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The intention of this bachelor’s thesis was to develop a user-friendly web appli-
cation for site editing. Application is a part of a website that is going to be de-
signed for the youth work in Kemijärvi parish. For that reason, it needed to be 
simple to use without any necessary coding skills. The aim for this project was to 
develop basic tools for editing websites so that the user can add text and pictures 
to the page. 

The application was implemented with Next.js framework and Material-UI library, 
and block styled models were utilized for its functions. Two kind of options were 
developed for the editing: a block for a picture or a text. The user can change the 
color, the size and the align in a text block. A picture can be imported or dragged 
to a block intended for a picture, and its size can be modified. In addition, it is 
possible to have multiple blocks in a page and you can split one block vertically.  

All the functions work well in the application and it achieved the objective. The 
web application is clear, and it is easy to develop it further.  
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

Hyperteksti Tietokoneella esitetty teksti, joka sisältää linkkejä toisiin 

teksteihin 

Material design Googlen kehittämä muotokieli, joka sisältää ohjeita, 

komponentteja ja työkaluja käyttöliittymän muotoiluun 

Ohjelmistokehys Muodostaa rungon, jonka päälle voidaan rakentaa tie-

tokoneohjelma ja joka sisältää valmiiksi rakennettuja 

tietokoneohjelman osia 

Palvelin Tietokoneohjelma tai sitä pyörittävä tietokone, joka 

suorittaa pyydettäessä määrätyn toiminnon 

TypeScript JavaScript-kirjasto, jolla tehdään suurempia staattisia 

kokonaisuuksia 

UI User Interface, eli käyttöliittymä, on sen käyttämän lait-

teen tai ohjelmiston säätelyyn, käyttöön ja ylläpitoon 

tarkoitettu mekanismi tai tekniikka 

Verkkoselain Tietokoneohjelma, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella 

verkkosivustoilta löytyvää tietoa sekä jakaa sivustoille 

omia tiedostojaan 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää helppokäyttöinen web-sovellus sivus-

tonmuokkausta varten. Sivustonmuokkaussovellus on osa Kemijärven seurakun-

nan nuorisotyölle tehtäviä sivustoja. Tämän vuoksi toiveena oli, että nettisivujen 

sisältöä voitaisiin muokata mahdollisimman yksinkertaisesti, eikä toteutettavan 

muokkausohjelman käyttöön tarvittaisi minkäänlaisia ohjelmointitaitoja.  

Ennen työn aloittamista kokemukseni vastaavista sovelluksista oli hyvin vähäi-

nen, joten alkuperäisten suunnitelmien mukainen sivusto muokkaussovelluksi-

neen oli liian iso projekti opinnäytetyötä varten. Aihe rajautui työn alkupuolella 

koskemaan yksinkertaista muokkaussovellusta, jotta tavoite oli realistinen ja to-

teutettavissa käytössä olevan aikataulun mukaisesti. Uuden tavoitteen pääkoh-

tina oli mahdollisuus tekstin ja kuvien lisäämiseen ja niiden yksinkertaiseen 

muokkaukseen. Työssä keskityttiin sovelluksen toimintaan käyttöliittymätasolla.  

Sivustonmuokkaussovellusta lähdettiin kehittämään käyttäen Next.js-ohjelmisto-

kehystä. Kirjasto on melko uusi, mutta siitä löytyi paljon materiaalia työn tueksi. 

Omassa käytössäni se on kuitenkin ollut vasta vähän, joten työn osatavoite oli 

myös kirjaston käyttöön tutustuminen. Sovelluksen ulkonäköä varten valittiin Ma-

terial-UI-kirjasto, jonka valmiita käyttöliittymäkomponentteja pystyttiin helposti 

hyödyntämään. Opinnäytetyössäni esittelen myös niitä peruspilareita, joiden 

avulla sivustonmuokkaussovellus rakennetaan.  

