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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esitellä fanisivujen tyypillisimpiä piirteitä ja ker-

toa, kuinka luoda menestyksekkäät ja käyttäjäystävälliset fanisivut. Suoritan myös 

tutkimuksen siitä, kuinka viralliset ja fanisivustot eroavat toisistaan. Tämän tutkimuk-

sen pohjalta myös virallisten sivujen ylläpitäjät voivat saada vinkkejä sivujensa paran-

tamiseen. Toivon opinnäytetyöstä erityisesti olevan hyötyä jollekin, joka suunnittelee 

oman fanisivuston perustamista. 

 

Opinnäytetyön varsinaisena käyttötapauksena on minun luoma fanisivusto nimeltä 

Veikko’s Blur Page. Olen omistanut sivuston englantilaiselle Blur-yhtyeelle, jonka 

suuri fani olen ollut 1990-luvun puolesta välistä lähtien. Perustin sivuston vuonna 

1998 ja siitä lähtien olen innokkaasti päivittänyt sitä lähes päivittäin. Käyttötapaukse-

na esittelen sivuston koko kehityshistorian. Kerron, kuinka sivusto on ajan myötä ke-

hittynyt suosituimmaksi ja laajimmaksi Blur-fanisivustoksi. 

 

Halusin rajata opinnäytetyön koskemaan pelkästään artisteille omistettuja fanisivuja, 

koska minulla on ylivoimaisesti eniten omakohtaista kokemusta tästä aihepiiristä. Ar-

tistilla tarkoitan laulajaa, muusikkoa tai yhtyettä. Tästä huolimatta opinnäytetyössä 

esitellyt toteamukset ja ohjeet sopivat myös muiden kuin pelkkien artistifanisivujen 

tekoon. Käytettävyyteen liittyvät seikat sopivat mille tahansa WWW-sivustolle.  

 

Opinnäytetyön rakenne on seuraavanlainen: johdannon jälkeisessä, eli toisessa luvus-

sa luon katsauksen fanisivujen yleisimpiin piirteisiin, kuten niistä saataviin hyötyihin. 

Kolmannessa luvussa kerron fanisivujen tärkeimmistä elementeistä, kuten vuorovai-

kutuksen mahdollistavista ominaisuuksista. Neljännessä luvussa keskityn käytettävyy-

teen liittyviin asioihin, jotka parantavat sivuilla liikkuvan käyttäjäkokemusta. Viiden-

nessä luvussa vertailen virallisten ja fanisivujen eroavaisuuksia keskenään ja pyrin 

selvittämään niiden heikkoudet ja vahvuudet. Kuudes luku on omistettu Veikko’s Blur 

Pagen kehityshistorian käsittelemiseen. 

 

Lähdetietoa fanisivujen teosta ei valitettavasti ole paljoa olemassa. Tästä syystä monet 

opinnäytetyössä esitetyt toteamukset perustuvatkin omaan mielipiteeseen. Uskon yli 

kymmenen vuoden fanisivujen kehittämisen perusteella olevani tarpeeksi pätevä tuo-

maan ne ilmi tässä opinnäytetyössä. 



3 

 

2 YLEISTÄ FANISIVUISTA 

 

Fanisivusto on Internetissä toimiva sivukokonaisuus, mikä on omistettu jollekin ihai-

lun kohteelle. Fanisivuston voi laatia esimerkiksi formulatähdelle, näyttelijälle tai 

vaikkapa jalkapallojoukkueelle. Vain mielikuvitus on rajana. Mutta miksi fanisivuja 

ylipäätänsä tehdään ja mitä se edellyttää tekijältään? Tässä luvussa kerron fanisivujen 

tarjoamista hyödyistä ja niiden ylläpitämiseen liittyvistä seikoista. Lisäksi luon katsa-

uksen fanisivujen historiaan ja kerron, mitkä ovat nykyisin sivujen suosittuja julkai-

sualustoja. 

 

2.1 Hyödyt ja edellytykset 

 

Ajantasaiset ja sisällöltään rikkaat fanisivut ovat erittäin hyödyllinen tiedonlähde fa-

neille ja muille tietoa kaipaaville. Huolella ylläpidettyjä fanisivustoja voidaan arvos-

taa jossain määrin jopa enemmän kuin virallista sivustoja. Myös ylläpitäjä saa lähes 

poikkeuksetta positiivisia kokemuksia fanisivujen ylläpitämisestä. Sivuston teko antaa 

tekijälleen yleensä suhteellisen vapaat kädet ja onkin sinällään erittäin tyydyttävää 

hommaa. Ihailun kohteen synnyttämää tunteenpaloa voi kätevästi ikään kuin ”purkaa” 

puuhailemalla sivujen parissa. Tästä syystä fanisivuston tekijä ei välttämättä halua 

mitään korvauksia niiden ylläpidosta. 

 

Parhaimmissa tapauksissa fanisivut yhdistävät faneja esimerkiksi keskustelufoorumi-

ensa ansiosta. Näin samankaltaiset ihmiset voivat löytää toisensa ja jutella ihailun 

kohteesta keskenään. Vuorovaikutteisia elementtejä sisältävät fanisivustot ovatkin 

merkittävä tekijä fanien yhtenäisyyden muodostamisessa. Tällainen yhteisötoiminta 

voi vahvistaa fani-identiteettiä ja samalla tyytyväisyyttä sitä tarjoavaa sivustoa koh-

taan (Amberlight Human Computer Interactions 2003). Tämä saa fanin käymään si-

vustolla useammin ja ylläpitäjä voi hyötyä tästä. Vuorovaikutus voi edistää myös vie-

raan kielen oppimista, mikäli keskustelua käydään jollain muulla kuin fanin äidinkie-

lellä. 

 

Uutisia tai muuta vaihtuvaa informaatiota sisältävän fanisivuston ylläpito voi opettaa 

mediakriittisyyttä ja journalismia. Yleensä ylläpitäjä seuloo eri uutislähteitä etsiessään 

viimeisimpiä tietoa artistista ja siten oppii tutkimaan ja vertailemaan lähteitä keske-
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nään. Henkilökohtaisesti olen oman sivuston elinkaaren aikana oppinut erottamaan 

tärkeät ja oikeasti merkitykselliset uutiset huhuista tai muista iltapäivälehtitasoisista 

jutuista, joita yleensä tunnutaan julkaistavan vain, että saataisiin houkuteltua mahdol-

lisimman paljon kävijöitä sivuille. 

 

Tasokkaan ja pitkäikäisen fanisivuston teossa tarvitaan luonnollisesti jonkinasteista 

omistautuneisuutta artistia kohtaan. Hyvin usein sivuston ylläpitäjä onkin artistin suu-

ri fani ja ylläpitää sitä täysin vapaaehtoisesti. Eppu Normaalille omistetulla fanisivus-

tolla, Eppunormaali.netissä lukee: Sivuston tekeminen perustuu täysin vapaaehtoisuu-

teen ja sivusto ei ole kaupallinen. Sivuston tarkoitus on levittää Eppu-ilosanomaa 

ympäri maailmaa. Toisin kuin virallisen sivuston ylläpito, yleensä fanisivuston ylläpi-

to on vain pelkkä harrastus ja harvoin siitä saa palkkaa. Päinvastoin, fanisivuston yllä-

pito voi aiheuttaa jopa kuluja ylläpitäjälle. Esimerkiksi oma verkkotunnus (mm. ep-

punormaali.net) ja siihen sisältyvä palvelintila voivat maksaa muutama sataa euroa 

vuodessa. Tästä syystä fanisivusto perustetaankin yleensä jotain ilmaista palvelua 

käyttäen. Jossain tapauksissa fanisivusto voi olla ”virallinen”, jolloin se voi saada 

avustuksia ylemmältä taholta, kuten levy-yhtiöltä. Tällaisella fanisivustolla voi olla 

yksinoikeus julkaista uutisia tai muuta materiaalia. Virallisia fanisivustoja ovat mm. 

Fans.gorillaz.com ja Greenday.net. 

 

Samaa fanisivustoa voi ylläpitää useita eri henkilöitä. Tällöin sivusto on yleensä jaettu 

projektiluontoisesti vastuualueisiin, jossa jokainen ylläpitäjä vastaa omasta alueestaan. 

Vastuualueita voivat olla esimerkiksi uutiset, kuvat ja keskustelufoorumi. Tällainen 

yhteistyö luonnollisesti vähentää yhdelle henkilölle suuntautuvaa työmäärää ja siten 

mahdollistaa laajemman sivuston. Negatiivisena puolena tällaisessa menetelmässä voi 

olla työnlaadun epätasaisuus, koska useimmille fanisivujen teko on pelkkä kevyt har-

rastus, eikä aikaa välttämättä löydy siihen tarpeeksi. Kaikilla työhön osallistuvilla 

osapuolilla täytyy olla riittävä motivaatio ajantasalla olevan fanisivuston ylläpitämi-

seksi. Usein innostus päivittämiseen hiipuu kesken kaiken esimerkiksi kiireisen elä-

mäntilanteen takia tai viimeistään silloin, kun artisti ei enää kiinnosta.  

 

2.2 Fanisivujen historia 

 

Fanisivut ilmestyivät ja yleistyivät nopeasti tavallisten kotisivujen lailla 1990-luvun 

toisella puoliskolla Internet-huuman aikaan. Tuolloin erittäin suositut ilmaiset ko-
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tisivupalvelimet kuten Geocities ja Angelfire mahdollistivat ensimmäistä kertaa fa-

nisivujen julkaisemisen kenelle tahansa kiinnostuneelle. Monilla kuuluisilla bändeillä 

olikin tuohon aikaan jopa useita satoja ahkerasti päivitettyjä fanisivustoja, jotka vali-

tettavasti lopettivat toimintansa melko pian. 

 

Usein sivustot olivat rakenteeltaan ja sisällöltään melko yksinkertaisia ja ”kotikutoi-

sen” oloisia. Käytettävyyskin oli monesti kaukana kelvollisesta; sivuilta saattoi saada 

tuliaiseksi vain päänsäryn vilkkuvista animaatioista ja räikeistä väreistä. Toteuttami-

seen käytettiin tyypillisesti pelkkää HTML-sivunkuvauskieltä ja kotisivueditoria, ku-

ten Microsoftin FrontPagea. 

 

Monet fanisivustot liittyivät ns. sivurinkeihin, jotka linkittivät samankaltaisia sivusto-

ja yhteen. Sivurinkien avulla fanit pystyivät helposti vierailemaan muilla samalle ar-

tistille omistetuilla sivuilla. Rinkitoiminta hiipui kuitenkin vähitellen ja nykyisin sa-

man asian ajavat ns. tytärsivustot (engl. affiliates), jollaiseksi fanisivusto voi mahdol-

lisesti ryhtyä. 

 

2.3 Nykyiset julkaisualustat 

 

Fanisivujen ylläpitäminen on nykyään suhteellisen helppoa, eikä välttämättä maksa 

mitään. Ilmaista palvelintilaa tarjoavia suosittuja palveluita ovat esimerkiksi Webs ja 

yksinomaan fanisivustoille erikoistuneet Fansite Host, Fan Sites Network ja Holly-

wood.com. Vastapalveluksena ilmaiselle palvelintilalle on fanisivustolle yleensä liitet-

tävä mainoksia bannereiden tai ponnahdusikkunoiden muodossa. Sivujen päivittämi-

nen voi olla vaivatonta vasta-alkajallekin, sillä monet palvelut tarjoavat omaa sisäl-

lönhallintaohjelmistoa, mikä yleensä mahdollistaa sivujen muokkaamisen ilman 

HTML-kielen tuntemista. Lisäksi käyttäjille voidaan tarjota valmiita teemoja eli ulko-

asuja sivuille. 

 

Päiväkirjamaiset blogit ja muut julkaisualustat ovat erittäin suosittuja ratkaisuja fa-

nisivujen laatimiseen ja ylläpitoon. Tällaisia alustoja ovat esimerkiksi ilmaiset Word-

Press ja wiki-tyyppiset ratkaisut. WordPress ja muut tämänkaltaiset palvelut tarjoavat 

valmiin käyttöliittymän (kuva 1) ja sisällönhallinnan ylläpitäjälle. Wiki-alustoilla fanit 

voivat itse olla osallisena tiedon lisäämisessä ja muokkauksessa. Haittana wikeissä voi 

olla ylläpidon raskaus, sillä jotkut pahamieliset kävijät voivat vandalisoida sivuja. 
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Toisaalta wikit mahdollistavat ihanteellisesti fanien joukkovoiman käytön tiedon ke-

ruussa ja muokkaamisessa. 

