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1 JOHDANTO 

Perinteisesti web-sivuista on tehty erilliset versiot desktop-päätelaitteille sekä mobii-

lilaitteille. Tämä on aiheuttanut kehitykselle haasteita, koska sivuista on täytynyt ra-

kentaa useampia eri versioita ja esimerkiksi sivustojen ylläpito on ollut työlästä. Web-

kehityksessä on nykyisin vahvana suuntana mukautuva web-kehitys. Mukautuvan 

web-kehityksen ideana on rakentaa yksi sivusto, joka toimii mahdollisimman monella 

erilaisella laitteella. Sivu näyttäytyy erilaisena käyttäjän päätelaitteen mukaan. Näin 

ollen erillisiä versioita sivuista ei tarvitse rakentaa ja sivuston kehityksessä voidaan 

keskittyä yhteen käyttäjän päätelaitteen mukaisesti optimoituun sivustoon. Näin 

säästetään aikaa sivuston ylläpidon lisäksi jo sen kehitysvaiheessa. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ensimmäisen 

vuoden pakollisiin opintoihin kuuluu Web Page Development -opintojakso, jolla ope-

tellaan web-sivujen tekemisen perusteita. Mukautuvaa web-kehitystä on sivuttu 

hieman kyseisellä opintojaksolla, mutta tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuot-

taa sivusto, joka käytännön esimerkein havainnollistaa mukautuvaa web-kehitystä ja 

jota voidaan käyttää oppimistyökaluna kyseisellä opintojaksolla.  

Tämä työ tarjoaa näkymän mukautuvan web-kehityksen periaatteisiin ja siinä käyte-

tyihin tekniikoihin. Työ selvittää, mitä mukautuva web-kehitys on ja mitkä sen erot 

ovat aiempaan web-kehitykseen nähden. Työn empiirisessä osassa kuvataan Founda-

tion-frameworkilla toteutettu mukautuva sivusto käytettäväksi Web Page Develop-

ment-opintojaksolla. Työ jakautuu viiteen eri lukuun. Johdannon jälkeen käydään läpi 

työn tutkimusasetelma. Luvussa 3 käsitellään web-kehityksen eri teknologioita sekä 

perinteistä ja mukautuvaa web-kehitystä. Luku 4 esittelee työn käytännön osuutta 

sivuston rakentamisesta ja lopuksi luvussa 5 käydään läpi työn tavoitteet sekä tulok-

set.  
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2 TUTKIMUSASETELMA 

2.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaukset 

Toimeksiantaja 

Työn toimeksiantaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulu-

tusohjelma. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma kouluttaa opiskelijoita tradenomeik-

si. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen 

aihealueita ovat ohjelmointi, www-sovelluskehitys, käyttöjärjestelmät, tietoverkot, 

digitaalinen media ja liiketoimintaosaaminen. Opinnot suoritetaan pääasiassa projek-

tiopintoina. Lisäksi nykyisin koulutusohjelma tarjoaa peliprojektien myötä vahvan 

suuntautumismahdollisuuden pelialalle. 

(Bisneksen ja tietotekniikan osaaja n.d.) 

 

Tausta 

Koulutusohjelmaan kuuluvan Web Page Development-opintojakson tehtävänä on 

antaa perusteet web-sivustojen suunnitteluun ja toteutukseen, sekä kouluttaa itse-

näiseen ja ryhmätyöskentelyyn kykeneviä itsensä jatkuvaan kehittämiseen orientoi-

tuneita web-suunnittelijoita. Opintojaksolla käsiteltäviä asioita ovat HTML-

merkintäkieli, CSS-tyylitiedostot sekä JavaScript-komentosarjakieli. Eri osa-alueisiin 

löytyy oppimateriaalia linkkeinä sekä tietoa hyvistä kirjoista lisäoppimateriaaliksi. 

Opintojaksolla tehdään joka viikolla harjoituksia ja lopuksi viisi isompaa loppuharjoi-

tusta.  Mukautuva web-kehitys on tekniikkana tällä hetkellä hyvin ajankohtainen 

mutta kuitenkin sen verran tuore, että sitä on tähän mennessä käsitelty kyseisellä 

opintojaksolla yhdessä opintojakson isommista loppuharjoituksista. Materiaalia tarvi-

taan tulevaisuuden kannalta enempi mukautuvan web-kehityksen ollessa yhä vah-

vemmin sivustojen tekemisen tulevaisuutta. 
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Näkökulma ja perustelut 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa miten mukautuvaa web-kehitystä tällä 

hetkellä opetetaan tietojenkäsittelyn koulutusohjelman Web Page Development -

opintojaksolla ja miten opintojakson oppimateriaalia voisi kehittää paremmin opinto-

jaksolle osallistuvia tulevaisuuden web-suunnittelijoita palvelevaksi. Työ selvittää 

mitä mukautuva web-kehitys on ja miten se eroaa aiemmin web-kehityksessä yleises-

ti vallitsevista tekniikoista. Mukautuva web-kehitys on tekniikkana hyvin ajankohtai-

nen, joten aihe on opintojakson tulevaisuuden opetuksen kannalta tärkeä. Aiempia 

opinnäytetöitä aiheesta on tehty ainakin Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 

2011. Opinnäytetyön aiheena oli mukautuva verkkosuunnittelu. Työssään Tolppanen 

(2011) käsittelee verkkosuunnittelun termejä, sivujen rakennetta, kosketusnäyttöjen 

näkökulmaa, mukautuvan verkkosuunnittelun eri keinoja sekä antaa esimerkkejä 

mukautuvuudesta käytännössä ja kehitysehdotuksia iDiD-verkkosivustolle. 

Tutkittavan alueen rajaus 

Sivusto toteutetaan Foundation-frameworkilla. Työ testataan Mozilla Firefox, Google 

Chrome ja Internet Explorer-selaimien uusilla versioilla käyttäen desktop-

päätelaitetta ja 7 tuuman Android-tablettia. 

2.2 Tutkimusmenetelmät 

Tämä opinnäytetyö on kehittämistutkimus. Kehittämistutkimuksen taustalla voi olla 

ilmiö, prosessi tai asiantila. Tavoitteena on, että kehittämisen tai muutoksen jälkeen 

tilanne on parempi. Kehittäminen ja tutkimus yhdistetään kehittämistutkimuksessa 

syklisissä prosesseissa. ”Kehittämistutkimuksessa on aina taustalla teoria tai teoriat, 

joihin kehittämisessä nojataan.” Kehittämisen kohde on mahdollista pukea ongelman 

muotoon. Tutkimus voidaan kohdistaa kehittämistyössä moneen kehittämisilmiön 

osaan. ”Kohteena voi olla tavoitteen saavuttamiseen liittyvä tutkimuskysymys, mutta 

kohteena voivat olla myös prosessiin kohdistuvat tutkimuskysymykset.” Kehittämis-
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tutkimuksen alkuna voidaan pitää kaiken muun tutkimustyön tapaan perehtymistä 

itse tutkittavaan ilmiöön ja siihen, mitä ilmiöstä on aiemmin kirjoitettu (teoreettinen 

viitekehys). Kehittämistyön vaiheita ovat suunnittelu, toteutus, havainnointi ja vah-

vistaminen. Kehittämistyö liittyy aina käytäntöön. (Kananen 2012,13, 19, 23, 47.)  

Opinnäytetyö aloitetaan tekemällä kirjallisuuskatsaus ajankohtaiseen web-

kehitykseen liittyvään materiaaliin. Työn reunaehdot muodostuvat Web Page Deve-

lopment -opintojakson tavoitteista ja tarkoituksena on tulevaisuutta ajatellen paran-

taa opintojakson valmiuksia opettaa sivujen kehittämistä hyödyntäen mukautuvaa 

web-kehitystä.  On selvää, että web-sivustojen kehittämisestä on olemassa paljon 

kirjoja ja materiaalia verkossa ja tätä tietoa tarvitaan opiskellessa web-sivustojen 

suunnittelua ja toteutusta. Web-sivuja ei kuitenkaan opi tekemään pelkästään luke-

malla parastakaan alan materiaalia, vaan käytännön harjoittelua ja sivujen itse teke-

misen on oltava pääosassa opiskeltaessa web-sivujen tekemistä. 

Tämä työ esittelee mukautuvan web-kehityksen opetuksen malliksi tutoriaali-

sivuston. Sivusto on englanninkielinen, koska opintojakso toteutetaan englanninkieli-

senä. Sivusto itsessään toimii esimerkkinä mukautuvasta sivusta. Sivun mukautuvuus 

nähdään käytännössä kun Internet-selaimen ikkunaa kavennetaan tai levennetään 

käyttäjän toimesta. Muutokset astuvat myös voimaan jos sivua selataan eri näyttö-

koon ja sitä kautta oletuksena erikokoisten selainikkunoiden omaavilla päätelaitteilla 

ja verrataan sivun näkymää näiden laitteiden välillä.  Selainikkunan koon muutos vai-

kuttaa sivun ulkonäköön ja sivu mukautuu parhaiten selattavaksi kyseisellä selainik-

kunan koolla.  Tutoriaalisivusto vastaa hyvin työn tarpeeseen, koska opiskelijan täy-

tyy itse kokeilla sivun muutoksia käytännössä nähdäkseen, miten sivu mukautuu eri 

kokoisten selainikkunoiden välillä. Oppiminen on näin ollen käytännönläheistä, ja 

opiskelija saa harjoitusta sivulta löytyvien tutoriaalien ja esimerkkien tueksi.  

