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Different programming interfaces, ie APIs (Application Programming Interfaces), is getting more 
popular in the last few years. The programming interface enables multiple application layers to 
be interconnected and allows multiple applications to communicate with each other. The API 
architecture operating model is also currently being used to control the functionality of various 
web applications and components. 

The aim of the study was to familiarize with the web component technology and the solutions it 
offers in the development of browser applications. In addition, how to use the JavaScript-API to 
communicate with applications with the React.js library. The work also covered the architecture, 
technologies and application frameworks of browser applications, including the basics of the 
JavaScript library in React.js. 

The result was a comprehensive information package on Web Component technology and the 
basics of the React.js library.  
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KÄYTETYT LYHENTEET 

 

API Application programming interface eli ohjelmointirajapinta. 

CSS  Cascade Style Sheet on HTML-dokumenttien tyylien 

kuvauskieli. 

DOM Document Object Model on dokumentin olio, joka kuvaa 

HTML-dokumentien rakenteen. 

Deklaratiivinen Deklaratiivisessa ohjelmoinnissa ongelma ratkaistaan 

esittämällä haluttu ratkaisu tai tila varsinaisen algoritmin 

sijaan. 

Elinkaarimetodi React-komponenttien eri ajanhetkellä suoritettavat metodit. 

Fragmentti Dokumentin katkelma, osana isompaa kokonaisuutta. 

HTML Hypertext Markup Language on hypertekstin kuvauskieli. 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol on protokolla, jota selaimet ja 

WWW-palvelimet käyttävät tiedonsiirtoon. 

HTTP-metodi HTTP-pyynnön luonnetta kuvaava verbi, kuten POST ja 

GET. 

JSON JavaScript Object Notation on tiedostomuoto, joka koostuu 

puumaisesta rakenteesta. 

JavaScript Komentosarjakieli, jota käytetään dynaamisten 

verkkosivustojen kehityksessä. 

JSX HTML-syntaksia muistuttava JavaScript kuvauskieli, 

käytettyään React-komponentin luonnissa. 

NPM Node Package Manager työkalu riippuvuuksien hallintaan. 

Notaatio Notaatio on tietojärjestelmän mallinnuskielessä käytettävä 

merkintätapa. Notaation tulkinta tapahtuu mallinnuskielen 

sääntöjä käyttäen, joita ovat kielioppi (syntaksi), merkitys 

(semantiikka) ja käyttösäännöt (pragmatiikka). 

Props Data, joka injektoidaan isäntäkomponentilta 

lapsikomponentille. 



 

 

Polyfill Web-kehityksessä polyfill on koodi, joka toteuttaa 

ominaisuuden verkkoselaimissa, joka ei alun perin ole 

tuettuna selaimessa.  

Renderöinti  Näkymän luonti selaimeen. 

State Komponentin sisäinen tilapuu. 

SPA Single Page Application on selainsovellus-arkkitehtuurimalli, 

joka lataa tarvittavat resurssit yhdellä kertaa selaimeen. 

Tunniste Koodauksen tasolla elementtejä edustavat kulmasulkein 

merkityt tunnisteet eli tägit, jotka nimeävät elementin tyypin. 

Selaimet eivät näytä tunnisteita sellaisinaan vaan käsittelevät 

niitä teknisinä ohjeina, joiden mukaan sivun varsinainen 

sisältö tulee jäsentää. 

Templaatti  Selaimen sivupohja. 

Virtuaalinen-DOM DOM-mallin kopio, jota verrataan alkuperäiseen DOM-malliin. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Web-ohjelmointi kehittyy kovaa vauhtia. Kehityksen seurauksena sovellukselle 

ominaisen sovelluskehyksen valitseminen voi tuottaa haasteita. Suosituimmat 

JavaScript-kehykset ovat React.js, Angular.js, Vue.js sekä Meteor.js. Jokainen kehys 

omaa oman rakenteensa, vaikka pohjakielenä jokaisessa kehyksessä toimiikin 

JavaScript. 

Nykyaikaiset sovelluskehykset nopeuttavat kehitystä huomattavasti, sillä ne sisältävät  

valmiita toiminnallisuuksia, joilla voidaan vähentää huomattavasti kirjoitettavien 

koodirivien määrää.  

Sovelluskehyksien käytön ohella hyödynnetään hyvin paljon valmiita erilaisia 

toiminnallisuuksia tarjoavia kirjastoja. JavaScript-riippuvuuksien hallintaan eniten 

käytetyin palvelu on npm eli node package manager. Paketinhallinta mahdollistaa 

riippuvuuksien latauksen yksinkertaisesti komentoriviltä. 

Työssä tutustutaan teknologiaan, joka mahdollistaa web-sovelluksen uudelleenkäytön ja 

kapseloinnin HTML-tunnisteen muodossa. Kyseistä teknologiaa kutsutaan web-

komponentiksi. Web-komponentit ovat joukko web-alustan sovellusliittymiä, joiden avulla 

voit luoda uusia mukautettuja, uudelleenkäytettäviä, kapseloituja HTML-tunnisteita 

käytettäväksi verkkosivuilla ja web-sovelluksissa. Web-komponentin standardeihin 

perustuvat mukautetut komponentit eli widgetit toimivat nykyaikaisissa selaimissa ja niitä 

voidaan käyttää minkä tahansa JavaScript-kirjaston tai kehyksen kanssa, joka toimii 

HTML:n kanssa. (MDN web docs 2019.)  
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1.2 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on esitellä Web-komponentti teknologia React.js-sovelluskehyksen 

avulla, näiden arkkitehtuuri sekä toiminta.  

Työn tutkimuskysymyksinä ovat, mikä on Web-komponentti ja mistä asioista se koostuu, 

mihin sitä käytetään sekä kuinka se toimii. Lisäksi lukijalle tulisi muodostua kuva minkä 

vuoksi Web-komponentit soveltuvat hyvin kehitettäväksi React sovelluskehyksellä. 

1.3 Työn rakenne 

Luvussa 2 käsitellään selainsovellusten arkkitehtuuria ja verkkosivustojen 

toimintaperiaatteita sekä REST-arkkitehtuurin toimintaperiaatteet ja HTTP-metodit. 