 

 

KUVA 1. U2:lle omistettu fanisivusto U2Star on rakennettu WordPress-alustalle. 

Ongelmana U2Starilla ovat puuttuvat päivämäärät uutisotsikoissa. Tämä ongel-

ma ei kuitenkaan koske kaikkia WordPress-alustalle tehtyjä sivustoja. 

 

Maksullisen kotisivutilan merkitys on vähentynyt, sillä tiedostot voidaan kätevästi 

ladata ilmaista tilaa tarjoaviin palveluihin. Fanisivujen kuvat voidaan ladata lukuisiin 

Internetin kuva-albumipalveluihin, kuten Flickrään ja Photobucketiin. Videot voidaan 

sisällyttää esimerkiksi YouTubeen ja liittää ne sieltä tarvittaessa omille sivuille pienen 

koodin pätkän avulla. Tällaisten palveluiden käyttö säästää kätevästi omaa palvelinti-

laa ja -liikennettä. Kuten ilmaisilla kotisivupalvelimilla, haittapuolena tässä käytän-

nössä ovat palveluihin sisältyvät mainokset. Mikäli fanisivustosta haluaa täysin mai-

nosvapaan, on oman palvelintilan osto yleensä välttämätöntä. 
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Jotkut tahot, kuten artisteja edustavat levy-yhtiöt, tarjoavat niin kutsuttuja fanisivujen 

tekosettejä, jotka sisältävät valmiit materiaalit sivuston tekoon. Setit sisältävät mm. 

valmiit graafiset elementit ja kuvia. Tällaiset setit eivät ole kuitenkaan lyöneet itseään 

läpi toistaiseksi. 

 

Internetissä vaikuttaa nykyisin vahvasti Web 2.0, missä käyttäjät ovat dynaamisena 

osana sivujen sisältöä. Tämä on vienyt valtaa pois perinteisiltä staattisilta fanisivus-

toilta, joiden rakenne ja ulkoasu pysyvät muuttumattomana koko käyttäjäkokemuksen 

ajan. Sosiaalinen media mahdollistaa oman sivuston luonnin faneille kätevästi esimer-

kiksi Facebookissa tai YouTubessa. Tähän niin kutsuttuun profiiliin voidaan helposti 

koota ihailemansa artistiin liittyvää materiaalia ja suosikkilinkkejä. Lisäksi käyttäjä 

voi liittyä lukuisiin faniryhmiin esimerkiksi Facebookissa ja jakaa siellä kiinnostavia 

sisältöjä toisten ihailijoiden kanssa. 

 

Dynaamisuutta hyödyntävän fanisivuston voi tehdä kokonaan myös itse, mutta tämä 

kuitenkin jo vaatii monimutkaisemman ohjelmointikielen osaamista. Kaikilla tekni-

sesti perehtymättömillä faneilla ei ole takuulla halua tai aikaa tällaiseen opetteluun. 

Dynaaminen sivusto vaatii lähes poikkeuksetta myös maksullisen palvelimen, joka 

tukee esimerkiksi PHP:tä ja MySQL:ää. Valmis profiilipohjainen ratkaisu, kuten Fa-

cebook, tulee siten huomattavasti helpommaksi ja edullisemmaksi käyttää tämän päi-

vän faneille. 

 

Edellä esiteltyjen valmiiden ratkaisujen johdosta HTML:n ja kotisivueditorin opettelu 

on nykyään käynyt turhemmaksi ja siten perinteiset kokonaan itse laaditut fanisivut 

ovat vähentyneet normaalien henkilökohtaisten kotisivujen lailla. Hyötynä valmiiden 

ratkaisujen käytössä on luonnollisesti työmäärän vähentyminen, koska niiden pystyt-

täminen ja ylläpito on suhteellisen vaivatonta. Laadukkaiden valmiiden ratkaisujen 

käytettävyys ja ulkoasu ovat yleensä huippuluokkaa, joten niillä vierailevat fanitkin 

hyötyvät niistä. Haittailmiönä ratkaisujen käytössä on luonnollisesti persoonallisuuden 

ja ehkäpä myös luovuuden katoaminen Internetistä. Kaikilla kun on lähes samankal-

tainen profiilisivu esimerkiksi Facebookissa. Yksilöllisyys voi olla merkittävänä teki-

jänä mielenkiintoisen käyttäjäkokemuksen syntymisessä (Vasquez-Peterson & Chow 

1997). 
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On odotettavissa, että tulevaisuudessa käyttäjät sanelevat entistä enemmän itse fa-

nisivujen sisällön. Fanisivustot integroitunevat enemmän sosiaalisen median kanssa, 

mikä mahdollistaa joukkovoiman käytön. Joukkovoiman avulla artistin viimeiset kuu-

lumiset voidaan kätevästi kerätä yhteen satojen, ellei peräti tuhansien aktiivisten fani-

en voimin. 

 

 

3 FANISIVUJEN ELEMENTIT 

 

Faneja hyvin palveleva fanisivusto tarjoaa ominaisuuksia, joita he eniten tarvitsevat. 

Yleensä fanien tarpeet ovat melko samankaltaiset riippumatta ihailun kohteesta. Tästä 

johtuen tyypilliset fanisivustot yleensä sisältävätkin melko samankaltaisia ominai-

suuksia keskenään. Niistä suosituimpia pyrin esittelemään tässä luvussa. Lisäksi ker-

ron fanien vuorovaikutuksen mahdollistavista elementeistä, joita fanisivut usein tar-

joavat. 

 

3.1 Yleiset ominaisuudet 

 

Tyypillinen fanisivusto sisältää perinteisen kotisivuston tapaan osioita, joista kukin 

sisältää erityyppistä materiaalia. Osioita voivat olla esimerkiksi artistin esittely, uuti-

set, kuvagalleria tai ylipäätänsä mikä tahansa artistiin liittyvä materiaali. Fanisivuston 

sisältämän materiaalin tulisi mielellään oltava yksilöllistä, eikä sitä mitä jo kymmenil-

lä muilla fanisivustoilla on. Parhaimmassa tapauksessa sisältö on tuotettu kokonaan 

itse (esimerkiksi itse kirjoitettu historia artistin urasta). Omaa materiaalia sisältävät 

sivustot saavat yleensä eniten arvostusta fanien keskuudessa ja siten myös eniten kävi-

jöitä. 

 

Yleensä fanisivut kertovat suhteellisen monipuolista tietoa artistista, kuten historian ja 

mahdollisten jäsenten esittelyt. On luonnollisesti ylläpitäjän itsensä päätettävissä ja 

vastuulla, miten yksityiskohtaisesti artistia esittelee. Sama pätee artistista fanisivuilla 

julkaistaviin valokuviin ja videoihin. Kaikki artistit eivät ole mielissään, mikäli mate-

riaalia julkaistaan heistä ilman lupaa. 

 

Artistia koskevat viimeisimmät uutiset tai tiedotteet ovat nykyaikaisilla fanisivuilla 

usein blogimaisessa muodossa. Yleensä merkinnät löytyvät heti etusivulta, mikä tyy-
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pillisesti sisältää noin kymmenen tuoreinta merkintää postittajan nimen ja päivämää-

rän kera. Vanhemmat merkinnät arkistoituvat automaattisesti edellisille sivuille päi-

väkirjan tapaan. Ajan tasalla pidettävät uutiset voivat olla fanisivuston yksi suosi-

tuimmista osa-aluista ja saavat fanit palaamaan niille. Omalla fanisivustolla, Veikko’s 

Blur Pagella, uutiset ovat suosituin osa-alue lokakuussa 2009 suorittamani äänestyk-

sen mukaan (kuva 2). 

 

 

KUVA 2. Veikko’s Blur Pagen pääosioiden suosio lokakuussa 2009. Äänestäjiltä 

kysyttiin ”mikä on suosikkiosiosi Veikko’s Blur Pagella?” 

 

Fanisivut sisältävät yleensä tietoa artistin levytyksistä. Tällaista osiota kutsutaan dis-

kografiaksi, mikä sisältää levytykset jaoteltuna eri kategorioihin, kuten albumeihin ja 

singleihin. Usein levytykset ovat listattuna julkaisujärjestyksessä ja sisältävät myös 

kappalelistat, kansikuvat ja julkaisupäivämäärät. Jotkut fanisivut saattavat listata sa-

masta julkaisusta jopa eri maiden painokset. Lähdetietoa julkaisuista saa mm. levyjä 

myyvistä verkkokaupoista ja luotettavilta myyjiltä Internetin huutokaupoista, kuten 

eBaysta.  

 

Erittäin useat WWW-sivustot sisältävät linkkejä muille sivustoille, eivätkä fanisivus-

tot ole tässä poikkeus. Fanisivustot omistavat yleensä yhden osion linkeille, jotka 

yleensä johdattavat saman artistin toisille fanisivustoille. Näin fanit pääsevät halutes-

saan kätevästi tutkimaan myös toisten sivujen materiaaleja. Koska WWW-sivut muut-

tavat osoitteitaan usein, on linkkien toiminta hyvä tarkistaa ainakin kerran muutamas-

sa kuukaudessa. Mikäli energiaa riittää, sivustot voi lajitella niiden päivitystiheyden 
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mukaan (esimerkiksi viimeisen kolmen kuukauden aikana päivitetyt sivustot pistetään 

näkyvämmälle paikalle). 

 

Fanisivujen päivityksistä voidaan kertoa kätevästi RSS-syötteen tai uutiskirjeen avul-

la. RSS (Really Simple Syndication) mahdollistaa käyttäjien seurata sivuston päivi-

tyksiä ilman sivustolla käyntiä. Uutiskirje voidaan yleensä tilata käyttäjän sähköpos-

tiin. 

 

3.2 Vuorovaikutusta tukevat elementit 

 

Ennen Internetiä ainoa merkittävä kanava fanien kansainväliseen vuorovaikutukseen 

olivat fanilehdet, jotka yleensä olivat maksullisia ja ilmestyivät harva se päivä. Nyky-

ään vuorovaikutuksesta ei pidä maksaa mitään ja keskustelemaan pääsee Internetin 

foorumeille yleensä rekisteröitymistä vastaan. Vuorovaikutusta tukevat elementit 

ovatkin suosittuja ja erittäin hyödyllisiä ominaisuuksia fanisivuilla. Tällaisia element-

tejä ovat esimerkiksi keskustelufoorumit ja chatit, joiden avulla fanit voivat reaaliai-

kaisesti jutella keskenään riippumatta siitä, missä päin maapalloa kukin on. Suosittuja 

ovat myös vieraskirjat, joiden kautta käyttäjät voivat kätevästi lähettää terveisensä 

sivuston ylläpitäjille. Ylläpitäjä voi saada laadukkaan keskustelufoorumin tai vieras-

kirjan omalle fanisivustolle täysin ilmaiseksi. 

 

Fanisivuston ylläpitäjän on luonnollisesti muistettava ottaa vastuu keskustelufooru-

mistaan ja hankkia mahdollisesti moderaattoreita eli valvojia ylläpitämään juttelua 

hyvän maun rajoissa. Myös vieraskirjaan mahdollisesti ilmestyvät häirikköviestit on 

oltava valmis siivoamaan pois. Muut käyttäjät takuulla arvostavat tällaista valvontaa, 

sillä se luo miellyttävän ja turvallisen pohjan keskustelulle. 

 

Yhä useampi fanisivusto on tänä päivänä integroitunut sosiaaliseen mediaan, jonka 

avulla fanit voivat kätevästi jakaa mielipiteitään keskenään. Tämän tyyppisillä fa-

nisivustoilla voi olla oma Facebook, Twitter tai jokin muu sosiaalisen median profiili, 

jonka kautta voidaan ilmoitella ja analysoida esimerkiksi artistin viimeisimpiä kuulu-

misia. 
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4 KÄYTETTÄVYYS 

 

WWW-sivujen yhteydessä käytettävyydellä tarkoitetaan, kuinka hyvin sivuja voidaan 

käyttää haluttuun tarkoitukseen, kuten tietojen löytämiseen (Mielonen & Hintikka 

1998, 9). Fanisivuston käytettävyyden laatu ratkaiseekin erittäin paljon, löytävätkö 

fanit haluamansa materiaalin sieltä nopeasti ja vaivattomasti. 

