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1 JOHDANTO 

Porin asuntomessuille toteutettiin kohde, jonka rakentamisessa käytettiin aistiesteettö-

miä ratkaisuja. Aistiesteettömyydessä on tavoitteena vähentää ärsykkeitä ja monipuo-

listaa virikkeitä. Esimerkiksi valaistus, sekava pohjaratkaisu ja meluisat tilat voivat 

olla ärsykkeitä, jotka kuormittavat aisteja. Aistiesteetön messukohde on kaksikerrok-

sinen omakotitalo, jonka tavoitteena on luoda kodista harmoninen, maanläheinen ja 

jossa hyödynnetään luonnonmukaisia materiaaleja, kuten puuta, kiveä, villaa ja pella-

vaa. Kohteessa käytetään epäsuoraa valaistusta, akustisesti miellyttäviä ratkaisuja ja 

hajusteettomia tuotteita. Keskeisin materiaali on CLT-puuelementti, joka on luonnon-

läheinen, rauhoittava ja akustisesti miellyttävämpi kuin kivirakenne. (Sankari, 2018). 

 

Työn tavoitteena oli tehdä kohteen ratkaisuja esittelevä verkkosivusto, jonka avulla 

voi lukea kohteessa olevia QR-koodeja. Kohteessa olevat QR-koodit ovat käytännössä 

verkkotunnuksia, jotka ohjaavat käyttäjän verkkosivulle. Verkkosivulla on lisätietoa 

messukohteesta. Verkkosivun tavoitteena on tarjota sen käyttäjälle tietoa messukoh-

teesta niin, että käyttäjä voi lukea messukohteessa olevia QR-koodeja lataamatta mi-

tään sovellusta laitteeseensa. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Porin Kaupunki. Opinnäytetyön toimeksiantaja 

ei asettanut mitään rajoituksia sille, että mitä työkaluja käytetään sen toteuttamiseen. 

Käytin työssäni seuraavia kirjastoja ja työkaluja: ReactJS-kirjastoa HTML:n (Hyper-

Text Markup Language) generointiin, CSS:ää ( Cascading Style Sheets) verkkosivun 

ulkoasuun, AWS (Amazon Web Services) Linux palvelimen ja Nginx-verkkopalveli-

men ylläpitoon. 
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2 TYÖKALUT JA YMPÄRISTÖT 

2.1 Microsoft Windows 

Microsoft Windows on graafinen käyttöjärjestelmä. Käyttöjärjestelmää ylläpitää yh-

dysvaltalainen yritys Microsoft. Käyttöjärjestelmästä on monia versioita. Käyttöjär-

jestelmän tarkoituksena on yhdistää laitteisto ja ohjelmisto. Opinnäytetyössä käytän 

Microsoft Windows 10 käyttöjärjestelmää verkkosivun kehitykseen. 

2.2 Linux 

Linux on avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä, joka rakentuu Linux kernelin ym-

pärille. Kernel on tietokoneohjelma, joka yhdistää laitteen ja ohjelmiston. Linuxista on 

erilaisia versioita joita, kutsutaan ”distroiksi”. Opinnäytetyössä käytän Linuxin 

Ubuntu distroa palvelimena. Palvelimen tarkoituksen on jakaa verkkosivua muille 

käyttäjille. 

2.3 AWS 

Amazon Web Service on yhdysvaltalaisen Amazon yrityksen tytäryhtiö. Amazon Web 

Service tarjoaa maksullista on-demand pilvipalvelua. Pilvipalvelusta on mahdollista 

esimerkiksi ostaa laskentatehoa tai tietokannan tallennustilaa internetin välityksellä ja 

maksaa siitä oman käytön verran. Pilvipalvelun avulla on mahdollista alustaa esimer-

kiksi oma palvelin verkkosivua tai muuta sovellusta varten ilman omaa fyysistä lait-

teistoa. (Amazon, 2018) Omaa EC2 instanssia  eli palvelinta on mahdollista muokata 

verkkokäyttöliittymän kautta. 

