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Mobiililaitteiden kasvava määrä internetin selaamiseen on johtanut siihen, että informaatiota 
haetaan verkkosivuilta monella erilaisella laitteella. Verkkosivujen toiminta tulisi olla taattu 
laitteesta huolimatta, ja yksi ratkaisu tähän on toteuttaa verkkosivut skaalautumaan laitteelle 
kuin laitteelle. Tätä ominaisuutta kutsutaan responsiivisuudeksi. 

Iloleipuri-tuotemerkille toteutettiin responsiiviset reseptihaku-verkkosivut, josta kirjoitettiin kaksi 
erillistä opinnäytetyötä. Tämä työ tarkasteli verkkosivujen responsiivista toteutustapaa sekä tutki 
responsiivisuuden vaikutuksia käytettävyyteen. Responsiivisen suunnittelun ja toteutuksen 
vaiheita käytiin läpi sekä tutkittiin käytettävyyttä graafisten elementtien ja mobiililaitteiden osalta. 
Lisäksi esitettiin konkreettisia keinoja, joilla Iloleipuri-verkkosivujen käytettävyyttä parannettiin. 

Iloleipuri-verkkosivujen ulkoasuun vaikutettiin ainoastaan responsiivisessa osuudessa, koska 
asiakas tarjosi työpöytäversion ulkoasun kokonaisuudessaan. Verkkosivun responsiivisuutta 
suunnitellessa otettiin huomioon seikkoja, jotka vaikuttavat sekä positiivisesti että negatiivisesti 
käytettävyyteen. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman hyvä käyttäjäkokemus monelle 
erilaiselle päätelaitteelle. 

Aikataulurajoitteiden takia sivut jouduttiin julkaisemaan ensin ilman responsiivista toteutusta. 
Responsiivisuuden kehitys jatkui sivuston taustalla ja saatiin lopulta myös sivuille käyttöön. 
Lopputuloksena asiakas sai toimivat responsiiviset verkkosivut, jotka testatuilla laitteilla toimivat 
moitteettomasti. 
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RESPONSIVE DESIGN AND ITS IMPACT ON 
WEBSITE USABILITY 

The increasing number of mobile devices used for browsing the web has led to information 
being searched by multiple different devices. The functionality of websites should be 
guaranteed regardless of the users’ device and one solution is to make websites automatically 
scale for different devices. This method is called responsive design. 

Iloleipuri brand were implemented a responsive recipe search website from which has been 
written two separate theses. This thesis studied responsive web design and its impact on 
website usability. Responsive design and implementation phases together with usability were 
studied in terms of mobile devices and graphical elements. 

The Iloleipuri website layout was only affected in this project by its responsive parts because the 
customer provided a full desktop layout. When designing the responsiveness of the website, 
some facts were taken into account which affected usability both positively and negatively. The 
aim was to create as good user experience as possible for many different devices. 

Due to time constraints, the website needed to be published first without the responsive 
implementation. Responsive development continued in the background and it was eventually 
fitted to the website. As an end result, the customer received a responsive website which 
functioned properly on the devices tested. 
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SANASTO 

CSS CSS (engl. cascading style sheets) on www-dokumenteille 
kehitetty tyyliohjeiden kieli, joka voidaan kääntää suomeksi 
porrastetuiksi tyyliarkeiksi. [1] 

HTML HTML (engl. Hypertext Markup Language) on standardoitu 
kuvauskieli, jolla kuvataan esimerkiksi www-asiakirjojen si-
sältöä. HTML-dokumentteja kutsutaan myös verkkosivuiksi. 
[2] 

Pikseli Pikseli (engl. Pixel, lyh. px) on toiselta nimeltään kuvapiste. 
Esimerkiksi digitaalinen valokuva koostuu monista vierek-
käisistä kuvapisteistä. 

Resoluutio Yleinen määritys termille resoluutio, on kuvan koko leveys- 
sekä vaakasuunnassa. Lisäksi resoluutio kertoo kuvan 
tarkkuudesta, jolloin mittayksikkönä on pikseliä per pituus-
yksikkö. Mitä enemmän pisteitä pituusyksiköllä on, sen tar-
kempi kuva. [3] 

Sisällönhallintajärjestelmä Järjestelmä, jota voidaan käyttää esimerkiksi www-sivujen 
sisällön hallitsemisessa. (engl. CMS, Content management 
system)
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1 JOHDANTO 

Verkkoteknologia on kehittynyt jatkuvasti siihen suuntaan, että pöytäkoneet ovat 

jäämässä kannettavien mobiililaitteiden jalkoihin. Tästä syystä verkkosivujen 

suunnittelussa tärkeäksi osaksi on tullut huomioida verkkosivujen skaalautu-

vuus erilaisille näyttöpäätteille sekä taata niiden käytettävyys monelle erilaiselle 

laitteelle. 

Tämän opinnäytetyön verkkosivuprojekti toteutettiin ICT-portille, jolta Martinex 

Oy -niminen yritys projektin tilasi. Martinex Oy on vuonna 1986 perustettu varsi-

naissuomalainen perheyritys, joka valmistaa ja myy erilaisia lahjatavaroita, ta-

loustavaroita, tekstiileitä sekä leikkikaluja. Yritys valmistaa leivontatuotteita, joi-

den tuotemerkki on Iloleipuri. Asiakas halusi toteuttaa uuden verkkosivun Ilolei-

puri-tuotemerkille, jonka koko yleisilme oli uusiutumassa. Verkkosivuilla tarkoi-

tuksena on listata tuotemerkin leivontatuotteet sekä tuotteilla valmistetut resep-

tit, joita kuluttajat pääsevät katselemaan sekä hakemaan. 

Verkkosivut on tarkoitus toteuttaa responsiiviseksi, joka tarkoittaa sivuston sisäl-

lön mukautumista erikokoisille näyttöpäätteille. Käytettävyyden osalta tämä tuo 

monia haasteita varsinkin monimutkaisempien toimintojen toteutuksessa sekä 

käyttäjäystävällisen kokemuksen luomisessa laajalle laitekannalle. Käytettävyys 

onkin erittäin tärkeässä osassa verkkosivuja: vaikeakäyttöinen käyttöliittymä 

saa käyttäjät poistumaan sivuilta. 

Asiakas toimitti halutun ulkoasun verkkosivulle, mutta vain työpöytäversiota var-

ten. Responsiivisuuden suunnittelu sekä koko sivuston toteutus kuului ICT-

portin työryhmälle. Tämä opinnäytetyö käy läpi responsiivisen suunnittelun ja 

toteutuksen vaiheita, mobiililaitteiden aiheuttamia rajoitteita sekä tarkastelee 

responsiivisesti toteutettujen verkkosivujen käytettävyyttä. 
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2 RESPONSIIVISUUS YLEISESTI 

Tilastojen mukaan älypuhelinten sekä tablettitietokoneiden määrä Internetin 

selaamisessa on jatkuvasti lisääntymässä. Mobiililaitteiden määrän verk-

koselaamisessa on ennustettu ohittavan pöytätietokoneiden määrän vuonna 

2014. [4] (Kuvio 1.) 

 

Kuvio 1. Mobiilikäyttäjien määrän kasvu verkkoselaamisessa. [4] 

Koska verkkoteknologia on kehittynyt jatkuvasti suuntaan, jossa kannettavat 

mobiililaitteet syrjäyttävät pöytäkoneet, on verkkosivujen suunnittelussa tärke-

äksi osaksi tullut huomioida sivuston toimivuus erilaisilla näyttöpäätteillä. Uu-

simmilla tekniikoilla verkkosivut voidaan toteuttaa skaalautuviksi ilman erillisiä 

mobiilisivuja. Tätä ominaisuutta kutsutaan responsiivisuudeksi (engl. Responsi-

ve design). Responsiivisen suunnittelun termiä käytti ensimmäisenä Ethan Mar-

cotte kirjoituksessaan vuonna 2010. [5] 
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Responsiivisuudella tarkoitetaan verkkosivun koko sisällön automaattista mu-

kautumista käytettävän päätelaitteen näytön kokoon nähden. Käytännössä tä-

mä tarkoittaa sitä, että verkkosivun ulkoasu, tekstit sekä kuvat saadaan mukau-

tumaan erilaisten näyttökokojen välillä automaattisesti. Sama verkkosivu mu-

kautuu sekä isomman pöytätietokoneen näytölle että taskukokoiselle älypuheli-

melle. 

Responsiivisuus on toistaiseksi varsin uusi lähestymistapa verkkosivujen toteu-

tuksessa, mutta kasvavan mobiililaitekannan vuoksi uusia tapoja verkkosivujen 

selaamiseen kehitetään jatkuvasti. Responsiivinen toteutustapa on tällä hetkellä 

esimerkiksi Googlen suosittelema tapa toteuttaa mobiiliystävällisiä sivuja. [6] 

Tulevaisuutta ajatellen verkkosivut on hyvä toteuttaa responsiivisina, koska 

näyttöjen koot vaihtelevat jatkuvasti uusien laitteiden tullessa markkinoille. Res-

ponsiivinen toteutus ehkäisee tulevaisuuden ongelmia verkkosivujen selauk-

sessa, koska perusperiaatteena sivut adaptoituvat mille tahansa näyttöpäätteel-

le. Kun sivut toteutetaan responsiivisina, niitä voidaan tarkastella tulevaisuu-

dessakin esimerkiksi televisiosta, mobiililaitteista tai mahdollisesti jatkuvasti ke-

hittyvistä älylaseista. 

Responsiivisuus on hyödyksi muillekin kuin pienille mobiililaitteille. Se mahdol-

listaa myös verkkosivujen skaalautuvuuden isoille näytöille, jolloin on mahdollis-

ta luoda erittäin näyttäviä, visuaalisia kokonaisuuksia. Sama sivusto saadaan 

kuitenkin mukautumaan pelkistetymmin myös pienemmälle näytölle, esimerkiksi 

älypuhelimelle. 

2.1 Hyödyt 

Kun verkkosivut toteutetaan responsiivisina, korvaavat ne erilliset mobiilisivut. 

Silloin säästytään sivujen päivittämiseltä kahdelle eri julkaisulle, mobiiliversiolle 

ja työpöytäversiolle, mikä vähentää myös mahdollisia eriäväisyyksiä sivujen 

sisällöissä. Lisäksi tämä vähentää huomattavasti työmäärää, jota muuten vaa-

dittaisiin sivuston ylläpitäjältä. 
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Sivu, joka toimii hyvin mahdollisimman monella laitteella, luo paremman käyttö-

kokemuksen kuin erillinen mobiilisivusto, joka yleensä suunnitellaan tiettyihin 

laitteisiin ja niiden näyttökokoihin. Lisäksi sivustolle siirtyvä käyttäjä ei saa eril-

listä kyselyä siitä, haluaako hän siirtyä erikseen optimoiduille mobiilisivuille. 