 

Tässä luvussa luon katsauksen tehokkaan käyttöliittymän suunnitteluun ja selvitän, 

kuinka materiaali jaotellaan järkevästi fanisivustolla. Lisäksi kerron, miten sivut otsi-

koidaan oikeaoppisesti, jotta ne herättäisivät käyttäjien huomion esimerkiksi Google-

hakukoneen tuloksissa. 

 

4.1 Käyttöliittymä 

 

Käyttöliittymän avulla käyttäjä liikkuu, etsii tietoa ja suorittaa tehtäviä sivuilla (Vas-

quez-Peterson & Chow 1997, 75). Fanisivuston käyttöliittymä on oltava helposti si-

säistettävissä ja johdonmukainen koko sivuston ajan. Yleensä suunnittelun pohjana 

kannattaa käyttää ratkaisuja, jotka ovat hyväksi todettuja ja yleisesti käytössä Interne-

tissä (Nielsen 2010). Täten käyttäjille tulee vähemmän opittavaa ja he voivat keskittyä 

enemmän sivujen sisältöön. Estääkseen eksymistä, jokainen yksittäinen sivu on oltava 

kokonaisuus, josta tulee selvitä, missä sivuston osiossa sillä hetkellä on (Kauppinen 

ym. 2002, 102). Tähän voidaan käyttää ratkaisuna ”leivänmuru” navigointia (engl. 

breadcrumb navigation), jossa käyttäjälle näytetään tarkasti sen hetkinen sijainti. 

 

Sivuston navigointivalikko on oltava tarpeeksi selkeä ja tiivis, vaikka sivustolla olisi 

kokonaisuudessaan kuinka paljon materiaalia tahansa. Valikossa tulee mielellään olla 

noin kymmenen linkkiä ja sen on mahduttava näytölle ilman, että sivua pitäisi vierit-

tää. Valikko tulee sijoittaa aina näkyvälle paikalle, esimerkiksi pystysuoraan sivujen 

vasemmalle reunalle tai horisontaalisesti yläreunaan. Oikealle puolelle sitä ei kannata 

sijoittaa, sillä käyttäjät katselevat tätä puolta vain 30 % ajasta (Nielsen 2010b). Sivu-

jen käyttöliittymään voi sisällyttää myös toissijaisen valikon, mikä yleensä sisältää 

linkit yhteystietoihin, sivukarttaan ja palautteen antamiseen. 

 

Mikäli navigointielementteinä käytetään pelkkiä ikoneita tai kuvia, on niiden ehdot-

tomasti oltava kaikkien ymmärrettävissä. Väärinymmärrysten varalta on suositeltavaa 
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laittaa tekstiselitykset ikonien alle, aivan kuten Windowsin työpöytäkuvakkeissa. Iko-

nien ja muiden graafisten elementtien esitystavan tulisi olla samantyylinen koko si-

vuston läpi (Vasquez-Peterson & Chow 1997, 81). Animaatioiden käyttöä on syytä 

välttää, mikäli ne eivät palvele millään tavalla sisältöä. 

 

Sivustolla oleville linkeille on annettava mahdollisimman hyvin niiden kohdesivuja 

kuvaava nimi. Linkeissä on käytettävä mahdollisimman maanläheistä kieltä, jotta nii-

den merkitys ei jäisi kenellekään epäselväksi. Käyttäjää ei saisi linkeissä kehottaa 

tekemään mitään tekoja. Esimerkiksi on turhaa mainita ”klikkaamalla tästä saat lisä-

tietoja”, kun linkkinä voisi hyvin toimia pelkkä lyhyt ja ytimekäs ”lisätietoja” (Kaup-

pinen ym. 2002, 105). 

 

4.2 Sivuston rakenne 

 

Informaatioarkkitehtuuri kertoo, millä tavalla tieto on jaoteltu ympäri sivustoa. Tärkeä 

tieto on sijoitettava ensimmäiseksi sivuston informaatioarkkitehtuurissa ja sen jälkeen 

vähemmän olennainen. Käyttäjää ei kuitenkaan saisi eksyttää usean linkin taakse vie-

viin osioihin, vaan jokainen sivuston tiedonmuru tulisi mielellään sijaita kolmen siir-

tymän eli klikkauksen päässä etusivusta. 

 

Ylipitkiä sivuja kannattaa välttää, sillä yleensä käyttäjät eivät ole innokkaita vierittä-

mään sivua. Käytettävyysasiantuntija Jakob Nielsenin (2010a) tuoreen tutkimuksen 

mukaan käyttäjien huomiosta vain 20 % jakautuu ensimmäistä näyttöruudullista pi-

demmälle. Tästä huolimatta Jakob väittää, että on hyväksyttävämpää pistää tieto yh-

delle pitkähkölle sivulle, kuin jakaa ne useiksi pieniksi sivuiksi. Käyttäjät kun ovat 

laiskoja siirtymään sivulta sivulle.  

 

4.3 Otsikointi 

 

Otsikolla tarkoitan tässä tapauksessa tekstiä, mikä näkyy selaimen ylhäällä olevassa 

otsikkopalkissa ja on merkitty TITLE-tagien väliin sivun HTML-koodissa. Tämän-

tyyppinen otsikko näkyy esimerkiksi hakukoneiden tuloksissa ja siten sen merkitystä 

ei saisi aliarvioida. 
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Tehokas sivujen otsikointi selvittää käyttäjälle mahdollisimman tiivisti ja kuvaavasti, 

mistä kullakin sivulle on kyse. Jokaiselle sivulle on annettava yksilöllinen otsikko 

kuitenkin tiettyä kaavaa noudattaen. Otsikon on oltava mielellään muutaman sanan 

pituinen ja sivun sisältöä mahdollisimman osuvasti kuvaava. Yleensä hakukoneiden 

käyttäjillä on malttia lukea vain kaksi ensimmäistä sanaa hakutulosten otsikoista 

(Nielsen 2009). Tästä syystä tärkeimmät sivua kuvaavat sanat on aina sijoitettava ot-

sikon alkuun. Esimerkiksi pitkähkön otsikon ”Paulin Metallica-sivu - Discografia - 

Albumit - Reload” voi muuttaa tiivistetympään muotoon ”Metallica - Reload-albumi”.  

Vähemmän olennainen ja tarkentava tieto voidaan tarvittaessa jättää otsikon loppuun, 

kuten esimerkiksi ”Metallica - Reload-albumi - Paulin Metallica-sivu”. Tietoa etsivät 

käyttäjät ovat luonnollisesti kiinnostuneita itse sisällöstä, eivätkä niinkään sitä tarjoa-

vasta palvelusta (esimerkin tapauksessa Paulin Metallica-sivu).  

 

Mikäli yksittäinen sivu on osa jotain suurempaa kokonaisuutta, tulee otsikosta näkyä 

mihin kokonaisuuteen sivu kuuluu (W3C 2006). Esimerkiksi pelkkä ”Osa 1” ei kerro 

käyttäjille paljoa, mutta ”Metallican historia - Osa 1” on jo paljon parempi vaihtoehto.  

 

Etusivuilla yleensä olevat turhahkot tervetuloa toivotukset voi sivuuttaa myös otsi-

koinnissa. Esimerkiksi otsikon ”Tervetuloa Paulin Metallica-sivuille!” voi vaihtaa 

hyvällä omalla tunnolla pelkäksi ”Paulin Metallica-sivut”. Hakukoneen käyttäjille 

toivotukset ovat informatiivisesti hyödyttömiä ja saattavat jopa ärsyttää. 

 

 

5 VIRALLISTEN JA FANISIVUJEN EROAVAISUUDET 

 

Tämän luvun tarkoituksena on vertailla olemassa olevien virallisten ja fanisivustojen 

ominaisuuksia puolueettomasti keskenään. Suoritan tutkimuksen koskien aihetta ja 

sen jälkeen analysoin tulokset. 

 

5.1 Viralliset sivustot ja tutkimuksen esittely 

 

Viralliset kotisivut ovat nykyään tärkeä osa artistin imagoa. Lähes kaikilla vähänkin 

suosituilla artisteilla on sellainen, sillä ne ovat erittäin kätevä tapa kertoa faneille ja 

muille tiedonhaluisille esimerkiksi artistin viimeisistä kuulumisista. Viralliset sivut 

ovat myös oiva tapa kertoa artistin visuaalisesta ilmeestä tai vaikkapa aatemaailmasta. 
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Virallisia sivuja arvostetaan tiedon välittäjinä, sillä niillä oleva tieto on peräisin viral-

liselta taholta ja lähes poikkeuksetta artistin itsensä hyväksymä. 

 

Nykyään yhä useammat artistit ylläpitävät virallisia sivujaan itse ja luovat niille sisäl-

töä esimerkiksi päiväkirjojen ja videoblogien muodossa. Tällainen menettely säästää 

työmäärää muilta osapuolilta (mm. mainostoimistolta) ja mahdollisesti rahaa artistin 

kassasta. Fanitkin epäilemättä arvostavat kyseistä käytäntöä, sillä suoraan artistin 

suusta tulevaa tietoa ei ole mitenkään manipuloitu kolmansien osapuolten toimesta. 

 

Mutta miten paljon viralliset sivustot eroavat fanisivustoista? Ovatko ne loisteliaita 

visuaalisesti, mutta köyhiä informatiivisesti? Entä kuinka on käytettävyyden laita? 

  

Tutkimusta varten valitsin eri musiikkityylejä edustavaa 30 artistia, joiden virallisia ja 

fanisivustoja kävin tarkasti läpi eri näkökulmista (liitteet 1 ja 2). Artistien valintakri-

teerinä oli kohtuullinen suosio ja aktiivisuus viimevuosina. Näin ollen artistin sivu-

jenkin pitäisi ainakin periaatteessa olla ajan tasalla. Kansallisuudella ei ollut väliä ja 

mukaan valitsin myös muutamia suomalaisia artisteja. Kultakin artistilta valitsin tut-

kimukseen summanmutikassa yhden fanisivuston, joka kuitenkin lyhyen tarkkailun 

jälkeen vaikutti kohtuullisen laadukkaalta. Valinta ei missään nimessä perustunut si-

vuston suosioon tai muuhun seikkaan. Arvioin artistien sivustoja sisällöltään ja käytet-

tävyydeltään ja pyrin ottamaan selville, mitkä ovat nykyisten virallisten ja fanisivujen 

vahvuudet ja heikkoudet. Tutkimuksen prosentuaaliset tulokset löytyvät taulukoista 1 

ja 2. 

 

5.2 Sisällön vertailu 

 

Tutkimus osoitti, että fanisivut tarjoavat yleisesti ottaen hieman enemmän tietoa käsit-

telemästään artistista. Tutkituista virallisista sivustoista peräti kymmenen ei sisältänyt 

mitään perustietoja artistista. Perustietoihin olisi riittänyt esimerkiksi artistin lyhyt 

historia sekä mahdollisten jäsenten esittely. Fanisivut kertoivat yleensä yksityiskohtai-

semmin tietoja artistista, mutta joukossa oli myös muutama sivustoa, jolta perustiedot 

puuttuivat kokonaan. 

 

Tiedotteita artistin viimeisimmistä kuulumisista löytyi kiitettävästi lähes kaikilta viral-

lisilta ja fanisivustoilta. Monia vuosia kattava tiedote- tai uutisarkisto sen sijaan löytyi 
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hieman yli puolesta testatuista sivustosta. Harmittavasti muutamissa tapauksissa aikai-

sempi uutisarkisto oli poistettu ilmeisesti sivuston uudistumisen myötä. Mahdollisuus 

saada uutiskirje sähköpostiin oli huomattavasti suurempi virallisilla kuin fanisivustoil-

la. RSS-syötettä sen sijaan tarjosi kumpikin sivustotyyppi yhtä useasti. Joitakin fa-

nisivustoja päivitettiin uutisten saralta selvästi useammin kuin virallisia sivustoja. 