Luvussa 3 tutustutaan web-sovellusten teknologioihin ja paneudutaan React.js-kirjaston 

perusteisiin yksityiskohtaisesti. Luvussa 3 käsitellään myös kääntäjien ja kokoajien 

toiminta sekä esitellään yleisimmät edellä mainitut kirjastot. Luvussa 4 paneudutaan 

web-komponentti teknologiaan, sen tuomiin mahdollisuuksiin ja puutteisiin sekä web-

komponentin osiin, kuten varjo-DOM:iin, mukautettuihin elementteihin, sivupohjiin sekä 

HTML-tuontiin. 
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2 WEB-SOVELLUS ARKKITEHTUURIT 

Web-sovellus on internetin kautta jaettava ohjelmisto, jolla on selaimessa toimiva 

käyttöliittymä. Sovellus koostuu useista tiedostoista, joista käytettävä selain muodostaa 

käyttäjälle näkymän. Kaikki verkkosivut pohjautuvat HTML-kieleen, sillä selain osaa 

lukea vain HTML-kieltä, CSS-tyylimäärittelyjä sekä JavaScriptiä. Vaikka sovellus olisikin 

kehitetty JavaScript ohjelmistokehyksellä, on lopullinen käännös sovelluksesta kuitenkin 

selaimelle tutussa HTML-dokumentin muodossa. (Margaret 2019.) 

Sovellus itsessään koostuu lukuisista tiedostoista, jotka sijaitsevat palvelimella, käyttäjä  

voi pyytää sivun näkyville selaimella (Kuvio 1). Selain kutsuu sivun palvelimelta käyttäen 

HTTP-protokollaa. Palvelin vastaa pyyntöön lähettämällä HTML-kuvauskielellä 

koodatun dokumentin, jonka selain muuntaa käyttäjälle näytettävään muotoon. Uudelle 

sivulle navigoitaessa selain pyytää kohdesivun HTML-dokumenttia palvelimelta ja tuo 

päivitetyn sisällön käyttäjän näkyville. 

Kuvio 1. HTTP-pyyntö ja vastaus. 

2.1 Sovelluskehys 

Web-sovellusten logiikan määrä suhteessa tavalliseen staattista tietoa sisältävään 

verkkosivustoon on huomattavasti runsaampaa, täten myös sovelluskoodin määrä web-

sovelluksissa moninkertainen. Web-sovelluksia varten on kehitetty useita erilaisia 

sovelluskehyksiä sekä kirjastoja, joita hyödyntämällä kehittämisestä tulisi helpompaa. 

Sovelluskehyksellä (engl. framework) tarkoitetaan sovellusalustaa, jonka ominaisuuksia 

hyödyntämällä sovelluksen kehitystyö on nopeampaa ja helpompaa. Sovelluskehyksen 

tarkoituksena on mahdollistaa uusien web-sovellusten toteuttaminen nopeammin, 

suorituskykyisemmin sekä mahdollistaa parempi ylläpidettävyys. Sovelluskehys tarjoaa 

valmiita sovelluskomponentteja ja käytäntöjä kehityksen perustaksi. Sovelluskehys ei 

Asiakas Palvelin 

HTTP-pyyntö 

HTTP-vastaus 
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itsessään ole valmis sovellus, jota voisi sen asennettua käyttää sellaisenaan, vaan 

sovellus rakennetaan sovelluskehyksen käytäntöjä hyödyntäen kehyksen päälle. 

(Yaskevich  2017.) 

Mitä enemmän kehitettävä sovellus vaatii interaktiivista logiikkaa, sitä suositeltavampaa 

on käyttää web-sovelluksen pohjana jonkinlaista sovelluskehystä. Puhtaalla 

JavaScriptillä kehitetyt sovellukset vaativat moninkertaisen määrän koodirivejä, sillä 

interaktiiviset toiminnallisuudet täytyy kirjoittaa itse sovelluskehyksen tarjotessa valmiita 

komponantteja kyseiseen tarkoitukseen. Puhdas JavaScript vaatii myös huomattavasti 

enemmän huomiota ylläpidettävyyden ja suorituskyvyn suhteen. 

2.2 MVC-arkkitehtuuri 

Monet sovelluskehykset käyttävät MVC-arkkitehtuuria web-sovellusten suunnittelussa. 

MVC tulee sanoista model, view ja controller eli malli, näkymä sekä käsittelijä. MVC on 

ohjelmistoarkkitehtuurin tyyli, jonka tarkoituksena on jakaa sovelluksen logiikka 

arkkitehtuurisesti kolmeen eri osaan, jotta sovelluksen suunnittelu, kehitys sekä ylläpito 

olisi helpompaa. 

Malli (engl. model) kuvaa sovelluksen tiedon tallentamisen, hallinnan sekä käsittelyn 

tämä tarkoittaa käytännössä sovelluksen tietokannan kuvausta. Malli on yhteydessä 

ainoastaan käsittelijään. (Tutorialspoint 2019.) 

Käsittelijä (engl. controller) vastaanottaa käyttäjältä tulevat käskyt sekä muuttaa mallia 

ja näkymää vastauksena käskyyn. Käsittelee palvelimella suoritettavaa logiikkaa, ohjain 

toimii näkymän ja mallin välissä ja kontrolloi datan virtaa. (Tutorialspoint 2019.) 

Näkymä (engl. view) määrittää käyttöliittymän ulkoasun sekä sisällön näytön 

käyttöliittymässä. Yksinkertaisimmillaan näkymä on pelkkä HTML-dokumentti, mutta 

monimutkaisimmillaan näkymä voi sisältää huomattavan määrän JavaScriptillä 

toteutettuja toiminnallisuuksia. Näkymä on yhteydessä ainoastaan käsittelijään. 

(Tutorialspoint 2019.) 