 

2.4 Visual Studio Code 

Visual Studio Code on Microsoftin tarjoama ilmainen tekstieditori. Tekstieditoria käy-

tetään ohjelmakoodin kirjoittamiseen ja mahdollisten virheiden etsimiseen. 
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Tekstieditorissa on tuki erilaisille ohjelmointikielille. Tekstieditorissa on myös tuki 

ohjelmakoodin korostukseen ja täydennykseen. Visual Studio Codeen on myös saata-

villa käyttäjien tekemiä laajennuksia. Laajennus voi esimerkiksi muokata ohjelman 

teemaa, auttaa versionhallinnassa tai helpottaa ohjelmakoodin formatoinnissa. 

2.5 ECMAScript 

ECMAScript on komentokieli, jonka on standardisoinut Ecma International (European 

Computer Manufacturers Assosication) ja ISO/IEC 16262. Standardin yksi suosituim-

mista implementaatioista on JavaScript. JavaScriptin tavoitteena oli alun perin olla yk-

sinkertainen kieli, jolla joku ilman suurempaa ohjelmointikokemusta voisi lisätä ani-

maatioita tai lisätoiminnallisuuksia verkkosivuunsa (Krill P, 2008). ECMAScriptistä 

on erilaisia versioita. ECMAScriptiä käytetään selaimissa ja myös palvelimissa. 

 

2.6 Git 

Git on versiohallinta ja hakemisto tiedostoille. Sen on alun perin julkaissut Linus Tor-

valds. Gitin avulla on mahdollista luoda monta kopiota samasta hakemistosta. Gitissä 

ovat käsitteet master ja branch. Master hakemistosta on mahdollista ottaa kopio eli 

branch. Branchissa on mahdollista muokata ohjelmakoodia niin, että branchissa tehdyt 

muutokset eivät vaikuta masteriin. Näin on mahdollista kehittää ohjelmistoa ”jak-

soissa” joissa tehdään branchi masterista tiettyä ohjelmistossa tarvittavaa ominaisuutta 

varten. Kun ominaisuus on valmiina, yhdistetään tehdyt muutokset takaisin masteriin 

ja sama prosessi toistetaan. Master on myös mahdollista laittaa etäpalvelimelle jolloin 

ohjelmistoa voi kehittää useampi henkilö. Git tarjoaa erilaisia komentoja haarojen yh-

distämiseen ja hallinnointiin. 
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2.7 CSS 

CSS tulee sanoista Cascading Style Sheets. CSS:n avulla on mahdollista muokata 

HTML elementtien ulkonäköä ja kokoa. CSS komennot säilytetään .CSS päätteisissä 

tiedostoissa 

 

2.8 React 

React on JavaScript kirjasto, jonka tarkoituksena on helpottaa dynaamisen käyttöliit-

tymän luomista komponenttiajattelun ja komponentin tilan avulla. Reactista on ole-

massa kaksi versiota, ReactJS ja React  Native. ReactJS kirjastoa käytetään selainkäyt-

töliittymien tekemiseen. React Nativea on suunniteltu alustariippumattomaksi ja sen 

tavoitteena on helpottaa mobiilikäyttöliittymien tekemistä. Nämä kaksi versiota ovat 

molemmat JavaScriptiin perustuvia kirjastoja ja ovat hyvin samankaltaisia. (React, 

2018) 

 

2.8.1 Komponentti 

Reactissa yksi keskeisimmistä asioista on komponenttiajattelumalli. Sen tarkoituksena 

on vähentää ohjelmakoodin kirjoittamista moneen kertaan ja että ohjelmakoodia olisi 

helpompi käyttää uudelleen. Komponentti sisältää myös tilan, johon tallennetaan kom-

ponentin tarvitsemat tiedot. Esimerkkinä auto komponentissa saattaisivat olla seuraa-

vanlaiset ominaisuudet väri ja malli. Komponentin tilan tarkoituksena on helpottaa 

näihin ominaisuuksiin tehtyjen muutosten hallinnointia ja ylläpitoa.  