2.3 Tutkimuskysymykset 

 Mitä on mukautuva web-kehitys? 

Tähän tutkimuskysymykseen haetaan vastausta kirjallisuuskatsauksella. 
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 Millaisella ratkaisulla mukautuvan web-kehityksen opetusta voidaan kehit-

tää? 

Ongelman ratkaisemiseksi työssä kehitetään tutoriaalisivusto käytettäväksi Web Pa-

ge Development –opintojaksolla. Tutoriaalisivuston tavoitteena on parantaa opinto-

jaksolla olevaa mukautuvan web-kehityksen oppimateriaalia. 

3 WEB-KEHITYKSEN PIIRTEITÄ 

3.1 Web-kehityksen teknologiat 

HTML 

HTML5 on uusin versio kaikille verkkosivuja tehneille tutusta HTML-merkintäkielestä. 

Siihen sisältyy joukko muutoksia aiempiin kielen versioihin nähden. Kun esimerkiksi 

kielen aiemmalla versiolla HTML 4.01:llä aloitettiin HTML-dokumentti määrittämällä 

ensimmäiseksi dokumenttityyppi, oli tämä rivi esimerkiksi muotoa <!DOCTYPE HTML 

PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">. 

HTML5-version myötä tuo määritys on yksinkertaisuudessaan muotoa <!DOCTYPE 

html>. Edellä mainitun kaltainen liiallisten merkkien määrän vähentäminen HTML5-

kielessä mahdollistaa omalta osaltaan mielekkäämmän kirjoittamisen lisäksi sivujen 

nopeamman lataamisen esimerkiksi hitaammalla matkapuhelimen yhteydellä, koska 

tilaa säästyy. Tilan säästyminen voi olla pientä mutta kaikki on eduksi.  (Frain 2012, 

22.) 

Alla esitellään yksinkertainen esimerkki HTML-tiedostosta. Tiedosto aloitetaan mää-

rittämällä dokumenttityyppi. <!DOCTYPE HTML>-koodi kertoo dokumentin olevan 

HTML5-muotoa. Tätä seuraavat tiedoston alkuun tulevat <html> -ja <head>-tagit. 

Head-osa tarkoittaa sivun pääosan alkamista. Seuraavaksi määritetään sivun me-

diatyypiksi text/html ja kirjaimille utf8-koodaus. <title> ja </title>-tagien väliin tulee 

selaimessa näkyvä sivun nimi, joka on tässä tapauksessa ”Minun ensimmäinen sivu-

ni”.  Seuraavana on vuorossa sivun head-osuuden päättävä </head>-tagi. Sivun 
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otsikko kirjoitetaan <h1> ja </h1>-tagien väliin, jotka puolestaan ovat sivun bo-

dy-osassa. H1 on sivun päätason otsikko ja body-osan sisällä sijaitsee kaikki selaimes-

sa näkyvä tieto. Koodin päättää </html>-lopputagi.   

 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

    <title>Minun ensimmäinen sivuni</title> 

</head> 

  <body> 

    <h1>Ensimmäisen sivuni ensimmäinen otsikko</h1> 

  </body> 

</html> (Ensimmäinen oma sivu) 
 

Ylläolevan esimerkin rivi <meta http-equiv="Content-Type" con-

tent="text/html; charset=utf-8"> on peräisin HTML 4.01 -versiosta ja HTML5-

versiossa sama rivi voitaisiin kirjoittaa lyhyempään ja muistettavaan muotoon alla-

olevan esimerkin mukaisesti. 

<meta charset=”UTF8”> (Keith 2010, 14). 

Itse merkintäkielen lisäksi HTML5 on monipuolinen alusta, joka ei välitä mitä pääte-

laitetta käyttäjä hyödyntää. HTML5 alustan ajatuksena on tarjota lähes kaikkea, jota 

käyttäjä haluaa tehdä Internetissä ollessaan ilman vaadittuja lisäpalikoita. Se hoitaa 

mm. animaatiot, sovellukset, musiikin ja videon mutta HTML5-tekniikkaa voidaan 

käyttää myös rakentamaan monimutkaisia selaimessa toimivia sovelluksia. HTML5 

taipuu myös sellaisten web-sovellusten toteutukseen jotka toimivat yhä, vaikka käyt-

täjä ei ole enää yhteydessä Internetiin. Lisäksi nykyisin löytyy täysi CSS3-tuki. HTML5 

on edelleen kehityksen alla.  (HTML 5 Introduction n.d., 1.) 

HTML5 tarjoaa useita etuja ja lisäyksiä merkintäkielen aiempaan versioon 

(HTML4.01) nähden. Web-kehittäjät ovat kiinnostuneita HTML5:n uusista semantti-

sista elementeistä, jotka tuottavat merkityksellisempää koodia hakukoneille. HTML5 

tarjoaa myös käyttäjälle perustason interaktiivisuuden mahdollisuuden sivustolle, 

kuten lomakkeet, ja tämä poistaa usein resursseiltaan raskaamman JavaScript-

prosessoinnin tarpeen. Tämä on hyvä asia sivuston mukautuvan ulkoasun kannalta 

mahdollistaen nopeammin latautuvan sivun. (Frain 2012, 22.) 
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HTML5 sisältää useita uusia elementtejä. Yksi näistä on canvas-elementti, joka on 

ympäristö dynaamisten kuvien luomiseen. Elementti on hyvin yksinkertainen, kuten 

allaoleva esimerkki havainnollistaa: 

<canvas id=”my-first-canvas” width=”360” height=”240”> 

<p>No canvas support? Have an old-fashioned image instead:</p> 

<img src=”puppy.jpg” alt=”a cute puppy”> 

</canvas> 

 

Mikäli käyttäjän selain ei tue canvas-elementtiä, näytetään selaimessa alku - ja lop-

putagien väliin lisätty sisältö, yllä olevassa esimerkissä kuvatiedosto nimeltään pup-

py.jpg. (Keith 2010, 23−24.). Canvas-elementti on tosin ainoastaan säiliö (container) 

grafiikoille, ja varsinaiseen piirtämiseen tarvitaan koodia, usein JavaScript-pätkää. 

Allaoleva koodipätkä piirtää väritetyn alueen canvas-elementin sisään. JavaScript-

koodi on <script>- ja </script>-tagien sisällä. Rivi ctx.fillStyle määrittää piirrettävän 

alueen värin, joka on tässä tapauksessa punainen. 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

 

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px sol-

id #c3c3c3;"> 

Your browser does not support the HTML5 canvas tag. 

</canvas> 

 

<script> 

 

var c=document.getElementById("myCanvas"); 

var ctx=c.getContext("2d"); 

ctx.fillStyle="#FF0000"; 

ctx.fillRect(0,0,150,75); 

 

</script> 

 

</body> 

</html> (Draw Onto The Canvas With JavaScript n.d.) 
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Kuva 1. JavaScriptin käyttö canvas-elementin sisällä (Draw Onto The Canvas With 

JavaScript n.d.) 

Audio-elementti on uutuus, joka mahdollistaa audio-tiedoston helpon lisäämisen 

HTML5-dokumenttiin. Lisäys on helppoa, kuten allaoleva esimerkki osoittaa: 

<audio src=”witchitalineman.mp3”> 

</audio>  

 
Audiotiedoston nimen ja lopputagin väliin voidaan lisätä erilaisia attribuutteja, kuten 

autoplay, loop tai controls. Video-elementti toimii samoin kuin audio-elementti ja 

sen attribuutteja ovat autoplay, loop ja preload. (Keith 2010, 30−31, 37.) 

Mark-elementtiä voidaan käyttää korostamaan tekstin pätkää hakutulosten yhtey-

dessä: 

<h1>Search results for ’unicorn’</h1> 

<ol> 

    <li><a href=http://clearleft.com/> 

Riding the UX <mark>unicorn</mark> across 

the rainbow if the web. 

</a></li> 

</ol> (Keith 2010, 60.) 

Time-elementtiä voidaan käyttää päivämäärille, kellonajoille tai näiden yhdistelmille: 

<time datetime=”17:00>5pm</time> 

<time datetime=”2010-04-07>April 7th</time> 

<time datetime=”2010-04-07T17:00”>5pm on April 7th</time> (Keith 2010, 
61.) 

Meter-elementtiä voidaan käyttää merkkaamaan mittauksia: 

<meter> 9 out of 10 cats</meter> (Keith 2010, 62.) 