Palvelimella suoritettava ohjelmakoodi voidaan jakaa useampaan osaan, ohjaimeen ja 

näkymään. Ohjain ei ole riippuvainen näkymästä, mutta näkymä on riippuvainen 

ohjaimesta. Näkymä on osuus ohjelmasta, joka muodostaa ohjaimen tarjoaman tiedon 

perusteella lopullisen näkyvän sivun eli HTML-dokumentin. 
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2.3 REST-arkkitehtuuri 

REST-palvelu on nykyisin hyvin suosittu tapa toteuttaa sovelluksien rajapintapalvelut, 

käytännössä rajapinnalla viitataan useamman sovelluksen keskustelukerrokseen, jotta 

sovellukset voisivat vaihtaa tietoa keskenään.  

REST (engl. Representational State Transfer) -rajapinta on arkkitehtuurimalli, joka 

pohjautuu HTTP-protokollaan, REST-arkkitehtuuri on suunniteltu ohjelmointirajapintojen 

toteutukseen. REST ei tosin ole ainoastaan rajapintojen kehitykseen suunnattu 

toteutusmalli, vaan se on arkkitehtuurityyli, jota voidaan soveltaa myös muunlaisissa 

web-sovelluksissa. 

REST-rajapinta käyttäytyy kuten http-palvelu/palvelin eli rajapinta vastaa käyttäjän 

pyyntöihin, kuten perinteinen http-palvelu, mutta REST-rajapinnan erona on paluuviestin 

sisältö. Tyypillisesti REST-paluuviesti sisältää JSON-muodossa olevan vastauksen 

HTML-dokumentin sijaan.  

REST- arkkitehtuurimalli pohjautuu resurssien käsittelyyn sekä yksilöiviin osoitteisiin, 

resurssilla tarkoitetaan tietokohdetta. Resurssikokoelma voisi löytyä esimerkiksi 

juuriosoitteesta /books, pyyntö palauttaa kaikki kirjat ilman uniikkia hakuehtoa. 

Yksittäiselle resurssille määritettään uniikki osoite esimerkiksi /books/aapinen, 

palautettava tieto sisältää vain yhden halutun kohteen. (Hellas 2016.) 

REST-palvelun palautusformaatti on tyypillisesti JSON, mutta usein on luotu 

mahdollisuus palauttaa paluuviesti myös XML-formaatissa. Rajapinnan yleinen 

paluuviestin formaatti web-sovelluksessa on JSON, sillä sen olio-rakenne on helposti 

hyödynnettävissä selainohjelmistoissa ja JavaScriptiä käytettäessä. Paluuviestin 

formaatti on tietysti toteuttajan itse päätettävissä. (Hellas 2016.) 

Esimerkkikoodi 1. JSON-notaatio.

 

Esimerkkikoodi 1 kuvaa JSON-olion, jonka id-muuttujan arvo on 1 ja nimi-muuttua 

”Kippari Kalle”. 

{ 

  "id": 1, 

  "name": "Kippari Kalle" 

} 
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JSON-notaatio määritetään alkavaksi aaltosulkeella, jonka sisään olio rakennetaan, olio 

suljetaan päättävällä aaltosulkeella. Oliomuttujien avaimen ja arvon väliin lisätään 

kaksoispiste kuvaamaan muuttujan arvoa. JSON-oliossa avaimet vaativat ympärilleen 

lainausmerkit, tämä koskee myös arvoja tyypistä riippuen. Merkkijonot kuvataan 

lainausmerkeillä, mutta luvut merkitään ilman lainausmerkkejä. (Hellas, 2017.) 

2.4 REST-rajapinta 

REST-rajapinnan resursseja käsitellään HTTP-protokollan metodeilla GET, POST, PUT 

ja DELETE. Metodeja käytetään kuvaamaan pyynnön luonnetta sekä pyynnön verbi 

määrittää käytettävän operaation. DELETE-metodilla poistetaan tietoa, POST-metodilla 

lisätään, PUT-metodilla päivitetään jo olemassa olevaa tietoa ja GET-tyyppisellä 

metodilla haetaan. (Kivisaari 2016.) 

HTTP-verbien käyttötapauksia voidaan esitellä REST-arkkitehtuurin mukaisesti. 

Seuraavassa luetelmassa on käytetty esimerkkinä elokuvien käsittelyn, muokkaamisen 

ja poiston mahdollistavaa rajapintaa. 

• GET-kutsu juuriosoitteeseen /movies palauttaa kaikki kirjojen tiedot. 

• GET-kutsu osositteeseen /movies/{id}, missä {id} on yksittäisen elokuvan 

uniikki tunniste, palauttaa kyseisen elokuvan tiedot. 

• PUT-pyyntö osoitteeseen /movies/{id}, missä {id} on yksittäisen elokuvan 

uniikki tunniste, PUT-metodilla muokataan yksilöidyn elokuvan tietoja. Elokuvan 

uudet tiedot lähetetään osana pyyntöä. 

• DELETE-kutsu osoitteeseen /movies/{id} mahdollistaa elokuvan poiston 

uniikilla tunnuksella. 

• POST-kutsu osoitteeseen /movies/{id} luo uuden elokuvan pyynnön 

rungon(engl. body) mukana tulevan tiedon perusteella. Palvelun vastuulla on 

myös luoda elokuvalle uniikki tunnus. (Hellas, 2017). 

2.5 SPA-arkkitehtuuri 

Sovelluskehysten yleistymisen myötä nykyaikaisista web-sovelluksista on tullut niin 

sanottuja ”yhden sivun sovelluksia” (SPA, engl. single-page-application). SPA-

arkkitehtuurilla toteutetussa sovelluksessa kaikki sovelluksen vaatimat resurssit 



15 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Matias Suihkonen 

ladataan kerralla selaimeen, sovelluksen näkymää muutetaan dynaamisesti käyttäjän 

toiminnan seurauksena. (Heiskanen 2013.) 

SPA-sovelluksen käyttökokemus muistuttaa natiivia työpöytäsovellusta, sillä käyttäjän ei 

tarvitse odotella uutta näkymää joka kerta operoidessaan sivulla, ainoastaan uudelle 

näkymälle välttämätön tieto tarvitsee siirtää verkon yli. Tämä käytännössä näkyy 

käyttäjälle nopeina sivulatauksina. Käytöstä tulee nopeampaa, sillä koko resurssia ei 

tarvitse ladata uudestaan palvelimelta. SPA-arkkitehtuurin ajatusmalli ohjaa kehittämistä 

API-arkkitehtuurin suuntaan, sillä tämä mahdollistaa saman REST-rajapinnan 

hyödyntämisen myös muissa sovelluksissa. REST-arkkitehtuuri voi toki olla myös 

useammasta sivusta koostuvan sovelluksen taustalla, mutta SPA-sovelluksissa REST-

rajapintasovelluksen täsmällinen suunnittelu on ensisijaisen tärkeää, sillä kaikki 

sovelluksen käyttöön suunnattu tieto tulisi olla saatavilla rajapintakerroksen kautta. 

