjä voi tallentaa suosikkilistaan rajattoman määrän autoja. Mikäli hän haluaa ver-
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tailla autojen ominaisuuksia keskenään, suosikkilistalla saa olla maksimissaan kolme 

autoa. Kolmen auton sääntö on asetuksissa määriteltynä ja sen voi nähdä myös kuvi-

ossa 19. 

 

 
Kuvio 19. Suosikki asetusten määrittäminen ylläpitoliittymässä 

 

6.5 Käyttäjätasot 
 

Joomlan perusasennukseen kuuluu muutama ennalta määritetty käyttöoikeustaso: 

Public, Registered ja Special. Käyttöoikeustasot määrittelevät, mitä mihinkin ryhmään 

kuuluvat käyttäjät pystyvät sivustolla tekemään. Jokainen käyttäjäryhmä kuuluu johon-

kin käyttöoikeustasoon. Ylläpitäjä voi määritellä haluamansa objektit, kuten valikot, 

moduulit tai artikkelit näkymään vain tietyille käyttäjäryhmille muuttamalla objektin käyt-

töoikeustasoa. (Clicker Oy, 2013.) 
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Kuvio 20. Sivuston käyttöoikeustasot 

 

 
Kuvio 21. Sivuston käyttäjäryhmät 

Käyttöoikeustasoon voi kytkeä käyttäjäryhmiä. Käyttäjäryhmät noudattavat puuraken-

netta, jolloin alempitasoinen ryhmä perii aina isäntäryhmältään saamat käyttöoikeudet. 

Kuviossa 22 kytketään Special -käyttöoikeustasoon käyttäjäryhmät Manager, Author ja 

Super Users. 
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Kuvio 22. Käyttöoikeustason ja käyttäjäryhmien yhdistäminen 

EXP Autos tietokanta on yhdistetty Joomlan tietokantaan ja komponentti hakee rekiste-

röitymiset ja käyttäjäryhmät Joomlan user -tauluista. Kaikki uudet käyttäjät, jotka rekis-

teröityvät palveluun, luodaan oletuksena ryhmään Rekisteröityneet käyttäjät ja siitä 

syystä se on hyvä käyttäjäryhmä myös EXP Auto komponenttia ajatellen. Käytännölli-

syyden vuoksi vaihdetaan nimi kuitenkin hieman lyhyemmäksi, vaikka Standard. 

 

Sen lisäksi luodaan oma ryhmä myös yrityskäyttäjille, joten tehdään Joomlan käyttäjä-

ryhmiin uusi ryhmä nimeltään Business. Määritellään, että Business käyttäjäryhmä 

pohjautuu Standard käyttäjäryhmään ja hakee perusasetukset Standard-ryhmästä. 

Business-ryhmään ei kuitenkaan suoraan lisätä ketään, vaan siihen pääsemiseksi tar-

vitaan erillinen toimenpide. Ryhmään pääsemiseksi on kaksi vaihtoehtoa: ylläpitäjä 

liittää manuaalisesti rekisteröityneen käyttäjän Business-ryhmään tai liittäminen teh-

dään erillisen liitännäisen avulla, jolloin tulokseksi saadaan automatisoitu käyttäjä-

tasojärjestelmä. 

  

Pelkästään Joomlan käyttäjäryhmien käyttö ja niiden asetusten määrittely ei kuitenkaan 

riitä EXP Autos Pro käyttäjätasojen hallintaan. Seuraavaksi siirrytään EXP Autos Pro 

komponentin käyttäjätasojen hallintaan. Luodaan yksityisille käyttäjille tarkoitettu käyt-

täjätaso nimeltään Standard ja linkitetään se komponentin käyttäjätasojen hallinnassa 

Joomlan käyttäjäryhmään Stardard. Kuviossa 23 näkyy, että käyttäjäryhmä on yhdistet-

ty Joomlan käyttäjäryhmään Standard.  
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Kuvio 23. Käyttäjätason kytkemineen Joomlan käyttäjäryhmään 