Osassa tällä tavalla toteutetuissa sivuissa työpöytäversio ehtii jo latautua taus-

talla, ja kun käyttäjä valitsee siirtyvänsä mobiilisivuille, sivu latautuu kokonaan 

alusta mobiiliversiona. Responsiivisesti toteutetuilla sivuilla vastaavaa kyselyä 

ei tapahdu, koska sivut ovat aina optimoidut käyttäjän laitteelle. 

HTML on standardoitu kuvauskieli, jolla kuvataan esimerkiksi www-asiakirjojen 

sisältöä. Responsiivisilla sivuilla sivuston linkit sekä HTML-koodin (engl. Hyper-

text Markup Language) rakenne pysyvät laitteesta huolimatta samanlaisina, 

jolloin hakukoneiden on helpompi indeksoida sivuja. Vastaavasti erillisillä mobii-

lisivuilla sivuston linkit sekä sivun rakenne ovat erilaiset, jolloin hakukoneiden 

tarvitsee indeksoida useita versioita samasta sivusta. [7] 

Verkkosivujen URL-osoitteiden jakaminen toimii myös paremmin responsiivisilla 

sivuilla kuin erillisiltä mobiilisivuilta. Responsiivisesti toteutetun sivun URL-

osoite on aina sama laitteesta riippumatta, toisin kuin erillisillä mobiilisivuilla. 

Erillisillä mobiilisivuilla usein käytetty osoiterakenne on muotoa 

http://m.esimerkki.fi/, jolloin esimerkiksi mobiililaitteesta viitattu osoite avautuu 

pöytätietokoneella riisutun näköisenä mobiiliversiona. Vastaavasti responsiivisil-

la sivuilla osoiterakenne on aina muotoa http://www.esimerkki.fi, jolloin jaettu 

linkki aukeaa pöytäkoneella täysikokoisena, koska osoiterakenne pysyy saman-

laisena laitteesta riippumatta. 

2.2 Haasteet 

Responsiivisesta toteutustavasta ei käytännössä ole mitään haittaa, koska sen 

avulla saavutetaan parempi käytettävyys useilla eri laitteilla. Se kuitenkin ai-

heuttaa erilaisia haasteita verkkosivujen kehityksessä. 

Vaikka responsiivisen sivuston ylläpitäjän työmäärä vähenee kahdesta erillises-

tä päivitettävästä sivustosta yhteen, kasvaa sivuston toteuttamiseen tarvittava 
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aika. Responsiiviset verkkosivut vaativat monimutkaisuutensa vuoksi enemmän 

aikaa sekä suunnittelun että toteutuksen osalta. Lisäksi sivuston testauksessa 

kestää huomattavasti kauemmin, koska markkinoilla on monia erilaisia mobiili-

laitteita, joissa sivujen toiminta pitäisi taata. 

Koska vanhempia selaimia käyttää vielä varsin moni, tarvitsee sivut saada toi-

mimaan myös vanhempaa teknologiaa käyttäville selaimille. Vanhemmat Inter-

net Explorer -selaimet eivät tue ollenkaan uusimpia tyylilajien ominaisuuksia, 

joita vaaditaan responsiivisuuden saavuttamisessa. Tästä syystä esimerkiksi 

Internet Explorer 8:aa ja tätä vanhempia Internet Explorer -selaimia varten tar-

vitsee tehdä omat tyylitiedostonsa, joissa yksinkertaistetaan sivun toiminnolli-

suuksia sekä ulkoasua, mutta pyritään säilyttämään informaatiosisältö saman-

laisena. [8] 

Myös mobiililaitteella verkkosivua selaavan tulisi saada kaikki sama informaatio 

sivuilta kuin täysikokoista verkkosivua tarkastelevan. Sivun ulkoasu saattaa 

muuttua fonttien sekä toiminnollisuuksien osalta teknisten haasteiden vuoksi, 

mutta saman informaation tulisi kuitenkin olla aina saatavilla laitteesta huolimat-

ta. 

Tietynlaisen sisällön esittäminen mobiiliversioissa on hankalampaa kuin täysi-

kokoisessa sivustossa. Esimerkiksi laaja kuvagalleria kestää latautua hitaam-

malla verkkoyhteydellä jonkin aikaa ja varsinkin hitaammin osalla mobiiliverkko-

yhteyksistä. Lisäksi suuria tietomääriä sisältäviä taulukoita on hankala mahdut-

taa kapealle puhelimen näytölle. Tästä syystä taulukoita näkee yhä harvemmin 

käytettävän varsinkin responsiivisesti toteutetuilla verkkosivuilla. 

Mobiililaitteet tuovat omat haasteensa verkkosivujen kehityksessä, jolloin yksien 

sivujen tulisi olla käytettävät monella erilaisella laitteella, varsinkin kun laitteiden 

ominaisuudet eroavat paljon toisistaan. 
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3 KÄYTETTÄVYYS 

3.1 Käytettävyyden määritelmät 

Käytettävyydellä tarkoitetaan käyttöliittymien tekemistä helppokäyttöisiksi ja nii-

den optimoimista käyttäjän tarpeisiin sekä vaatimuksiin [9]. Verkkosivuilla käy-

tettävyys on erittäin tärkeässä roolissa: jos sivut ovat vaikeasti käytettävät, in-

formaatio on vaikealukuista, tai jos käyttäjät eksyvät sivuilla, he poistuvat sivuil-

ta. Helppokäyttöinen käyttöliittymä kannustaa palaamaan takaisin sivulle. [10] 

ISO 9241–11 on kansainvälinen standardi, joka sisältää ohjeistusta käytettä-

vyydestä sekä määrittelee sen. Sillä tarkoitetaan sitä, missä määrin tuotetta 

voidaan käyttää tietyissä käyttökohteissa ja saavuttaa tavoitteet vaikuttavuuden, 

tehokkuuden ja tyytyväisyyden osalta. [9] 

Käytettävyydeltään hyvän verkkosivun tulisi olla sisällöltään itsestäänselvyys: 

mitä vähemmän ihmisten tarvitsee ajatella verkkosivuilla vieraillessaan, sitä pa-

rempi. Verkkosivujen tulisi olla toiminnollisuudeltaan sellaiset, että kokematto-

mampikin käyttäjä ymmärtää, mistä sisältöä löytyy ja miten sivulla liikutaan. [11] 

Verkkosivuja tarkasteltaessa käytettävyys voidaan jakaa viiteen komponenttiin: 

 Opittavuudella tarkoitetaan sitä, miten helposti käyttäjä oppii verkkosivun 

käytön ensimmäisellä kerralla. 

 Tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että kun verkkosivun käyttö on opeteltu, 

miten nopeasti käyttäjä osaa suorittaa erilaisia tehtäviä. 

 Muistettavuudella tarkoitetaan sitä, kun käyttäjä palaa verkkosivulle tau-

on jälkeen, kuinka nopeasti he saavuttavat taidon käyttää sivuja. 

 Virheillä tarkoitetaan sitä, miten paljon käyttäjä tekee virheitä, kuinka va-

kavia ne ovat ja kuinka helposti niistä palaudutaan. 

 Tyytyväisyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka miellyttävää verkkosivun käyttö 

on. [10] 
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3.2 Käytettävyyden arviointi 

Käytettävyyttä voidaan arvioida erilaisten menetelmien avulla, mutta helpoin ja 

hyödyllisin tapa on käyttäjätestaus. Testauksessa olisi hyvä olla ryhmä testaa-

jia, jotka käyttäisivät kyseistä palvelua ja suorittaisivat esimerkiksi verkkosivuilla 

tiettyjä tehtäviä. Käyttäjätestauksesta vastaavan tulisi tarkkailla käyttäjien toi-

mintaa puuttumatta prosessiin ja seurata missä käyttäjät onnistuvat ja missä 

heillä on vaikeuksia. Testaus tulisi tapahtua yksilötasolla, jolloin voi tarkkailla 

yksittäisen testihenkilön ongelmanratkaisukykyä. Testaajien määräksi riittää 

usein viisi henkilöä, jolloin on mahdollista suorittaa testejä jatkuvasti projektin 

edetessä. Isompi käytettävyystestaus maksaa enemmän ja pienten testien pi-

täminen on kustannustehokkaampaa. Ryhmätestit eivät ole yhtä tehokkaita kuin 

yksilötasolla tapahtuva testaus. Ryhmätestaajien raportointi voi olla harhaanjoh-

tavaa ja parempi tapa onkin tarkkailla miten yksittäiset testaajat oikeasti toimi-

vat. [11] 

3.3 Käyttöliittymän merkitykset 

Käyttöliittymällä tarkoitetaan esimerkiksi verkkosivun visuaalista osaa, jonka 

avulla käyttäjä on vuorovaikutuksessa verkkosivun kanssa [12]. Käyttöliittymäs-

sä tulisi olla elementtejä, jotka ovat helposti saatavilla, ymmärrettävissä sekä 

helppokäyttöisiä. Käyttöliittymä kokoaa yhteen vuorovaikutuksen suunnittelua, 

visuaalista ilmettä sekä tiedon arkkitehtuuria [13]. Tunnetuimpia verkkosivujen 

käytettävyyden tutkijoita on Jakob Nielsen, jonka vuorovaikutuksen suunnittelun 

ohjelista sisältää seuraavat asiat: 

 Käyttöliittymän tulisi antaa palautetta kohtuullisessa ajassa käyttäjälle sii-

tä, mitä tapahtuu. 

 Järjestelmän tulisi kommunikoida käyttäjälle tutuilla käsitteillä järjestel-

män omien termien sijaan. 

 Käyttäjälle pitää antaa selkeät poistumistavat erilaisista järjestelmän ti-

lanteista. 
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 Käyttäjän ei tarvitse miettiä, tarkoittavatko eri tilanteet, toimet tai sanat 

samaa asiaa. 

 Parempi tapa kuin kattavat virheilmoitukset on estää virheiden tapahtu-

minen hyvällä suunnittelulla 

 Käyttäjän muistin kuormitus tulisi minimoida tekemällä objektit, tapahtu-

mat sekä vaihtoehdot näkyviksi. 

 Järjestelmä tulisi tehdä joustavaksi, jotta se palvelee tehokkaasti sekä 

kokemattomia että kokeneita käyttäjiä. 

 Minimaalinen suunnittelu ehkäisee informaatiosisältöä, joka ei ole tar-

peen. Ylimääräinen tieto kilpailee merkityksellisen tiedon kanssa. 