SPA-arkkitehtuurin merkittävimpiä etuja on skaalautuvuus, sillä SPA-sovelluksen 

näkymän tilat on tallennettu selaimen muistiin, tämän seurauksena palvelintilaa vaativan 

sessiotiedon määrä jää hyvin minimaaliseksi. (Heiskanen 2013.) 

SPA-arkkitehtuurin ajatusmalliin liittyy lista erinäisiä haasteita. Kuten 

hakukoneoptimointi, saman sivun avaaminen uudessa ikkunassa, tai sivuhistorian 

hallinta edellyttää suunnitelmallisempaa toteutusta. SPA-sovellusta suunniteltaessa 

myös selaimen muistinhallintaan on syytä kiinnittää huomiota. 
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3 WEB-SOVELLUS TEKNOLOGIAT 

3.1 React.js-kirjasto 

ReactJS on selain-käyttöliittymien toteutukseen suunnattu nykyaikainen JavaScript-

kirjasto, jonka kehityksen taustalla on Facebook. React on yksinkertainen, 

suorituskykyinen sekä responsiivinen tapa kehittää web-sovelluksia. React on 

sovelluskehyksen ja sovelluskirjaston väliin putoava JavaScript-kirjasto, React ei siis ole 

itsessään sovelluskehys vaan kirjasto, joka mahdollistaa ainutlaatuisen tavan kehittää 

web-sovelluksia. (Reactjs 2019.) 

React käyttöliittymän arkkitehtuuri perustuu yhden suuren kokonaisuuden sijasta useisiin 

pieniin komponenttien, jotka ovat riippumattomia toisistaan. Tieto komponenteissa 

kulkee aina ylemmän tason komponentista alempaan. Komponentit pitävät itse lukua 

omasta tilastaan päivittäen omaa näkymäänsä aina tilaa muutettaessa.  

Reactilla on oma JSX-syntaksi perinteisten HTML-syntaksin sijasta. React pohjautuu 

virtuaaliseen DOM-malliin (engl. Document Object Model), komponentin tilaa 

muutettaessa virtuaalinen DOM vertaa tilan muutoksia nykyhetkeen ja päivittää 

ainoastaan kyseiseen tilaan riippuvuuden omaavat komponentit. Tällöin koko 

käyttöliittymää ei tarvitse päivittää, vain tarvittavat komponentit. Tämän seurauksena 

React on hyvin nopea. (Luukka 2017.) 

React hyödyntää MVC-arkkitehtuurin näkökulmasta vain View-kerroksen, sillä Reactin 

ajatusmalli pyrkii keskittämään kaiken omiin komponentteihinsa näkymän ja logiikan 

osien jakamisen sijaan. 

3.1.1 React-komponentti 

React-komponentti eli React.Component käsittää yhden näkymän tai näkymän osan 

komponentin muodossa, komponentti on itsenäinen osa sovellusta, joka ei React-

arkkitehtuurin mukaan keskustele ylemmän tason komponenttien kanssa. Komponentti 

voi koostua muista komponenteista ja/tai HTML-elementeistä. (Luukka 2017.) 

React-komponentin elinkaari on mahdollista muodostaa useasta valmiista metodista, 

jotka React itsessään tarjoaa, mutta minimivaatimuksena komponentin toiminnalle on 
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render-metodin määrittely. Render-metodi palauttaa komponentin näkymän 

määrittelevät React -elementit.  

React-komponentin määrittelyn voi toteuttaa kahdella tavalla (Esimerkkikoodi 2). 

Ensimmäisessä komponentti määritellään luokaksi, joka perii Ract.component-

luokan. React-komponentin nimi tulee aina kirjoittaa isolla alkukirjaimella. 

Esimerkkikoodi 2. React-luokkakomponentin runko. 

 

Esimerkin luokkakomponentti App:n render()- metodi muodostaa näkymän sisältäen 

HTML-elementin <div>, jota käytetään elementtijoukon kokoajana sekä <h1> otsikko-

elementin sisältäen tekstin ”Hello World”. 

Toinen tapa komponentin määrittelyyn on käyttää funktionaalista 

syntaksia(Esimerkkikoodi 3), eli komponentin määrittely tapahtuu javaScript 

nuolifunktion avulla. Nuolifunktio (engl. arrow function) on uuden sukupolven ecmaScript 

6:n eli Javascript ES6 syntaksin mukainen funktio. 

Esimerkkikoodi 3. Funktionaalisen React-komponentin runko. 

 

Komponentti sijoitetaan vakioarvoiseen muuttujaan App, teknisesti ottaen komponentti 

App on määritelty Javascript-funktiona, eli funktio-App palauttaa sisältämänsä 

lausekkeen arvon. 

class App extends React.Component { 

  render() { 

    return ( 

      <div> 

        <h1>Hello World</h1> 

      </div> 

    ) 

  } 

} 

const App = () => { 

  return ( 

    <div> 

      <h1>Hello World</h1> 

    </div> 

  ) 

} 
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3.1.2 JSX-syntaksi 

Vaikka komponentti näyttäisikin palauttavan HTML-syntaksia muistuttavaa koodia, näin 

ei todellisuudessa kuitenkaan ole, Javascript kääntäjä luo react komponentin JSX-

elementeistä Javascriptiä. (Luukka 2017.) 

JSX on kuin HTML-koodia, erotuksella, että komponentteihin voi sisällyttää helposti 

dynaamista sisältöä lisäämällä aaltosulkujen sisään Javascriptiä. 

Uusi elementti luodaan React.createElement metodilla (Esimerkkikoodi 4), sovelluksen 

voisi kirjoittaa käyttäen pelkkää Javascriptiä hyödyntämättä JSX-syntaksia, mutta se olisi 

huomattavasti työläämpää, sillä kääntäjä hoitaa sen hetkessä. 