13 

 
Progress-elementti eroaa meter-elementistä siten, että jos meter on hyvä jo mitattu-

jen asioiden kuvaamiseen, mahdollistaa progress sellaisten arvojen merkkaamisen, 

jotka ovat muutoksen keskellä: 

Your profile is <progress>60%</progress> complete. (Keith 2010, 62.) 

Section-elementtiä käytetään semanttisesti toisiinsa liittyvien sisältöjen yhdistämi-

seen: 

<section> 

  <h1>DOM Scripting</h1> 

<p>The book is aimed at designers  

rather than programmers.</p> 

<p>By Jeremy Keith</p> 

</section> (Keith 2010, 63.) 
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Header-elementti voidaan määrittää johdannon tai ohjaavan sisällön alueeksi. Hea-

der-elementtiä voi ja mielellään pitäisikin käyttää section-elementin yhteydessä: 

<section> 

   <header> 

     <h1>DOM Scripting</h1> 

   </header> 

<p>The book is aimed at designers  

rather than programmers.</p> 

<p>By Jeremy Keith</p> 

</section>  

Header esiintyy useimmiten dokumentin tai sectionin yläosassa, mutta ei välttämät-

tä. (Keith 2010, 64.) 

Footer-elementti sisältää esimerkiksi tekijänoikeustietoa ja linkkejä samankaltaiseen 

sisältöön: 

<section> 

   <header> 

     <h1>DOM Scripting</h1> 

   </header> 

<p>The book is aimed at designers  

rather than programmers.</p> 

<p>By Jeremy Keith</p> 

<footer> 

   <p>By Jeremy Keith</p> 

<footer> 

</section> (Keith 2010, 64−65.) 

 

Aside-elementin käyttökohde on sivuava sisältö. Jos on olemassa pala sisältöä, jonka 

arvioidaan olevan erillään pääsisällöstä, on aside-elementin käyttö luultavasti perus-

teltua. (Keith 2010, 65.) 

Nav-elementti sisältää informaatiota navigaatioon liittyen, joka on usein lista linkke-

jä.  Nav-elementti on tarkoitettu merkittävälle navigaatioinformaatiolle, ja pelkkä 

ryhmä linkkejä listalla ei vielä oikeuta sen käyttöä. (Keith 2010, 66.) 

Article-elementin voidaan ajatella olevan header-, footer-, nav- ja aside-elementtien 

rinnalla erityisentyylinen versio section-elementistä. Sitä voidaan käyttää itsenäiseen  

liittyvään sisältöön: 
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<article> 

   < header> 

      <h1>DOM Scripting review</h1> 

   </header> 

<p>A small lighthouse for what has been a long and sometimes dark 

voyage for JavaScript.</p> 

 <footer> 

 <p>Published 

    <time datetime=”2005-10-08T15:13”  pubdate> 

   3:13 pm on October 8th, 2005 

 </time> 

by Glenn Jones</p> 

</footer> 

</article> (Keith 2010, 67−68.) 

 

CSS 

CSS eli Cascading Style Sheet kehitettiin 1990-luvun puolivälissä mahdollistamaan 

tyylin erottaminen sisällöstä. Tätä ennen tyylit määritettiin suoraan HTML-

tiedostoihin.  CSS on tavallaan joukko sääntöjä, joilla ohjataan sivuston tyyliä. Uusin 

versio CSS3 käyttää pohjanaan versiota 2.1 mutta sisältää joukon uusia ominaisuuk-

sia. CSS3 on rakennettu enemmänkin yksittäisinä moduuleina kokonaisuuden sijaan. 

Mikäli vanhemmat selaimet eivät osaa tulkita joitain CSS3 ominaisuuksia, ne yksin-

kertaisesti hypätään yli, joten tämä mahdollistaa kehittäjille tehdä tyylin näkökulmas-

ta osin kehittyneempää jälkeä uudemmille selaimille jättäen kuitenkin toimivan mal-

lin vanhemmille selaimille. (Frain 2012, 24−25.)  

Ohessa yksinkertainen esimerkki erillisestä .css-muotoon tallennetusta CSS-

tiedostosta. Siinä määritetään taustaväri sivuston body-osuudelle, h1-tason otsikoi-

den väri ja tekstin sijoittuminen sekä p-elementtien eli tekstikappaleiden fonttiperhe, 

sekä fontin koko.  

 

body { 

background-color:#d0e4fe; 

} 

h1 { 

color:orange; 

text-align:center; 

} 
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p { 

font-family:"Times New Roman"; 

font-size:20px; 

} 

(CSS Tutorial n.d., 1). 

 

Lisäksi voidaan käyttää sisäisiä CSS-määrityksiä HTML-tiedostossa. Tämä tapa on kui-

tenkin yllä olevaa tapaa sekavampi, koska HTML-tiedostoon tulee sekä HTML että 

CSS-koodia. Se ei myöskään ole kovin käytännöllinen, koska muutokset on tehtävä 

suoraan HTML-tiedostoon ja erillisessä CSS-tiedostossa määritykset pysyvät selke-

ämpänä tiedoston sisältäessä pelkkää CSS-koodia. 

(CSS How To… n.d., 1). 

 

<head> 

<style> 

hr {color:sienna;} 

p {margin-left:20px;} 

body {background-image:url("images/background.gif");} 

</style> 

</head> 

(CSS How To… n.d., 1). 

Lisäksi on mahdollista käyttää inline-tyylejä allaolevan esimerkin mukaisesti. Tässä 

tyylit määritetään suoraan HTML-elementtien perään. Tätä tyyliä käytettäessä on 

oltava hyvin tarkkana.  

<p style="color:sienna;margin-left:20px;">This is a paragraph.</p> 

(CSS How To… n.d., 1). 

Alla puolestaan esimerkki CSS-tiedoston liittämisestä HTML-sivuun. CSS-tiedoston 

nimi laitetaan href-kohtaan, tässä tapauksessa tiedoston nimenä mystyle.css. Tällä 

tavoin HTML-sivu osa käyttää kaikkia mystyle.css-tiedostoon määritettyjä tyylejä. 

Tämä on kaikkein selkein tyyli käyttää CSS-määrityksiä, koska HTML – ja CSS-koodit 

pysyvät erillään omissa tiedostoissaan. 
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<head> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"> 

</head> (CSS How To… n.d., 1). 

 

CSS3 on täysin taaksepäin yhteensopiva vanhempien CSS-versioiden kanssa. Tär-

keimpiä CSS3:n uusia moduuleita ovat mm. valitsijat, laatikkomalli, taustat ja kehyk-

set, tekstiefektit, 2D/3D-siirtymät, animaatiot, useamman kolumnin asetelma ja käyt-

töliittymä. CSS3 on vielä kehityksen alla mutta uudet selaimet osaavat hyödyntää sen 

monia ominaisuuksia. (CSS3 Introduction n.d., 1). 

JavaScript 

JavaScript on ohjelmointikieli, jota käytetään web-sivustojen interaktiivisuuden to-

teuttamiseen. Kieltä ajetaan sivuston käyttäjän koneella, eikä jatkuvia latauksia web-

sivuilta tarvita. JavaScriptiä ja ohjelmointikieli Javaa ei tule sekoittaa keskenään, sillä 

ne ovat täysin eri kielet, vaikka nimissä on yhtäläisyyttä. JavaScript tuki on rakennet-

tuna kaikkiin yleisimpiin selaimiin. Siinä, missä HTML-merkintäkielellä voidaan toteut-

taa staattisia eli muuttumattomia web-sivuja, on JavaScript ohjelmointikieli dynaami-

sen eli muuttuvan sisällön toteuttamiseen. (Chapman 2014.) 

 

JavaScriptiä käytetään erilaisissa kirjastoissa. Näistä paljon käytetty on JQuery. JQue-

ry on nopea, pieni ja sisältörikas JavaScript-kirjasto. Se helpottaa monia asioita, kuten 

animaatioita ja manipulointia, helppokäyttöisellä ohjelmointirajapinnalla, joka toimii 

kattavasti eri selaimissa. JQuery on sekoitus monipuolisuutta ja laajennettavuutta. Se 

on muuttanut miljoonien ihmisten tapaa kirjoittaa JavaScript-koodia. (What is JQue-

ry? n.d.)  

 

JavaScript on ollut olemassa yli 20 vuotta mutta sen suosio ei ole laskemassa. Pi-

kemminkin kielen suosio vain nousee ja siitä on tulossa johtava kieli yritysmaailmas-

sa. JavaScriptin vankka suosio perustuu siihen, että se on ajettavissa kaikilla moder-

neilla selaimilla. Kieltä käytetään sekä frontend – että backend –sovellusten ohjel-

mointiin.  (Larson 2014).  
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Alla pätkä JavaScript-koodia. Kyseinen koodipätkä piilottaa tekstin kun tekstin päällä 

klikataan hiirellä. 