Näissä tapauksissa uutiset olivat yleensä kerätty joukkovoimalla useista eri lähteistä, 

eikä artisti ollut välttämättä itse vahvistanut niiden oikeutta. Luotettava tieto tulee 

yleensä ensin virallisille sivuille, joista fanisivut ne tyypillisesti kopioivat. 

 

Mielenkiintoisena havaintona erittäin moni virallinen sivusto sisälsi yhtenäisen kuva- 

ja videogallerian. Tämä ei ollut jostain syystä käytäntönä fanisivuilla, vaan galleriat 

olivat niissä sijoitettu erikseen. Jotkut viralliset sivustot tarjosivat ns. vimpaimia (engl. 

widgets), joita fanit saattoivat liittää kotisivuilleen tai sosiaalisen median profiileihin. 

Vimpainten avulla käyttäjä pystyy yleensä mm. soittamaan artistin musiikkinäytteitä. 

Millään fanisivustolla ei ollut tarjolla vimpaimia. Tämä johtui todennäköisesti teki-

jänoikeuksista, jotka rajoittavat kappaleiden luvatonta jakamista. Sen sijaan omia si-

vuja mainostavia bannereita tarjosi muiden käytettäväksi noin puolet fanisivuista, 

mutta vain harva virallinen sivusto. Bannerit ovat kätevä tapa mainostaa sivustoa esi-

merkiksi keskustelufoorumeilla. 

 

Monella virallisella sivustolla tärkeässä asemassa oli oma faniyhteisö, johon oli mah-

dollista liittyä joko ilmaiseksi tai maksua vastaan. Yhteisöön liittyminen oikeutti 

yleensä pääsyn sivuston erikoisosioihin ja etuuksiin esimerkiksi konserttilippuja 

hankkiessa. Monella virallisella sivustolla yhteisö tuntui korvaavan perinteiset ”entis-

ajan” faniklubit, joiden etuihin kuuluivat yleensä mm. paperiset jäsenlehdet. Nyt fane-

ja kiinnostava materiaali on lähes kokonaan Internetissä ja halukkaat saavat lisätä mm. 

konserttiarvosteluja, valokuvia ja videoita toisten katsottavaksi näissä yhteisöissä. 

Mielenkiintoisena havaintona yhdysvaltalaisilla artisteilla yhteisöt olivat eurooppalai-

sia artisteja useammin maksullisia. 

 

Tutkimuksessa mukana olleilla fanisivustoilla yhteisöllisenä palveluna oli yleensä 

erilliseltä taholta hankittu keskustelufoorumi. Muutamalla fanisivustolla oli myös oma 

chatti tai keskusteluikkuna, johon käyttäjät saivat jättää viestejä. Vain kahdella fa-

nisivustolla oli oma räätälöity yhteisö, johon halutessaan pääsi ilmaiseksi rekisteröi-

tymään. Yhteisön puuttuminen voi kertoa, ettei faneilla yleensä ole tarpeeksi teknistä 
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taitoa tai resursseja toteuttaa kyseinen palvelu omille sivuilleen. Yhdeltä fanisivustolta 

löytyi myös maksullinen faniklubi, mikä tosin tällä hetkellä oli suljettuna.  

 

Sosiaalinen media voi korvata osittain edellä mainitut elementit virallisilla ja fa-

nisivuilla. Tutkimus osoitti, että sosiaalinen media olikin vahvasti esillä erityisesti 

virallisilla sivustoilla. Suosituimmat tämäntyyppiset palvelut kuten Facebook, MyS-

pace ja Twitter olivat näkyvästi linkitettyinä tai jopa integroituna osaksi sivustoa. 

Esimerkiksi Jonas Brothersin sivuilla uutislinkit päivittyivät suoraan yhtyeen MySpa-

ce-profiilista, eikä varsinaista uutissisältöä sivuilla ollut lainkaan. Videoita oli monella 

sivustolla upotettu suoraan YouTubesta. Fanisivuilla sosiaalista mediaa ei ollut huo-

mioitu aivan yhtä vahvasti, mutta silti noin puolella sivustoista oli oma profiili yhdes-

sä tai useammassa tämäntyyppisessä palvelussa. 

 

Yli 90 prosentilla virallisista sivustoista oli oma kauppa, mistä sai yleensä ostettua 

monipuolista fanitavaraa ja musiikkia. Myös tulevat konserttipäivämäärät olivat mo-

nella virallisella sivustolla näkyvästi esillä. Tämä viittaa hyvin siihen, kuinka levy-

yhtiöt nykyään panostavat oheistuotteiden ja konserttien myyntiin faneille, samalla 

kun levynmyynti väistämättä laskee todennäköisesti piratismin vuoksi. Hieman yllät-

täen yli puolet tutkituista fanisivustoista sisälsi myyntilinkkejä esimerkiksi Amazon-

verkkokauppaan. Seitsemällä fanisivustolla oli integroituna jopa oma kauppa osaksi 

sivustoa (yleensä Amazonin tai jonkun muun yrityksen mahdollistamana). Myynti-

linkkien ja kaupan pidosta fanisivujen ylläpitäjät saavat yleensä pientä korvausta itsel-

leen. Korvausta saa myös mainoksista, joita esiintyi suurimmalla osalla fanisivustois-

ta. Virallisilla sivustoilla ulkopuolisten tahojen mainoksia ei ollut. 

 

Fanisivustot olivat virallisia useammin verkostoituneet muiden sivustojen kanssa. 

Linkkejä sisälsi yli 80 % fanisivustoista, kun taas virallisilla sivustoilla lukema jäi alle 

50 %. Fanisivustoilla linkit veivät yleensä muille fanisivustoille. Virallisilla sivustoilla 

sen sijaan olivat usein linkitettynä artistien levy-yhtiöt ja sosiaalisen median profiilit.  
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TAULUKKO 1. Sisältöön liittyvien ominaisuuksien vertailua virallisilla ja fa-

nisivustoilla 

Ominaisuus Viralliset sivustot Fanisivustot 

Perustietoa artistista (historia ja/tai jäsenten 
esittely) 

63 % 87 % 

Uutiset 93 % 87 % 

Uutisarkisto (vähintään kolme vuotta katta-
va) 

60 % 54 % 

Uutiskirje 73 % 23 % 

RSS-syöte 40 % 43 % 

Mediagalleria (kuvia, videoita tai ääntä) 87 % 80 % 

Yhteisö 93 % 63 % 

Maksullinen sisältö 30 % 7 % 

Vimpaimet 33 % 0 % 

Omia bannereita 13 % 43 % 

Sosiaalisen median hyödyntäminen 77 % 47 % 

Kauppa 93 % 23 % 

Myyntilinkit verkkokauppoihin 63 % 53 % 

Mainoksia (ulkopuolisten tahojen) 0 % 80 % 

Linkit 47 % 83 % 

Artistin oma blogi yms. 47 % 0 % 

 

 

5.3 Käytettävyyden vertailu 

 

Käytettävyys oli suurimmassa osassa virallisia ja fanisivuja varsin hyvä. Etenkin vi-

rallisten sivujen suunnittelijat olivat selvästi panostaneet käytettävyyteen ja sivustoilla 

oli vaivatonta liikkua. Lähes jokaisella virallisella ja fanisivustolla käyttöliittymä ja 

ulkoasu olivat yhtenäisiä koko käyttäjäkokemuksen ajan. Poikkeuksia oli mukana 

kuitenkin muutama. Esimerkiksi Neil Youngin ja Radioheadin virallisten sivujen jo-

kainen osio oli käyttöliittymältään erilainen. Tämä pakotti käyttäjää harmittavasti aina 

omaksumaan uuden liikkumistavan. Muutamalla fanisivustolla oli tarpeettoman suuri 

kuva artistista etusivulla, mikä vei tilaa tärkeimmiltä elementeiltä, kuten uutisilta. Si-

vua oli pakko selata alaspäin, jotta uutisartikkelit olisivat näkyneet. 
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Monella fanisivustolla hyvän käytettävyyden salaisuus oli epäilemättä valmis käyttö-

liittymä, jonka he olivat teettäneet jollakin ammattitaitoisella taholla. Erityisesti useal-

la yhdysvaltalaisella sivustolla oli toisiaan erittäin paljon muistuttavat käyttöliittymät 

– vain tekstit ja kuvitus olivat erilaisia. Samanlainen käyttöliittymä tekee sivustojen 

omaksumisesta helppoa, mutta samalla persoonallisuus voi unohtua. Joillakin fa-

nisivustoilla navigaatiopalkki oli hankalassa paikassa ja linkkejä siihen oli ahdettu 

liikaa. Esimerkiksi Green Dayn fanisivuston navigaatiopalkissa oli peräti 65 linkkiä. 

Tosin linkit olivat jaoteltu aihepiireihin. 

 

Käyttäjiä mahdollisesti häiritseviä animaatioita esiintyi fanisivustoilla varsin hillitysti, 

kun taas virallisilla sivustoilla animaatioita käytettiin huomattavasti. Joillakin viralli-

silla sivustoilla oli myös videoita tai ääninäytteitä, jotka pärähtivät automaattisesti 

käyntiin käyttäjän saavuttua sivustolle. Näin ei pitäisi tehdä, vaan on kohteliasta antaa 

käyttäjän itse tehdä valita, haluaako katsoa videoita tai kuunnella ääninäytteitä. Ani-

maatioihin yleensä tarvittavia selainlaajennuksia, kuten Flashia, ei yllättäen tarvinnut 

yksikään fanisivusto. Sen sijaan peräti viisi virallista sivustoa kieltäytyi toimimasta, 

mikäli käyttäjän selaimesta puuttui Flash-laajennus. Kaiken kaikkiaan Flash-

elementtejä sisälsivät puolet tutkituista virallisista sivustoista. Flashin lisäksi muita 

selainlaajennuksia, kuten Javaa, sivustot eivät tarvinneet. 

 

Muutamalla sivustolla teksti oli erittäin pientä, mikä teki lukemisesta hankalaa. Kai-

kissa paitsi yhdessä tapauksessa tekstiä ei saanut muutettua suuremmaksi edes selai-

men tekstikoon muutoksella. Onneksi uudemmissa selaimissa on zoomaus-toiminto, 

mikä voi toimia ikään kuin suurennuslasina huononäköisille. Muutamalla fanisivustol-

la oli väärin valittu tekstin ja taustan väriyhdistelmä, mikä teki lukemisesta hankalaa 

vähäisen kontrastin vuoksi. Pääosa virallisista sivustoista tarjosivat tekstinsä vain äi-

dinkielellään, mutta joukossa oli myös sivustoja, jotka sisälsivät useita eri kielivaih-

toehtoja. Fanisivustotkin tarjosivat eri kieliä, mutta yleensä käännös suoritettiin hie-

man tökerösti Internetin ilmaisilla kääntäjillä, kuten Babel Fishillä tai Google Transla-

tella. 

 

Kahdeksalla virallisella sivustolla oli ns. ovimattosivu, joka latautui ennen varsinaisia 

sivuja. Vain kahdesta fanisivustosta löytyi sellainen. Yleensä ovimatossa on animaatio 

ja teksti ”click here to enter” (suomeksi ”klikkaa tästä päästäksesi sisälle”). Ovimatto 
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voi myös mainostaa artistin tuoretta julkaisua. Jotkut pitävät ovimattoa vain hidastee-

na varsinaiselle sivustolle pääsemisessä. 

 

Hieman yllättäen vain noin puolella virallisista sivustoista oli palautteenantomahdolli-

suus (esimerkiksi siihen tarkoitettu sähköpostiosoite tai lomake). Fanisivustoilla pa-

lautetta pystyi lähettämään selvästi useammin. Voi olla, että virallisten sivujen ylläpi-

täjät haluavat tällä tavoin suojella itseään fanipostitulvalta. Monet fanit kun virheelli-

sesti luulevat, että palaute menee suoraan artistin luettavaksi. Muutamalla sivustolla 

oli ”usein kysytyt kysymykset” palsta, mikä voi vähentää palautteen määrää. 