 

2.8.2 Komponentin määrittely ohjelmakoodissa 

Komponentin määrittelyn ohjelmakoodissa voi nähdä  kuvassa 1. Syntaksivaihtoehtoja 

komponentin määrittelyyn on monia, mutta opinnäytetyössä käytän ES6 JavaScript 
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standardin mukaista esitystapaa. ES6 eli ECMAScript 6 on JavaScriptin versio, jossa 

on mahdollista määritellä luokka. (Mozilla, 2018). Kuvassa 1 nähdään komponentin 

määrittely ohjelmakoodissa. Komponentti vaatii toimiakseen nimen, render-metodin 

ja render metodissa on oltava paluulause joka palauttaa jotain. Render metodi on ainut 

vaadittu metodi komponentissa, kun metodia kutsutaan sen pitäisi palauttaa jokin seu-

raavista arvoista, react element, array tai fragmentti, portaali, merkkijono tai numero, 

boolean tai null. Komponenttiin on myös mahdollista määritellä erilaisia elinkaari me-

todeja, joiden tarkoituksena on suoriutua tiettyinä ajankohtina, hyvänä esimerkkinä 

toimivat komponentin ensimmäinen rendereöintikerta tai komponentin tuhoutuminen. 

 

 

Kuva 1. Komponentin määrittely ohjelmakoodissa 

 

 

 

 

2.8.3 Babel ja JSX 

Babel on JavaScriptin kääntäjä. Sitä käytetään ECMAScripti 2015 kääntämiseen van-

hampaan JavaScriptiin, joka on käytössä nykyisissä selaimissa ja myös vanhemmissa 

selaimissa. (Babeljs, 2018) Yksi ECMAScriptin ominaisuuksista on nuolifunktiot, 

jotka käännetään tavallisiksi JavaScript funktioiksi. Funktio toimii edelleen samalla 

tavalla, mutta siitä on poistetu avainsanoja. Babel kääntäjää tarvitaan kääntämään EC-

MAScriptin uusi versio vanhemmaksi versioksi, jota myös useimmat selaimet tukevat. 

Käännös tarvitaan, koska kaikissa selaimissa ei ole tukea uusimpaan ECMAScriptin 

versioon. 
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Kuva 2. ES2015 nuolifunktio käännetty tavalliseksi funktioksi (BabelJs, 2018) 

 

Create-React-App paketin mukana tulee Babel valmiiksi konfiugroituna. Babelia käy-

tetään paketissa JSX syntaksin kääntämiseen. JSX syntaksi muistuttaa hypertekstin 

merkintäkieltä. JSX on käytännössä syntaksisokeria, joka tekee JSX-tagista 

React.createElement kutsun. (ReactJs d, 2018) 

 

 

Kuva 3. Esimerkki koodista joka on käännetty JSX:stä createElement kutsuksi 

 

3 SIVUSTON TOTEUTUS REACTILLA 

 

3.1 NPM asennus 

Käytin kehitystyössäni Microsoft Windows 10 -käyttöjärjestelmää. Asensin Windows 

käyttöjärjestelmään NodeJS ohjelman, jonka mukana tulee NPM (package manager) 

eli paketinhallintaohjelma. NPM-ohjelman avulla on mahdollista ladata JavaScript pa-

ketteja komentokehotteen kautta. Käytän paketinhallintaohjelmaa avoimen lähdekoo-

din JavaScript-ohjelmien lataukseen. 
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3.2 React projektin aloitus 

Aloitin Reactin käyttöönoton lataamalla paketin nimeltä Create-React-App. Paketin 

lataaminen tapahtui Windows komentokehotteen kautta npm komennolla ”npm install 

create-react-app”.  

 

Kuva 4. Create-React-App lataaminen 

 

Paketin lataamisen jälkeen suoritin komennon ”create-react-app app”, joka luo uuden 

ReactJS projektin ja jonka nimeksi tulee app. Komento asentaa kaikki tarvittavat Ja-

vaScript kirjastot, jotka ReactJS tarvitsee. 

 

Kuva 5. create-react-app app1 komennon suorittaminen 

Paketin asennuksen jälkeen navigoin kansioon, jonka ”create-react-app”-komento oli 

tehnyt ja suoritin komennon ”npm start”. Komento suorittaa ReactJS-paketissa olevan 
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scripts objektin start ominaisuuden ja käynnistää node serverin (Npmjs.) Npm Start 

komento käynnistää myös Windows käyttöjärjestelmässä olevan oletusselaimen, jossa 

projektiin tehdyt muutokset näkyvät. 

 

Kuva 6. Npm start komento on suorittunut 

Npm start komennon jälkeen selaimessa näkyy sivu, jota alan muokkaamaan. 