Sivustonmuokkaussovelluksen perusideana on sen lohkorakenteinen koko-

naisuus. Käytännössä lähdin siis rakentamaan muokkausta varten erilaisia loh-

koja, kuten kuva- ja tekstilohkoja. Tekstinmuokkausta varten oli tavoitteena ke-

hittää muutama perustoiminto, kuten tekstin koon ja värin säätely. Kuvanmuok-

kausta varten tarkoituksena oli kehittää lohko, johon kuva on mahdollista tuoda 

tai raahata ja jossa kuvaa voidaan muokata haluttuun kokoon. Sivustoa varten oli 

tarkoituksena kehittää rakenne, jossa lohkoja voi sijoittaa useamman yhdelle si-

vulle. Tämän toteutukseksi täytyi kehittää menetelmä jakaa lohko kahteen vie-

rekkäiseen lohkoon, sekä mahdollisuus lisätä lohkoja allekkain tahdottu määrä. 

Näiden perusominaisuuksien avulla sivuista pystyisi tekemään selkeitä ja toimi-

via.  
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2 Perusteet 

 

 

2.1 Web-ohjelmointi 

Web-ohjelmointi on verkkosivujen rakentamista ja niiden ylläpitoa. Web-ohjel-

moinnilla voidaan tarkoittaa internetiä (World Wide Web) varten kehitettävien net-

tisivustojen lisäksi myös esimerkiksi intranetiä, eli yksityistä sisäverkkoa, yksin-

kertaista staattista tekstisivua tai internet-sovellusta. 

Verkkosivut ovat erityyppisiä internetissä julkaistuja tekstidokumentteja, jotka si-

jaitsevat palvelinkoneella. Palvelinkoneelta käyttäjät voivat hakea dokumentteja 

verkkoselaimella.  Verkkosivut voidaan jakaa kahteen ryhmään: staattisiin ja dy-

naamisiin, joiden luomisen HTML on tehokas merkintäkieli. (Suoranta 2013.)  

 

2.1.1 HTML 

HTML (HyperText Markup Language) on hypertekstin merkintäkieli, joka on ke-

hitetty 1990-luvun alkupuolella. Nykyään käytössä oleva versio HTML-kielestä on 

HTML5. HTML on yksinkertainen ja eniten käytetty työkalu verkkosivuston mää-

rittelemiseen ja sen rakenteen luomiseen. HTML-merkinnät mahdollistavat linki-

tyksen, eli yhteyden verkkosivujen välillä ja yksittäisen dokumentin sisällä. Näi-

den linkkien avulla dokumentin osille voidaan asettaa niiden merkitys, otsikot, 

kappaleet, valikot ja muut rakenteelliset osat. HTML ei kuitenkaan määritä doku-

mentin ulkoasua, vaan sen ohella käytetään yleisesti muita teknologioita kuvaile-

maan verkkosivun ulkonäköä ja käyttäytymistä. Yksi verkkosivun toiminnalli-

suutta määrittävä teknologia HTML-kielen rinnalle on JavaScript. Dokumentin ul-

koasua usein kuvataan CSS:n avulla. (Moraes n.d.) 

HTML-dokumentti sisältää vain tekstiä, joten sitä voidaan kirjoittaa millä tahansa 

tekstieditorilla. Muodostetut dokumentit tallennetaan päätteellä ”.html”. HTML-

merkintäkielen avulla tietokoneet ovat yhteydessä toisiinsa ja voivat näin kontrol-

loida sitä, miten tekstiä käsitellään ja miten sitä esitetään sivuston käyttäjälle.  
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2.1.2 CSS 

CSS, eli Cascading Style Sheets, on kieli, joka määrittelee HTML-merkintäkielellä 

kirjoitetun dokumentin ulkoasun. CSS säätelee, kuinka dokumentin sisältämät 

elementit pitäisi esittää dokumentin tarkastelijalle. CSS auttaa esimerkiksi mää-

rittelemään dokumentin esillepanon, fontit ja värimaailman. (Mozilla n.d.) 

 

 

2.1.3 Staattiset web-sivustot 

Staattiset web-sivustot ovat sivustoja, joiden sisältö pysyy samana, ellei sitä vaih-

deta palvelimelta. Jokaiselle sivuston käyttäjälle näkyy samanlainen sivusto. 

Staattisia verkkosivuja voidaan luoda HTML-merkintäkielen avulla, ja ne tallentu-

vat palvelimelle valmiissa muodossa HTML-tiedostoina. HTML määrittää millai-

nen verkkosivun rakenne on ja sisällön eri osia näytetään HTML:n elementtien 

avulla. Yleisin tapa julkaista staattisia sivustoja on oman palvelimen ostaminen 

tai vuokraaminen.  