 

TAULUKKO 2. Käytettävyyteen liittyvien ominaisuuksien vertailua virallisilla 

ja fanisivustoilla 

Ominaisuus Viralliset sivustot Fanisivustot 

Animaatiot 50 % 13 % 

Selainlaajennusten tarve 50 % 0 % 

Tekstin suurennusmahdollisuus (sivustoilla, 
joilla teksti pientä) 

3 % 0 % 

Useita kielivaihtoehtoja 30 % 10 % 

Haku 23 % 43 % 

Ovimatto 27 % 7 % 

Palautteenantomahdollisuus 47 % 83 % 

 

5.4 Yhteenveto 

 

Tutkimus osoitti virallisilla ja fanisivuilla olevan melko tasaväkisesti hyviä sekä huo-

noja puolia. Fanisivuilla rajoitukset eivät sido niin paljon ja tästä johtuen monipuolista 

materiaalia voi olla tarjolla enemmän kuin virallisilla sivuilla. Ilmeisesti tämän takia 

tutkituilla fanisivustoilla oli useammin myös hakumahdollisuus. Viralliset sivustot 

ovat hieman näyttävämpiä ulkoasultaan, mutta sisältävät tämän kustannuksella hieman 

vähemmän informaatiota ja voivat animaatioiden vuoksi olla raskaita käyttää. Virallis-

ten sivujen suunnittelijat ovat kiitettävästi tajunneet yhteisön merkityksen faneille ja 

panostaneet vuorovaikutuksellisiin elementteihin tosissaan. Fanisivut ovat selainystä-

vällisempiä, sillä yksikään sivusto ei vaatinut Flashia tai muita selainlaajennuksia 

toimiakseen. Hieman yllättäen kaupallisuus oli läsnä molemmilla sivustotyypeillä ja 

ulkopuolisten tahojen mainokset saattoivat hieman häiritä fanisivustoilla. On osoitettu, 
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että fanit vierastavat ylimenevää markkinointia ja tämän vuoksi he saattavat jopa hylä-

tä sivuston (Amberlight Human Computer Interactions 2003). 

  

 

6 VEIKKO’S BLUR PAGEN KEHITYSHISTORIA 

 

Veikko’s Blur Page on minun suunnittelema ja ylläpitämä fanisivusto, jonka kolmi-

vaiheisen kehityshistorian kerron tämän opinnäytetyön käyttötapauksena. Sivusto on 

täysin epävirallinen ja epäkaupallinen, eikä siitä ole koitunut minulle yhtään taloudel-

lista hyötyä missään muodossa. Sivuston parissa puuhaaminen on ollut minulle erit-

täin rakas harrastus ja tästä syystä olen käyttänyt sen kehittämiseen ja ylläpitämiseen 

tuhansia työtunteja sen noin 12 vuoden elinkaaren aikana. Tällä hetkellä sivusto on 

ylivoimaisesti laajin ja suosituin Blur-fanisivusto yli 3 000 sivullaan ja lähes tuhannel-

la päivittäisellä kävijällään. Yhteensä kävijöitä sivustolla on ollut yli miljoona. 

 

Veikko’s Blur Page voidaan katsoa mm. käytettävyydeltä hyväksi, sillä olen saanut 

erittäin vähän negatiivista palautetta sivuston käytettävyyteen liittyvistä seikoista. 

Sivuilla on aina ollut selkeä palautteenantomahdollisuus, jota käyttäjät voivat tarpeen 

tullen käyttää ruusujen ja risujen lähettämiseen. Lisäksi olen kysellyt vinkkejä sivuje-

ni käytettävyyden parantamiseen alan keskustelufoorumeilta ja saanut pääasiassa posi-

tiivista palautetta sen hetkisestä sivujen versioista. 

 

6.1 Versio 1.0 

 

Veikko’s Blur Pagen historia juontaa juurensa alkukesälle 1998, jolloin ostin pienen 

kotisivujen teko-oppaan (Teknolitin Quick-sarjan ”WWW - tee kotisivu”). Oppaan 

avulla pääsin jyvälle HTML-sivunkuvauskielen saloista ja kohta olin jo itse muodos-

tamassa omia WWW-sivuja. Ensimmäinen luonnos, minkä sain aikaan, oli HTML:n 

peruskomennoilla luotu luettelo Blur-yhtyeen jäsenistä ja heidän soittimistaan. Olin 

tuolloin ollut jo muutaman vuoden erittäin innokas Blur-fani, joten ajattelin, että miksi 

en laatisi kokonaista sivustoa heistä. Päätin siis luoda fanisivuston Blurista, jonka ni-

meksi annoin lyhyen mietinnän jälkeen Veikko's Blur Page. Valitsin sivujen kieleksi 

englannin, sillä halusin, että ne tavoittaisivat laajemman käyttäjäkunnan kuin mitä 

suomenkielinen versio olisi mahdollisesti tavoittanut. Valinta oli luonnollinen, sillä 

yhtyeen äidinkieli ja kotipaikka ovat Englanti. 
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Esikuvanani sivuston laatimisessa olivat monet sen aikaiset usein päivitetyt ja sisältö-

rikkaat Blur-fanisivustot, joilla kävin lähes päivittäin. Näitä sivustoja olivat mm. 

BlurPoint, Blurred For Life ja Blur Special, jotka olivat Blur-fanien keskuudessa suo-

situimpia sivustoja. Nykyisin ko. sivustot ovat jo lopettaneet toimintansa. Yhteensä 

Blur-fanisivustoja oli Internetissä vuosina 1997 - 2000 peräti muutama sataa kappalet-

ta. Tämä ajanjakso olikin eräänlainen Blur-fanisivustojen kultakausi.  Valitettavasti 

moni sivusto kuitenkin lopetti ylläpitämisen uuden vuosituhannen alussa, jolloin Blur 

alkoi viettää hiljaiseloa. 

 

Veikko’s Blur Pagen ensimmäisen version julkaisu tapahtui varsin pian elokuussa 

1998 (kuva 3). Sivusto sisälsi tuolloin noin kymmenen Windowsin Muistiolla koodat-

tua sivua, jotka pyrkivät esittelemään yhtyettä monipuolisesti. Sisältönä olivat perus-

tiedot yhtyeestä, kuvia, diskografia ja linkkejä toisille Blur-sivustoille. Lisäksi tarjosin 

hieman tietoa ylläpitäjästä eli minusta. Sivuilla oli myös palautelomake, jonka kautta 

sain silloin tällöin positiivista palautetta kävijöiltä. Palaute luonnollisesti kannusti 

minua kehittämään sivustoa yhä pidemmälle. Viikkojen kuluessa lisäilin enemmän 

materiaalia sivuille ja kohta kasassa oli jo parinkymmenen sivun sivusto.  

 

Sivusto sijaitsi Internet-operaattori DLC Oy:n palvelimella osoitteessa 

http://www.dlc.fi/~h/hynninen. Käytössäni palvelimella oli noin kymmenen megata-

vua tilaa, mikä riitti tuolloin varsin hyvin ylläpitämiseen. Sivuston varsinainen koko 

oli vain noin yksi megatavu, josta suurimman osan haukkasivat kuvatiedostot. 
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KUVA 3. Veikko’s Blur Pagen versio 1.0 vuonna 1998 

 

Olin luonnollisesti kiinnostunut kuinka paljon liikennettä käy sivuillani, joten asensin 

niille yksinkertaisen kävijälaskurin. Pieneksi pettymykseksi kävijöitä oli yleensä noin 

kymmenkunta päivässä, mutta joukossa oli myös päiviä, jolloin 30 kävijän raja meni 

rikki. Silloin olin hyvin ylpeä saavutuksestani. Sivustolla kävi yhteensä noin muutama 

sataa kävijää kuukaudessa. Jotta kävijöitä olisi tullut lisää, päätin ilmoittaa sivustoni 

mahdollisimman moniin linkkilistoihin ja hakukoneisiin. Liityin myös moniin Blur-

sivurinkeihin, jotka olivat suosittuja sen aikaisten fanisivustojen keskuudessa. Par-

haimmillaan Veikko’s Blur Page kuului noin kymmeneen rinkiin.  
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Saadakseni yhä enemmän näkyvyyttä sivustolleni, vaihdoin aktiivisesti linkkejä mui-

den Blur-fanisivustojen kanssa ja kerroin niistä Blur-keskustelufoorumeissa. Harrastin 

myös bannerien vaihtoa, missä sivustolleni liitettiin jonkun toisen kotisivun banneri. 

Vastavuoroisesti sain oman bannerin näkymään toisten kotisivuilla. Ilmoitin sivustoni 

myös muutamaan ns. top-sivustolistaan, jotka mittasivat Blur-fanisivustojen suosiota 

kävijöiden antamien äänien perusteella. Nykyisin top-sivustolistoja on enää harvassa. 

 

Sivustoni alkuvaiheessa pidin käsin tarkkaa tilastoa hakukoneisiin ja linkkilistoihin 

liittymisistä, sekä kävijätilastoista. Tilaston ylläpitämisen lopetin noin puoli vuotta 

sivuston perustamisen jälkeen, sillä se koitui liian työlääksi saavutettuun hyötyyn 

nähden. Jälkeenpäin asensin kävijätilastoista huolehtimaan monipuolisen Nedstat Ba-

sicin. 

 

6.2 Versio 2.0 

 

Veikko’s Blur Pagen toinen versio julkaistiin marraskuussa 1998. Versio toi muka-

naan uusia ominaisuuksia ja parannuksia käytettävyyteen. Lisäksi sivuston ulkoasu 

koki täydellisen muutoksen. 

 

Julkaisun aikaan sen aikainen palvelintarjoaja DLC Oy muuttui Saunalahti Oy:ksi ja 

tästä syystä myös sivujen osoite muutti muotoa. Harmittavasti uusi osoite oli edellistä 

pidempi (http://www.saunalahti.fi/hynninen/vblurpage) ja siten vaikeammin muistet-

tava. Muutoksen vuoksi osoite oli ilmoitettava uudestaan hakupalvelimiin ja linkkilis-

toihin. Jälkeenpäin hankin sivustolleni helposti muistettavan pikaosoitteen 

(http://welcome.to/vblurpage), joka ohjasi automaattisesti sivujen varsinaiseen osoit-

teeseen. 

 

Versio 2.0:n toteutin Microsoftin FrontPage Express 1997 -ohjelmalla, joka oli tuol-

loin suosittu ja helppokäyttöinen WWW-sivujen tekoeditori. FrontPage Express mah-

dollisti sivujen suunnittelun WYSIWYG-menetelmällä (What You See Is What You 

Get), missä lopputulos on aina suunnittelijan nähtävillä. Tämä menetelmä helpotti 

huomattavasti sivujen ulkoasun määrittelyssä. Kuvien käsittelyyn käytin Jasc Softwa-

ren Paint Shop Pro ja AMC:n Gif Construction Set ohjelmia. 

 



24 

Sivuston uudeksi väriteemaksi valitsin energisen kelta-oranssin, koska Blurin edelli-

sen levyn kansikuva oli vastaavan värinen. Lisäksi yhtyeen logo oli ollut keltainen 

kaikissa edellisissä levyjen kansikuvissa, joten valinta tuntui luonnolliselta. Nyt sivus-

ton visuaalinen ilme siis vastasi paremmin yhtyeen visuaalista imagoa (kuva 4). 

 

Vaikka ensimmäisen version etusivulla soimaan pärähtänyt MIDI-kappale oli muuta-

mien kävijöiden mielestä ollut mukava, se todennäköisesti ärsytti enemmistöä ja täten 

poistin sen versio 2.0:sta. Olin myös sitä mieltä, etteivät vilkkaasti liikkuvat tekstit tai 

animaatiot kuuluu sivuille, joten en käyttänyt niitä. Pahimmillaan ne olisivat vieneet 

käyttäjän huomion varsinaisesta sisällöstä. 

 

Veikko’s Blur Pagen ensimmäisessä versiossa navigaatiovalikko löytyi vain etusivul-

ta, joten käyttäjän tuli ikävästi palata aina etusivulle, jos hän halusi selailla sivuston 

muita osioita. Versio 2.0:ssa tämä ongelma oli otettu huomioon ja linkit olivat sijoitet-

tuna kehykseen, jolloin ne olivat aina käyttäjän nähtävillä. Valitettavasti kehys ei nä-

kynyt niille, jotka saapuivat jollekin yksittäiselle sivulle suoraan hakukoneen kautta. 