 Virheilmoitukset tulee olla käyttäjälle selkeitä sekä ymmärrettävässä 

muodossa 

 Vaikka on parempi, että järjestelmää voidaan käyttää ilman dokumentaa-

tiota, voi joskus olla tarpeellista tarjota sellaista. [14] 

Hyvä käyttöliittymä takaa verkkosivulla hyvän käyttäjäkokemuksen. Käyttäjäko-

kemus muodostuu seuraavista asioista: käyttäjän tunteminen, mitä käyttäjät 

haluavat, mitä he arvostavat ja mitkä ovat heidän rajansa toimia [15].  

Esimerkillisessä käyttäjäkokemuksessa ensiksi saavutetaan tarkat käyttäjän 

vaatimukset ilman ylimääräistä vaivannäköä. Seuraavaksi on tärkeää, että tuote 

tai palvelu on miellyttävä käyttää yksinkertaisuutensa sekä tyylikkyytensä takia. 

Käyttökokemus on siis monen eri osan summa, johon vaikuttavat myös näiden 

lisäksi hyvin suunniteltu käyttöliittymä. Käyttäjäkokemus ei siis ole sama asia 

kuin käytettävyys, vaan käytettävyys on vain yksi osa käyttäjäkokemusta. [16] 

3.4 Muuttuvat toimintatavat 

Ihmiset hakevat verkosta koko ajan enemmän ja enemmän tietoa [17]. Mobiili-

laitteiden sekä mobiiliyhteyksien kasvava määrä vaikuttavat siihen, että infor-

maatio verkkosivuilta tulisi olla saatavilla laitteesta riippumatta. (Kuvio 2.)  
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Kuvio 2. Ennustus kuukausittaisesta mobiilidatan määrän kasvusta eksatavuina. 
[17] 

Kun sivusto toimii hyvin mahdollisimman monella laitteella, maksimoidaan si-

vuston käytettävyys sekä mahdollistetaan suurempi tavoitettavuus sivuston 

käyttäjäkunnassa. Lisäksi responsiivisuuden tuoma käyttöliittymä auttaa käyttä-

jää löytämään oleelliset asiat verkkosivuilta nopeammin, jos sivujen käytettä-

vyys säilyy laitteesta riippumatta hyvänä. 
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4 SUUNNITTELU 

Responsiiviset verkkosivut vaativat paljon enemmän aikaa suunnittelun osalta. 

Verkkosivuja tilaavalla asiakkaalla saattaa olla toiveita sivuston toiminnollisuuk-

sien suhteen, jotka on käytännössä mahdotonta toteuttaa mobiililaitteilla toimi-

viksi. Näissä tapauksissa täytyy informaation esittämisen osalta keksiä vaihto-

ehtoinen ratkaisu sekä suunnitella ongelmakohdille oma ulkoasunsa, jolloin 

suunnitteluprosessi vie enemmän aikaa. 

Paras lähestymistapa responsiivisessa suunnittelussa on aloittaa sivun ulko-

asun suunnittelu pienimmän laitteen osalta. Tämä ei kuitenkaan aina ole mah-

dollista, jos esimerkiksi asiakas itse suunnittelee sivuston ulkoasun tai aikai-

semmin tehty verkkosivu halutaan muuttaa responsiiviseksi. Kun ulkoasun 

suunnittelu aloitetaan pienimmän laitteen osalta, vältytään ongelmilta, joita 

mahdollisesti kohdattaisiin päinvastaisessa toteutustavassa. Elementtien sijoit-

telu saattaa muodostua ongelmaksi, jos työpöytäversiota aletaan pienentää 

mobiililaitteille sopivaksi. [18] 

Suunnittelussa on oleellista ottaa huomioon elementtien tärkeys ja niiden järjes-

täminen eri näyttökoilla. Mobiilikäyttäjät haluavat verkkosivuilta nopeammin in-

formaatiota, kun taas työpöytäversiossa oleellisena osana on koko sivun visu-

aalinen käyttökokemus. Mobiililaitteita käyttävät etsivätkin usein esimerkiksi yri-

tyksen yhteystietoja, tai osoitetta. Kun suunnittelu aloitetaan mobiililaitteista, on 

helpompaa jäsennellä sivun elementit tärkeysjärjestykseen, josta niiden paikat 

mukautuvat uudelleen näyttökokojen suuretessa. [18] 

4.1 Päätelaitteiden näytöt 

Useimmin pöytäkoneissa sekä kannettavissa tietokoneissa resoluutiot ovat suu-

rempia leveydeltään kuin korkeudeltaan. Näin tietokoneen ruudulle mahtuu ker-

ralla enemmän tietoa vaakasuunnassa kuin pystysuunnassa. 
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Kiinteälevyisten verkkosivujen sisältöjen useimmin käytetty leveys on 960 pikse-

liä. Lisäksi verkkosivut ovat olleet leveydeltään ennen responsiivisuutta staatti-

sia, jolloin niiden leveys ei muutu tarkasteltavan laitteen mukana. Tällä sisällön 

leveydellä on pyritty mahdollistamaan verkkosivujen luettavuus mahdollisimman 

monella tietokoneen näytöllä aina pienemmistä kannettavista pöytätietokonei-

siin. Mobiililaitteilla pystyy selaamaan myös ei-responsiivisesti toteutettuja sivu-

ja, mutta käytettävyys kärsii, koska sivua joutuu usein zoomaamaan sekä vierit-

tämään sivusuunnassa (Kuva 1). [18] 

 

Kuva 1. Responsiivisen käyttöliittymän vaikutus verkkosivulla liikkumiseen. [19] 

Responsiivisessa suunnittelussa voidaan ottaa käyttöön 100 % koko näytön 

leveydestä, jolloin leveyssuunnassa voidaan hyödyntää vielä enemmän suu-

rempien tietokoneen näyttöjen kokoja. Ruudun koko leveyden hyödyntäminen 

voi vähentää pystysuunnassa vaadittavaa sisällön vierittämistä (engl. scroll), 

koska enemmän tietoa mahtuu kerralla näytölle leveyssuunnassa. 

Mobiililaitteille ominaista on niiden käyttäminen sekä pysty- että vaakasuunnas-

sa. Verkkosivut mukautuvat automaattisesti käyttämään 100 % koko mobiililait-

teen leveydestä responsiivisella suunnitteluperiaatteella. Tämä on tärkeää, kos-

ka laitteen leveys on huomattavasti pienempi kuin pöytätietokoneella. Jos tilaa 

on ennestään vähän, ei sitä kannata myöskään jättää käyttämättä. 
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4.2 Graafinen käyttöliittymä 

Responsiivisen verkkosivun käyttöliittymän tulee mukautua jokaiselle laitteelle 

käytettävyydestä tinkimättä. Tämä tarkoittaa muutoksia ulkoasullisesti sekä toi-

minnallisesti. Mobiililaitteilla haasteena ovat esimerkiksi tiedon syöttötavat kos-

ketusnäytöillä sekä laajat sivustokartat ja sivulla navigointi. 

Responsiivisessa suunnittelussa on monia asioita, jotka kannattaa alusta asti 

ottaa huomioon sivun ulkoasua suunnitellessa. Mobiililaitteella tarkasteltava 

sivu saattaa näyttää hyvinkin erilaiselta kuin työpöytäversiossa. Työpöytäversi-

ossa on mahdollista käyttää isoja sekä näyttäviä kuvia, joiden päälle voidaan 

kirjoittaa tehostetekstejä. Sama teksti ei välttämättä mahdu mobiililaitteella ku-

van päälle, jolloin kannattaa miettiä käyttääkö kuvaa ollenkaan vai sijoittaako 

kuvan ja tekstin esimerkiksi allekkain. 

Responsiivisten verkkosivujen suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdolli-

simman moni erilainen päätelaite. Työmäärät kasvavat, koska sivustoa suunni-

tellessa olisi hyvä tehdä ainakin kolme erilaista versiota siitä, millä tavalla sivus-

to mukautuu ison ja pienen näytön välillä. Ainakin työpöytäversio, tablettiversio 

sekä pieni mobiiliversio olisi hyvä sisällyttää suunnitelmiin. Tärkeää ulkoasussa 

on sen mukautuvuus eri näyttöpäätteille, jolloin verkkosivun elementit kannattaa 

pitää mahdollisimman yksinkertaisina ulkoasultaan sekä toiminnollisuuksiltaan. 

Lisäksi elementtien rajat tulee erottaa toisistaan selvästi, jotta luettavuus sekä 

käytettävyys säilyvät mahdollisimman hyvänä. 

4.2.1 Syöttötavat 

Pöytätietokoneissa sekä kannettavissa tietokoneissa syöttötapana on useimmi-

ten hiiri. Vastaavasti älypuhelimissa sekä tableteissa käyttäjä syöttää tietoa 

sormen kanssa. Näillä kahdella syöttötavalla on paljon eroja ja verkkosivujen 

käyttöliittymän suunnittelussa tuleekin ottaa huomioon haasteet, joita erilaisuu-

det aiheuttavat.  
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Hiiren käytön opettelu vie kokemattomalta käyttäjältä hieman enemmän aikaa 

kuin kosketusnäyttö, jota kokematonkin osaa käyttää ilman erillistä harjoittelua. 

Toisaalta, kun hiirtä on oppinut käyttämään, sen tarjoama tarkkuus on paljon 

parempi, kuin sormella. Hiiren kursori on pienempi, kuin sormenpää, jolloin hii-

rellä on helpompi kohdistaa valinta pienemmälle alueelle. [20] 

Suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon painikkeiden koko. Applen suosituk-

sen mukaan painikkeiden tulisi olla 44 x 44 pikselin kokoisia, jotta niitä pystyy 

painamaan sormella helposti. Nokia puolestaan ohjeistaa painikkeiden kooksi 

minimissään 28 x 28 pikseliä, tai 1 x 1cm. Ihmisen etusormen keskimääräiseksi 

leveydeksi on kuitenkin tutkimuksissa todettu 16–20mm, joka vastaa 45–57 pik-

seliä. Peukalon leveys vastaavasti on noin 25mm joka vastaa 72 pikseliä. Kun 

verkkosivun painikkeiden kokoa kasvatetaan 72:een pikseliin, virheiden määrä 

painalluksissa vähenee ja käytettävyys älypuhelimilla paranee. Lisäksi sormi ei 

peitä painiketta kokonaisuudessaan, jolloin painikkeen näkee sormen alla näyt-

töä koskettaessa. [21] 

Vaikka käytettävyys paranee suurempien painikkeiden myötä, koon kasvaessa 

ne vievät enemmän tilaa näytöltä. Käytettävyyden tulisi säilyä mahdollisimman 

hyvänä, jolloin painikkeet suunnitellaan kooltaan tarpeeksi suuriksi, mutta sa-

malla pyritään minimoimaan niiden käyttämä tila. [21] 