Staattiset sivut ovat tyypillinen tapa rakentaa sivustoja, joissa sisältöä ja raken-

netta ei ole erotettu toisistaan. Sivuston jokaista sivua vastaa oma yksittäinen 

tiedosto, joka määrittää sivun sisällön ja sen rakenteen. Jos sivun sisältöä halu-

taan muuttaa, täytyy sivun koodi kirjoittaa uudelleen. Päivittäminen on kuitenkin 

työlästä, sillä päivitetty tiedosto täytyy poimia palvelimelta, muokata sitä ja pa-

lauttaa se takaisin palvelimelle. Muokkaamisen vaivalloisuus on johtanut siihen, 

että monet käyttäjät ovat siirtyneet dynaamisten sivustojen pariin, ja staattisia si-

vustoja on käytössä nykyään selkeästi vähemmän kuin ennen. (Lempinen n.d.) 

Staattisten sivujen hyvä puoli on se, että ne ovat palvelimille kevyttä käsiteltävää. 

Koska palvelimen ei tarvitse luoda sivua erikseen jokaisen sivupyynnön aikana, 

ne voivat vain lähettää sivun valmiina tiedostona sitä pyytäneelle käyttäjälle. 

Staattisia sivustoja on kuitenkin työlästä käyttää, jos niiden sisältöä halutaan 

muuttaa tai päivittää usein. Mitä enemmän sivuja sivustolla on, sitä vaivalloisem-

paa on päivittää niiden tietoja. 
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2.1.4 Dynaamiset web-sivustot 

Dynaamiset web-sivustot muodostetaan palvelimella joka kerta, kun sivustoa 

käyttävä asiakas lähettää sivupyynnön. Palvelimella ei ole valmista HTML-doku-

menttia, vaan dokumentti joudutaan luomaan joka pyynnöllä uudelleen. Yleensä 

dynaamiset toiminnot on toteutettu JavaScriptillä. Sivun sisältö voidaan hakea 

tietokannasta ja lisätä haluttuun kohtaan sivupohjaa. Käytännössä dynaamisten 

sivustojen rakenne ja sisältö on erotettu toisistaan, joten vain rakenteen luomi-

seen tarvitaan ohjelmointikokemusta. Sisältöä voidaan kehittää yksinkertaisesti 

jonkin tekstieditorin avulla. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena onkin luoda si-

vustonmuokkaussovellus, jonka avulla käyttäjä voi muokata sivustoa helposti il-

man ohjelmointikokemusta. (Suoranta 2013.) 

Dynaamisilla sivustoilla on monia hyviä puolia. Sivuston voi muodostaa useasta 

eri komponentista, jolloin sivuston sivujen yhteiset osat, kuten navigointipalkki ja 

alaosa, voidaan sijoittaa omaan tiedostoonsa. Kun sivujen yhteiset osuudet ovat 

samassa paikassa, niitä voidaan päivittää siitä sijainnista yhtä aikaa sen sijaan, 

että jokainen päivitettäisiin erikseen. Dynaamisten sivustojen haittana toisaalta 

on se, miten raskaita ne ovat palvelimille. Joskus sivuston toiminta voi muuttua 

hitaammaksi, koska palvelin rasittuu jokaisesta uudesta sivupyynnöstä.  

 

 

2.1.5 JavaScript 

JavaScript on komentosarjakieli, joka lisää sivulle dynaamista toiminnallisuutta. 

JavaScript on tulkittu kieli, joten se tarvitsee jonkin tulkin, eli ohjelman, joka suo-

rittaa JavaScriptillä annetut komennot. Yleisin käytetty ei-selainpohjainen tulkki 

on Node.js. Ohjelmointikielessä on olennaista kirjoitetun koodin uudelleen-

käytettävyys. Jotta samaa koodia ei tarvitsisi kirjoittaa uudelleen useaan koh-

taan, tehdään koodiin funktioita kokonaisuutta ja ohjelmointia helpottaakseen. 