 

 

Kuva 7. Oletusnäkymä selaimessa 

  

Lisäsin projektiin Materialize CSS-kirjaston, jotta voisin käyttää kirjastossa olevia val-

miita käyttöliittymän osia. Materialize kirjastossa on myös grid-järjestelmä jonka 

avulla käyttöliittymän toteutusta voi muokata jakamalla käyttöliittymä osiin. Grid jär-

jestelmässä käyttöliittymä voidaan jakaa riveihin ja sarakkeisiin. Jokainen rivi voidaan 

jakaa kahteentoistaan sarakkeeseen. Lisäsin kirjaston index.html tiedostoon, johon 

renderöidään kaikki sisältö mikä määritellään ReactJS komponenteissa. Lisäsin kirjas-

ton .CSS tiedoston ja .js tiedoston, jotta voisin käyttää grid järjestelmää ja myös joitain 

valmiita JavaScript toteutuksia Materializesta. 
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Kuva 8. index.html johon, renderöidään kaikki sisältö 

 

Lisäsin index.html tiedostoon divin, jolle annoin luokaksi Materialize CSS:sä olevan 

container luokan. Tämä luokka asettaa divin leveydeksi 70 % näytön leveydestä(Ma-

terialize.) Renderöin kaiken tarvittavan sisällön tämän containerin sisälle. 

 

3.3 Komponenttien luonti 

Tein jokaiselle talon huoneelle oman komponentin, jotta kokonaisuus pysyisi helposti 

hahmotettavissa. Jokaisen komponentin sisältö tulisi olemaan erilainen ja ajattelin 

luoda joitain uudelleenkäytettäviä komponentteja, joihin voisin lisätä eri sisällön joka 

kerta ja tällöin säästää vaivaa koodimäärän kirjoituksessa. Kuvassa 9 nähdään esi-

merkki komponentista, joka sisältää yhden huoneen sisällön. Return lauseessa olevat 

vihreällä tekstillä varustetut tagit ovat komponentteja, joita olen uudelleenkäyttänyt 

tässä komponentissa. Olen käyttänyt akustiikka komponentissa navigointipalkkia, ka-

meran nappia, otsikkokomponenttia, kuvakomponenttia, tekstikomponenttiä ja tuote-

komponenttia.  
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Kuva 9. Esimerkkikomponentti akustiikka sivusta 

3.3.1 Navigointipalkki 

 

Navigointipalkki-komponentti löytyi react-materialize nimisestä paketista, jonka lata-

sin npm:n avulla. Muokkasin komponenttia sen verran, että saisin jokaisella sivulla 

näytettyä erilaisen otsikon navigointipalkissa. Otin tämän jälkeen käyttöön navigoin-

tipalkki-komponentin jokaisella sivulla ja syötin siihen parametrina otsikon. 
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Kuva 10. Kuva navigointipalkin käyttöönotosta 

 

3.3.2 Otsikkokomponentti 

Otsikkokomponentin tarkoituksena on toimia väliotsikoina aina kyseisen sivun kappa-

levaihtojen välissä. Komponentille voi antaa parametrina koon, värin ja tekstin jota, 

halutaan otsikossa näyttää. 

 

Kuva 11. Esimerkki otsikkokomponentin käyttämisestä 
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Kuvassa 10 nähdään otsikkokomponentin toteutus. Render metodissa palautetaan 

koon perusteella joko pienempi versio otsikosta tai isompi. Otsikon toteuttamiseen 

käytän CardPanel komponenttia, joka saadaan react-materialize kirjastosta. Reactissa 

html-elementin tyylimäärittely tapahtuu className attribuutilla, koska className on 

varattu sana. (ReactJS c, 2018) 

 

Kuva 12. Otsikkokomponentin koodi 
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3.3.3 Tekstikomponentti 

Tekstikomponentin tarkoituksena on näyttää käyttäjälle pieni lohko tekstiä. Käytin 

tekstikomponentissa CardPanel-komponenttia react-materialize kirjastosta. Teksti-

komponentille ottaa parametrina värin ja tekstin.   