Esimerkkikoodi 4. React-komponentin luonti React.createElement-metodilla. 

 

3.1.3 Attribuuttidata 

Komponentteihin on mahdollista injektoida tietoa props-parametrin avulla, tämä 

mahdollistaa tiedonvälityksen komponenttien välillä. Ylemmän tason komponentti voi 

syöttää tietoa sen sisällä olevaan komponenttiin. Props-olio on luettavissa muuttujasta 

this.props, sitä ei voi komponentin sisällä enää kirjoittaa. 

Komponentti voidaan määrittää nuolifunktiolla, jolle annetaan injektoitava parametri 

props (Esimerkkikoodi 5), funktion parametri saa arvokseen olion, joka sisältää kaikki 

käyttäjän määrittämät parametrit. 

  

const App = () => { 

  return React.createElement( 

    ’div’, null, 

    React.createElement( 

      ’h1’, null, ’Hello World’ 

    ) 

  ) 

} 
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Komponenttia Hello kutsuttaessa komponenttiin välitetään props parametri name, joka 

sisältää käyttäjän määrittämän arvon kuten esimerkkikoodi 5 esittää. 

Esimerkkikoodi 5. Funktionaalinen komponentti sisältäen props-parametrin. 

 

Props parametri  name määritellään lisäämällä se komponentin Hello attribuutiksi ja 

antamalla sille sille arvo (Esimerkkikoodi 6). 

Esimerkkikoodi 6. Hello-komponentin kutsu App-päänäkymästä. 

 

3.1.4 Komponentin tila 

Tilan (engl. state) sisältävä komponentti tulee olla luokkaperusteinen, jotta komponentin 

konstruktori voidaan alustaa. Luokkakomponentin konstruktorille välitettävät muuttujat 

välitetään props-parametrin välityksellä. Konstruktori alustetaan kutsulla super(props), 

jossa komponenttiin syötetyt props-parametrit injektoidaan tila-muuttujaan. Luokkaan 

perustuva komponentti voi sisältää tila-parametrin, joka on määritetty muuttujaan state.  

  

const Hello = (props) => { 

  return ( 

    <div> 

      <p>Hello {props.name}</p> 

    </div> 

  ) 

} 

const App = () => { 

  return ( 

    <div> 

      <Hello name=”Matias Suihkonen” /> 

    </div> 

  ) 

} 
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Esimerkkikoodissa 7 komponentti sisältää tilan age, jonka arvo on 26. Arvo sisällytetään 

juurielementtiin div aaltosulkeilla, jotka sisältävät muuttujan this.state.age arvon. 

Konstuktori eli Constructor()-metodi määrittää komponentin state-alkutilan. Tila 

sisältää muuttujan age, jonka arvo on 26. Komponentin tilaa, eli muuttujaa this.state 

voidaan päivittää metodin setState avulla, this.state muuttujaa ei saa päivittää suoraan 

vain osoittamalla sille uuden arvon. (Luukka 2017.) 

Esimerkkikoodi 7. Konstruktori-metodin määritys ja state tila-olio. 

 

Päivitysmetodia setState kutsutaan avainsanalla this, jotta metodi tietää mihin luokkaan 

se on sidottu. Metodia setState kutsuttaessa muuttuja age saa uuden arvon 30 

(Esimerkkikoodi 8). 

Esimerkkikoodi 8. Tilan päivitysmetodi. 

 

  

class App extends React.Component { 

  constructor(props) { 

    super(props) 

    this.state = { 

      age: 26 

    } 

  } 

 

  render() { 

    return ( 

      <div>{this.state.age}</div> 

    ) 

  } 

} 

this.setState({ 

  age: 30 

}) 
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Kuva 1 visualisoi tilan arvojen päivityksen seurauksena tapahtuvan uudelleen 

renderöinnin. Metodin setState kutsuminen päivittää osoitetun tilan sekä aiheuttaa 

komponetin uudelleen renderöinnin. Myös komponentin sisältämät alikomponentit 

päivitetään uudelleen. 

 
Kuva 1. Komponentin tila. (Boduch 2017). 
 

3.2 Virtuaalinen DOM 

Virtuaalinen DOM (VDOM) on ohjelmointikonsepti jossa sovelluksen virtuaalinen 

näkymä pidetään muistissa ja synkronoidaan alkuperäisen näkymän eli DOM:in kanssa. 

Sovelluksen komponenttien ulkoasun määrittelevät React-elementit muodostavat Virtual 

DOM:in, joka pidetään suorituksen aikana selaimen keskusmuistissa. ReactDOM-

kirjaston avulla komponenttien määrittelevä virtuaalinen DOM luodaan oikeaksi 

DOM:iksi (engl. real DOM) DOM api:n avulla selaimeen näkymäksi (Esimerkkikoodi 9.). 

(Luukka 2017.) 

Esimerkkikoodi 9. App-komponentin DOM:in luonti ReactDOM.render-metodin avulla.

 

ReactDOM.render( 

  <App />, 

  document.getElementById('root') 

) 
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Virtuaalinen DOM mahdollistaa selaimen nopean päivityksen, sillä oikeaa DOM:ia ei 

tarvitse muokata. VDOM pitää myös huolen selaimen näkymän päivityksestä, 

sovelluksen tilaa muutettaessa. VDOM muistuttaa hyvin paljon perinteistä HTML DOM:ia 

ja mahdolistaa JSX- syntaksin käytön sovellusta kehitettäessä. 

Kun sovelluksen tila muuttuu, määrittyy komponenttien render-metodien ansiosta uusi 

virtuaalinen DOM. Reactilla on edellinen versio virtual DOM:ista muistissa ja sensijaan 

että uusi virtuaalinen DOM renderöitäisiin suoraviivaisesti DOM API:n avulla, React 

laskee mikä on optimaalisin tapa tehdä DOM:iin muutoksia. React poistaa, lisää ja 

muokkaa DOM:issa olevia elementtejä, jotta DOM saadaan vastaamaan uutta Virtual 

DOM:ia. (Luukka 2017.) 