(Mozilla n.d) 

JavaScript toimii sekä selaimella että palvelimella. Kaikki selaimet tukevat sen 

toimintaa ja mahdollistavat sen toiminnan. JavaScript mahdollistaa verkkosivun 

sisällön päivittämisen, kuvien animoinnin, multimedian hallinnan sekä monia 

muita sivuston toimintaan vaikuttavia tekijöitä. (JavaScript 2020.) 
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2.1.6 Node.js 

Node.js on avoimen lähdekoodin JavaScript ajoympäristö. Node.js suorittaa ja 

ylläpitää JavaScript-sovelluksen komentoja suoraan palvelimella. Node.js mah-

dollistaa usean palvelimelle tulevan pyynnön suorittamisen samaan aikaan. (Pa-

tel 2018.) 

 

 

2.1.7 Npm 

Npm (Node package manager) on Node.js:n paketinhallintasovellus. Npm ylläpi-

tää JavaScript-kirjastoja ja niiden riippuvuuksia toisiinsa. Sillä voi ladata valmiita 

kirjastoja suoraan tehtävään JavaScript-sovellukseen. Npm luo kirjastoista Node- 

moduuleja, jotka ovat valmiita, uudelleenkäytettäviä koodin osia. (Patel 2018.) 

 

 

2.2 Tietokanta 

Tietokanta on järjestetty, tietokoneen tallentama informaation kokoelma. Tieto-

kannat ovat määrättyä tarkoitusta varten rakennettuja tiedostokokoelmia, joista 

on mahdollista hakea haluttuja yksittäisiä tietoja tai tietoryppäitä, joita voidaan 

tarvittaessa muokata ja päivittää. Tietokantoja ovat esimerkiksi nettisivustojen 

käyttäjätunnukset ja salasanat sekä lentoyhtiöiden lentoaikataulut ja varaustilan-

teet. (Britannica n.d.) 

Tietokannat rakennetaan taulukoiden avulla. Taulukoiden avulla määritellään tal-

lennettavan tiedon käsitteet, joiden ominaisuudet sijoitetaan taulukossa omiin sa-

rakkeisiinsa. Yksi taulukon rivi vastaa yhden käsitteen ilmentymää, joka yksilöi-

dään määritellyn avaimen avulla.  

Monien tietokantojen haasteena on niiden sisältämän tiedon valtava määrä. 

Usein tietokantoja käyttää samanaikaisesti monet ihmiset, jotka tekevät hakuja ja 

muutoksia tietokannan sisältämään informaatioon. Tietokanta täytyy rakentaa 

tarpeeksi tehokkaaksi, jotta tietoon pääsee helposti käsiksi ja jotta tietokanta ei 

ylikuormittuisi samanaikaisesta toiminnasta ja tiedon määrästä.  
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3 SOVELLUKSEN TEKNOLOGIAT  

 

 

3.1 React 

React (myös React.js tai ReactJS) on avoimen lähdekoodin dynaaminen komen-

tosarjakieli, joka toimii web-ympäristössä. React siis tulkataan koodia ajaessa 

sen sijaan, että se tulkattaisiin ennen koodin ajoa. React on Netscapen kehittämä 

JavaScript-kirjasto, jota ylläpitää Facebook sekä avoimen lähdekoodin yhteisöt 

ja yritykset. Sitä käytetään interaktiivisien käyttöliittymien rakentamiseen, esimer-

kiksi web-ohjelmoinnin ja pelikehityksen perustaksi. (React n.d.) 

React on rakennettu komponenteista, jotka jakavat käyttöliittymän itsenäisiin ja 

uudelleenkäytettäviin koodin osiin. React vaatii oheensa muita JavaScriptin kir-

jastoja muun muassa reititystä varten. React kuitenkin pystyy itse päivittämään 

ja hahmontamaan oikeat komponentit datan muuttuessa. Reactin automaattinen 

koodintestaus ja tiedostorakenne tekevät koodista ennustettavamman sekä aut-

tavat helpommin etsimään ja korjaamaan koodin virheitä.  

 

3.2 Next.js 

Next.js on Vercelin kehittämä avoimen lähdekoodin ohjelmistokehys, ja se luo 

web-sovelluksia käyttäen React-kirjastoa. Ensimmäinen versio Next.js-kirjas-

tosta julkaistiin 2016, jolloin sen kaikki ominaisuudet oli kirjoitettu JavaScriptillä ja 

se oli suunniteltu helposti lähestyttäväksi sekä toiminnoiltaan ohjelmoijaystäväl-

liseksi. Myöhempien versioiden mukana tuli tehokkaita päivityksiä ja lisäyksiä, 

joita oli mukana kehittämässä Vercelin lisäksi myös avoimen lähdekoodin yhtei-

söt.  Kehityksen myötä Next.js alkoi tukea JavaScriptin lisäksi TypeScriptiä. 