 

Kuva 13. Esimerkki tekstikomponentin käytöstä 

 

Kuva 14. Tekstikomponentin koodi 

3.3.4 Tuotelinkki-komponentti 

Tuotelinkkikomponentin tarkoituksena oli näyttää käyttäjälle sivulla olevia tuotteita ja 

päästä suoraan valmistajan kotisivuille tai tuotesivulle. 
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Kuva 15. Esimerkki tuotekomponentista (kuvassa näkyvä laatikko), jota käyttäjä ei ole aktivoinu  

 

Kuva 16. Esimerkki tuotekomponentista (kuvassa näkyvät 4 laatikkoa), jonka käyttäjä on aktivoinut 

Tuotekomponentti ottaa parametrina tuotemäärän ja linkki olion. Näiden kahden para-

metrin perusteella generoidaan annettu määrä tuotelinkkejä niin, että jokaisessa tuote-

linkissä on yhden tuotteen nimi ja kotisivulinkki. Yksittäisen tuotteen ulkoasuun on 

käytetty CardPanel komponenttia react-materialize paketista. CardPanel komponen-

tille annetaan parametrina väri ja siihen on sidottu myös clickhandler. Clickhandler 

ohjaa käyttäjän määrättyyn verkko-osoitteeseen. 

 

Kuva 17. Linkkikomponentin ohjelmakoodi 
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3.3.5 Kuvakomponentti 

Kuvakomponentin tarkoituksena on lisätä kuva verkkosivulle niin, että kaikilla kuvilla 

olisi samanlainen koko. Tein jokaiselle kuvalle oman divin, joiden sisälle laitoin img 

tagit. Diville on määritetty maksimileveys, maksimikorkeus, marginaali ja ylitys omi-

naisuudet. Img tagille taas on määritetty object-fit ominaisuus, jonka arvoksi tulee con-

tain.  Näillä css-ominaisuuksilla divin maksimileveyttä ja korkeutta ei ylitetä ja kuva 

jää divin sisälle. Img tagi on ReactJs:n mukana tuleva JSX elementti. 

 

Kuva 18. css ominaisuudet kuvakomponentille 

 

Kuva 19. Kuvakomponentin koodi 
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3.3.6 Kameran käyttöönotto QR-koodeja varten 

Kamerakomponentti perustuu react-qr-reader pakettiin, jonka ympärille tein oman to-

teutuksen siitä, että milloin kameran kuvaa näytetään käyttäjälle ja mitä käyttäjän 

skannatulla qr-koodilla tehdään. Kameran kuvan näyttäminen tapahtuu napin aktivoin-

nilla. Skannattu QR-koodi eli tässä tapauksessa verkko-osoite ohjataan suoraan selai-

men osoitepalkkiin, jolloin selain uudelleenohjaa käyttäjän uudelle verkkosivulle. 

 

 

Kuva 20. Kameran kuvan näyttäminen käyttäjälle 

 

Kameran-nappi komponentti taas puolestaan käyttää kuvan 20 komponenttia, joka 

näyttää kuvan käyttäjälle. Kuvassa 21 näkyy kameran-nappi komponentti, joka ehdol-

lisesti renderöi komponentin sen perusteella, onko napin boolean arvo tosi vai epätosi. 

Nappi renderöidään ehdollisesti myös sen perusteella, että onko käyttäjä navigoinut 
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sivustolle mobiililaitteella. Mobiililaitteen tunnistus perustuu npm pakettiin nimeltä 

react-device-detect.  

 

 

 

 

Kuva 21. Kameranapin toteutus  
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3.4 Kuvien koon pienentäminen 

Verkkosivuun tuli myös runsas määrä kuvia. Alun perin kuvien yhteiskoko oli noin 20 

MB. Ajattelin, että tästä voi koitua ongelmia käyttäjille, joilla on hidas nettiyhteys ja 

samalla voisi säästää mahdollisia ylläpitokustannuksia, jotka voisivat ilmestyä suuren 

käyttäjämäärän myötä. Otin avuksi tähän ongelmaan imagemagickin komentokehote-

työkalun, jonka avulla on mahdollista muokata kuvia. Kyseessä on avoimen lähdekoo-

din ohjelma. Käytin komentoa mogrify -path <kansionsijainti> -adaptive-resize 50% -

quality 60% *.jpg (Anthony Thyssen, 2017). Tämä komento pienensi kuvien yhteis-

koon noin 1 MB. Olettaen, että käyttäjä selaa koko verkkosivuston läpi ja lataa kaikki 

kuvat laitteeseensa, tuli komennon avulla säästöä 19 MB per käyttäjä. 