$(document).ready(function(){ 

  $("p").click(function(){ 

    $(this).hide(); 

  }); 

}); (jQuery Tutorial) 

3.2 Perinteinen web-kehitys 

Perinteisesti web-sivustoja kehitettäessä on nojattu vahvasti selainikkunan vakiole-

veyteen ja yritetty selvittää käyttäjän Internet-selaimen versiota ja näiden pohjalta 

tarjota omaa räätälöityä käyttökokemusta kyseiseltä sivustolta. Tavallista onkin ollut 

tehdä sivustoista erilliset versiot esimerkiksi desktop – ja mobiilikäyttöön. (Responsii-

vinen web-suunnittelu n.d.) 

Lisäksi mobiilisivujen kehityksessä on ollut käytössä yleisesti kaksi tapaa. Joko web-

mobiilisivusto tai erillinen sovellus eri käyttöjärjestelmille kuten Android, iOS ja Win-

dows Phone. Kumpikaan näistä tavoista ei ole yleispätevä tai kustannustehokas. 

(Halmelahti 2014). 

Perinteisesti web-kehityksessä on hyödynnetty kiinteää leveysmääritystä (fixed 

width). Se on ollut helppo tapa toteuttaa pikselien mukaan suunniteltu sisältö. Se ei 

kuitenkaan ole hyvä tapa tulevaisuuden web-kehityksessä, sillä erikokoisia näyttöjä 

tulee uusien laitteiden mukana yhä enempi ja tarvitaan ennalta varautumista tunte-

mattomaan. Jokaisen kiinteään leveyteen perustuvan sivustoasettelun kohdalla käyt-

täessä ainoastaan media query -määrityksiä eri leveyksiin sopeutumiseen sivusto 

ikään kuin ”napsahtaa” käyttämään seuraavia media query -sääntöjä ilman johdon-

mukaista etenemistä eri leveyteen. Jos ikkunakoko asettuu kahden eri vakioidun le-

veysmäärityksen väliin, saattaa ikkunaa joutua vierittämään vaakasuorasti selaimes-

sa. Hyvä tapa onkin luoda joustava ja kaikilla ikkunoilla hyvältä näyttävä ulkoasu, joka 

onnistuu vaihtamalla pikseleihin perustuva asettelu tasasuhtaiseksi. Tämä mahdollis-

taa elementtien skaalautumisen ikkunan mukaan kunnes jokin media query-
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määrityksistä muuttaa sivun tyyliä. (Frain 2012, 62.)  

 

Kiinteä leveysmääritys (fixed width) tarkoittaa CSS-tiedostoon tehtyä kiinteän leve-

ysmäärityksen osoittavaa koodia jonkin sivuston osa-alueen osalta. Perinteissä web-

kehityksessä käytetään usein kiinteää leveysmääritystä. Alla esimerkki koodista, joka 

on toteutettu kiinteän määrityksen periaatteella. Sivun eri osille on määritetty levey-

den arvoksi tietty kiinteä pikselimäärä. 

 

#header { 

 height: 50px; 

 width: 700px; 

 background-color: #666; 

 margin-bottom: 10px; 

} 

 

#nav { 

 float: left; 

 width: 180px; 

 height: 150px; 

 background-color: #999; 

 margin-bottom: 10px; 

} 

 

#content { 

 margin-left: 210px; 

 height: 150px; 

 width: 490px; 

 background-color: #999; 

} 

 

#footer { 

 clear: both; 

 height: 50px; 

 width: 700px; 

 background-color: #666; 

 margin-bottom: 10px; 

} (Fixed-width example n.d., 1.) 
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Alla kuvaesimerkki kiinteällä määrityksellä toteutetusta kuvasta 590 pikselin levey-
dellä. 

 

Kuva 2. Kuva kiinteällä (fixed width) leveysmäärityksellä (How to Make Images 

Scale for Responsive Web Design 2013) 
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Kiinteän määrityksen ongelmana on se, että koska leveys määritetään tiettyyn kiinte-

ään pikselimäärään, näyttäytyy kuva väärin, kun selainta kavennetaan alle määritetyn 

pikselimäärän. Alla kuvaesimerkki tällaisesta tilanteesta. Koska selaimen leveys on 

alle 590 pikseliä, näkyy kuva vain osittain. 

 

Kuva 3. Kuva kiinteällä (fixed width) leveysmäärityksellä kavennettussa selain-

ikkunassa (How to Make Images Scale for Responsive Web Design 2013) 
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3.3 Mukautuva web-kehitys 

Mukautuva web-kehitys on tapa toteuttaa verkkosivustoja ja web-sovelluksia. Mu-

kautuvassa web-kehityksessä sivun käyttöliittymä suunnitellaan siten, että sitä voi-

daan selata millä tahansa päätelaitteella ilman, että käyttökokemus kärsii merkittä-

västi. Tarkoituksena on siis luoda hyvä näkymä erilaisiin tarkoituksiin käyttäen yhtä 

ainoaa alustaa. Mukautuvan web-kehityksen toteuttaminen on mahdollista käyttäen 

HTML5-kuvauskieltä ja CSS3-tyylimääritteitä. Näitä tekniikoita käsitellään tarkemmin 

luvussa 3.1. (Leiniö 2012.) 

Erilaisten päätelaitteiden yleistymisen myötä sivustoa voidaan selata hyvin erikokoi-

silla näytöillä ja laitteilla aina pienimmistä matkapuhelinnäytöistä lähtien. Matkapu-

helimien lisäksi sivustojen selaaminen tableteilla on nykyään erittäin yleistä. Tuohon 

monipuoliseen päätelaitteiden joukkoon mahtuu myös hyvin paljon erilaisia selaimia 

ja niiden eri versioita, joten räätälöidyn käyttökokemuksen tarjoaminen perintei-

semmällä web-kehityksen, kuten selaintunnistukseen pohjautuvalla tyylillä on entistä 

haastavampaa. Näitä haasteita taklaamaan on web-kehityksen maailmaan tullut 

useita eri tekniikoita, jotka yleisesti tunnetaan nimellä adaptiivinen web-suunnittelu. 

Adaptiivisista tekniikoista kaikkein suosituimmaksi on kohonnut menetelmä, josta 

käytetään nimeä responsiivinen suunnittelu, joka siis on mukautuvaa web-kehitystä. 

Responsiivisen suunnittelun tarkoituksena on joustaa ja mukautua käyttöympäris-

töönsä, eikä sivustoa yritetä sovittaa tiettyyn vakioleveyteen. Tämä mahdollistaa 

selainikkunan koon portaattoman muuttamisen siten, että sivustolle tuotu materiaa-

li, kuten esimerkiksi kuvat, skaalautuvat säilyttäen kuitenkin samalla mittasuhteensa. 

(Responsiivinen web-suunnittelu 2013.) 

Media query on mekanismi, joka ei ainoastaan tunnista erilaisia media tyyppejä vaan 

sen lisäksi laitteiden ja selaimien fyysisiä ominaisuuksia. Alla esimerkki media querys-

ta: 

@media screen and (min-width: 1024px) { 

     body  { 

         font-size: 100%; 

      } 

} 
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Jokaisessa media queryssa on kaksi komponenttia. Ensimmäinen komponentti mää-

rittää mediatyypin, joka yllä olevassa tapauksessa on screen eli näyttö. Seuraavana 

tulee suluissa oleva osuus, jossa määritetään minimileveys 1024 pikselin levyiseksi. 

Media querya voidaan ajatella ikään kuin testinä Internet-selaimelle. Yllä olevassa 

testissä kysytään aluksi selaimelta, kuuluuko se screen-mediatyyppiin, ja mikäli kuu-

luu, onko selainikkunan leveys vähintään 1024 pikseliä. Mikäli molemmat vaatimuk-

set täyttyvät, astuvat voimaan CSS-määritykset, jotka kuuluvat noiden vaatimusten 

piiriin. Muutoin määritykset ohitetaan. (Marcotte 2011.)  

Mukautuvassa web-kehityksessä toimivat hyvänä apuna erilaiset frameworkit. Fra-

mework on standardisoitu kokoelma konsepteja, käytäntöjä ja kriteerejä tyypillisen 

ongelman käsittelyyn, jota voidaan käyttää pohjana samantyylisten uusien ongelmien 

lähestymiseen ja ratkaisemiseen. Web-kehityksen näkökulmasta kuvaavampi määri-

telmä voisi olla paketti, jonka rakenne koostuu standardisoitua koodia sisältävistä 

kansioista ja tiedostoista. Nuo tiedostot ovat HTML-, CSS- ja JavaScript-dokumentteja 

sekä muita mahdollisia tiedostoja. Frameworkin luomaa rakennetta voidaan käyttää 

apuna ja pohjana sivuston rakentamisessa. Koska monet sivustot ovat rakenteeltaan 

samantyylisiä, frameworkin tarkoituksena on tarjota yleinen rakenne pohjaksi, jotta 

kehittäjän ei tarvitse tehdä kaikkea alusta. Näin ollen kehittäjä voi käyttää paketin 

mukana tullutta koodia ja tämä säästää työmäärää sekä aikaa. Tiivistettynä voisi sa-

noa, että pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. (What are Frameworks? 22 Best Res-

ponsive CSS Frameworks for Web Design n.d.) 