Kehyksen linkkipainikkeet olivat myös kuvatiedostoja, joten jos käyttäjän selaimesta 

oli kytketty kuvien näyttäminen pois, eivät linkit näkyneet hänelle. Tätä varten lisäsin 

sivuille tekstipohjaisen navigaatiopalkin, jonka sijoitin jokaisen osion pääsivun poh-

jalle. 

 

Versio 2.0:sta alkaen rupesin nimeään kaikki tiedostot käyttäen tiettyä logiikkaa hel-

pottaakseni tiedostojen käsittelyä. Esimerkiksi levyjen kansikuvien nimet saivat muo-

don nimi_alkuperämaa_formaatti (esim. ”parklife_japan_cassette.jpg”). Lisäksi sijoi-

tin tiedostot eri kansioihin aihealueensa mukaan. Esimerkiksi kuvatiedostot pistin 

omaan kansioon ja eri osioiden tiedostot omiin kansioiden. Edelle mainitut toimenpi-

teet selkiyttivät ja nopeuttivat huomattavasti tiedostojen käsittelyä. 
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KUVA 4. Veikko’s Blur Pagen versio 2.0 vuonna 2003 

 

Versio 2.0 tarjosi uusia vuorovaikutuksellisia palveluita faneille. Näitä palveluita oli-

vat äänestys, vieraskirja ja ilmoittaja. Äänestyksessä oli kuukausittain vaihtuva Blur-

aiheinen kysymys, johon käyttäjä sai valita mieleisen tarjotuista vaihtoehdoista.  Vie-

raskirjaan käyttäjä pystyi kirjoittamaan palautetta sivustosta ja kertomaan mm. mitä 

kautta oli löytänyt sen. Ilmoittajaa käyttäen kävijä pystyi suosittelemaan sivustoani 

jollekin toiselle fanille. Ilmaisia palveluita kotisivuille tarjoava Bravenet oli useiden 
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näiden palveluiden ylläpitäjä. Myöhemmin kokosin kaikki vuorovaikutteiset elementit 

yhteen Interact-osioon, missä uutuutena oli chatti ja keskustelufoorumi. Chatissa jär-

jestin joka viikko tapaamisia Blur-faneille. Valitettavasti tapaamiset kaatuivat vähäi-

seen osanottoon ja lopulta poistin chatin sivuilta tarpeettomana. 

 

Uutena ominaisuutena sivustolla oli Downloads-osio, missä oli ladattavissa mm. ly-

hyitä ääninäytteitä Blurin kappaleista Real Audio -muodossa (ääninäytteet poistin 

myöhemmin tekijänoikeuksien takia). Lisäsin sivustolle myös uutiset ja myöhemmin 

artikkeleita sekä laulun sanoituksia. Uutisarkiston ylläpidon aloitin vuonna 2000 ja 

hieman myöhemmin aloitin uutiskirjeen lähettämisen halukkaille. Tuolloin Veikko’s 

Blur Pagella oli jo noin muutama sataa yksittäistä sivua. Jotta käyttäjät olisivat löytä-

neet hakemansa materiaalin helpommin, asensin sivustolle hakukoneen, jonka sain 

ilmaiseksi Atomzilta. 

 

Vuonna 2001 sivustostani oli pieni maininta Blurin virallisessa fanilehdessä Blurbissa. 

Tuolloin ahkerasti päivitettyjä Blur-fanisivustoja oli vielä useita kymmeniä, mutta 

määrä oli laskenut merkittävästi muutaman vuoden takaisesta. Oma innostukseni fa-

nisivujen tekoon ei ollut laantunut; päinvastoin, kehittelin sivustoani eteenpäin erittäin 

innokkaasti. Vuonna 2004 lisäsin sivuilleni mm. keikkahistorian ja kappalelistat. 

Keikkahistorian tavoitteena oli listata kaikki Blurin siihen asti tekemät keikat ja niissä 

esitetyt laulut. Kappalelistoissa keräsin kaikki Blurin ja heidän sivuprojektien levyt-

tämät kappaleet aakkosjärjestykseen ikään kuin hakemistoksi. Jokaisen kappaleen alle 

lisäsin linkin osoittamaan siihen levytykseen, miltä kappale löytyy. Samoihin aikoihin 

Saunalahden palvelimen tila alkoi käydä ahtaaksi sivustolleni, jonka koko oli nyt noin 

50 megatavua. Tästä syystä jouduin tilaamaan lisää tilaa pientä maksua vastaan. 

 

Versio 2.0:n kävijätilastoista huolehti ilmainen Nedstat Basicin, joka kartoitti mm. 

kävijöiden maat sekä heidän käyttämänsä Internet-selaimet ja näytön resoluutiot. 

Nedstat Basic kertoi miltä sivuilta kävijät ovat tulleet sivuilleni. On huomion arvoista, 

että Nedstat Basic keräsi kävijätiedot vain siltä yksittäiseltä sivulta, mille se oli asen-

nettu. Olin asentanut sen Veikko’s Blur Pagen etusivulle, joka vuosina 1999 - 2001 

keräsi tasaisesti noin 700 kävijää kuukaudessa. Kävijämäärät nousivat rajusti vuosina 

2002 ja 2003, jolloin sivusto alkoi kuulua Blur-fanisivustojen kärkikastiin. Samaan 

aikaan Blur valmisteli uutta levyä, joka tietenkin herätti kiinnostusta ja kasvatti kävi-

jämääriä. Vuonna 2002 kävijöitä vieraili etusivulla keskimäärin noin 2 500 kuukau-
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dessa. Seuraavana vuonna kävijämäärät kaksinkertaistuivat 5 000:teen per kuukausi. 

Maaliskuussa 2004 versio 2.0 saavutti kävijämäärähuipun yli 8 000 kävijällä. Yhteen-

sä versio 2.0:n etusivu keräsi noin 280 000 kävijää kahdeksan vuoden elinkaarensa 

aikana. 

 

6.3 Versio 3.0 

 

Vuonna 2006 päätin toteuttaa pitkäaikaisen unelmani omasta verkkotunnuksesta ja 

suuremmasta palvelintilasta. Osoite http://www.vblurpage.com syntyi saman vuoden 

helmikuussa Internet-palveluntarjoaja Nebulan palvelimille. Samalla sain sivujani 

varten tukun uusia ominaisuuksia, kuten isomman 1 gigatavun palvelintilan sekä mo-

nipuolisemmat kävijätilastot. Lisäksi sähköpostiosoitteeni muuttui helpommin muis-

tettavaan muotoon (veikko@vblurpage.com). Lyhyemmät osoitteet olivat varmasti etu 

kävijöille ja mielestäni merkittävä imagotekijä sivuilleni. Samoihin aikoihin päätin 

uudistaa sivustoni täysin ja näin alkoi Veikko’s Blur Page versio 3.0:n kehitysproses-

si. 

 

Merkittävänä syynä uudistukseen oli vanhahtavan käyttöliittymän uusiminen. Halusin 

uudistuksen myötä päästä eroon sivujen kehyksistä ja sisällyttää navigaatiopalkin 

kiinteäksi osaksi jokaista sivua. Myös ulkoasu kaipasi viilausta. Versio 2.0:n layout 

oli kapeahko ja sivun eri elementit, kuten taulukot kaipasivat lisää tilaa ympärilleen. 

Uudistuksen tavoitteena oli luoda käytettävyydeltään ja esteettisesti parhaat mahdolli-

set sivustot, enkä säästänyt aikaa suunnittelussa ja toteutuksessa. Versio 3.0:n kehitys 

alkoi heti oman verkkotunnuksen hankkimisen jälkeen helmikuussa 2006 ja se loppui 

saman vuoden syyskuussa. Yhdeksän kuukauden kehitysprosessi kesti huomattavasti 

odotettua pidempään, sillä uusittavana oli liki tuhat yksittäistä HTML-sivua. Alun 

perin olin suunnitellut versio 3.0:n julkaisua jo kevääksi 2006 ja tästä syystä sain jol-

tain kärsimättömiltä faneilta tulikivenkatkuista palautetta. 

 

Suunnittelun lähtökohtana oli luoda rakenteellisesti mahdollisimman helposti lähestyt-

tävä sivukokonaisuus uusille ja vanhoille Blur-faneille. Tämä oli haaste, sillä sivuilla 

oli runsaasti erityyppistä materiaalia, jotka oli vaikea kategorisoida tehokkaasti menet-

tämättä samalla sivuston selkeyttä. Käyttäjän oli löydettävä hakemansa sisältö vaivat-

tomasti, mutta toisaalta häntä ei saanut hukuttaa runsaudenpaljouteen. Oli siis löydet-

tävä jonkinlainen kompromissi näiden kahden välillä. 
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Ehdottomana vaatimuksenani oli yksinkertainen päävalikkorakenne: valikon oli oltava 

helposti hahmotettava, eikä siinä saanut olla enemmän kuin kymmenen linkkiä. Lisäk-

si käyttäjän oli löydettävä tärkeä materiaali mielellään kolmella siirtymällä eli klikka-

uksella saavuttuaan sivuston etusivulle. Tämä osoittautui paikoin vaikeaksi toteuttaa 

versio 3.0:ssa, sillä materiaalia oli niin runsaasti. Jotta perusfani ei olisi hukkunut hä-

nelle mitättömään triviaalitietoon, päätin suosiolla sijoittaa tämäntyyppisen materiaa-

lin syvemmälle sivuston rakenteisiin. Esimerkiksi levyjen eri maiden julkaisupäivät 

saivat oman sivun, mihin käyttäjä halutessaan pääsi, mikäli sattui kaipaamaan näin 

pikkutarkkaa tietoa. Tärkeämmät ja eniten haetut tiedot taas olivat paremmin esillä ja 

maksimissaan kolmen klikkauksen päässä etusivusta. Tällainen informaatioarkkiteh-

tuuri mahdollisti selkeän esitysasun, mutta samalla huomattavasti yksityiskohtaisem-

man tiedon levittämisen. Koska käyttäjä saattoi välillä joutua pitkälle sivuston syöve-

reihin, asensin sivuille ”leivänmuru” navigoinnin, joka kertoi missä päin sivustoa hän 

on. 

 

Uutuutena käyttöliittymässä oli toissijainen navigaatiopalkki, joka sisälsi About, Up-

dates, Search ja Contact -sivut. About-sivulla kerroin lyhyesti tietoa sivustosta sekä 

esittelin sen tärkeimmät kehitysvaiheet. Käyttäjillä oli halutessaan mahdollisuus myös 

vilkaista miltä näyttivät Veikko’s Blur Pagen vanhemmat versiot. Lisäksi sivustolla 

oli linkki minun henkilökohtaisille kotisivuille, mikäli käyttäjät kaipasivat lisää tietoa 

sivujen tekijästä. Tutkimuksen mukaan käyttäjät haluavat usein saada tietoa sivujen 

tekijästä ja on viisaampaa pistää linkki henkilökohtaisille sivuille pelkän sähköpos-

tiosoitteen sijasta (Nielsen 1999). Pelkkää yhteydenottoa varten sivuilla oli Contact-

sivu, mikä korvasi versio 2.0:ssa olleen vieraskirjan. 

 

Yksittäisten sivujen layoutit suunnittelin ensin paperilla, sillä tämä menetelmä antoi 

huomattavasti vapaammat kädet toteuttaa visioitani. Kun olin tyytyväinen piirtämääni 

luonnokseeni, toteutin siitä raakaversion FrontPagessa. Sivujen toteuttamisessa käytin 

FrontPage 2002:ta, sillä aikaisemmin käyttämäni FrontPage Express 1997 oli osoittau-

tunut erittäin hitaaksi esimerkiksi työskennellessä sivujen entistä monimutkaisempien 

taulukkorakenteiden kanssa. 