3.5 React projektin buildaus 

Create-React-App paketin mukana tulee Webpack, joka tekee projektin moduuleista 

riippuvuuskaavion. Riippuvuuskaavio kartoittaa jokaisen moduulin minkä projekti tar-

vitsee. (Webpack, 2018) Kun verkkosivu on valmiina, on mahdollista suorittaa ko-

mento ”npm run build”. Kyseinen komento yhdistää ja minimoi kaikki JavaScript ja 

CSS tiedostot (Github, 2018). Komennon avulla esimerkiksi palvelimelle tehtyjen eril-

listen hakujen määrä vähenee, koska kaikki JavaScript tiedostot ovat koottu yhteen 

tiedostoon.  

4 PALVELIMEN KONFIGUROINTI 

4.1.1 Palvelimen perustaminen pilvipalveluun 

Valitsin palvelimen käyttöjärjestelmäksi Ubuntu Server 16.04 LTS (Long Term Sup-

port) 64-bit. Virtuaalipalvelimeksi valitsin Amazonin t2.micron, joka kuuluu 
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kahdentoista kuukauden ilmaiskokeilun piiriin. Käyttöjärjestelmän ja virtuaalipalveli-

men valinnan jälkeen käynnistin palvelimen ja asensin käyttöjärjestelmän, jonka jäl-

keen asensin vielä päivitykset palvelimelle. Otin myös käyttöön staattisen IP-osoitteen 

omalle virtuaalipalvelimelle, jotta siihen olisi mahdollista yhdistää selaimella ja 

SSH:lla. 

 

 

4.1.2 Avain-arvoparin luominen AWS palvelussa 

AWS palvelussa on mahdollista luoda avain-arvopareja, jotka mahdollistavat turvalli-

sen yhdistämisen omaan palvelimeen etäyhteydellä. Avain-arvoparin voi ladata vain 

kerran sen luonnin yhteydessä. Avaimen luomisessa käytetään julkisen avaimen kryp-

tografiaa, jolla salataan ja puretaan kirjautumistietoja. Julkisen avaimen salauksessa 

käytetään julkista avainta yksittäisen tiedon salauksessa, kuten esimerkiksi salasanan. 

Vastaanottava osapuoli taas käyttää yksityistä avainta tiedon purkamiseen. Omaan pal-

velimeen voi yhdistää julkisella IP-osoitteella ja yksityisellä avaimella, jonka saa 

avain-arvoparin luomisen jälkeen. (Amazon, 2018) 

 

Kuva 22. Avain-arvo parin luominen 

4.1.3 Porttien avaus AWS 

AWS-palvelussa on mahdollista avata sisääntulevaa liikennettä varten portteja. Avasin 

portin 22 SSH yhdistämistä varten ja portin 80, jotta verkkosivulle voisi yhdistää 
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muodossa iposoite:80. Portin 80 avaamisesta oli hyötyä sivuston testausvaiheessa, kun 

domain nimeä ei vielä ollut hankittu. 

 

Kuva 23. Porttien avaus 

4.1.4 SSH:lla yhdistäminen palvelimeen 

Käytin palvelimeen yhdistämistä varten PuTTYa. PuTTY on SSH client, joka on Si-

mon Tathamin kehittämä. Kyseessä on Windows alustalle kehitetty avoimen lähde-

koodin ohjelma (Putty.) PuTTYn avulla on mahdollista yhdistää palvelimeen anta-

malla siihen HostName kohtaan palvelimen julkisen IP-osoitteen ja portin. Tämän jäl-

keen ohjelmaan voi vielä syöttää yksityisen avaimen, joka on amazonilta saatu tie-

dosto. 
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Kuva 24. PuTTY client 

 

Yhdistämisen jälkeen palvelin näkyy komentokehoteikkunassa. 

 

Kuva 25. Ubuntu Server komentokehoteikkunassa 
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4.1.5 Buildatun projektin siirtäminen palvelimelle 

4.1.6 Paikallinen repository 

Aloitin lataamalla ja asentamlla Git-ohjelman tietokoneelleni. Tämän jälkeen navigoin 

komentokehotteella hakemistoon, jossa ReactJs projektini sijaitsee ja käytin komentoa 

”git init”. Git init luo tyhjän Git repositoryn, jota voi nyt muokata Git-komentojen 

avulla esimerkiksi tekemällä repositorysta haaroja tai siirtää repository etäpalveli-

melle, josta sen voi ladata myös muille tietokoneille tai palvelimille. 