Verkkosivuilla näkee usein erilaisia efektejä, kun käyttäjä vie hiiren jonkin ele-

mentin tai linkin päälle (engl. mouseover). Tällä tavalla voidaan esimerkiksi 

näyttää enemmän informaatiota, joka mahdollisesti oli ennen hiiren päälle vie-

mistä piilotettuna. Efektit tuovat käyttäjälle interaktiivisen kokemuksen, mutta 

aina kyseisiä efektejä ei voida toteuttaa mobiililaitteilla. Tämä johtuu siitä, että 

kosketusnäytöillä käyttäjä koskettaa sormella esimerkiksi linkkiä, jolloin selain 

siirtyy suoraan klikattuun osoitteeseen. Vastaavasti hiiren kursorin voi viedä 

linkin päälle pöytätietokoneella, jolloin esimerkiksi linkin väri voi vaihtua. Suun-

nittelussa tulee ottaa huomioon laitteiden toiminnollisuudet sekä yrittää mini-

moida mobiililaitteilla efektien määrä, joita elementteihin muuten sijoittaisi. 
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4.2.2 Värit ja kontrasti 

Värien käyttöön liittyy erilaisia haasteita. Tekstin tulee olla helposti luettavissa 

eikä värimaailma saa olla liian häiritsevä, mutta samalla verkkosivun ulkoasusta 

saatetaan haluta tarpeeksi näyttävä elementtien värejä korostamalla. Värejä 

varten ei ole olemassa vakiintuneita sääntöjä, vaan kaikenlaisia värejä sekä 

niiden tummuusasteita näkee käytettävän verkkosivuilla. Värien olisi hyvä kui-

tenkin täydentää toisiaan, jolloin voidaan valita värien vastasävyjä. Tietyn alu-

een värisävyjen sijaan silmälle tarjotaan erilaisten värien tasapainoa. [22] 

Jotta teksti pysyy helposti luettavissa, tarvitsevat taustavärin sekä tekstin värin 

olla selvästi kontrastiltaan erilaiset. Tällä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi vaa-

lealla taustalla olisi hyvä käyttää tummempisävyistä tekstin väritystä, jotta kir-

jaimet eivät katoa taustan väreihin. Lähellä toisiaan olevat kontrastit väsyttävät 

silmiä. Erilaisilla kontrasteilla voidaan myös kiinnittää käyttäjän huomio erilaisiin 

elementteihin sivuilla. Tekstilaatikon taustan voi rajata esimerkiksi eri taustavä-

rillä kuin muun sisällön, jolloin katse kiinnittyy helpommin kyseiseen elementtiin. 

Tärkeää kuitenkin on, että käyttäjä pystyy selaamaan sisältöä ilman, että silmät 

väsyvät lukemiseen. [22] 

Värien eloisuudella on myös vaikutus verkkosivujen luomaan mielikuvaan. Kirk-

kaammat värit saavat käyttäjän tuntemaan energisemmäksi, joka on hyvä asia, 

jos sivuilla halutaan mainostaa jotain tai herättää tunteita. Tummat sävyt rau-

hoittavat käyttäjää ja antavat heidän mielen keskittyä muihin elementteihin. [22] 

Lisäksi ihmisillä saattaa olla erilaisia ongelmia näön kanssa. Näitä voivat olla 

esimerkiksi värisokeus, jolloin tietyn sävyisten kahden vierekkäisen värin erot-

taminen toisistaan on mahdotonta. Saman kontrastin omaavat värit katoavat 

helpommin, kuin värit, joissa kontrastierot ovat suuret. Tällöin myös värisokeille 

verkkosivun luettavuus säilyy, joka vaikuttaa positiivisesti verkkosivujen käytet-

tävyyteen. [23] 
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4.2.3 Typografia 

Yli 90 % kaikkien verkkosivujen informaatiosta on kirjoitetussa muodossa. Tä-

män vuoksi on erittäin tärkeää, että verkkosivuilla teksti ja kirjaimet on tyylitelty 

hyvin ja selkeästi. Vaikeasti luettava teksti haittaa verkkosivun käytettävyyttä 

sekä yleistä käyttökokemusta. Typografia on tärkeä elementti verkkosivuilla 

saavutettavuuden ja yleisesti käyttäjän näkökulmasta. Sen avulla käyttäjät voi-

vat helposti silmäillä ja lukea tekstiä, joka tekee sivusta houkuttelevamman. Täl-

löin se kasvattaa verkkosivun yleistä käytettävyyttä. [24] 

Typografia määrittelee nopeuden sekä mukavuuden, jolla käyttäjät tekstiä luke-

vat. Tekstityypin voi valita tyylin, rytmin, tunnelman tai luettavuuden mukaan, 

jolloin siihen vaikuttavat kirjasintyyppi (engl. font), sanojen välit, kirjainten koko, 

tekstin suunta sekä kirjainten välistys. Lisäksi luettavuuden kokonaisuuteen vai-

kuttavat myös marginaalit, sanavalinnat, rivien pituus sekä kuvien sijoittaminen. 

[24] 

Erilaisten kirjasintyyppien määrän tulisi olla mahdollisimman pieni. Enemmän 

kuin kolmen erilaisen kirjasintyypin käyttö saa verkkosivut näyttämään jäsentä-

mättömiltä sekä levottomilta. Kirjasintyyppien tulisi myös olla kooltaan tarpeeksi 

suuria, jotta käyttäjä pystyy niitä lukemaan mahdollisimman monelta erilaiselta 

laitteelta. Teksti ei kuitenkaan tyyliltään saisi olla pelkästään isoilla kirjaimilla 

kirjoitettua, koska se hankaloittaa tekstin lukemista ja silmäilyä. Se ei myöskään 

saisi olla väriltään sinistä, koska käyttäjät ovat oppineet omaksumaan sinisen 

tekstin verkkosivuilla linkkinä. [24] 

4.2.4 Tyhjän tilan käyttö 

Tyhjä tila (engl. white space) tarkoittaa tilaa kappaleiden, kuvien, painikkeiden 

sekä muiden elementtien välissä ja on tärkeä esteettinen menetelmä etenkin 

graafisissa julkaisuissa. Tyhjän tilan käyttö vähentää ns. sotkun määrää sivuilla 

ja antaa elementeille tilaa hengittää. [25,26]  
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Lisäksi elementtejä voidaan asetella ryhmiin tyhjän tilan avulla vähentämällä 

tyhjää tilaa elementtien välillä ja kasvattamalla tilaa niiden sekä muiden ele-

menttien välillä. Tämä on tärkeää, koska voidaan esimerkiksi osoittaa, että juuri 

kyseinen painike kuuluu kyseiseen kontekstiin. [26] 

Tyhjä tila vaikuttaa myös suoraan luettavuuteen. Tutkimusten mukaan hyvät 

marginaalit pysty- sekä vaakasuunnassa parantavat tekstin ymmärrettävyyttä 

melkein 20 %. Lukeminen helpottuu, kun tiettyyn kohtaan tekstiä on helpompi 

keskittyä, jolloin myös sivuston käytettävyys paranee entisestään. [26] 

4.3 Navigointi 

Navigaatio on yksi tärkeimmistä elementeistä verkkosivuilla. Sen tulee olla joh-

donmukainen ja helposti käytettävissä päätelaitteesta riippumatta, jotta verkko-

sivun sisältöä pystyy helposti selaamaan. Navigaation toteutustapoja on monia 

erilaisia ja suunnittelussa tulee huomioida navigaation toteutustapa tapauskoh-

taisesti. [18] 

Navigaatiossa saattaa olla kymmeniä tai vain muutamia sivustolinkkejä verkko-

sivusta riippuen. Sivuston sisällön jaottelulla voidaan kuitenkin helpottaa käyttä-

jän navigointia sivuilla. Tärkeät pääkohdat kannattaa pitää esillä, joiden alle on 

mahdollista lisätä useita alasivuja. Alasivut ovat useissa toteutuksissa käyttäjäl-

le saatavissa, kun hiiren vie päätason linkin päälle. Päätason alta löytyvät linkit 

tulevat tällöin näkyviin. Samaa toimintoa ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää 

kosketusnäytöillä, joten kosketusnäytöllisiin laitteisiin tarvitaan erilainen vaihto-

ehto. 

Mobiililaitteella tarkasteltava navigaatio saattaa näyttää hyvin erilaiselta kuin 

pöytätietokoneella tarkasteltaessa. Tämä johtuu siitä, että mobiililaitteella näy-

tön leveys ei riitä esittämään linkkejä vaakasuunnassa vierekkäin. Mobiililaitteil-

le tarvitsee suunnitella vaihtoehtoinen ratkaisu, jolloin yleensä navigaatio avau-

tuu erillisestä ikonista, tekstistä tai näiden kahden yhdistelmästä. Usein käytetty 

sekä yleistynyt tapa navigaation avaamiseen on ikoni, jossa on kolme vaaka-

suuntaista viivaa päällekkäin (Kuva 2). Toinen usein käytetty vaihtoehto on pu-
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dotusvalikko (engl. drop-down menu), jossa navigaation linkit aukeavat pääte-

laitteen natiivissa valintaikkunassa. Esimerkiksi Android-käyttöjärjestelmässä 

linkkilista aukeaa erillisenä ponnahdusikkunana, josta haluamansa linkin pystyy 

valitsemaan. Iphonessa puolestaan aukeaa rulla, jota vierittämällä haluamansa 

linkin voi valita (Kuva 3). Suunnittelun osalta parempi vaihtoehto on toteuttaa 

ensimmäisenä mainittu ikoni, koska pudotusvalikon ulkoasuun vaikuttavat pää-

telaitteen selaimen omat tyylit, mutta ikonin valikot voi tyylitellä itse. 

 

Kuva 2. Mobiilinavigaatio, joka aukeaa erillisestä ikonista. [27] 

 

Kuva 3. Pudotusvalikko navigaatiovaihtoehtona Android ja iOS -
käyttöjärjestelmissä. [28] 
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Käyttäjät ovat oppineet ennustamaan, missä tietyt asiat sijaitsevat verkkosivuil-

la. Esimerkiksi yrityksen logo sijaitsee usein vasemmassa yläreunassa ja navi-

gaatio mielletään usein sivun yläreunaan tai sivun vasempaan reunaan. Lisäksi 

logo on yleisesti totuttu tapa päästä takaisin sivun alkuun, joten siihen tulisi eh-

dottomasti lisätä aina linkki etusivulle. Navigaation ja logon tulisi sijaita myös 

aina samassa paikassa, vaikka verkkosivuilla voidaan liikkua useilla erilaisilla 

sivupohjilla. Navigaatio onkin yksi tärkeimpiä elementtejä käytettävyyttä ajatel-

len. Verkkosivuilla kävijät eivät käytä sivuja, jos he eivät löydä tapaa navigoida 

helposti sivuston sisällä. Sen takia sen tulisi olla selkeä, yksinkertainen sekä 

johdonmukainen. [11] 

Lisäksi käyttäjää tulisi informoida, millä sivulla käyttäjä milläkin hetkellä on. 