Lisäksi määritellään ryhmän oikeudet, jotka sisältävät muun muassa arvon, kuinka 

monta aktiivista ilmoitusta ja kuvaa käyttäjäryhmään kuuluvalla käyttäjällä saa olla, 

sekä mitä tietoja käyttäjäryhmään kuuluva voi kirjata. Tässä kohdassa pystytään erot-

tamaan ominaisuuksien perusteella kaksi käyttäjäryhmää toisistaan. Voidaan määritel-

lä, että esimerkiksi Business -käyttäjät voivat lisätä web-osoitteen, logon ja tietoa itses-

tään kun taas Standard -käyttäjällä sitä mahdollisuutta ei ole. Eroa käyttäjätasojen vä-

liin voidaan luoda myös rajaamalla sallittujen aktiivisten ilmoitusten määrää tai vaikka 

määrittelemällä, kuinka paljon maksaa lisäilmoituksen laittaminen.  

 

 
Kuvio 24. Käyttäjätason lisäasetukset ja hintamäärittely 
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Vaikka Jari toivoi sivustolle kaksi käyttäjäryhmää, täytyy todellisuudessa määritellä 

kolmen käyttäjätason asetukset. Kolmas käyttäjätaso, joka ei tule koskaan varsinaisesti 

näkymään missään, on käyttäjätaso nimeltään Public. Siinä ovat kaikki käyttäjät, jotka 

eivät ole kirjautuneet palveluun. Kyseinen käyttäjätaso on tärkeä siinä mielessä, että 

ryhmän avulla päästään tarvittaessa rajaamaan käyttäjäryhmälle näytettävän tiedon 

määrää tai vaikka estää ilmoitusten lisääminen. 

 

6.6 Ilmoituksen lisääminen 
 

Jarin toiveesta avoimessa haastattelussa toteutin ilmoituksen lisäämisen navigaatiossa 

sijaitsevan Lisää ilmoitus -valikon kautta. On todennäköistä, että myöhemmin lisätään 

Call-In-Action toimintoja muuallekin. Tässä alaluvussa luodaan nimike ”Lisää ilmoitus” 

päävalikkoon. Painamalla kohdenavigaatiossa painiketta ”Uusi”, siirrymme kuviossa 25 

olevaan näkymään, jossa päästään valitsemaan, minne valikko johtaa. Tässä tapauk-

sessa valitaan EXP Autos Pro otsikon alta kohta ”Add page”.  

 

 
Kuvio 25. Uuden valikon lisääminen navigaatioon 
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Kuten aikaisemminkin, voidaan taas halutessaan rajata, näytetäänkö valikkoa kaikille 

vaiko vain kirjautuneille käyttäjille. Joomlan käyttäjätasot ovat erittäin hyödyllisiä ja 

mahdollistavat sivuston moniulotteisuuden myös käyttöoikeuksien kannalta. 

 
Kuvio 26. Lisää ilmoitus -nimikkeen lisääminen valikkoon 

 

Jotta ilmoituksen lisäämisen aikana käyttäjältä kysyttäisiin halutut yksityiskohdat, pitää 

komponentin asetuksissa määritellä asetukset kohdassa Ad Manager. Avoimen haas-

tattelun aikana sovittiin Jarin kanssa, että tässä vaiheessa ei luoda mitään ylimääräisiä 

kenttiä vaan mennään komponentin perustarjonnan mukaisesti. Emme myöskään pa-

kota käyttäjiä täyttämään kaikkia kenttiä vaan vaadimme täytettäväksi ainoastaan ilmoi-

tuksen luettavuuden kannalta tärkeät kentät, jotka ovat hinta, ajoneuvon sijainti kau-

pungin tarkkuudella, ajoneuvon valmistusvuosi sekä polttoaineeseen ja vaihdelaatik-

koon liittyvät tiedot (Kuvio 27). 

 

Olen kirjannut järjestelmään kaikki automerkit sekä niiden mallit. Tällä toiminnalla olen 

ehkäissyt sen, että jokin malli kirjoitetaan väärin, jonka tuloksena järjestelmästä saat-

taisi ajan kanssa löytyä esimerkiksi myös Masda tai Merzedes. Nyt virhemarginaali on 

huomattavasti pienempi koska käyttäjän ei tarvitse kirjoittaa automallia eikä -mallia, 

vaan hän pääsee valitsemaan sopivan vaihtoehdon pudotusvalikosta. Valitettavasti 

varsinkin automalleja tulee joka vuosi lisää, joten lista on syytä uusia vuosittain.  
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Kuvio 27. Tiedot, joita vaaditaan kun ilmoitusta lisätään 