 

Versio 3.0:ssa kiinnitin huomiota sivujen tehokkaaseen otsikointiin. Edellisessä versi-

ossa lähes jokaisen sivun otsikossa esiintyi nimi ”Veikko’s Blur Page”. Tyypillinen 



29 

otsikko oli ”Veikko's Blur Page | Discography | Albums | Parklife”. Ajattelin tämän 

mallin olevan liian pitkä näkymään esimerkiksi Googlen hakutuloksissa, joten pyrin 

muodostamaan otsikoista tiiviimmät ja tehokkaammat. Käyttäjille sisältö on aina yk-

könen, eikä niinkään sivuston nimi, joten jätin otsikoista nimen ”Veikko's Blur Page” 

pois. Keskityin kuvaamaan mahdollisimman hyvin sivun varsinaista sisältöä.  Uusi 

otsikko esimerkiksi ”Parklife” albumista kertovalle sivulle oli nyt lyhyesti ja ytimek-

käästi ”Blur - Parklife - album info”. Otsikoiden muokkaamisen lisäksi poistin sivuilta 

sisällöttömän ovimattosivun ja turhahkon tervetuloa toivotuksen. Näiden sijasta menin 

suoraan faneja eniten kiinnostavaan asiaan, eli yhtyettä koskeviin viimeisimpiin uuti-

siin.  

 

Versio 2.0:ssa päivityksistä kerrottiin vain lyhyesti sivuston etusivulla, eivätkä päivi-

tystiedot olleet arkistoituneet mihinkään. Tämä oli ongelmallista, mikäli käyttäjä halu-

si tietoa vanhemmista ja yksityiskohtaisemmista päivityksistä. Ratkaisuna kehittelin 

Updates-osion, mikä sisälsi arkistoitua ja paremmin eriteltyä tietoa sivuston päivityk-

sistä. Osioon kuului myös RSS-syötteen käyttömahdollisuus, mikä korvasi versio 

2.0:ssa olleen Microsoftin Active Channellin. 

 

Versio 3.0 julkaistiin 1. lokakuuta 2006. Julkaisu sujui täysin odotusten mukaisesti, 

eikä ongelmia esiintynyt huolimatta sivuston suuresta koosta. Kooltaan sivusto oli yli 

kaksi kertaa edellistä versiota suurempi ja piti sisällään nyt noin 2 000 sivua ja 5 000 

kuvatiedostoa. Yhteensä nämä tiedostot veivät tilaa noin 170 megatavua. 

 

Ennen sivuston julkaisua olin testannut sen toiminnan suosituimmilla selaimilla (In-

ternet Explorer, Firefox ja Opera) sekä yleisimmillä resoluutioilla. Sivusto oli lähtö-

kohtaisesti optimoitu käytettäväksi Internet Explorerilla, mutta toimi testauksen perus-

teella varsin hyvin myös Firefoxilla ja Operalla. 800x600 oli minimi näyttötarkkuus, 

jolla sivusto toimi ilman selainikkunan vaakasuuntaista vierittämistä. Tästä syystä 

sivusto sopi varsin hyvin näytettäväksi myös pienemmillä näyttöruuduilla. Sivusto ei 

tarvinnut mitään erikseen asennettavia selainlaajennuksia toimiakseen täydellisesti. 

 

Ensimmäisinä kuukausina versio 3.0 keräsi hieman yli 10 000 kävijää per kuukausi. 

Mitatut kävijämäärät olivat aikaisempaan verrattuna huomattavasti suurempia, sillä 

nyt kävijät kartoitettiin jokaiselta yksittäiseltä sivulta, eivätkä pelkästään etusivulta. 

Kävijämäärä kasvoi rajusti kesällä 2007, jolloin kuukausittaiset kävijämäärät ylittivät 
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20 000 rajan. Syynä tähän olivat ilmeisesti sivuston indeksoituminen Google-

hakupalvelussa ja Blurin laulajan uusi yhtye. Mitään sisällöllisiä muutoksia sivuilleni 

en tuohon aikaan tehnyt. Vaikka nykyään en mainosta sivujani millään tavalla, kävi-

jämäärät ovat nousseet tasaisesti tästä huolimatta. Maaliskuussa 2010 sivusto rikkoi 

uuden ennätyksensä 35 000 kävijällä. 

 

6.4 Jatkokehitys 

 

Vuonna 2008 päätin päivittää FTP-ohjelmaa, jolla olin tähän asti suorittanut kaikki 

sivustoni päivitykset. Sivujeni alkuajoista asti käytössäni ollutta WS_FTP LE:tä ei 

oltu päivitetty enää vuosiin, joten katsoin viisaaksi vaihtaa ohjelman ominaisuuksil-

taan nykyaikaisempaan ja turvallisempaan. Uudeksi FTP-ohjelmaksi valitsin kehuja 

saaneen ilmaisen FileZillan.  

 

Olen harkinnut sivustoni nimen muuttamista joksikin muuksi, koska nimessä oleva 

yksikkömuoto ”page” (eli ”sivu”) ei oikein kuvasta sivuston varsinaista laajuutta. 

Monet ihmiset kun voivat nimen perusteella saada väärän käsityksen, että sivustolla 

olisi vain yksi sivu. Olen kuitenkin tullut siihen tulokseen, ettei nimeä tarvitse vaihtaa: 

se on mielestäni erikoinen (nimi ”Veikko” on varmasti eksoottinen ulkomaalaisille) ja 

muistuttaa fanisivujen ehkäpä jo mennyttä kulta-aikaa, jolloin useat sivustot nimettiin 

tällä menetelmällä (esim. Paulin Metallica-sivu). Tällaista käytäntöä näkee nykypäi-

vänä myös liike-elämässä kontrastimarkkinointina, jossa tuotteelle yritetään luoda 

idyllinen kuva huolimatta sen todellisesta laajuudesta. Hyviä kontrastimarkkinoinnin 

esimerkkejä Suomessa ovat Keskisen Kyläkauppa ja Saunalahti Internet-operaattori. 

Versio 3.0:n myötä tiputin etusivun otsikosta turhan mahtailevan ”The Ultimate Blur 

Resource Centre” -lisänimikkeen ja tyydyin käyttämään pelkkää ”Veikko’s Blur Pa-

ge” -nimikettä. Olen sitä mieltä, että koruttomuus tai yksinkertaisuus toimii parhaiten 

varsinkin silloin, kun olet jo saavuttanut tuotteellesi jonkinlaisen brändin. 

 

Nykyään ajantasalla olevia Blur-fanisivustoja on vain noin kymmenen kappaletta, 

vaikka Blur on vielä kohtuullisen suosittu yhtye. Tämä kielii siitä, ettei fanisivujen 

ylläpitäminen ole tänä päivänä erityisen muodikas harrastus. Suosittu kotisivupalvelin 

Geocities sulkeutui 2009 ja hävitti samalla useita hylättyjä fanisivustoja, joista monet 

sisälsivät arvokasta materiaalia faneille. 
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Veikko’s Blur Page on vielä versio 3.0:ssa (kuva 5), eikä suunnitteilla ole näillä nä-

kymin toteuttaa uutta versiota. Versio 3.0 on täysin HTML:llä muodostettu, eikä hyö-

dynnä esimerkiksi nykyaikaisempia CSS- ja PHP-tekniikoita. Näiden tekniikoiden 

puuttuminen tekee sivuston päivittämisestä ajoittain erittäin työlästä, sillä jokaisen 

sivun elementit on päivittäessä muokattava erikseen. Lisäksi sivut ovat optimoitu 

800x600 näyttötarkkuudelle, joka nykyään on melko harvinainen. Suuriosa WWW-

sivuista on tänä päivänä optimoitu suuremmalle ja yleisemmälle 1024x768 tarkkuu-

delle. Tarkkuuksien suurenemisen johdosta sivustoni näyttää pieneltä ja ahtaalta yhä 

useamman käyttäjän näytöllä. 

 

Olen viime aikoina ajatellut liittää sivustoni johonkin suosittuun sosiaalisen median 

palveluun, kuten Facebookiin tai Twitteriin. Sivustoni vaatii kuitenkin jo sellaisenaan 

paljon työtä, eikä minulla välttämättä olisi energiaa toimia näissä palveluissa. Nykyi-

nen muutaman päivän välein tapahtuva päivitystiheys on sopiva minulle, enkä mis-

sään nimessä haluaisi kuluttaa enemmän aikaa siihen esimerkiksi pienten reaaliaikais-

ten statuspäivitysten muodossa, mitkä ovat tyypillisiä sosiaaliselle medialle. Uskon, 

että sosiaaliseen mediaan liittyvä villitys hiipuu melko pian, sillä päivitysten kevyen 

luonteen takia palveluiden todelliset hyödyt jäävät kyseenalaisiksi. Oma YouTube-

kanava sivuilla kuitenkin on ollut jo vuodesta 2006. Harvinaisilla videoillaan kanava 

palvelee osana Veikko’s Blur Page:n sisältöä. 

  

Silloin tällöin on mukava katsoa vanhoja Veikko’s Blur Pagen versioita ja tarkastella 

miten sivusto on kehittynyt vuosien saatossa. Kovalla työllä tehdyistä fanisivuista 

onkin hyvä ottaa säännöllisin väliajoin talteen nykyinen versio, sillä koskaan et voi 

olla varma milloin tulet tarvitsemaan niitä. Joskus saattaa sattua ikävä vahinko, jolloin 

olet vahingossa tallentanut jonkun tiedoston päälle. Tällöin vanha versio on korvaa-

maton. Nykyään otan sivuistani kopion talteen kerran vuodessa. Säilytän kaikki kopiot 

pakattuina RAR-paketeissa samassa kansiossa. Kopioiden nimet tallennan niiden päi-

vämäärän mukaan (esim. ”2010-03-31”), jolloin ne pysyvät kätevästi aikajärjestykses-

sä. Kopioita kannattaa säilyttää mieluiten erillisellä levyllä turvatussa paikassa esi-

merkiksi tulipalon tai muun vahingon varalta. Internetissä toimiva Internet Archive 

arkistoi WWW-sivuja, mutta koskaan et voi olla varma, onko kone tallentanut juuri 

haluamasi version hakemastasi sivustosta. Lisäksi kaikkia WWW-sivun elementtejä 

kone ei aina tallenna ja joitain osia, kuten kuvia, saattaa jäädä pois tallennuksesta. 
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KUVA 5. Veikko’s Blur Pagen versio 3.0 maaliskuussa 2010 

 

 

7 POHDINTA 

 

Tässä opinnäytetyössä on toivottavasti tullut ilmi, että laadukkaan fanisivuston luomi-

nen vaatii tekijältään muutakin, kuin pelkkää innokkuutta artistia kohtaan. Fanisivusto 

on suunniteltava ensisijaisesti käyttäjälähtöisesti, jotta ne miellyttäisivät muitakin kuin 

pelkkää ylläpitäjää. Koska Internetiä käyttää hyväksi koko ajan enemmän ihmisiä, 

tulevaisuudessa fanisivujen on panostettava käytettävyyden lisäksi entistä enemmän 

yhteisöllisiin ominaisuuksiin. Myös sivuilla olevan materiaalin yksilöllisyyttä ja tuo-

reutta ei saisi unohtaa. 
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Fanisivustot ovat nykyään verkostoituneet vahvasti linkkien avulla. Tämä on kuiten-

kin niiden ainoa yhteistyömalli ja mielestäni kilpailua esiintyy hieman liikaa ylläpitä-

jien keskuudessa. Tulevaisuudessa olisi mukavaa nähdä fanisivustojen yhteistyöpro-

jekteja, jotka kenties mahdollistaisivat entistä sisältörikkaampia ja laadukkaampia 

kokonaisuuksia faneille. Internetin avulla fanisivujen ylläpitäjät ympäri maapalloa 

voisivat kätevästi osallistua niihin. Toivottavasti joku saa tutkimusidean tästä. 

 

Opinnäytetyön toteutus oli erittäin antoisaa, etenkin koska aihe oli minulle hyvin lä-

heinen ja mieluisa. Oli mukavaa, että sain käyttää kovalla työllä tekemiäni fanisivuja 

opinnäytetyön käyttötapauksena. Koin ensimmäistä kertaa sivuistani olevan jotain 

todellista hyötyä muussa kuin pelkässä harrastusmielessä. Vaikka aihe oli minulle 

erittäin tuttu, opin silti työtä tehdessäni uusia asioita etenkin käyttäjälähtöisen suunnit-

telun saralta. 