Erinomainen tapa tähän on leivänmurupolku (engl. Breadcrumbs). Polku osoit-

taa kohdan, alkaen etusivusta, johon käyttäjä on navigoinut. Pienillä ja vä-

hähierarkkisilla sivuilla leivänmurupolku ei ole aivan välttämätön, mutta sen tar-

joama nopea navigaatio suuremmilla sivustoilla parantaa käytettävyyttä. [11] 

4.4 Hakutyökalut 

Sivustolle tulisi lisätä hakuominaisuus, varsinkin jos sivulla on paljon asiaa sekä 

sivuja. Haku kannattaa jättää pois vain jos sivuston sisältö on itsestäänselvää 

eikä haulle ole näin tarvetta. Hakuun mielletään usein tekstilaatikko, jonka vie-

ressä on painike, jossa lukee sana "etsi", tai vaihtoehtoisesti painikkeessa voi 

olla suurennuslasin ikoni. Lisäksi haun yhteydessä tulisi informoida käyttäjää, 

mitä kyseisellä hakutyökalulla voidaan hakea, jos sivustolla on mahdollisuus 

useampaan erilaiseen hakuun. [11] 

Lisäksi käyttäjän tulisi pystyä hakemaan isoilla sekä pienillä kirjaimilla sen vai-

kuttamatta hakutuloksiin ja hakutuloksissa pitäisi myös näkyä, jos haku vastaa 

useampaa sisältöä verkkosivuilla. Lisäksi haun tulisi olla mahdollisimman yksin-

kertainen käyttää ja käyttäjälle tulisi antaa mahdollisimman selkeää palautetta 

hakutuloksista. [29]  
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5 RESPONSIIVISET MENETELMÄT 

Pelkästään responsiivisen sivuston suunnittelu ei kasvata projektin aikataulua. 

Myös responsiivinen toteutustapa kasvattaa työmäärää, jolloin responsiivisten 

verkkosivujen toteuttaminen myös yleensä maksaa enemmän. Lisäksi verkkosi-

vujen testauksessa kuluu enemmän aikaa, koska mahdollisimman monella lait-

teella sekä selaimella tulisi taata verkkosivun täysi toimivuus. [18] 

Responsiivisessa toteutuksessa työmäärä kasvaa väkisin, koska verkkosivulta 

vaaditaan joustavuutta moneen eri näyttökokoon. Käytännön toteutuksessa tä-

mä tarkoittaa sitä, että sivun ulkoasun tyyliä tulee muuttaa monelle eri näyttö-

koolle sopivaksi. Tyylitiedostossa tulee määrittää samalle sivulle monta erilaista 

variaatiota, mutta variaatioiden määrä kannattaa pitää mahdollisimman piene-

nä, koska se vähentää myös työmäärää mahdollisissa sivuston ulkoasun päivi-

tyksissä. [18] 

CSS (engl. cascading style sheets) on www-dokumenteille kehitetty tyyliohjei-

den kieli, joka voidaan kääntää suomeksi porrastetuiksi tyyliarkeiksi [1]. Niillä 

saadaan määriteltyä sivuston ulkoasu kokonaisuudessaan, jolloin jokaiselle 

elementille asetetaan omat tyylinsä. CSS3 on tekniikan uusin versio, ja ensim-

mäinen versio kehitettiin 90-luvun puolen välin jälkeen. CSS:n avulla saadaan 

määriteltyä tyylejä erikokoisille näyttöpäätteille käyttämällä mediakyselyitä, jol-

loin responsiivinen toteutus mahdollistuu [18]. 

Responsiiviseen toteutukseen on olemassa myös valmiita runkoja tyylitiedostoil-

le, joita käyttämällä voidaan nopeuttaa työskentelyä, mutta tämä tapa voi kui-

tenkin rajoittaa oman suunnitelman toteuttamista. Toinen vaihtoehto on luoda 

itse omat CSS-tyylinsä päätelaitteen resoluutioon sekä verkkosivun ulkoasun 

mukautuvuuteen nähden. 
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5.1 Resoluutiot 

Resoluutiot vaihtelevat eri laitteiden välillä todella paljon ja päätelaitteiden reso-

luutioiden kirjo on valtava. Suurimpien resoluutioiden edelläkävijänä on ollut 

Apple, jonka kannettavan tietokoneen resoluutiot ovat melkein kaksinkertaisia 

tavallisten Full HD -televisioiden resoluutioihin verrattuna. Esimerkiksi Applen 

MacBook Pron 15”:n Retina-versiossa näytön resoluutio on jopa 2 880 x 1 800 

pikseliä. Vastaavasti 60-tuumaisessa Full HD -televisiossa resoluutio on 1 920 x 

1 080 pikseliä. [30] 

Resoluutiot eivät kuitenkaan kerro koko totuutta, koska pienemmillä näytöillä 

pikselit ovat pakattuna pienemmälle alalle kuin esimerkiksi isoissa televisioissa. 

Tämän takia kuva näkyy pienissä, mutta suuriresoluutioisissa laitteissa erittäin 

terävänä. Sivujen toteutukseen tämä vaikuttaa siten, että esimerkiksi kuvat, jot-

ka näyttävät tavallisella kannettavalla tietokoneella teräviltä, saattavat näyttää 

korkean pikselitiheyden omaavilla laitteilla suttuiselta. Esimerkiksi taustakuvat 

voidaan CSS3:n avulla skaalata sopimaan halutulle alueelle: 100 x 100 pikselin 

alueelle voidaan lisätä 200 x 200 pikselin kokoinen kuva, jolle määritetään 

kooksi 50 %. Tällä tavalla kuva litistyy 100 pikselin kokoiseksi, mutta kuvan pik-

selitiheys kasvaa ja tarkkuus paranee. Näin voidaan käyttää suurempia kuvia, 

jotka näyttävät teräviltä kaikilla laitteilla tarkasteltaessa. Tämä kuitenkin aiheut-

taa pidempiä latausaikoja, koska resoluutioltaan suurempien kuvien tiedosto-

koot ovat isompia kuin pienempien kuvien. 

Yksi esimerkki älypuhelinten näyttöjen resoluutioista on 480 x 800 pikseliä. Tä-

mä tarkoittaa sitä, että näytön leveys on 480 pikseliä ja korkeus vastaavasti 800 

pikseliä. Kun puhelinta käytetään pystysuunnassa (engl. portrait), pikseleiden 

määrä leveyssuunnassa on 480, eli arvo melkein puolittuu, kuin jos puhelinta 

käytettäisiin vaakasuunnassa (engl. landscape). Puhelimen käyttö pystysuun-

nassa aiheuttaa sen, että verkkosivun elementit tulee sijoittaa päällekkäin, kos-

ka monta elementtiä ei mahdu luettavasti vierekkäin. Vaakasuunnassa tarkas-

teltaessa on mahdollista, että kaksi tai useampia elementtejä mahtuu vierekkäin 

ruudulle. 
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Sivuja toteutettaessa kannattaa ottaa huomioon, että kaikki elementit toimivat 

mahdollisimman hyvin eri resoluutioisilla laitteilla. Joskus osasta efekteistä jou-

dutaan luopumaan tai sisällön esittämistapaa joudutaan muuttamaan. Siksi yk-

sinkertainen lähestymistapa on paras lähtökohta, jolloin vältytään mahdollisilta 

ongelmatilanteilta. 

5.2 Kehykset 

Responsiiviseen toteutukseen voidaan käyttää olemassa olevia ruudukkopoh-

jaisia kehyksiä (engl. frameworks), jotka ovat melko suosittuja responsiivisten 

verkkosivujen kehityksessä. Ruudukoilla sivulle saadaan aikaiseksi tasapainoa, 

sisällön jaotusta sekä järjestyksen parantamista, jotka parantavat sivun luetta-

vuutta. Lisäksi ruudukot luovat käyttäjälle mahdollisuuden ennustaa informaati-

on sijainti, joka auttaa kyseisen informaation välittämistä. [18] 

Ruudukkomenetelmässä sisältö jaetaan rinnakkaisiksi palstoiksi, joiden koot on 

ennalta määrätty. Usein valmiissa kehyksissä käytetään 12:ta palstan ruuduk-

koa, mutta vaihtelevuuden vuoksi palstojen määrää voidaan muuttaa. Palstoja 

voidaan käyttää asettamalla esimerkiksi pääsisällölle 9 ja sivupalkille 3 palstan 

leveys, jolloin 12 palstan leveyttä tulee käytettyä. Palstoja voidaan siis asettaa 

rinnakkain aina 1–12 sisällön elementtien vaatimusten mukaisesti. Palstojen 

leveytenä olisi hyvä käyttää prosentteja määritellyn pysyvän leveyden sijaan, 

jotta responsiivisuus toteutuisi mahdollisimman hyvin. Kun palstat käyttävät tie-

tyn prosentuaalisen osan koko sisällön leveydestä, ne mahtuvat aina vierekkäin 

näytölle siihen asti, kunnes luettavuus alkaa kärsiä. Tällöin sivun tyyleihin tulee 

määrittää, että nämä rinnakkaiset elementit muuttuvatkin päällekkäisiksi ja saa-

vat käyttöönsä enemmän leveyttä sisällön esittämiseksi. [18] 

Kehyksissä tulee mukana esimääriteltyjä tyylejä sekä nimettyjä HTML-

elementtejä, jolloin niiden käyttö saattaa olla tietyissä tapauksissa mahdotonta. 