 

6.7 Viimeisimmät ilmoitukset 
 

Tässä vaiheessa on kaikki vaaditut ominaisuudet toteutettu, joten viimeiseksi lisään 

sivuston etusivulle kuvagallerian, jossa pyörii tietyllä aikavälillä viimeisempien ilmoitus-

ten kuvat. Tarkoitus on muuttaa etusivu dynaamisemmaksi ja lisätä siihen houkuttele-

vuutta. Huomasin, että it_theshop -ulkoasun kanssa tuli mukana moduuli, jonka sisäl-

löksi on jQuerylla toteutettu galleria. Koska moduuli tuli lisäosan, tässä tapauksessa 

ulkoasun mukana, se latautui suoraan Moduulien hallintajärjestelmään eikä näin ollen 
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lisäasennuksia tarvita. Hallintajärjestelmässä tehdään moduulille tarvittavat asetukset, 

määritellään ilmestymispaikka ja aktivoidaan moduuli. Tässä projektissa olen moduulin 

perusasetuksissa määrittänyt, että isompaan kuvaruutuun ilmestyy  uusin ilmoitus ja 

loput neljä kuvaa näytetään pikkukuvina. Moduuli näyttää kaikki ajoneuvot, jotka eivät 

ole myytyjä tai varattuja. Klikkaamalla isoa kuvaa, käyttäjälle avataan ilmoitus uudessa 

ikkunassa. Minun mielestä kyseinen moduuli on todella käytännöllinen, koska se on 

hyvin muokattavissa ja helppokäyttöinen. Kaikki moduulin ominaisuudet ovat kirjoitettu 

selkeästi ja ymmärrettävästi, jopa animaation nopeuden taikka efektien säätäminen 

onnistuu sekunneissa. 

 

 
Kuvio 28. jQuery kuvagallerian lisääminen etusivulle 
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Kuvio 29. Etusivu opinnäytetyöprosessin päätyttyä 
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7 Yhteenveto  
 

Opinnäytetyön päämääränä oli rakentaa Jari Vilmusen toiveita vastaava automyynti-

portaali. Päätin rakentaa portaalin Joomlaa ja sen lisäosia käyttäen, koska julkaisujär-

jestelmien vertailun tuloksena huomasin sen soveltuvan projektin alustaksin parhaiten. 

Päätöksen tekoani helpotti se, että mulla oli laaja Joomlan osaaminen jo entuudestaan. 

En kuitenkaan ollut rakentanut mitään vastaavaa ennestään, joten tunsin pientä epä-

varmuutta koko matkan ajan. Haluan kuitenkin tulla itsevarmaksi Joomlan kanssa ja 

toteuttaa myös monimutkaisiakin sovelluksia ja verkkopalveluita Joomlan avulla, joten 

päätin pienestä epävarmuudesta huolimatta ottaa projekti vastaan. 

 

Projektin alussa kartoitin, minkälainen valmiin työn tulisi olla, mitä ominaisuuksia halu-

taan. Käytetty aineistokeruumenetelmä osoittautui tehokkaaksi, sillä avoimen haastat-

telun kautta saatujen tietojen perusteella oli sopivan komponentin valinta helppo tehdä.  

Myyntiportaalin rakentamiseen soveltuvia komponentteja löytyi muutamia, joista kaksi 

olivat erittäin varteenotettavia. Mielestäni Joomla taipuu automyyntiportaalin alustaksi 

varsin hyvin, koska esimerkiksi Exp Autos Pro täytti miltei kaikki toivotut ja vaaditut 

ominaisuudet eikä varsinaisen koodin muokkausta juurikaan tarvittu. 

 

Mielestäni Joomlaa aliarvostetaan, koska Joomlalla pystyy toteuttamaan yllättävänkin 

monipuolisia verkkosivuja. En tiedä onko kyse pelkästään siitä, että esimerkiksi Wordp-

ressiin verrattuna Joomlaa ei juurikaan markkinoida ja tästä syystä Joomlan asema ei 

ole yhtä vahva verrattuna Wordpressiin. Ehkä epäsuosio johtuu osittain myös siitä, että 

Joomla ei ole helpommasta päästä ja sen opettelu vie aikaansa. Kuitenkin, kun Joom-

lan rakenteen ideologian on omaksunut, sen käyttö on helppoa ja loogista.  