 

Virallisten ja fanisivustojen ominaisuuksien vertailu vei aikaa työssäni huomattavasti 

odotettua enemmän. Mikäli aikaa olisi ollut enemmän, olisin tutkinut eroavaisuuksia 

vieläkin monipuolisemmin. Olisin testannut mm. kuinka hyvin sivustot toimivat mo-

biililaitteilla, joiden käyttö on yleistynyt viimeaikoina. Ehkäpä joku voisi jatkaa tut-

kimusta tästä? 
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LIITE 1.

Sisältö Käytettävyys

Artisti Perustiedot artistista Uutiset Uutisarkisto Uutiskirje RSS Media Yhteisö Maks. sisältö Vimpaimet Bannerit Sos. media Kauppa Myyntilinkit* Mainoksia** Linkit Artistin blogi yms. Animaatiot Selainlaaj. Ovimatto Haku Kielet Palaute Huomioitavaa

AC/DC His Kyllä 2007 Kyllä Kyllä K, V Faniklubi Kyllä Kyllä Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Lyhyt tervehdys Joitain Flash Kyllä Uutishaku Englanti Ei

Antti Tuisku Bio Kyllä 2006 Ei Ei Ei Foorumi Ei Ei Ei M, F, T Kyllä Ei Ei Ei Blogi Ei Ei Ei Ei Suomi Kyllä

Apulanta His, keikkahist. Kyllä 2008 Ei Ei K, V, Ä Foorumi Ei Ei Ei M, F Kyllä Ei Ei Ei Blogi Ei Ei Ei Ei Suomi Kyllä

The Beatles His Kyllä Ei Ei Ei K, V, Ä Kyllä Ei Kyllä Ei M, F, T Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Englanti Ei

Bjork Nippelitietoa Kyllä 2000 Kyllä Ei K, V, Ä Telegraph Ei Kyllä Ei M, F, T Kyllä Ei Ei Kyllä Blogi Ei Ei Ei Ei Englanti Ei Teksti pientä

Britney Spears Ei Kyllä 2008 Kyllä Ei Ei Buzznet Ei Kyllä Ei M, F, Y, T Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Englanti Ei

Coldplay Ei Kyllä 2008 Ei Ei K, V Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Q&A -palsta Ei Ei Ei Ei Englanti Kyllä

Depeche Mode Ei Kyllä 2008 Kyllä Kyllä K, V Foorumi Ei Kyllä Kyllä M, F, Y, T Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Englanti Ei Kehykset

Duffy Ei Kyllä 2008 Kyllä Ei K, V, Ä Foorumi Ei Ei Ei M, F Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Joitain Flash Kyllä Ei Useita Kyllä Teksti pientä

Egotrippi Ei Kyllä 2000 Kyllä Ei K, V Foorumi Ei Ei Ei M Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Suomi Ei

Eppu Normaali Ei Kyllä 2004 Ei Ei K, V Vieraskirja Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Joitain Ei Ei Ei Suomi Ei

Glasvegas His Kyllä 2008 Kyllä Kyllä K, V, Ä Kyllä Ei Ei Ei M, F, Y, T Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Joitain Flash Kyllä Ei Useita Ei

Green Day Ei Kyllä 2006 Kyllä Kyllä K, V Idiot Club Kyllä Kyllä Kyllä M, F, T Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Joitain Flash Kyllä Ei Useita Kyllä

Iron Maiden His, jäs Kyllä 2007 Kyllä Ei K, Ä Faniklubi Kyllä Kyllä Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Blogi Ei Ei Ei Ei Englanti Kyllä

Jonas Brothers His Kyllä Ei Ei Ei K, V FanFamily Ei Ei Ei M, F, T Kyllä Ei Ei Ei Q&A -palsta Joitain Flash Ei Ei Useita Ei

Led Zeppelin Keikkahist. Kyllä 2007 Kyllä Ei K, V Foorumi Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Paljon Flash Ei Kyllä Englanti Ei

Lily Allen Bio, sekalaista Kyllä 2006 Kyllä Kyllä K, V Foorumi Ei Ei Ei M, F, Y, T Kyllä Kyllä Ei Kyllä Blogi Joitain Flash Ei Ei Useita Ei

Linkin Park Jäs Kyllä 2005 Kyllä Ei K, V LPN Kyllä Kyllä Ei M, F, Y, T Kyllä Kyllä Ei Kyllä Omia videoita Joitain Flash Ei Kyllä Englanti Ei

Madonna Ei Kyllä 1999 Kyllä Kyllä K, V IconMadonnaKyllä Ei Ei M, F, Y Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Jäsenhaku Englanti Kyllä Teksti pientä

Metallica His, jäs Kyllä 1998 Kyllä Kyllä K, V MetClub Kyllä Kyllä Kyllä M, F Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Joitain Flash Ei Ei Englanti Kyllä Teksti pientä

Muse Ei Kyllä 2005 Kyllä Kyllä K, V, Ä Kyllä Ei Ei Ei M, F, Y, T Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Englanti Kyllä

Neil Young Ei Ei Ei Kyllä Ei V Ei Ei Ei Ei M, Y Kyllä Kyllä Ei Kyllä Omaa materiaalia Paljon Flash Ei Ei Englanti Ei Käyttöliittymä sekava

Nightwish His, jäs Kyllä 1997 Ei Ei K, V, Ä Foorumi Ei Ei Ei M, Y Kyllä Kyllä Ei Kyllä Blogi, videoita Ei Ei Kyllä Ei Useita Kyllä

Oasis Sekalaista Kyllä 1998 Kyllä Kyllä K, V Kyllä Ei Ei Ei M, Y, T Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Joitain Flash Ei Kyllä Englanti Ei

Radiohead Ei Ei 2006 Ei Ei Ei W.A.S.T.E. Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Blogi Ei Ei Ei Ei Englanti Ei Vaikeaselkoinen

Rammstein His Kyllä Ei Kyllä Kyllä K Kyllä Kyllä Ei Ei M, F, Y Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Joitain Flash Kyllä Ei Engl., saksa Kyllä

The Rasmus His Kyllä 2008 Kyllä Ei K, V, Ä BlackRoses Ei Kyllä Ei M Kyllä Ei Ei Kyllä Videoita Ei Ei Ei Ei Useita Ei

The Rolling Stones Laaja his Kyllä 2002 Kyllä Kyllä Ei Faniklubi Kyllä Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Joitain Flash Ei Uutishaku Useita Kyllä Teksti pientä

Tokio Hotel His Kyllä Ei Kyllä Ei K, V, Ä Backstage Ei Ei Ei M Kyllä Kyllä Ei Ei Blogi, videoita Paljon Flash Kyllä Ei Useita Kyllä

U2 His Kyllä 2000 Kyllä Kyllä K, V, Ä Subscription Kyllä Ei Ei M, F, I Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Flash Kyllä Ei Englanti Kyllä

His = Artistin historia K = Kuvia M = MySpace * Linkkejä verkkokauppaan esim. levyjen yhteydessä Flash Sivun jotkut elementit eivät toimi ilman Flashiä (mediaa ei huomioida).

Jäs = Jäsenten esittely V = Videoita F = Facebook ** Ulkopuolisten tahojen mainoksia Flash Sivun kriittiset osa-alueet, kuten navigaatio, eivät toimi ilman Flashiä.

Ä = Ääntä Y = YouTube

T = Twitter

Ominaisuuksien vertailu - viralliset sivustot



LIITE 2.

Sisältö Käytettävyys

Artisti Perustiedot artistista Uutiset Uutisarkisto Uutiskirje RSS Media Yhteisö Maks. sisältö Vimpaimet Bannerit Sos. media Kauppa Myyntilinkit Mainoksia Linkit Artistin blogi yms. Animaatiot Selainlaaj. Ovimatto Haku Kielet Palaute Huomioitavaa

AC/DC Jäs Kyllä 1997 Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Englanti Kyllä

Antti Tuisku Bio Ei Ei Ei Ei K, V Foorumi Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Joitain Ei Ei Ei Suomi Kyllä Tekstiä erittäin vaikea lukea

Apulanta His, jäs Kyllä 2002 Ei Ei K Foorumi Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Suomi Kyllä

The Beatles Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Englanti Ei

Bjork Bio ym. Kyllä 2008 Kyllä Kyllä K, V Foorumi Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Hollanti Ei

Britney Spears Laaja bio Kyllä 2009 Ei Kyllä V Ei Ei Ei Ei M, F, Y, T Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Englanti Kyllä

Coldplay His, jäs Kyllä 2001 Kyllä Kyllä K, V Foorumi Ei Ei Ei M, F, Y, T Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Englanti Kyllä Päävalikko alhaalla

Depeche Mode Ei Kyllä Ei Ei Ei V Foorumi Ei Ei Ei T Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Englanti Ei

Duffy Bio ym. Kyllä 2009 Ei Ei K Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Useita Kyllä Päävalikko huomaamaton

Egotrippi His Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Suomi Ei

Eppu Normaali His, jäs Ei Ei Ei Kyllä K Foorumi Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Suomi Kyllä

Glasvegas His Kyllä Ei Ei Ei Ei Foorumi Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Joitain Ei Ei Ei Englanti Ei Ei päivämääriä uutisissa

Green Day His, jäs Kyllä 2009 Kyllä Kyllä K, V Foorumi Ei Ei Kyllä M, F, Y, T Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Englanti Kyllä 65 linkkiä navigaatiossa, teksti pientä

Iron Maiden Jäs Kyllä 2002 Ei Ei Ei Foorumi Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Englanti Kyllä

Jonas Brothers His, jäs Kyllä 2008 Ei Ei K Foorumi Ei Ei Kyllä T Kyllä Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Useita Kyllä

Led Zeppelin Jäs Ei Ei Ei Ei K, Ä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Englanti Kyllä

Lily Allen Bio ym. Kyllä 2008 Ei Kyllä K, V Ei Ei Ei Kyllä T Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Englanti Kyllä

Linkin Park His, jäs Kyllä 2003 Ei Kyllä K, V, Ä Ei Ei Ei Ei T Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Englanti Kyllä Tekstiä vaikeahko lukea

Madonna Bio ym. Kyllä 2004 Ei Kyllä K, V Ei Ei Ei Ei F, Y, T Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Englanti Kyllä

Metallica His, jäs Kyllä 2003 Ei Ei K, V, Ä Foorumi Ei Ei Kyllä Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Uutishaku Englanti Kyllä

Muse His, jäs Kyllä 1999 Ei Kyllä K, V, Ä Foorumi Ei Ei Ei F, T Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Kyllä Kyllä Engl., ranska Kyllä Teksti pientä

Neil Young Paljon sekalaista Kyllä 1996 Ei Ei Ei The Rust List Juliste Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Joitain Ei Ei Ei Useita Kyllä Käyttöliittymä vaikeaselkoinen

Nightwish His, jäs Kyllä 2004 Kyllä Ei K, Ä Faniklubi Kyllä Ei Kyllä F, T, Y Kyllä Kyllä Ei Kyllä Ei Ei Ei Kyllä Ei Engl., ranska Kyllä

Oasis His, jäs Kyllä 2003 Kyllä Kyllä K Kyllä Ei Ei Kyllä F, T Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Uutishaku Englanti Kyllä

Radiohead His Kyllä 1997 Ei Kyllä K, Ä Foorumi Ei Ei Kyllä F Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Englanti Kyllä

Rammstein His, jäs Kyllä 1999 Ei Kyllä K, V, Ä Foorumi Ei Ei Kyllä Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Englanti Kyllä

The Rasmus His, jäs Kyllä 2008 Ei Kyllä K, V Foorumi Ei Ei Kyllä M, T, Y Ei Ei Kyllä Kyllä Ei Ei Ei Ei Kyllä Ruotsi Kyllä

The Rolling Stones Ei Kyllä 2009 Ei Ei K Ei Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Ei Englanti Kyllä Erittäin pitkät sivut, ei päivämääriä

Tokio Hotel Ei Kyllä 2008 Ei Ei K, V Ei Ei Ei Kyllä  T, Y Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei Joitain Ei Ei Ei Englanti Kyllä Navigaatio huomaamaton, teksti pientä

U2 His, jäs Kyllä 2007 Kyllä Ei K, V Foorumi Ei Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Ei Ei Ei Ei Ei Kyllä Englanti Kyllä

Merkkien selitykset selviävät liite 1:stä.

Ominaisuuksien vertailu - fanisivustot
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