3.3 Kokoaja 

Kokoajan tarkoituksena on yhdistää useista tiedostoista, eli moduleista koostuva 

sovellus yhdeksi isoksi JavaScript tiedostoksi, tätä tiedostoa kutsutaan usein nimellä 

bundle. Kokoaja on tarpeellinen, sillä useiden moduulien lataaminen selaimeen on 

huomattavasti raskaampaa, kuin yhden ison tiedoston (Luukka 2017). Lisäksi moduulien 

riippuvuudet toisiin moduuuleihin sekä moduulien latausjärjestys selaimeen aiheuttaa 

ongelmia. Kuva 2 visualisoi riippuvuuksia sisältävien moduulien kokoamisen yhteen. 

 

Kuva 2. Kokoajan toimintaperiaate (Castro 2017). 
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3.3.1 Webpack 

Suosituin moduulien kokoaja on tällä hetkellä Webpack. Webpackin tarkoituksena on 

luoda useasta JavaScript-moduulista yksi iso JavaScript tiedosto. Webpack pitää myös 

huolen, että moduulit ladataan oikeassa järjestyksessä sekä osaa ladata muuttuneet 

moduulit ilman sivun uudelleen päivitystä. (Luukka 2017.) 

3.4 Kääntäjä 

Kääntäjän tarkoituksena on muuttaa eri version omaavaa JavaScript koodia versiosta 

toiseen (Esimerkkikoodi 10.) Kyseisestä prosessista käytetään myös englanninkielistä 

termiä transpiling, joka viittaa koodin kääntämiseen (engl. compile).  

Käännöksen syynä on selainten JavaScript tuki, kaikki selaimet eivät tue uusimpien 

ECMAScript (ES6-ES9) tarjoamia ominaisuuksia ja tämän seurauksena sovelluksen 

koodi on käännettävä käyttämään vanhempaa JavaScript syntaksia eli ECMAScript 

5:ttä. (Luukka 2017.) 

3.4.1 Babel 

Suosituimpana kääntäjänä toimii Babel, kirjasto mahdollistaa uusimpien ECMAScript-

standardin mukaisten JavaScript-versioiden käytön sovelluksessa. Babel mahdollistaa 

myös JSX-syntaksin muunnoksen selainyhteensopivaksi JavaScriptiksi, kuten 

esimerkkikoodissa 11. (Copes 2018.) 

Esimerkkikoodi 10. Uuden sukupolven JavaScript map()-metodi. 

 

Esimerkkikoodi 11. Babelin kääntämä map()-metodi selaimen tukemana JavaScriptinä. 

 

const mapArray = [1,2,3].map((x) => x ** 2); 

var mapArray = [1,2,3].map(function (x) { 

  return Math.pow(x, 2); 

}); 
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4 WEB KOMPONENTTI 

4.1 Web-komponenttiteknologia 

Web komponentit (Web Componets) on W3C:n kehtittämän standardi, jonka 

tarkoituksena on tarjota malli kehittää itsenäisiä sovellusliittymiä tai sovelluksen osia, 

joita voidaan käyttää kutsumalla komponenttia HTML-tunnisteen muodossa. Teknologia 

mahdollistaa yhden kokonaisen toiminnallisuuden rakentamisen sovellukseen. Web 

components -arkkitehtuuri mahdollistaa web-sovelluksen uudelleenkäytön ja 

kapseloinnin, tämä on suotavaa etenkin geneerisiä sovelluksia kehitettäessä. Web 

komponentteja kutsutaan myös tuttavallisemmin nimellä widget tai ”widgetti” ja ne 

toimivat nykyaikaisissa selaimissa, minkä tahansa JavaScript-kirjaston tai 

sovelluskehyksen kanssa. (WebComponentis.org 2019.) 

4.1.1 Web-komponenttiteknologian hyödyt 

Web-komponentit ovat kasvattaneet suosiota lähivuosina, sillä ne tarjoavat paljon 

erinäisiä hyötyjä web-sovelluskehitykseen (Benefits and challenges of web components): 

• Uudelleenkäytettävyys on web-komponenttien ehdottomasti suurin ja tärkein 

hyöty, sillä komponentteja voidaan sisällyttää muihin vastaavaa toiminnallisuutta 

vaativiin sovelluksiin, tai käyttää uudestaan hyödyksi esimerkiksi 

navigaatiopalkissa. 

• Alustariippumattomuus Web-komponentit luodaan teknologioilla, joita lähes 

kaikki selaimet tukevat, sillä komponentit sisältävät HTML tunnisteita, 

JavaScriptiä ja CSS-tyylimäärittelyjä. 

• Ylläpidettävyys Web-komponenttien osalta on helppoa, sillä ne toimivat 

itsenäisenä kokonaisuutena ja sisällytetään pääsovellukseen HTML-elementin 

muodossa. 

• Shadow-DOM eli varjo-DOM -tekniikka kapseloi DOM rakenteen erilleen muusta 

sovellusdokumentista. Varjo-DOM:in näkyvyys on sidottu isäntäelementtiin, 

minkä avulla CSS-tyylit, JavaScript ja HTML-koodi voidaan pitää erossa 

pääsovelluksesta. (WebComponentis.org 2019.) 
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4.1.2 Web-komponenttiteknologian ongelmat 

Standardisointi Web komponettien osalta on vielä hieman puutteellista ja sitä seuraa 

eräät ongelmat. (Benefits and challenges of web components):  

• Selainten tuki on edelleen puutteellista, sillä W3C:n web-

komponenttimääritykset ovat vielä keskeneräisiä, jonka seurauksena tekniikkaa 

ei ole sisällytetty kaikkiin selaimiin. 

• Suorityskyky, Usean Web-komponentin käyttö sovelluksessa lisää DOM:iin 

sijoittamiseen kuluvaa aikaa. 

• Jaetut resurssit, Resurssit voivat mennä sekaisin komponenttien välillä, vaikka 

resurssien näkyvyysalue onkin sidottu komponenttiin saattaa olla tapauksia, 

joissa osa komponenttien välisistä resursseista ovat yleisiä. 

• Polyfillin koko, Polyfillit varastoivat ja käyttävät sisällään tietoa, aiheutuu siitä 

hitautta koon kasvaessa. 