Toisaalta yksittäisen elementin suunnittelu sekä toteuttaminen sivuille helpottu-

vat ja elementti sulautuu helpommin sivun kokonaisuuteen, kun käytössä on 

ruudukkopohjainen toteutustapa. Verkkosivut voidaan myös toteuttaa responsii-
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visina ilman erillisiä kehyksiä, tai kehyksiä voi luoda itse projekteille niiden ulko-

asun vaatimusten mukaisesti. [18] 

5.3 Näyttöruutujen tarkastelukoot 

Mobiililaitteille tulee kertoa, että tarkasteltava verkkosivu käyttää mobiililaitteen 

leveyttä eikä täysikokoisen tietokoneen näytön leveyttä. Tämä ominaisuus mää-

ritellään sivun HTML-koodin pääosan (engl. head) sisällönkuvauskentässä 

(engl. meta tag). Näyttöruudun tarkastelukoon (engl. viewport) sisällönkuvaus-

kenttä antaa mahdollisuuden asettaa leveyden oikein monille erilaisille pääte-

laitteille kertomalla niille, että käytettävä leveys on laitteen oma leveys. [18] 

Esimerkkikoodi 1. 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1.0"/> 

Ennen kuin sisällönkuvauskenttä oli asetettu oikein, esimerkiksi iPhone 4 käytti 

oletuksena sen pohjakokona 980 pikselin leveyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

esimerkiksi 320 pikseliä leveä elementti täyttäisi vain noin kolmasosan näyttö-

ruudusta. Kun verkkosivut määritetään käyttämään laitteen omaa leveyttä, ky-

seinen elementti täyttäisi koko näytön leveydeltään, koska iPhone 4 näytön tar-

kastelukoon leveys on 320 pikseliä. [18] 

Sisällönkuvauskenttään voidaan myös määrittää leveyden lisäksi muitakin vaih-

toehtoja. Käyttäjää voidaan esimerkiksi estää zoomaamasta sivua suuremmaksi 

sekä pienemmäksi, mutta jos zoomaaminen on estetty, voi joillakin käyttäjillä 

olla esimerkiksi huonon näön takia vaikeaa lukea sivun tekstejä. Alkuperäisen 

mittakaavan (engl. initial-scale) voi asettaa 10–1 000 %. Tämä tarkoittaa sitä, 

että skaalataanko sivun sisältöä sivun auetessa vai näytetäänkö sivusta 100-

prosenttinen koko asettamalla aloitusarvoksi 1. Lisäksi käyttäjän zoomaamista 

voidaan rajoittaa maksimi- sekä minimiarvoilla, jolloin sivua voi esimerkiksi 

zoomata vain tietyn määrän suuremmaksi tai pienemmäksi. Jos sivun skaalaa-



29 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juha Kujala 

minen ei vaikuta sivuston ulkoasuun, kannattaa luettavuuden parantamiseksi 

antaa käyttäjälle mahdollisuus zoomaamiseen. [18] 

5.4 Mediakyselyt 

Pelkästään kehysten käyttö ei riitä responsiivisen lopputuloksen saavuttamises-

sa, vaikka auttavatkin verkkosivun näkymistä hyvin monella eri laitteella. Media-

kyselyjen (engl. media query) avulla voidaan määrittää tiettyjä tapahtumia tyyli-

tiedostoihin erilaisilla ehdoilla, joihin kuuluvat mm. päätelaitteen resoluutio, kor-

keus sekä leveys. Mediakyselyt ovat CSS3:n ominaisuus, ja niiden avulla verk-

kosivujen ulkoasu saadaan lopullisesti mukautumaan tarkasteltavan päätelait-

teen näytölle. Lisäksi mediakyselyitä voidaan käyttää esimerkiksi luotaessa eril-

liset tyyliasetukset verkkosivun tulostamiselle. [18] 

Sivuston ulkoasun tulee muuttua päätelaitteelle optimoiduksi, ja tästä syystä 

elementtien järjestystä tulee muokata laitteelle sopivaksi. Yksinkertaisimmillaan 

mediakyselyitä voidaan käyttää tarkistamaan kyseisen laitteen leveys ja suorit-

tamaan sen jälkeen vaadittavat muutokset tyylitiedostoon. Elementti voidaan 

isommalla näytöllä pitää näkyvissä, ja piilottaa se, kun tarkasteltavan laitteen 

resoluutio on pienempi. (Kuva 4.) 

 

Kuva 4. Esimerkki mediakyselyiden käytöstä. 

Kuvassa 4 tarkastellaan, onko päätelaite jonkinlainen näyttö (engl. screen) ja 

onko näytön leveys maksimissaan 800 tai 640 pikseliä leveä. Jos toinen ehto 

resoluutiokoosta toteutuu, kyseiset tyylit resoluutiolle tulevat käyttöön. Suurim-
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millaan 800 pikselin levyisessä näytössä elementille on annettu näkyvyydeksi 

lohko (engl. block), jolloin se on näkyvillä, ja alle 640 pikselin näytöillä se on 

poistettu näkyvistä.  

Responsiivisen sivun pystyy rakentamaan kahdella tavalla: työpöytäversiosta 

mobiiliversioon tai päinvastoin. Ensimmäisessä responsiivisesta suunnittelusta 

kertovassa artikkelissa sekä nykyisin useammin käytetty tapa on aloittaa työ-

pöytäversiosta, jonka elementtien kokoa sekä sijaintia muuttamalla päästään 

lopputulokseen, jossa pienellä mobiililaitteella elementit ovat eri tavalla sijoitet-

tuna. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, että osa vanhemmista älypuhe-

limista ei tue mediakyselyitä. Jos toteutustavan kääntää toisinpäin, on mobiili-

version toimivuus taatumpi, koska verkkosivun alkuperäiset tyylit on määritelty 

alkamaan pienistä laitteista ylöspäin. [18] 

5.5 Keskeytyskohdat 

Mediakyselyissä määriteltyjä muutoksia kutsutaan keskeytyskohdiksi (engl. 

breakpoint), joissa tyylit muuttuvat laitteen resoluution perusteella. Responsiivi-

sessa toteutuksessa voidaan käyttää yleisiä laiteleveyksiä keskeytyskohtien 

määrittämiseen. Näitä leveyksiä ovat esimerkiksi 320 pikseliä, 768 pikseliä ja 1 

024 pikseliä. Ensimmäinen on yksi yleisiä älypuhelinten leveyksiä ja jälkimmäi-

set kaksi ovat iPadin resoluutioita pysty- sekä vaakasuunnassa. Näihin keskey-

tyskohtiin ei kuitenkaan kannata pelkästään turvautua. Kun toteuttaa keskeytys-

kohtia pelkästään yleisten laitteiden pohjalta, on vaarana, että resoluutiot niiden 

välissä unohtuvat. Lisäksi laitteiden kehittyessä sekä uusien mallien ilmestyes-

sä resoluutioiden variaatiot muuttuvat jatkuvasti. [18] 

Parempi tapa toteuttaa keskeytyskohdat on antaa sivun ulkoasun määrittää 

kohdat, joissa muutokset tapahtuvat. Sivua voidaan pienentää selainikkunassa, 

jolloin nähdään, koska jokin elementti ei sovi enää ulkoasun mukaisesti näytöl-

le. Tähän kohtaan on hyvä lisätä keskeytyskohta, jotta sivun luettavuus sekä 

ulkoasu säilyvät. Kyseisellä menetelmällä käydään koko sivu läpi aina pienim-
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mästä halutusta resoluutiosta suurimpaan, jolloin loppujen lopuksi sivusto näyt-

tää hyvältä mahdollisimman monella eri resoluutiolla. [18] 

5.6 Suorituskyky 

Verkkosivuilla on tällä hetkellä trendikästä käyttää isoja ja näyttäviä kuvia, jotka 

käyttävät sivusta pöytätietokoneella sekä kannettavilla koko näytön leveyttä. 

Kuvat kuitenkin kasvattavat sivuston latausaikoja, koska niiden vaadittu koko 

sekä tarkkuus isoilla näytöillä kasvattavat kuvien tiedostokokoja. Tähän on ole-

massa erilaisia ratkaisuja, esimerkiksi yksi lisäosa tarkistaa käytettävän laitteen 

leveyden ja luo sen jälkeen pienemmän kuvan kyseisen laitteen käyttöön [31]. 

Tämä vähentää tiedoston kokoa, ja latautuu mobiililaitteella myös nopeammin. 

Toinen vaihtoehto on, että samasta kuvasta on jo olemassa monta erikokoista 

versiota, jota kutsutaan mediakyselyiden keskeytyskohdissa, mutta tämä vaatii 

enemmän työtä päivittämisen sekä ylläpidon osalta. Kuvat eivät kuitenkaan ole 

ainoita asioita, jotka hidastavat verkkosivujen lataamista. Jos sivusto on raken-

nettu huonosti tai turhaa koodia on jätetty verkkosivun tiedostoihin, kasvavat 

myös latausajat. Koodin lataamista pystytään esimerkiksi nopeuttamaan mini-

moimalla koodin sisältö yksiriviseksi. 
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6 ILOLEIPURI-VERKKOSIVUPROJEKTI 

Tämän opinnäytetyön toimeksianto tuli ICT-portilta, jossa toteutettiin Martinex 

Oy:lle uudet verkkosivut Iloleipuri-tuotemerkille. Martinex valmistaa Iloleipuri-

leivontatuotteita, ja tarkoituksena oli, että tuotteita pystyy selaamaan sekä etsi-

mään toteutetuilta verkkosivulta. Lisäksi Iloleipurilla on aikaisemmin ollut myös 

oma reseptipalvelu, joka myös toteutettiin uusille sivuille. Tuotteet sekä reseptit 

on yhdistetty toisiinsa tietokannassa ja sivuilta voi katsoa mitä reseptejä tietyillä 

tuotteilla voi valmistaa, tai mitä tuotteita reseptin valmistukseen on käytetty. Si-

vusto päivitettiin uuteen versioon koko tuotemerkin yleisilmeen päivityksen yh-

teydessä ja asiakkaan toiveena oli saada nykypäivän verkkosivukriteereitä pal-

veleva sivusto. 

Asiakkaalla oli aikaisemmin myös verkkosivut tuotemerkilleen, mutta he olivat 

sitä mieltä, että tuotemerkki tarvitsee hieman nykyaikaisemman lähestymista-

van verkkosivuilleen. Käytettävyys vanhoilla sivuilla ei myöskään asiakkaan 

mielestä ollut parhaalla mahdollisella tasolla ja heillä ei ollut mahdollisuutta päi-

vittää reseptisivujansa niin vapaasti kuin olisivat halunneet, joten näistä lähtö-

kohdista lähdettiin toteuttamaan tätä verkkosivuprojektia. 

6.1 Projektin vaiheet 

Asiakkaan kanssa keskusteltiin sivuston tulevista toiminnoista sekä pohdittiin, 

minkälaisen kokemuksen he haluavat luoda käyttäjilleen. Suunnittelussa pää-

dyttiin toteuttamaan visuaalisesti näyttävä kokonaisuus, jossa esimerkiksi ku-

vien avulla herätetään sivuilla vierailevan käyttäjän mielenkiinto. 

Asiakas suunnitteli itse verkkosivun yleisilmeen, yhteistyössä ICT-portin projek-

tiryhmän kanssa. Koska asiakkaalla ei ole käytännön kokemusta eikä osaamis-

ta verkkosivujen rakentamisesta, jouduttiin osa heidän ideoistaan hylkäämään 

käytettävyyden ollessa yksi tärkeimmistä tekijöistä verkkosivujen käyttökoke-

muksessa. Lopputulokseen verkkosivun tulevasta ulkoasusta päästiin muuta-

man erilaisen version sekä muutosvaiheiden jälkeen. (Kuva 5) 
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Kuva 5. Kuvankaappaukset Iloleipuri-verkkosivun etu- sekä reseptihakusivulta. 