4.1.7 Bitbucket 

Atlassin on Australialainen ohjelmistoalan yritys, joka kehittää työkaluja ohjelmisto-

kehittäjille. Yksi heidän tuotteista on Bitbucket, joka on webpalvelu, johon käyttäjät 

voivat rekisteröityä ja luoda omia Git varastoja. Loin itselleni tunnukset Bitbucket pal-

veluun ja tein heidän palveluun tyhjän varaston. Varastosta käytetään myös termiä re-

pository. Tyhjän repositoryn tekemisen jälkeen on mahdollista ottaa heidän palvelusta 

hyperlinkki kyseiseen tyhjään repositoryyn, jonka avulla voi asettaa paikallisen repo-

sitoryn kaukorepositoryn vastapariksi. Vastaparin lisääminen paikallisesti tapahtuu 

komentokehotteessa komennolla ”git remote add <nimi> <hyperlinkki kaukoreposito-

ryyn>”. Asetin kaukorepositoryn vastapariksi ja siirsin paikallisen repositoryn tiedos-

tot komennolla ”git push”. 

 

Käytin projektin siirtämistä varten Bitbucketia. Kyseessä on verkkosivu, johon voi ar-

kistoida oman projektin Gitin avulla. Siirsin projektin omalta tietokoneelta Bitbucketin 

palvelimelle ja sieltä taas Amazonin palvelimelle. 

 

4.1.8 Nginx asentaminen ja konfigurointi palvelimelle 

Asensin palvelimelle nginx-verkkopalvelimen, jonka avulla Ubuntu palvelin voi jakaa 

websivuja käyttäjille. Asennus tapahtui komennolla ”sudo apt-get install nginx”. 
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Tämän jälkeen piti konfiguroida nginx osoittamaan pakatuun versioon verkkosivusta. 

Navigoin palvelimella kansioon /etc/nginx/sites-available ja avasin siellä olevan tie-

doston nimeltä default komennolla ”nano default”. Nano on Ubuntuun sisäänraken-

nettu tekstieditori, jota voi käyttää komentokehotteen kautta. Vaihdoin kohdan root 

osoittamaan verkkosivun build kansioon. 

 

 

Kuva 26. /etc/nginx/sites-available/default 

 

 

4.1.9 SSL-Sertifikaatin konfigurointi palvelimelle 

SSL-sertifikaatin asennus oli pakollinen osa tätä työtä, sillä selain ei anna sivuston 

käyttää laitteen kameraa, ellei sivuston yhteys ole turvattu. Kameran kuvaa tarvittiin 

työssä QR-koodien lukemiseen. Certbot on EFFn (Electronic Frontier Foundation) ja 
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muiden vapaaehtoisen kehittämä paketti, jolla on mahdollista asentaa palvelimelle 

SSL-sertifikaatti. Certbotin verkkosivulle on mahdollista syöttää oman palvelimen 

käyttöjärjestelmä, jolloin sivusto antaa ohjeet sertifikaatin asennukseen. Käytännössä 

ladataan Certbot paketti, suoritetaan kyseinen paketti. 

 

4.1.10 Verkkosivun julkaiseminen 

Yhdistin PuTTYn avulla palvelimelle ja navigoin siellä kansioon /var/www. Latasin 

kyseiseen kansioon Bitbucket palvelimelta valmiin projektin git komennon. Käytin 

komentoa git clone <bitbucket palvelimen osoite>, joka loi minulle uuden kopion val-

miista projektista src/www/ kansioon. Tämän jälkeen navigoin uuteen kansioon, joka 

juuri luotiin ja käytin komentoa npm install ja npm run build. Npm install lataa ja 

asentaa kaikki paketit, jotka on määritelty projektin packages.json tiedostossa, eli 

kaikki riippuvuudet, mitkä kyseinen projekti tarvitsee. Tähän kuuluvat esimerkiksi kir-

jastot joita käytin projektissa. Npm run build komento minimoi kaikki JavaScript tie-

dostot ja tekee niistä yhden JavaScript tiedoston, joka sisältää kaikki muut. Komento 

yhdistää kaikki CSS tiedostot yhdeksi tiedostoksi. Seuraavaksi käytin komentoa ser-

vice nginx start, joka käynnisti nginx verkkopalvelimen ja verkkosivu olikin tämän 

jälkeen saatavilla selaimen kautta. 