• Hakukoneoptimointi, Sivupohjan sisällä olevien elementtien staattisuus luo 

haasteen tehokkaaseen hakukoneoptimointiin, tätä kutsutaan myös nimellä 

SEO-ongelma eli search engine optimization. (WebComponentis.org 2019.) 

4.1.3 Web-komponentti-arkkitehtuuri 

Web-komponentit koostuvat W3C:n standardin mukaan neljästä eri osasta, joita ovat 

• Mukautetut elementit 

• Templaatit 

• Varjo-DOM 

• HTML-tuontitiedostot 

 
Kuva 3. Web-komponentin rakenne (Gunathilake 2019). 
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4.1.4 Mukautetut elementit 

Mukautetut tai kustomoidut elementit ovat joukko sovellusliittymiä, joiden avulla voidaan 

luoda ja identifioida elementti. Elementti toimii oman luokkansa sisällä, joten elementin 

rakenne ja tyylit ovat riippumattomia muusta sovelluksesta.  

Komponentti määritellään HTMLElement-luokkametodilla sekä uniikilla nimellä. 

(Esimerkkikoodi 12.) Luokalla sidotaan konstruktori, attribuutteja, elinkaarimetodeja sekä 

malipohja. Komponentti rekisteröidään window.customElements.define -metodilla, 

metodille annetaan parametrina komponentin uniikki tunnus sekä edellä mainittu 

luokkametodi. 

Esimerkkikoodi 12. HTMLElement-luokkametodi. 

 

Komponentti hello-element on nyt määritelty ja se on sisällytettävissä sovellukseen 

HTML-syntaksin omaavalla elementillä, kuten esimerkkikoodissa 13. Mukautetun 

elementin käyttö ei eroa normaalin <div> elementin tai minkä tahansa muun HTML-

elementin käytöstä. 

Esimerkkikoodi 13. Web-komponentti. 

 

  

// Komponentin määritys 

class HelloElement extends HTMLElement { 

  // konstruktorin ja mallin sidokset 

  // Elinkaarimetodit 

  … 

} 

 

// Komponentin registeröinti 

window.customElements.define('hello-element', HelloElement); 

<hello-element>…</hello-element>  
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4.1.5 Templaatit 

HTML-templatet eli templaatit ovat selaimen sivupohjia, joita ei automaattisesti 

renderöidä sivua ladattaessa, <template> tagin sisällä oleva HTML-koodi ei ole osa 

dokumenttia ilman aktivointia (Esimerkkikoodi 14.). (Tampereen yliopisto 2015.) 

Esimerkkikoodi 14. HTML-template tunniste 

 

Web-selaimen ladattua HTML-dokumentin selaimen muistiin muodostuu HTML-

dokumentista olio. Dokumentti-olio (engl. DOM Document Object) on HTML-asiakirjan 

niin sanottu juuri eli root. Document-metodi toimii rajapintana tarjoten lukuisia metodeja 

sivun dynaamiseen manipulointiin. 

Esimerkkikoodi 15. Templaatin aktivointi JavaScriptillä. 

 

o Templaatti kutsutaan HTML DOM:in document.querySelector JavaScript-

metodilla, joka palauttaa ensimmäisen hakuehtoon täsmäävän elementin.  

o Templaatin sisältö kopioidaan clone-muuttujaan template.content.cloneNode-

metodilla. 

o Dokumenttiin lisätään uusi node-oksa importNode-metodilla. 

o Templaatti liitetään dokumentin body-objektiin kutsumalla body.appendChild-

metodia. 

4.1.6 Templaattien käyttö web-komponentti teknologialla 

Web Components-teknologia hyödyntää templaatteja kapseloinnin apuna, sillä template-

elementti sisältää kaiken sovellusnäkymän vaatiman logiikan ja tyylit, jotka halutaan 

<template id="temp"> 

  <div>Hello World</div> 

</template> 

  var template = document.querySelector('template'); 

  var clone = template.content.cloneNode(true); 

  var node = document.importNode(clone, true); 

  document.body.appendChild(clone); 
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uudelleenkäytettävän komponentissa. Templaatti aktivoidaan HTMLElement 

luokkametodin elinkaarimetodien avulla, jolloin templaatin sisältö kloonataan ja 

shadowRoot eli varjojuuri perii sivupohjan näkymän. 

4.1.7 Varjo-DOM 

Varjo-DOM:in (Shadow-DOM) avulla komponentti voidaan kapseloida logiikan ja 

tyylittelyn suhteen, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että varjo-DOM sitoo kaikki 

sovelluksen resurssit itseensä ja koteloi sen web-komponentiksi. Varjo-DOM tuo myös 

mahdollisuuden sisällyttää muita DOM-puun osia dokumentin sisään.  

On olemassa selaimia, jotka eivät tue varjo-DOM:in tarjoamia mahdollisuuksia, mutta 

toiminnallisuudet on mahdollista saada toimimaan erilaisten polyfillien avulla. 

ShadowRoot eli varjojuuri on dokumenttifragmentti, joka liitetään "isäntä" -elementtiin, 

käytännössä varjojuuri on Varjo-DOM:in tarjoama rajapinta, joka mahdollistaa varjo-

DOM:in kiinnittämisen alkuperäiseen DOM-puuhun (Esimerkkikoodi 16). (Gunathilake 

2019.) 

Esimerkkikoodi 16. Varjojuuren liittäminen DOM-puuhun. 

 

HTMLElement-elementtiluokassa voimme liittää varjojuuren (shadowRoot) osaksi 

alkuperäistä dokumenttia shadowRoot rajapinann avulla, attachShadow -metodilla. 

Tämä luo DOM-puuhun uuden varjo-DOM:in, joka on erillään sovelluksesta. 

4.1.8 HTML-tuonti 

HTML-tuonti (engl. HTML imports) mahdollistaa HTML-dokumentin sisällytyksen toiselle 

sivulle link-tunnisteen avulla. Web-komponentit käyttävät HTML-tuontia pakkauksen 

var shadowRoot = this.attachShadow({ mode: 'open' }); 

var clone = template.content.cloneNode(true); 

shadowRoot.appendChild(clone); 
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mekanismina, mutta HTML-tuontia voi käyttää myös sellaisenaan (MDN web docs 

2019). 