Verkkosivujen sisällönhallintajärjestelmäksi valittiin ilmainen WordPress. Tällä 

tavalla mahdollistettiin asiakkaalle sivujen päivitys itsenäisesti jatkossa. 

WordPressin valintaan vaikutti se, että asiakkaalle WordPress oli entuudestaan 

tuttu, koska heidän yrityksensä verkkosivut ovat myös rakennettu kyseisen jär-

jestelmän päälle. Lisäksi WordPress mahdollistaa sen, että WordPressin rinnal-

le voidaan rakentaa oma resepti- sekä tuotehakujärjestelmä, jolloin koko sivun 

päivitettävyys saatiin joustavaksi. 

Verkkosivuille toteutettaviin resepti- sekä tuotepalveluihin piti suunnitella sekä 

toteuttaa erillinen tietokanta, jota asiakas toivoi pystyvänsä päivittämään Micro-

soft Excel -taulukkolaskentaohjelman avulla. Tietokanta yhdistettiin WordPress-

asennuksen tietokannan kanssa, jolloin reseptit sekä tuotteet saatiin verkkosi-

vuille näkyviksi. 
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Julkaisuajankohdaksi valikoitui yleisilmeen lanseerauspäivä, jolloin myös alkoi 

Martinexin järjestämä kilpailu, josta informoitiin Iloleipurin verkkosivulla. Asiak-

kaan asettamien aikataulujen takia päädyttiin ratkaisuun, jossa responsiivisuus 

toteutetaan viimeisenä, koska edes työpöytäversio piti saada toimimaan ja 

myös julkaistua ajoissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että responsiivi-

suuden vaikutuksia suunnittelussa sekä toteutuksessa ei olisi alusta asti huomi-

oitu projektin edetessä. 

Kuten kuvankaappauksista näkee (Kuva 5), verkkosivuilla on paljon elementte-

jä, jotka ovat sijoitettuina vierekkäin. Responsiivisuutta ajatellen elementit täytyy 

järjestää jo HTML-rakenteessa muotoon, joka on mahdollista esittää pienem-

mällä mobiililaitteella sujuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että elementtien tulee olla 

HTML-koodissa oikeassa järjestyksessä, eikä ainoastaan määritetty oikealle 

paikalleen käyttäen apuna CSS-tyylejä. Kun verkkosivun leveys pienenee, ele-

mentit siirtyvät rinnakkaisesta esitystavasta päällekkäiseen esitystapaan. Esi-

merkiksi reseptihakukenttä sekä yksittäinen reseptin linkki eivät mahdu vierek-

käin pienillä laitteilla. Siksi niiden järjestys täytyy olla jo alun perin oikein määri-

tettynä, jos reseptihaku halutaan näkymään reseptilinkkien yläpuolella. 

Yksittäistä reseptiä selatessa päädyttiin työpöytäversiossa ratkaisuun, jossa 

reseptin valmistukseen vaadittavat ainekset pysyvät jatkuvasti selainruudun 

reunalla sivua vierittäessä. Tämä mahdollistaa sen, että reseptin ainekset ovat 

aina näkyvillä, kun reseptin ohjetta luetaan eteenpäin. Näin se luo paremman 

käyttökokemuksen, kun sivun lukeminen ei vaadi jatkuvaa sivun vierittämistä. 

Resepteissä oli linkit tuotteisiin, joita oli käytetty reseptin valmistamisessa ja 

sama toiminto toimi myös toisinpäin, jolloin tuotteista näki niillä valmistettavia 

reseptejä. Elementtien määrän kasvaessa, reseptejä sekä tuotteita pystyi se-

laamaan erillisillä nuolilla, kuten etusivulla oli toteutettu. (Kuva 6) 
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Kuva 6. Yksittäisen reseptin näkymä. 

Verkkosivut valmistuivat juuri ajoissa asiakkaan toivomaksi julkaisupäiväksi, 

mutta käytännön testaaminen oli jäänyt todella vähälle projektin ollessa kuiten-

kin melko kattava. Lisäksi responsiivinen osuus puuttui vielä sivuilta, mutta jul-

kaisupäivän jälkeen responsiivinen toteutus jatkui sivuston taustalla, kunnes se 

saatiin valmiiksi ja lisättiin sivuston yhteyteen. 

6.2 Käytettävyyden parantaminen 

Asiakas suunnitteli sivuston yleisilmeen, mutta lopulliseen versioon ulkoasusta 

päästiin muutaman erilaisen ehdotuksen jälkeen. Asiakas ei itse ole varsinai-

sesti verkkosivujen suunnittelija, joten suunnittelun vaiheiden aikana tehtävänä 

oli toimia käytettävyyden sekä visuaalisen ilmeen kehittäjänä projektin alusta 

alkaen. 

Alustavissa palavereissa käytiin asiakkaan kanssa läpi erilaisia vaihtoehtoja 

sivuston ulkoasulle ja pohdittiin, millaisen käyttökokemuksen verkkosivuilla vie-



36 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Juha Kujala 

raileville kävijöille halutaan antaa. Asiakas aloitti ilmeen kehittämisen ja etukä-

teen oli myös puhuttu erilaisista vaihtoehdoista toteuttaa reseptihakua sekä yk-

sittäisen reseptin ilmettä. 

6.2.1 Reseptilinkit 

Ensimmäisessä asiakkaan lähettämässä versiossa reseptien nimet olivat piilo-

tettuna, kunnes käyttäjä vie hiiren kyseisen reseptin päälle. Sen jälkeen nimi 

ilmestyi punaisella taustalla kuvan päälle. Asiakasta ohjeistettiin, että mobiililait-

teilla tarkasteltaessa kyseinen efekti ei ole mahdollista toteuttaa, koska reseptin 

kuva on myös linkki kyseiseen reseptiin. Kuvaa kosketusnäytöllä painaessa re-

septin nimi ei ole näkyvissä ja painalluksen jälkeen sivu ohjautuu suoraan ky-

seiseen reseptiin näyttämättä ensiksi sen nimeä. Käytettävyydeltään tämä oli 

huono idea, koska mobiililaitteiden lisäksi sivun reseptejä oli hankala silmäillä, 

koska teksti puuttui kokonaan näkyvistä. Se hankaloitti yksittäisen reseptien 

etsimistä, koska myös teksti on oleellista näkyä käytettävyyden kannalta. (Kuva 

7) 

 

Kuva 7. Vasemmalla ensimmäinen suunnitelma reseptilinkistä ja oikealla ku-
vankaappaus valmiista sivuista. 

6.2.2 Otsikointi 

Otsikointi verkkosivuilla on tärkeää, jotta käyttäjä pystyy nopeasti vilkaisemalla 

erottamaan sivun sisällöt toisistaan. Ensimmäisessä versiossa, jonka asiakas 
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yleisilmeestä lähetti, ei ollut ollenkaan otsikointia kaikissa osioissa etusivulla 

eikä myöskään pääsivuilla. Lisäksi käyttäjää ei myöskään informoitu, millä sivul-

la käyttäjä kyseisellä hetkellä oli, joten sivun nimen joutui päättelemään sisällös-

tä. Käytettävyyden kannalta tämä oli erittäin huono tapa, koska käyttäjien kes-

ken se olisi voinut aiheuttaa sekaannusta sekä hämätä asiakkaita. Tämän takia 

myös sivun nimi, jolla käyttäjä oli, korostettiin navigaatiopalkissa punaisella.  

Otsikointia muutettiin seuraavaan versioon, mutta myös tämä otsikointi kaipasi 

hieman parantelua. Otsikoista jokainen oli omassa palkissaan valkoisella taus-

tavärillä sekä punaisella viivalla. Punainen viiva oli muuten hyvä piriste otsikoin-

nissa, mutta viivan pituus oli häiritsevä; kun viivan pituus oli vakio, osassa otsi-

koita viiva näytti alleviivaukselta ja osassa tehoste-elementiltä. Tästä syystä 

viivaa päätettiin lyhentää huomattavasti. Lisäksi valkoisella taustalla olevat otsi-

kot aiheuttivat hämmennystä siinä, mihin alueeseen kyseinen otsikko kuuluu. 

Navigaatiopalkin ollessa valkoinen ja otsikko- sekä navigaatiopalkin sijaitessa 

vierekkäin ne näyttivät kuuluvan yhteen. Kuitenkin otsikon ja pilkkutaustan 

omaavan sisällön tulisi kuulua yhteen. Lisäksi otsikoiden väriä tummennettiin, 

jotta kontrasti tekstin sekä taustan välillä kasvaa ja näin luettavuus paranee. 

(Kuva 8) Elementtien yhteenkuuluvuutta sekä myös niiden erottamista selkeästi 

toisistaan parannettiin myös sivuston alapalkin osalta. Asiakkaan ensimmäises-

sä versiossa alapalkki oli valkoisella taustavärillä, kuten myös sisältö, joten sen 

taustaväri muutettiin tummaksi erottumaan ainoana tämän värisenä elementtinä 

muista elementeistä. 
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Kuva 8. Yläpuolella ensimmäinen ehdotus otsikoinnista, alapuolella toteutettu 
otsikointi. 

Myös palautesivulla, joka myöhemmin nimettiin uudestaan, otsikointia piti miet-

tiä uudestaan, koska asiakkaan lähettämässä versiossa sivulla oli kolme sa-

mankokoista otsikkoa. Yksi oli sivuston otsikko, joka oli nimeltään "palaute" ja 

se oli esitetty samaan tapaan kuin muutkin otsikot. Lisäksi sama otsikko sijaitsi 

myös palautelomakkeen yläreunassa yhtä suurena. Kolmas otsikko sivuilla oli 

vielä Iloleipuri-leivontasarjasta kertovan tekstin otsikko. Näiden kolmen otsikon 

takia katse harhaili sivuilla, joten palautesivun kanssa päädyttiin ratkaisuun, jos-

sa sivu nimettiin eri tavalla ja otsikoiden määrä pudotettiin kahteen. Lisäksi pa-

lautelomakkeessa oleva otsikko muutettiin pienemmäksi kuin sivun pääotsikko. 

6.2.3 Resepti- sekä tuotehaku 

Reseptien sekä tuotteiden haun osalta ulkoasu on käytännössä samanlainen. 