Frameworkit voidaan karkeasti ottaen jakaa kahteen eri luokkaan: frontend ja 

backend frameworkeihin, riippuen siitä, onko framework suunniteltu ulkoasun vai 

toiminnallisen puolen avuksi. Web-sivustojen ulkoasun rakentamiseen käytettävät 

frameworkit ovat frontend frameworkeja, ja backend frameworkit liittyvät ohjel-

moinnin osa-alueelle. Suosittuja web-sivuistoilla käytettäviä frontend frameworkeja 

ovat esimerkiksi Foundation ja Bootstrap. (What are Frameworks? 22 Best Respon-

sive CSS Frameworks for Web Design n.d.) 
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Lisäksi frameworkeja voidaan jakaa yksinkertaisiin frameworkeihin (simple frame-

works) ja täysiin frameworkeihin (complete frameworks). Yksinkertaisia fra-

meworkeja kutsutaan usein ruudukkosysteemeiksi, mutta ne ovat siitä huolimatta 

frameworkeja. Täydet frameworkit puolestaan tarjoavat usein nappuloita, ikoneja, 

lomakkeita ja muita uudelleenkäytettäviä komponentteja.  

(What are Frameworks? 22 Best Responsive CSS Frameworks for Web Design n.d.) 

 

Yksi käytetyimmistä yksinkertaisista frameworkeista on The 1140 grid. Se soveltuu 

täydellisesti 1280 pikselin näytöille. Pienemmillä näytöillä se mukautuu selainikkunan 

koon mukaisesti. Tietyssä pisteessä 1140 grid käyttää media query-määrityksiä sivus-

ton mobiiliversion näyttämiseksi, jolloin sivun kolumnit kasataan päällekkäin ja sivu 

pysyy mobiililaitteella luettavana. Titan on eräs suosituista yksinkertaisista frame-

workeista ja se on saatavissa 12 ja 16 kolumnin versioina. 

(What are Frameworks? 22 Best Responsive CSS Frameworks for Web Design n.d.) 

 

960 Grid System on hieman samankaltainen kuin The 1140 grid, mutta sen pohjana 

on 960 pikselin leveys. 960 Grid System on saatavissa 12:n ja 16:n kolumnin versioi-

na, joita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen. Tässä työssä käytetään Foundation-

frameworkia, joka esitellään tarkemmin luvussa 4.1. Se on hyvin suosittu täysi fra-

mework ja antaa nopeat työkalut sivuston rakentamiseen Foundation:in päälle.  

(What are Frameworks? 22 Best Responsive CSS Frameworks for Web Design n.d.) 

Bootstrap on toinen hyvin suosittu täysi framework. Se on rakennettu Twitterin toi-

mesta ja on tehokas sekä intuitiivinen käyttää. Bootstrapia hallitaan GitHub-

yhteisössä. Skeleton puolestaan tarjoaa kokoelman CSS-tiedostoja, jotka mahdollis-

tavat näyttävän sivun rakentamisen nopeasti päätelaitteen näyttökoosta riippumat-

ta. (What are Frameworks? 22 Best Responsive CSS Frameworks for Web Design n.d.) 

Mukautuvassa web-kehityksessä käytetään kiinteän (fixed width) määrityksen sijaan 

suhteellista (relative width) määritystä. Suhteellisen määrityksen avulla kuva skalaau-

tuu suhteessa selainikkunan kokoon. Alla on koodiesimerkki suhteellisesta määrityk-

sestä. Leveyden (width) ominaisuudeksi määritetyn kiinteän pikselimäärän sijaan 
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tässä määritetään maksimileveysarvo (max-width) prosentteina. Allaolevan koodin- 

pätkän mukaisesti kuva näyttäytyy skaalattaessakin 100 %:n koossa suhteutettuna 

käytettävissä olevaan tilaan.  

img {max-width:100%} (How to Make Images Scale for Responsive Web Design. 
2013.) 

Tässä kuvaesimerkissä kuva on ylempänä kiinteällä määrityksellä (fixed width) ja 

alempana suhteellisella määrityksellä (relative width). Tämä kuvastaa hyvin määri-

tyksien eroa.  

  

 

Kuva 4. Kuva suhteellisella (relative width) määrityksellä iPhonella katsottuna 

(How to Make Images Scale for Responsive Web Design 2013) 
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Yhtenä olennaisimpana osana mukautuvaa web-kehitystä on sivuston ulkoasun sula-

va muuttuminen. Hyvä esimerkki mukautuvasta sivustosta on 

www.bostonglobe.com. Alla olevassa esimerkissä on kyseisen sivuston alaosa kan-

nettavalla tietokoneella leveällä selainikkunalla katsottuna.   

 

Kuva 5. Boston Globe-sivuston alaosa leveällä selainikkunalla (The Boston Globe 

2014) 

Tässä sama osio www.bostonglobe.com-sivustosta kavennetulla selainikkunalla kat-

sottuna. Kuten kuva näyttää, on valikko muuttunut nyt pudotusvalikoksi, mikä hel-

pottaa sivuston selaamista huomattavasti esimerkiksi matkapuhelimella selattaessa 
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leveyssuunnassa tapahtuvan turhan vierityksen jäädessä pois. 

 

Kuva 6. Sivuston alaosa kapealla selainikkunalla (The Boston Globe 2014) 
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Grid eli ruudukko toimii pohjana sivun ulkoasulle. Useimmat kehittäjät valitsevat 

ruudukkoon pohjautuvan ulkoasun, koska tällaista ulkoasua on helpompi käsitellä 

erityyppisissä päätelaitteissa. Kehittäjä voi valita, käyttääkö hän kiinteää ruudukkoa 

(fixed grid) vai sulautuvaa ruudukkoa (fluid grid) ulkoasun suunnitteluun. Mukautu-

vassa web-kehityksessä käytetään lähinnä sulautuvaa ruudukkoa, koska sulautuvuus 

tarkoittaa ulkoasun eri komponenttien mukautuvuutta käyttäjän päätelaitteen mu-

kaisesti. Mobiililaitteet käyvät yhä pienemmäksi kooltaan, mutta toisaalta tietoko-

neiden näytöt muuttuvat yhä leveämmäksi isommilla resoluutioilla varustettuna. 

Tämän vuoksi mukautuvassa web-kehityksessä ei voida suunnitella sivustoa ainoas-

taan pienimpien laitteiden mukaan. Sulautuvan ruudukon hyötynä on se, että tällöin 

voidaan määrittää maksimileveys, ja se toimii silti isoimmillakin näytöillä johtuen 

prosentteihin perustuvista laskennoista.  

(How Fluid Grids Work in Responsive Web Design n.d.) 

Aiemmin oli tapana suunnitella ulkoasu kiinteän ruudukon sisälle 960 pikselin levey-

teen. Ulkoasu mukautui käyttämällä eri pikselikokoja eri näyttökokojen mukaisesti. 

Ulkoasun suunnittelu oli siis pikselipohjaista. Nykyään mukautuvan web-kehityksen 

myötä on tullut aika tehdä ulkoasu prosenttien mukaan. (How Fluid Grids Work in 

Responsive Web Design n.d.) 

Sulautuvassa ruudukossa määritetään aluksi ulkoasun maksimikoko. Ruudukko jae-

taan kolumneihin, jotta ulkoasu pysyy siistinä ja helppona hallita. Tämän jälkeen jo-

kainen elementti suunnitellaan verrannollisten korkeuksien ja leveyksien kera pikse-

lipohjaisten määritysten sijaan. Tämä saa aikaan sen, että kun päätelaitteen tai näy-

tön koko muuttuu, sivun elementit mukautuvat niiden verrannollisten mittojen mu-

kaisesti suhteutettuna näiden elementtien ylempään osioon (parent container). 

(How Fluid Grids Work in Responsive Web Design n.d.) 
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Alla kuvaesimerkki sulautuvasta ruudukosta dressresponsively.com-sivustolla. 

 

Kuva 7. Sulautuva ruudukko sivustolla (How Fluid Grids Work in Responsive Web 

Design) 

3.4 Mukautuvan web-kehityksen hyödyt  

Mukautuvan web-kehityksen keskeisenä hyötynä on se, että samasta sivustosta voi-

daan tarjota käyttäjän päätelaitteesta riippumatta hänelle räätälöity versio yhdellä ja 

samalla sivuston toteutuksella. Koska sivusto voidaan toteuttaa yhdellä toteutuksella 

ja sisällöllä, on se selkeyden lisäksi myös kustannustehokas tapa tehdä sivut. Lisäksi 

pystytään välttämään tulevaisuuden ongelmia mukautuvan web-kehityksen varmis-

taessa sen, jotta esimerkiksi uudet selainversiot eivät aiheuta ennakoimattomia on-

gelmia sivuston selaamisessa ja samalla väistämättä paineita sivuston ylläpitäjälle.  

(Responsiivinen web-suunnittelu n.d.) 

Mukautuvan web-kehityksen periaatteilla laadittuun sivuun liittyy muitakin hyötyjä. 