 

4.2 Selaintuki 

Web-komponentteja tuetaan oletusarvoisesti Firefoxissa, Chromeissa ja Opera-

selaimessa. Safari tukee useita web-komponenttitoimintoja, mutta vähemmän kuin 

edellä mainitut selaimet. Edge työskentelee toteutuksen parissa (MDN web docs 2019). 

 
Kuva 4. Web-komponenttien selaintukitaulukko (MDN web docs 2019). 

4.3 Web-komponentin ja React-kirjaston yhdistäminen 

React sekä Web-komponentit ovat molemmat suunniteltu erinäisten ongelmien ratkaisun 

tuloksena. Web-komponentit tarjoavat uniikin tavan kapseloida uudelleenkäytettäviä 

komponentteja, Reactin tarjotessa deklaratiivisen kirjaston, joka pitää DOM:in 

synkronoituna tehokkaalla uniikilla tavalla. Nämä kaksi ainutlaatuista tavoitetta ovat 

toisiaan täydentäviä. Web-komponentin luonti React- kirjastoa käyttäen ei juurikaan eroa 

edellämainitun perinteisen JavaScritpin käytöstä  

Web-komponentit ja React eivät ole tavanomainen yhdistelmä, usein edellä mainittuja 

teknologioita käytetään erikseen. Tosin kolmannen osapuolen 

käyttöliittymäkomponentit, joita esimerkiksi npm-riippuvuudenhallinta tarjoaa ovat 

kehitetty web-komponentti teknologiaa hyödyntäen. 
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4.4 Web-komponentin JavaScript-API 

Web-komponenttiin sidotut funktiot tarjoutuvat komponentista ulospäin, muodostaen 

rajapinnan (engl. API application programming interface) sovelluksen ja web-

komponentin välille. Tämän toiminnallisuuden mahdollistaa mukautetut elementit (engl. 

custom elements), sillä sovelluksen DOM-sovellusliittymä perii kustomoidun 

HTMLElement luokan sisään sidotut ominaisuudet ja funktiot, jonka jälkeen ne ovat osa 

DOM-sovellusliittymää. Tämä on ainutlaatuinen tapa manipuloida dynaamisesti 

komponenttia. (MDN web docs 2019). 

Esimerkkikoodi 17. Api metodin luonti kustomoituun elementtiin. 

 

Esimerkkikoodissa 17 luodaan mukautettu-elementti, joka sisältää elementtiin sidotun 

funktion handleSum. Varjojuuri liitetään DOM-objektiin, jolloin objekti perii kyseisen 

funktion ja sitä on mahdollista kutsua DOM-rajapinnan avulla. 

Esimerkkikoodi 18. Web-komponentin sisällytys React-sovellukseen. 

 

Web-komponentti on nyt sisällytettävissä esimerkkikoodi 18:n tavoin React 

sovellukseen, tai suoraan HTML-tiedostoon. 

Esimerkkikoodi 19. Metodin kutsu DOM-rajapinnan avulla. 

class ExampleElement extends HTMLElement { 

  connectedCallback() { 

    … 

  } 

 

  handleSum(a, b){ 

    const sum = a + b; 

    return sum; 

  } 

} 

 

customElements.define('example-element', ExampleElement); 

class App extends React.Component { 

  render() { 

    return <example-element>…</example-element>; 

  } 

} 
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Elementin DOMia voidaan kutsua querySelector()-metodin avulla, kuten 

esimerkkikoodissa 19. Elementti on sidottu muuttujaan element, josta voidaan nyt 

kutsua web-komponentin funktiota handleSum. Funktio laskee annettujen parametrien 

a ja b summan ja palauttaa sen muuttujaan sum. 

<!doctype html> 

  <body> 

    <example-element>…</example-element>; 

    <script> 

      var element = document.querySelector("example-element"); 

      const sum = element.handleSum(2, 4); 

    </script> 

  </body> 

</html> 
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5 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Työn tavoitteena oli tutustua selainpohjaisiin komponenttiaplikaatioihin ja niiden 

vaatimiin teknologioihin. Työn pääpaino keskittyy web-komponentti teknologiaan ja sen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin. Työssä käytiin läpi myös selainsovellusten arkkitehtuuri 

sekä nykyaikaisia web-kehitys teknologioita sekä suosituimpia sovelluskehyksiä. Työ 

esitteli myös viime vuosina suosiota kasvattaneen React.js JavaScript-kirjaston 

arkkitehtuurin ja toimintaperiaatteen yksityiskohtaisesti. Lisäksi työssä tutustuttiin REST-

API arkkitehtuuriin ja sen käsitteisiin. 

Työssä perehdyin Web-sovellusten arkkitehtuuriin ja teknologioihin, kuten REST-

arkkitehtuuriin, josta käytiin läpi tyypillisimmät HTTP-metodit ja käyttötapaukset. 

Perehdyin myös sovelluskehyksiin sekä React-kirjaston perusteisiin, kuten 

komponenttien näkymän renderöintiin, tilanhallintaan, komponenttien attribuuttidataan, 

virtuaaliseen DOM-malliin sekä kääntäjiin ja kokoajiin. 

Suurimpana haasteena insinöörityössä oli web-komponenttien haastavien käsitteiden ja 

teknologioiden toimintaperiaatteen avaaminen selkokieliseksi oppaaksi, sillä web-

komponentit koostuvat neljästä osasta, jotka ovat teoreettisesti riippuvaisia toistaan, 

vaikka toimivatkin itsenäisesti. 

Opinnäytetyön kirjoittajalla oli entuudestaan kokemusta React.js JavaScript -kirjastosta, 

mutta syvensi huomattavasti käytännön -ja etenkin teoreettisen osaamisen määrää, 

myös selainsovellus -teknologioiden  ja -arkkitehtuurin tietotaito kehittyi. Arvokkain 

kehityskohde oli uuteen teknologiaan tutustumien ja sen soveltaminen, sillä kirjoittajalla 

ei ollut aiempaa kokemusta web-komponenttien kehityksestä. 
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