Ainoa ero näiden kahden sivun ulkoasun välillä on hakupalkki, jossa voidaan 

toisistaan poikkeavilla hakuehdoilla hakea reseptejä sekä tuotteita. Ensimmäi-

sessä asiakkaan versiossa hakupalkki oli vaakatasossa heti navigaatiopalkin 

alapuolella. Se vei kuitenkin ison osan näytön koosta pystysuunnassa sen ol-
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lessa aina ylimmäinen elementti ennen kuin tuotteita tai reseptejä pystyi selaa-

maan. Tästä syystä seuraavaan versioon asiakasta kehotettiin siirtämään ha-

kupalkki reseptien sekä tuotteiden vierelle, jolloin saatiin enemmän reseptejä 

sekä tuotteita näkyville heti sivulle saavuttaessa. 

Seuraavassa versiossa asiakas suunnitteli hakupalkin reseptien sekä tuotteiden 

vierelle kapeaksi pieneksi laatikoksi, jota klikkaamalla hakuvaihtoehdot vasta 

aukesivat käytettäväksi. Lisäksi hakuvaihtoehtojen auetessa, hakulaatikon koko 

leveni ja samalla työnsi reseptejä sekä tuotteita pienemmälle alueelle muuttaen 

niiden järjestystä. Käytettävyyden kannalta tämä oli huono ratkaisu, koska ha-

kuvaihtoehdot olisivat voineet olla heti näkyvillä, jolloin yhtä ylimäärästä klik-

kausta ei tarvittaisi. Lisäksi käyttäjää saattaa hämätä, kun reseptien sekä tuot-

teiden paikat vaihtuvat. 

Lopulta päästiin lopputulokseen, jossa hakupalkki on sivujen reunassa pysyvä-

nä omana elementtinään ja huomio kiinnittyy sivun keskellä oleviin resepteihin 

sekä tuotteisiin. 

Reseptien sekä tuotteiden haku on työpöytäversiossa toteutettu dynaamisesti. 

Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän valitessa hakukriteereitä tai kirjoittaessaan 

hakukenttään hakusanaa, reseptien sekä tuotteiden haku tapahtuu ilman sivun 

uudelleen lataamista. Mobiililaitteilla sekä vanhemmilla Internet Explorer se-

laimilla hakutulokset saadaan näkyville vasta painamalla erillistä haku-

painiketta. 

Koska verkkosivun käytettävyyden parantamiseen kuuluvat palautteen antami-

nen, oli erittäin tärkeää, että verkkosivuilla kävijä saa palautetta hakutyökalujen 

käytöstä. Kun sivua ei ladata kokonaan uudestaan, mutta reseptit sekä tuotteet 

latautuvat hakukriteerien muutosten jälkeen uudestaan, oli tärkeää asettaa vi-

suaalinen efekti, joka osoittaa, että jotain tapahtuu. Tästä syystä sivuille asetet-

tiin kuvake, jossa ympyrän muotoinen liikkuva kuva osoitti, että sivulla ladataan 

sisältöä. Lisäksi myös koko hakutulosten tausta himmennee latausikonin esit-

tämisen ajaksi. (Kuva 9) 
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Kuva 9. Liikkuva latausikoni kuvaamassa tapahtuvaa hakua. 

Käyttäjää myös informoidaan jatkuvasti selkeillä ilmoituksilla näytettävien resep-

tien määrästä, kun hakukriteereitä on valittuna. Lisäksi, jos hakutuloksia ei ole 

ainuttakaan vastaamaan asiakkaan kriteereitä, sivun keskelle ilmestyy iso teks-

ti, joka informoi käyttäjää. 

6.3 Responsiivinen toteutus 

Responsiivinen osuus jäi asiakkaalta kokonaan tekemättä, joten tehtävänä oli 

sekä suunnitella että toteuttaa responsiivinen ulkoasu muuten valmiille verkko-

sivuille.  

Responsiivisuutta lähdettiin ensiksi miettimään etusivun sekä hakutyökalujen 

kautta. Etusivulle oli toteutettu isoja kuvia, jotka liikkuivat hitaammin kuin muu 

vieritettävä sisältö. Tämä loi hienovaraisen efektin, jossa kuvat näyttivät liikku-

van (engl. parallax scrolling). Kyseinen efekti muodostaa ongelman kosketus-

näytöllisten laitteiden kanssa, koska efekti on kytketty sivun vierityksen yhtey-

teen. Työpöytäversiolla sivustoa vierittäessä kuvan sijainti päivittyy jatkuvasti, 

mutta kosketusnäytöillä kuvan paikka muuttuu vasta kun vieritys on pysähtynyt. 

Tämän takia kuva töksähtää uudelle paikalleen eikä efektistä ole näin hyötyä. 

Sen takia kuvat vaihdettiin pysymään paikallaan aina mobiililaitteilla sivua sela-
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tessa. Lisäksi etusivulla ensimmäisenä elementtinä olivat isot vaihtuvat kuvat, 

jotka myös piilotettiin pienemmillä mobiililaitteilla kokonaan, koska latausajatkin 

näin pienenivät. 

Responsiivisen toteutuksen ensimmäiset keskeytyskohdat valittiin yleisten reso-

luutioiden perusteella, mutta myös omia keskeytyskohtia jouduttiin lisäämään. 

Keskeytyskohdat valikoituivat sen mukaan, miten hyvin sivujen sisältö toimi ruu-

tua pienennettäessä ennen kuin sille oli tarvetta tehdä muutoksia. Lopulta kes-

keytyskohtia tuli yhteensä seitsemän, joiden maksimileveydeksi asetettiin: 

1 200px, 1 024px, 800px, 640px, 550px, 480px ja 320px. 

Hakusivuilla hakutulosten määrä yhdellä sivulla on aina kaksitoista, mutta sivu 

on suunniteltu joustavaksi leveyssuunnassa. Reseptejä mahtuu näytölle isom-

milla näytöillä enemmän ja rivitys tapahtuu automaattisesti. Kun näytön koko 

pienenee, vierekkäisten elementtien määrä vähenee ja sivut kasvavat näin pi-

tuussuunnassa reseptien sekä tuotteiden muuttaessa paikkaa allekkain. Haku-

palkki pysyy sivun reunalla, kunnes reseptejä sekä tuotteita mahtuu näytölle 

enää kaksi vierekkäin. Tämän jälkeen haku siirtyy näytön yläreunaan ja sen 

toiminta myös muuttuu. Esimerkiksi iPad Air -laitteella sivua pystysuunnassa 

tarkasteltaessa hakuelementti vaihtaa paikkaa sivun reunasta sivun yläreunaan. 

Samassa keskeytyskohdassa on myös määritelty, että sivuston navigaatio 

muuttuu erillisistä tekstilinkeistä ikonista aukeavaan mobiilinavigaatioon. (Kuva 

10) 
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Kuva 10. Mobiilinavigaation ikoni oikeassa yläkulmassa sekä mobiilihaku resep-
teille kokonaisuudessaan. 

Erityisruokavalio sekä tyyppi reseptihaussa ja tuoteryhmä tuotehaussa toteutet-

tiin responsiivisilla näytöillä pudotusvalikkona, joiden painikkeet tyyliteltiin pu-

naisiksi. Näitä koskettamalla, avautuu laitteiden natiivit valikot, joista haluaman-

sa kriteerit voidaan valita. Painikkeille annettiin korkeudeksi 44 pikseliä, jotta 

niihin olisi mahdollisimman helppo osua sormella painettaessa. 

Yksittäisten reseptien sivuilla päädyttiin myös ratkaisuun, jossa reseptin ainek-

set näkyvät isoilla näytöillä näytön sivussa, josta ne siirtyvät sitten reseptin ku-

van alle, näkymään ennen reseptin valmistusohjetta. (Kuva 11.) Samalla tavalla 

toteutettiin myös palaute-sivut, jossa sivun otsikko sekä teksti ovat ylempänä ja 

palautelomake siirtyy tekstin alapuolelle. 
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Kuva 11. Yksittäisen reseptin näkymä mobiililaitteella tarkasteltaessa. 

Responsiivisuuden testaamiseen käytettiin mahdollisimman monta erilaista lai-

tetta. Testaus tapahtui aina ison pöytätietokoneen sekä kannettavan tietoko-

neen kanssa sekä Applen tabletilla, älypuhelimella ja kahdella Android-

käyttöjärjestelmän älypuhelimella. Ainakin testaukseen käytetyillä laitteilla Ilolei-

purin verkkosivut toimivat moitteettomasti ja niitä oli myös helppo käyttää. 
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7 YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli käydä läpi responsiivista suunnittelua sekä mene-

telmiä, joita responsiivisuus vaatii toimiakseen. Lisäksi työssä oli mukana käy-

tettävyyden näkökulma, koska responsiivinen toteutustapa vaikuttaa käytettä-

vyyteen monella eri tavalla. Opinnäytetyön tutkimusosaa responsiivisuudesta 

sekä käytettävyydestä hyödynnettiin myös tässä projektissa, jossa asiakkaalle 

luotiin responsiiviset verkkosivut. 

Verkkosivuprojektin työpöytäversion ulkoasun asiakas tuotti itse, mutta respon-

siivinen käyttöliittymä suunniteltiin sekä toteutettiin verkkosivuprojektissa asiak-

kaalle. Verkkosivun responsiivisuutta suunnitellessa otettiin huomioon seikkoja, 

jotka vaikuttavat sekä positiivisesti että negatiivisesti käytettävyyteen, ja pyrittiin 

luomaan mahdollisimman hyvä käyttäjäkokemus monelle erilaiselle päätelait-

teelle. 

Projekti onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Asiakkaan asettamien tiukkojen ai-

kataulujen takia ensimmäinen versio verkkosivusta jouduttiin kuitenkin julkaise-

maan ilman responsiivisuutta sekä ilman muutamia pieniä toimintoja hakuomi-

naisuuksissa. Responsiivista toteutusta ja sivuston testaamista kuitenkin jatket-

tiin erillisellä palvelimella, jotta verkkosivut pysyivät asiakkaan palvelimella jat-

kuvasti käytettävissä. Lopputuloksena asiakas sai toimivat verkkosivut, jotka 

ainakin testatuilla laitteilla toimivat moitteettomasti. 

Vaikka responsiivinen toteutustapa onkin todella suosittu tällä hetkellä ja esi-

merkiksi Googlen suosittelema tapa toteuttaa verkkosivuja, on mahdotonta sa-

noa, kauanko kyseinen toimintatapa on paras tulevaisuudessa. Mobiililaitteiden 

räjähdysmäinen kasvu viime vuosien aikana on ajanut kehittämään tekniikoita 

verkkosivuille mukaan lukien responsiivisen suunnittelumenetelmän ja niillä 

saadaan mahdollisimman monelle laitteelle taattua hyvä käytettävyys. Verkko-

sivujen toimivuuden takaamiseksi täytyvät kehittäjillä alan uusimmat tekniikat 

olla hyvin hallussa, koska uusia käytäntöjä sekä trendejä syntyy jatkuvasti. 
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