Sivun ylläpito helpottuu kun sivusta tehdään vain yksi versio. Useiden versioiden 

luominen sivusta on kallista ja työlästä, sillä työmäärä moninkertaistuu sivun eri ver-

sioiden määrän mukaisesti. Mukautuvan web-kehityksen myötä tämä sivuston useis-

ta versioista johtuva ylimääräinen työmäärä voidaan välttää.  (Benefits of Responsive 

Web Design! n.d.) 
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Mukautuvan web-kehityksen avulla on mahdollista parantaa hakukoneoptimointia. 

Tämä perustuu siihen, että sivun sisältö voidaan optimoida yhdelle linkille sivun URL-

osoitteen pysyessä samana kaikille selattaville päätelaitteille. Näin sivun löydettävyys 

hakukoneiden tuloksissa paranee. (Benefits of Responsive Web Design! n.d.) 

Ei ole syytä unohtaa mukautuvan sivuston vaikutusta myyntiin. Jos sivustolla myy-

dään tuotteita ja käyttäjät pystyvät tekemään ostoksia sujuvasti matkapuhelimilla ja 

tableteilla, näkyy tämä myyntimäärissä. Niinpä mukautuva sivusto mahdollistaa os-

tosten tekemisen mukavasti myös näillä laitteilla sivuston tarjotessa saumattoman 

käyttökokemuksen laitteesta riippumatta. Lisäksi saumattoman käyttökokemuksen 

ansiosta sivusto pysyy yhä kauemman relevanttina. (Benefits of Responsive Web De-

sign! n.d.) 

 

4 OPETUSSIVUSTON TOTEUTUS 

4.1 Oppimateriaalin toteuttaminen 

Hyvä E-pohjainen oppimateriaali on motivoivaa ja huomioi materiaalin kohderyh-

män. Nämä voidaan lukea pedagogisiksi elementeiksi. Rakenteellisten elementtien 

osalta navigoinnin on oltava selkeää ja johdonmukaista kuten myös sisällön raken-

teen. Tekniikka mahdollistaa interaktiivisuuden toteuttamisen. Audiovisuaaliksi ja 

tyylillisiksi elementeiksi voidaan katsoa sisältöjen visualisointi ja värit. 

(Tikkanen n.d.) 

Näiden materiaalin toteuttamisen osa-alueiden pohjalta tutoriaalisivusto on hyvä 

ratkaisu mukautuvan web-kehityksen opetusmateriaalin tuottamiseen. Kohderyh-

mänä sivuston tapauksessa ovat uudet opiskelijat, joilla ei välttämättä ole paljon tai 

ollenkaan aiempaa kokemusta web-sivujen tekemisestä. Tästä syystä sivustoon liitty-

vien erilaisten teknisten asioiden kertominen pidetään yksinkertaisena ja perusteista 

lähtevänä. Opiskelijaa ohjataan tutustumaan aiheen tiimoilta löytyvään lisämateriaa-
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liin linkkien muodossa kappaleiden lopussa. Navigointi on sivustolla selkeää ja mu-

kautuvana sivustona se luonnillisesti ottaa huomioon erikokoiset laitteet ja selainik-

kunan koon muuttumisen. Mobiililaitteella sivustoa selattaessa navigaatio muuttuu 

pienemmällä näytöllä helpommin käytettäväksi. Navigaatiopalkin päälinkit ovat joh-

donmukaiset ja ohjaavat opiskelijaa halutun materiaalin pariin niiltä aukeavien pudo-

tusvalikoiden pariin. Pääsivulle siirryttäessä pudotusvalikko puuttuu kokonaan ja tä-

mä omalta osaltaan selkeyttää navigaatiota pudotusvalikoiden löytyessä niiden pää-

linkkien alta, jotka jo nimensä puolesta saavat ajattelemaan, että lisää materiaalia 

löytyy alemmista linkeistä. Sivustolla toteutuvat visualisointi ja värit. Interaktiivisuus 

näkyy sivulla siinä, että opiskelijaa pyydetään katsomaan tiettyjä koodinpätkiä, luke-

maan aiheesta löytyvää lisämateriaalia tai muuttamaan selainikkunan kokoa nähdäk-

seen sivuston mukautuvuuden käytännössä. Lisäksi tutoriaalisivun media query-

osiosta löytyy tehtävä, jossa asian perusteiden selvityksen jälkeen opiskelijaa pyyde-

tään kopioimaan koodipätkä foundation.css  –tiedostoon ja kokeilemaan siihen teh-

tävien tiettyjen muutoksien vaikutuksia sivuston käyttäytymiseen. Häntä ohjataan 

myös soveltamaan juuri oppimaansa asiaa ja muokkaamaan koodia erilaista laite-

määritystä silmälläpitäen.     

4.2 Foundation 

Tässä työssä käytetään Foundation –frameworkia. Foundation valikoitui framewor-

kiksi sen helpon käyttöönoton ja hyvien ohjeiden vuoksi. Foundation on ladattavissa 

osoitteesta http://foundation.zurb.com. Sen kehittäjänä on Kaliforniassa toimiva 

ZURB-yhtiö. Foundation on täysin ilmainen ja perustuu MIT-lisenssiin. Lisenssi mah-

dollistaa Foundationin vapaan käytön, sillä ainoastaan tuotteen myyminen Founda-

tionin nimellä on kiellettyä. Foundation ei tue Internet Explorer selaimen versioita 7 

ja 8, koska useimmat selaimet mukaan lukien Internet Explorer versiosta 9 lähtien 

päivittävät itsensä automaattisesti uusimpaan versioon ja tätä kirjoitettaessa Win-

dows XP:n tuki on lakannut Internet Explorerin version 8 ollessa viimeinen tuettu 

selaimen versio XP:llä. Foundation 4 versiosta lähtien se on rakennettu mobile-first-

periaattella, mikä tarkoittaa sitä, että Foundation-framework nojaa media queryihin 
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näyttääkseen monimutkaisempia ulkoasuja ja komponentteja. Selaimet ja laitteet, 

jotka eivät tue media queryja saavat yksinkertaisemman yhteen kolumniin perustu-

van ulkoasun. Foundationia voidaan käyttää minkä tahansa sisällönhallintajärjestel-

män kanssa mutta tämän integroinnin onnistumisen vastuu on itse käyttäjällä. 

(Frequently Asked Questions n.d.) 

4.3 Tutoriaalisivusto 

Sivuston toteutus aloitettiin lataamalla uusin versio Foundation -frameworkista 

osoitteesta foundation.zurb.com. ”Download foundation 5”-linkin takaa paljastuu 

runsaasti erilaisia vaihtoehtoja siihen, millaisena Foundation -paketin lataa. Sivulla 

voi valita haluamansa komponentit, värit ja gridin mallin. On mahdollista valita pa-

ketti, jossa mukana tulevat kaikki osat, ja lisäksi sivulta löytyvät valinnat pelkiste-

tymmälle asennukselle sekä itse määritetylle mukautetulle asennukselle (custom), 

johon voi valita haluamansa ominaisuudet.  

Alla kuva Foundationin kansiorakenteesta Foundationin lataussivulta ladatun zip-

paketin purkamisen jälkeen. Paketista löytyy index.html-tiedosto, jota voi käyttää 

pohjana oman sivuston etusivulle. Lisäksi paketissa on kansiot css, img ja js, joissa 

sijaitsevat CSS-tiedostot, kuvatiedostot ja JavaScript-tiedostot. Foundationin kan-

siorakenne muistuttaa hyvin tyypillistä web-sivuston kansiorakennetta, erona on vain 

se, että Foundationin mukana tulee valmiita tiedostoja ja kaikkea ei tarvitse tehdä 

puhtaasti alusta. 
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Kuva 8. Foundationin kansiorakenne 

Lisäksi on mahdollista valita valmis pohja (template), jossa on tietty sivun rakenne. 

Pohjat löytyvät osoitteesta: http://foundation.zurb.com/templates.html. Valitsin 

tämä sivuprojektin pohjaksi blog-pohjan, koska se oli ulkoasultaan hyvin selkeä ja 

tarjosi hyvän mahdollisuuden tässä työssä syntyvän tutoriaalisivuston tekstien kirjoit-

tamiseen blogi-tyylisesti. Pohjia ei ole kuitenkaan pakko käyttää sellaisenaan, vaan ne 

ovat muokattavissa kuten kaikki muutkin Foundation-paketin eri vaihtoehdot. Pohja 

otetaan käyttöön siten, että halutun pohjan HTML-koodi kopioidaan ja kopioidulla 

koodilla korvataan Foundation-sivun <body> ja </body>-tagien välissä oleva koodi. 

Alla oleva kuva havainnollistaa pohjan käytöönottoa.   

(Blog Page Template n.d.) 
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Kuva 9. Foundation-pohjan käyttöönotto (Blog Page Template n.d.) 

Alla Foundationin blogipohja oletuksena. Tekemäni muutokset näkyvät kuvassa 11. 