 

Joomlalle löytyy tuhansia laajennuksia ja lisää tulee päivittäin. Ja jos sopivaa laajen-

nusta ei löydy, sellaisen pystyy tilamaan tai koodaamaan itse. Tässä projektissa ei ole 

koodia muutettu, vaikka tarpeen vaatiessa sitä olisin pystynyt tekemään, sillä kaikki 

verkkosivun tiedostot ovat palvelimella saatavilla ja muokattavissa. Koin projektin ole-

van erittäin opettavainen ja sain itsevarmuutta työskentelyyni. Uskon, että opinnäyte-

työstäni on hyötyä myös muille verkkoteknologiasta, julkaisujärjestelmistä ja Joomlasta 

kiinnostuneille. 

 

Koska EXP Autos Pro ei sisällä mahdollisuutta alidomainin luomiseen, sellainen pitää 

ostaa lisäpalveluna tai vaihtoehtoisesti tehdä itse. Myös ajoneuvojen varausjärjestel-
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mää varten pitää kartoittaa valmiita komponentteja, etsiä niistä käyttötarkoitukseen 

parhaiten soveltuva sekä tarvittaessa muokata sitä. Kolmas tärkeä asia, mikä pitää 

pikimmiten tehdä, on yritysmyyjien ilmoituskausien voimassaoloajan täydellinen auto-

matisoiminen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että portaalin omistajan ei tarvitsisi seu-

rata tai pitää huolta sadoista yritystileistä, koska järjestelmä ilmoittaisi aina itsenäisesti 

yrittäjälle pian päättyvästä ilmoituskaudesta sekä laskun jatkoa varten. Minulla on ky-

seistä ominaisuutta varten olemassa liitännäinen, jonka ajattelin ajaa palvelimelle ja 

kokeilla sen yhteensopivuutta EXP Autos Pron kansssa. 

 

Jarin toivelistalla oli myös responsiivisuus, joka tässä tapauksessa on otettu huomioon 

komponentin valinnassa. Koska tässä vaiheessa budjetti oli rajallinen ja käyttöön tuli 

valmis ulkoasu, päätimme muuttaa sivuston responsiiviseksi sen jälkeen, kun muu tek-

ninen osio on jo toteutettu. Ulkoasun viimeistely jäi yhteisellä sovinnolla opinnäytetyön 

ulkopuolelle. 

 

Työn tekninen osuus on nähtävissä osoitteessa www.autosivu.fi 
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Työssä käytettyjä perustermejä 
 

Alidomain  

Englanniksi subdomain, loistava tapa luoda helposti muistettava verkkotunnus varsi-

naisen verkkotunnuksen alle. (Esimerkiksi minunsivu.sivusto.fi). 

 

Back-End  

Backendillä tarkoitetaan ylläpidolle tarkoitettua verkkosivun osiota. 

 

Front-End   

Frontendillä tarkoitetaan verkkosivun julkista puolta. 

 

META-tiedot  

HTML-metatiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka ovat ennalta määrätyllä tavalla esitettyjä 

lisätietoja sivusta. Meta-tiedot sijoitetaan HTML- tai XHTML-tiedoston <head>-osioon 

(Lepola, 2010). Metatiedot ovat tärkeitä muun muassa hakukoneoptimoinnin kannalta 

ja sisältävät yleensä avainsanoja hakukoneita varten, verkkosivun nimen sekä kuvauk-

sen. 

 

SEF-tuki  

Englanniksi Searh Engine Friendly eli hakukoneystävällisyys on perusta hakukoneop-

timoinnille (Aaltonen, 2013). SEF tarkoittaa loogista ja helposti ymmärrettävää URL-

osoitetta. 

 

Vertikaalimarkkinointi  

Englanniksi C-to-C eli kuluttajalta kuluttajalle -markkinointitapa. Tässä projektissa myös 

yritysmyyjät rinnastetaan kuluttajiksi. 

  

XML -tiedosto  

XML on lyhenne sanoista Extensible Markub Language. XML-tiedosto on suunniteltu 

kuljettamaan ja varastoimaan tietoa (w3schools, 2013). 

 
 
 
 