 

5 POHDINTA 

5.1 Teknologioiden valinta 

Jälkikäteen ajateltuna ei tule mieleen mitään moitteita teknologioiden valinnasta. Mie-

lestäni esimerkiksi ReactJs -kirjastosta löytyi hyvin paljon tietoa. Minusta oli hienoa 

tutustua verkkosivujen tekemiseen käytännössä ja opin matkan varrella paljon uusia 

asioita. Olisin voinut ottaa työssä käyttöön palvelimen, jonka takana olisi myös tieto-

kanta. Tällöin tietojen päivittäminen olisi voinut olla helpompaa ja olisin ehkä jopa 
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saanut kerättyä statistiikkaa sivuston kävijämääräst. Statistiikan tallennusta varten olisi 

pitänyt tutustua lainsäädäntöön, joka koskee tietojen tallennusta. Sivustosta olisi saa-

nut vielä enemmän käyttäjäystävällisemmän, jos olisin ottanut käyttöön tilanhallintaan 

tarkoitettuja kirjastoja, kuten esimerkikis Redux tai Mobx-kirjaston. Kirjastojen avulla 

olisi voinut olla mahdollista toteuttaa esimerkiksi käyttäjälle skenaario, jossa sivus-

tolle tultaessa tehdään tiettyjä valintoja ja nämä valinnat säilyvät myös muille sivuille 

navigoitaessa. 

 

5.1.1 Angular, TypeScript, ReactJs, AWS 

 

Amazon Web Servicen käyttäminen ei ollut mitenkään pakollinen osa tätä työtä; olisin 

voinut yhtä hyvin käyttää jotain valmista ylläpitopalvelua, johon ei tarvitse muuta kuin 

ladata omat tiedostot pilveen ja kaikki ylläpidollinen konfiguraatio hoidetaan käyttäjän 

puolesta. Halusin pystyttää oman Linux palvelimen Amazon Web Serviceen ja oppia 

sitä kautta lisää palvelimista ja webpalvelimista, samalla tuli myös käytettyä SSL (Se-

cure Sockets Layer), TLS (Transport Layer Security) ja SSH (Secure Shell). 

 

Pidin erityisesti työn käytännönläheisyydestä eli siitä, että sain tehdä konkreettisen 

projektin, jota ihmiset tulisivat käyttämään ja myös siitä, että sain vapaat kädet sen 

toteutukseen. Mielestäni isoin motivaattori tässä työssä oli oman työn jatkuva etene-

minen ja uusien asioiden tutkiminen käytännön tasolla.  

Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta näistä työkaluista, kirjastoista ja prosesseista, 

mutta omasta mielestä minä suoriuduin hyvin tästä toimeksiannosta.  

 

Opinnäytetyön aikana käytin työelämässä myös Angularia. Angular on verkkosivujen 

kehittämiseen tarkoitettu JavaScriptiin pohjautuva kirjasto. ReactJs projektini käytti 

pohjana Create-React-App pakettia, jossa on oletuskielenä JavaScript. Angular pro-

jekteissa taas on käytössä TypeScript. TypeScript on JavaScriptin pääjoukko, mikä 

tarkoittaa sitä, että kielessä on lisäominaisuuksia, mitä JavaScriptissä ei ole. Huomasin 

TypeScriptiä opetellessa, että kyseessä on paljon tutumpi syntaksi olio-ohjelmointiin 

tottuneelle. ReactJs projektissa voi myös käyttää TypeScriptiä, mutta koska oletuskieli 
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oli JavaScripti en tiennyt paremmasta. TypeScript tarjoaa kielenä tyypityksen. Mieles-

täni tyypit tekevät ohjelmoinnista helpompaa ja virheiden määrä vähenee tai vähintään 

virheiden löytämisestä tulee helpompaa. 

 

Pidin myös Angularissa siitä, miten HTML ja toiminnallisuus eli TypeScript olivat eri 

tiedostoissa. Tämä asetti selkeän rajan toiminnallisuuden ja ulkonäön välille. ReactJs 

projektissa taas oletuksena molemmat ovat samassa tiedostossa. 

 

Olen tyytyväinen lopputulokseen ja myös siitä, että lähdin tähän projektiin mukaan. 
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