Lisäsin kuvan Foundationin blogipohjaan varattuun kuvan paikkaan havainnollista-

maan kuvan skaalautuvuutta. Kuvan lisääminen tapahtui lisäämällä sen osoite Foun-

dation-paketista löytyvän index.html-tiedoston kohtaan <img 

src="http://placehold.it/400x240&text=[img]" />. Lainausmerkkien sisä-

puolella oleva koodipätkä korvattiin img-kansiossa olevan kuvatiedoston nimellä eli 

koodi muuttui tässä tapauksessa muotoon <img src="img/maisema.jpg" />. Nyt 

kuvalle varatun alueen tilalla näkyy oikea kuva ja kuvan skaalautuvuutta on helpompi 

havainnollistaa.  Lisäksi poistin sivun kategoriat ja Featured -osion selkeyttääkseni 

sivua. Navigaation korvaaminen Foundationin top-bar–komponentilla näkyy alla ole-

vissa koodin pätkissä. Ensimmäisessä koodipätkässä on Foundationin blogipohjan 

navigaation toteuttava koodi oletuksena.  Tämä oletuksena navigaation toteuttava 

koodi on varsin lyhyt ja yksinkertainen. 
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<div class="row"> 

    <div class="large-12 columns"> 

      <div class="nav-bar right"> 

       <ul class="button-group"> 

         <li><a href="#" class="button">Link 1</a></li> 

         <li><a href="#" class="button">Link 2</a></li> 

         <li><a href="#" class="button">Link 3</a></li> 

         <li><a href="#" class="button">Link 4</a></li> 

        </ul> 

      </div> 

      <h1>Blog <small>This is my blog. It's awesome.</small></h1> 

      <hr /> 

    </div> 

  </div> 

 

 

Alla olevassa koodissa on käytetty Foundationin top-bar –komponenttia, joka muutti 

kuvassa 10 näkyvän navigaation kuvan 11 navigaation mukaiseksi. Koodiesimerkkejä 

top bar –komponentin käytöstä löytyy Foundationin dokumenteista osoitteesta 

http://foundation.zurb.com/docs/components/topbar.html. Tuota koodia sovellet-

tiin alla näkyvässä osassa. <a href-osista löytyvät linkit html-tiedostoihin, jotka au-

keavat kyseisen linkin painalluksella. Etusivua lukuun ottamatta listojen luokaksi 

määritettiin "has-dropdown">, joka tuotti päälinkkien alta aukeavat pudotusvali-

kot. Yksi sivuston pudotusvalikoista on näkyvissä kuvissa 10 ja 11. <!—ja -->-merkkien 

väliset tekstit ovat HTML-kommentteja, joiden tarkoitus on selkeyttää HTML-koodia. 

 
<!-- Nav Bar --> 

   

<nav class="top-bar" data-topbar data-options="is_hover: false">  

<ul class="title-area">  

<li class="name"> <h1><a href="#">RWD tutorial</a></h1> </li> <!-- 

Remove the class "menu-icon" to get rid of menu icon. Take out "Menu" 

to just have icon alone -->  

<li class="toggle-topbar menu-icon"><a 

href="#"><span>Menu</span></a></li>  

</ul>  

<section class="top-bar-section">  

 

<!-- Right Nav Section -->  

 

 

<ul class="right"> <li class="active"><li> <a 

href="index.html">Main</a>  

<ul>  

</ul>  

</li>  

 

 

<li class="has-dropdown"> <a href="http://foundation.zurb.com/">Get 

started</a>  
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<ul class="dropdown">  

<li><a href="http://foundation.zurb.com/">Download Founda-

tion</a></li>  

<li><a href="instructions.html">Instructions</a></li> 

<li><a href="http://foundation.zurb.com/docs/">Foundation Docu-

ments</a></li> 

<li><a href="http://foundation.zurb.com/templates.html">Foundation 

Templates</a></li>    

</ul>  

 

<li class="has-dropdown"> <a href="http://foundation.zurb.com/">RWD 

basics</a>  

<ul class="dropdown">  

<li><a href="what_is_rwd.html">What is RWD?</a></li>  

<li><a href="html5.html">HTML5</a></li>  

<li><a href="css3.html">CSS3</a></li>  

<li><a href="javascript.html">JavaScript</a></li>   

<li><a href="media_query.html">Media query</a></li>  

<li><a href="fonts_and_images.html">Relative fonts and responsive 

images</a></li> 

<li><a href="visibility.html">Visibility</a></li>  

<li><a href="grid.html">Grid</a></li> 

<li><a href="framework.html">Framework</a></li> 

</ul>  

 

<li class="has-dropdown"> <a 

href="http://foundation.zurb.com/">Responsive site</a>  

<ul class="dropdown">  

<li><a href="haakauppa/index.html">Wedding store</a></li> 

<li><a href="examples.html">Responsive site examples</a></li>  

</ul>  

 

</ul> 

 

</nav> 

   

<!-- End Nav --> 

 

(Top Bar n.d.) 
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Kuva 10. Foundationin blogipohja oletuksena 

Foundation-paketin lataamisen ja pohjan käyttöönoton jälkeen aloitettiin rakenta-

maan tutoriaalisivustoa. Aluksi tehtiin sivuston etusivun rakenne, josta löytyy etusi-

vun tekstit ja navigaatiopalkista linkit erillisille sivuille. 

Alla kuva tutoriaalisivuston etusivusta täysikokoisella selainikkunalla Mozilla Firefox 

29 –selaimella katsottuna. Alkusanoissa sivuston käyttäjää kehoitetaan kokeilemaan 

selainikkunan leveyden muuttamista, jolloin sivuston mukautuvuuden näkee käytän-

nössä. Get started –välilehti vie suoraan hiiren klikkauksesta Foundationin lataussi-

vulle ja näin opiskelija pääsee alkuun frameworkin käytössä. RWD basics –välilehti 

puolestaan vie sivulle, joka sisältää tutoriaaleja mukautuvassa web-kehityksessä käy-

tetyihin tekniikoihin. Responsive site –välilehti avaa sivun, joka sisältää kuvassa 14 

näkyvän Web Page Development –opintojaksolla käytetyn hääkaupan mukautuvana 

versiona. 
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Kuva 11. Tutoriaalisivuston etusivu ja yksi pudotusvalikoista täysikokoisella se-

lainikkunalla 

Alla puolestaan sama etusivu hyvin kavennetulla selainikkunalla katsottuna Mozilla 

Firefox 29 –selaimella. Mukautuvuus näkyy sivuston valikkorakenteen muutoksena 

kapeammaksi, jolloin sivun navigointi helpottuu esimerkiksi matkapuhelimella selat-

taessa.  

Foundationin top-bar-komponentin koodi huolehtii valikon mukautuvuudesta. Jotta 

koodi toimii, tulee käyttäjän ottaa käyttöön tietyt JavaScript-tiedostot lisäämällä alla 

oleva ensimmäinen koodi sivuston <body>-osioon. Lisäksi tulee lisätä toinen koodin 

pätkä sivuston loppuun ennen </body>-tagia, jotta top-bar-komponentti toimii. Oh-

jeet tähän löytyvät Foundationin dokumenteista. 

<script src="js/vendor/jquery.js"></script> 
<script src="js/foundation/foundation.js"></script> 
<script src="js/foundation/foundation.topbar.js"></script> 
 
<script> 

 $(document).foundation(); 

 </script>  

(Top Bar n.d.) 
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Kuva 12. Tutoriaalisivuston etusivu ja yksi pudotusvalikoista kapealla selainikkunal-

la 

Samaan tapaan myös tekstit ja kuva skaalatuvat kapeammaksi, jolloin sivun luetta-

vuus helpottuu leveyssuunnassa tapahtuvan vierittämisen tarpeen jäädessä pois ja 

kuva näyttäytyy näytön kokoon nähden sopivana. Seuraava kuva havainnollistaa tätä. 
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Kuva 13. Tekstin ja kuvan skaalautuminen 
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Alla on näkyvissä tutoriaalisivuston mukautuvan web-kehityksen osa-alueita 

käsittelevä osio avattuna pudotusvalikoksi. Opiskelija saa lisätietoa kyseisestä osa-

alueesta klikkaamalla linkkiä hiirellä, mikä aukaisee kyseistä asiaa käsittelevän HTML-

sivun. Tämä kuva havainnollistaa samalla työssä aiemmin ollutta navigaatiota 

käsittelevää koodia. Nämä samat linkit näkyvät kyseisessä koodissa html-päätteisinä 

tiedostoina.   

 

Kuva 14. Mukautuvan web-kehityksen osa-alueet tutoriaalisivustolla 
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Seuraava kuva puolestaan havainnollistaa opiskelijalle annettavia ohjeita sivustolla. 

Tärkeät osat on lihavoitu, joten huomio kiinnittyy niihin. Tässä opiskelijaa pyydetään 

tarkastelemaan media queryihin liittyvää koodiesimerkkiä ja muuttamaan Internet-

selaimen ikkunakokoa nähdäkseen mitä kyseinen media query määritys tekee. 

Kyseinen media query –määritys pienentää fonttikokoa kun selainikkunan leveys on 

maksimissaan 400 piksein levyinen. Lopuksi opiskelijaa pyydetään harjoittelemaan 

media qyeryn käyttöä kopioimalla koodipätkä foundation.css –tiedostoon ja 

soveltamaan koodia ohjeiden mukaisesti. Sivun lopusta löytyy linkkejä media 

queryitä käsittelevään lisämateriaaliin. 

 

Kuva 15. Ohjeita opiskelijalle media query-osiossa 

Tutoriaaliosioiden ja valikkorakenteen valmistumisen jälkeen sovitettiin Optima-

oppimisympäristön Web Page Development -opintojakson työtilasta löytyvä hää-

kauppa-esimerkki Foundationin päälle. Hääkauppa on eräs tätä kirjoitettaessa opin-

tojaksolla olevista tehtävistä, jossa kaupan materiaalit annetaan opiskelijalle, ja opis-

kelijan on tehtävää suoritettaessa tarkoitus rakentaa hääkauppasivu tiettyjen vaati-

musten mukaisesti opintojakson työtilasta löytyvän kuvaesimerkin mukaiseen muo-
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toon. Tätä samaa hääsivustoa käytetään tässä työssä muuntamalla se mukautuvaksi 

sivustoksi.   

Alla Web Page Development -opintojakson Optima-työtilasta löytyvä mallikuva hää-

kaupasta.   

 

Kuva 16. Hääkauppa (Final Assignment B. Wedding Store n.d.) 
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Seuraavassa kuvassa nähdään sama hääkauppa muunnettuna mukautuvaksi sivus-

toksi. Kaupassa hyödynnettiin samaa Foundationin blogipohjaa ja top-bar valikkora-

kennetta kuin tutoriaalisivuston muissa osissa. Kuvassa 16 näkyvä keskimmäinen ja 

alimmainen osa vietiin omiksi osioiksi Products –pudotusvalikon alle, joten yhdellä 

sivulla on näin vähemmän luettavaa. Hääkaupan navigaatio on muuhun tutoriaa-

lisivustoon nähden yksinkertaistettu. Navigaatiopalkin Main –linkki vie  hääkaupan 

etusivulle ja samalle sivulle pääsee myös klikkaamalla vasemman yläkulman Wedding 

Store –tekstiä. Tutorial site –linkki vie tutoriaalisivuston muihin osiin.  

 

Kuva 17. Mukautuva hääkauppa täysikokoisena 
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Seuraavissa kahdessa kuvassa (kuvat 18 ja 19) on sama hääkauppa kapealla selainik-

kunalla katsottuna. Kuvassa 18 näkyy valikon muuttuminen pienemmällä näytöllä 

helpommin navigoitavaan muotoon. 

 

Kuva 18. Hääkaupan yläosan mukautuvuus 
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Kuvassa 19 puolestaan näkyy tekstin kaventuminen ja kuvan pakkautuminen tekstin 

alle. Kun sisältö on kapeampi, vältytään leveyssuunnassa tapahtuvalta vieritykseltä ja 

sivustoa on helppo käyttää pienemmälläkin näytöllä. Lisäksi tekstin pienentyminen 

hoidettiin sivulta 41 löytyvällä media query esimerkillä. Tämä koodi lisättiin founda-

tion.css–tiedostoon. 

 

Kuva 19. Hääkaupan alaosan mukautuvuus 
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5 POHDINTA 

5.1 Tavoitteet  

Opinnäytetyön tavoitteena oli työn teoriapohjan ohella rakentaa mukautuva web-

sivusto, joka sisältää linkkejä opiskelumateriaaliin ja havainnollistaa itsessään sivus-

ton mukautuvuutta käytännössä. Sivusto otetaan käyttöön ajasta ja paikasta riippu-

mattomana käytännönläheiseen oppimiseen perustuvana työkaluna Jyväskylän am-

mattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman Web Page Development-

opintojaksolla. Tavoitteena oli löytää ratkaisu opintojaksolla olevan mukautuvan 

web-kehityksen oppimateriaalin kehittämiseksi, ja ratkaisuksi löydettiin tutoriaa-

lisivusto. Tutoriaalisivuston etuna on sen tarjoama käytännönläheisyys mukautuvan 

web-kehityksen opiskeluun, koska opiskelija näkee sivuston mukautuvuuden kokei-

lemalla Internet-selaimen ikkunakoon muuttamista käytännössä tai tarkastelemalla 

sivua erilaisilla päätelaitteilla. Tällä tavoin sivustolle linkitettyihin lisätutoriaaleihin 

voidaan yhdistää käytännön havaintoja sivustoa käyttämällä.   

5.2 Tulokset 

Työn tuloksena syntyi tutoriaalisivusto Foundation 5 –frameworkin päälle rakennet-

tuna. Foundation osoittautui hyväksi valinnaksi frameworkin osalta sen helpon käyt-

töönoton ja hyvien ohjeiden vuoksi. Koska tutoriaalisivusto rakennettiin Foundatio-

nin päälle, saavat Web Page Development –opintojakson opiskelijat samalla katsauk-

seen ajankohtaiseen ja kehittyvään frameworkiin mukatuvaan web-kehitykseen liit-

tyvien teknisten piirteiden lisäksi. On mielekkäämpää lähteä rakentamaan sivustoa 

nykyaikaisen ja tehokkaan frameworkin päälle sen sijaan, että sivusto rakennettaisiin 

alusta asti täysin puhtaalta pöydältä. Työmäärä olisi puhtaasti itse rakennettuna 

huomattavasti suurempi ja Foundation taipuu hyvin monentyyppisten sivujen toteut-

tamiseen. Foundationin rakenne on sellainen, että jo olemassa oleva sivusto toimii 

heti mukautuvasti kun se asetetaan käyttämään Foundationin tyylitiedostoja ja Ja-
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vaScript –koodeja. Sivuston kehittäjän tehtäväksi jääkin lähinnä lisätä tai poistaa toi-

minnallisuuksia muokkaamalla sivustoa suunnitelmien pohjalta halutun tyyliseksi. 

Tämä onnistuu muokkaamalla HTML –tiedostoja sivuston sisällön osalta, sekä ulko-

asua ja toiminnallisuuksia CSS – ja JavaScript –tiedostojen osalta. Koska Foundationin 

tarjoamat tiedostot sisältävät varsin paljon valmista ja toimivaa koodia, on haluttuja 

muutoksia hyvä tehdä varovasti ja ottaa tiedostoista varmuuskopiot ennen muutok-

sia, jotta sivuston rakenteen hajotessa sen aiempi ulkoasu on helppo palauttaa enti-

selleen.  

Sivusto testattiin luvussa 2.1 mainituilla menetelmillä ja ongelmia ei näissä testauk-

sissa löytynyt, joten sivusto toimi testattavilla kokoonpanoilla odotuksien mukaisesti. 

Aiemmissa puhtaalta pöydältä rakennetuissa sivustoprojekteissa ongelmia on esiin-

tynyt osalla selaimista, joten testien tuloksien perusteella voi päätellä Foundationin 

sisältämän koodin olevan varsin laadukasta. Toki Foundationin mukana tulleita pohjia 

muokattiin työtä tehdessä, joten ongelmia olisi voinut esiintyä oman lisätyn koodin 

myötä mutta tällä kertaa ongelmilta vältyttiin. 

Tutoriaalisivusto osoittautui hyväksi ratkaisuksi mukautuvan web-kehityksen ope-

tusmateriaalin tuottamiseen, koska sivusto tarjoaa käytännön mukautuvuuden kaut-

ta monella tapaa esimerkkejä sivuston mukautuvuudesta ja opiskelija voi yhdistää 

tätä käytännön havaintojen kautta saatua tietoa sivuston eri osioiden lopusta löyty-

vien linkkien tarjoamiin lisätutoriaaleihin käsitellyistä aiheista. Sivustolla on lihavoitu 

tärkeitä kohtia, kuten kehoituksia kokeilla asioita käytännössä tekstin tarjoamien 

ohjeiden mukaisesti tai tehdä tehtävä kyseisestä aiheesta ja saada näin oppia sovel-

tamalla juuri opitun asian perusteita käytäntöön. 

Tämä työ perustelee tutoriaalisivuston käytön mukautuvan web-kehityksen opetuk-

sessa mutta tulevaisuutta ajatellen jatkokehitysmahdollisuutena voisi olla vaihtoeh-

toisten tapojen selvittäminen opetusmateriaalin toteuttamiseksi. Tutoriaalisivuston 

lopullinen toimivuus kuitenkin selviää vasta opintojaksolla käytännön testeissä opis-

kelijoiden ja opettajan toimesta. Niimpä tutoriaalisivuston toimivuutta Web Page 

Development –opintojakson opetuskäytössä voisi tutkia ja mahdollisesti jatkokehit-
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tää sivustoa opintojaksolla opiskelijoilta tai opettajalta tulleiden toiveiden mukaises-

ti. 
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