Next.js on käytössä monilla tunnetuilla firmoilla, kuten Netflixillä ja Ticketmaste-

rilla. (Next n.d.) 

Alkuun pääsee parilla komennolla (kuva 1), ja sovelluksen näkee heti selaimessa 

toiminnassa. Next.js-dokumentaatiota lukemalla ja aloitusosiota seuraamalla 

pääsee jo pitkälle.  
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Kuva 1. Näkymä komentorivillä Next.js projektin luomisen jälkeen 

Next.js on optimoitu erityisesti tuotantoon, ja se sisältää muutosten jälkeisen au-

tomaattisen tallennuksen ja tiedostojen pakkauksen. Sovellus osaa automaatti-

sesti reitittää sivut pages-kansion tiedostonimien perusteella ja kykenee luomaan 

staattisesti generoituja sivuja. Tämän vuoksi samojen komponenttien uudelleen-

kutsumisia on vähemmän ja toiminta on nopeampaa. Myös päivitys on nopeaa ja 

tehokasta. Kun ohjelmoija tallentaa tekemänsä muutokset, ne tulevat välittömästi 

esiin luodussa sovelluksessa.  

Kehittäjän näkökulmasta sovelluksen hienoin ominaisuus on sisäänrakennettu 

virheentunnistus. Next.js ilmoittaa koodin kirjoittajalle selaimessa ja komentori-

villä koodissa olevista virheistä ja kertoo, mistä ne johtuvat (kuva 2). Sovellus 

toimii normaalisti heti, kun tarvittavat korjaukset on tehty ja tallennettu.  

 

 

 

Kuva 2. Virheilmoitus 
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3.3 Yarn 

 

Yarn on Facebookin, Googlen, Exponentin ja Tilden rakentama paketinhallinta-

sovellus. Sen toimintaperiaate on sama kuin npm-sovelluksella. Yarn kehitettiin 

ratkaisemaan ongelmat, mitä npm sisälsi. Näitä ongelmia oli npm-sovelluksen 

hitaus ja sen turvallisuusongelmat, jotka ilmenivät npm:n hyväksyessä koodin 

suorittamisen asentamisen aikana. (Severien 2016.) 

Yarn-sovelluksella on mahdollista ladata useita paketteja samaan aikaan. Se pi-

tää kaikista pakettien versioista tarkasti kirjaa. Kun ohjelmoija käyttää Yarnia teh-

dessään omaa sovellustaan, hän voi asentaa sovelluksensa toiselle laitteelle ja 

olla varma siitä, että asennuksen mukana tulee täsmälleen samat versiot käy-

tössä olevista paketeista.  

 

 

3.4 Material-UI 

Ensimmäinen versio Material-UI-kirjastosta julkaistiin vuonna 2014 pian Reactin 

ilmestymisen jälkeen. Next.js-sovelluksen tavoin myös Material-UI on avoimen 

lähdekoodin projekti. Material-UI on kirjasto, joka tarjoaa ohjelmoijille valmiita 

React-komponentteja. Komponenttien avulla on mahdollista määritellä tehtävän 

sovelluksen ulkoasu. Material-UI-kirjaston perustana on Googlen Material Desig-

nin määritelmään käyttöliittymän ulkonäöstä. Kirjasto sisältää myös Googlen 

standardisoimat ikonit, jotka ovat tuttuja esimerkiksi Android-käyttöjärjestel-

mästä. (Code Realm 2018.) 

Material-UI mahdollistaa ajon aikana luodut dynaamiset teemat, joita voi halutes-

saan muokata.  Material-UI-kirjaston käyttämä koodin jakaminen lyhentää lataus-

aikoja tehokkaasti.  Material-UI:n käyttö on helppoa ja selkeää. Laaja valikoima 

käyttöliittymäkomponentteja auttaa ohjelmoijaa rakentamaan haluamansa ulko-

asun ilman, että hän joutuu tekemään monimutkaisia toteutuksia sen eteen. Toi-

mivuutensa ansiosta Material-UI on käytössä myös monilla nimekkäillä yrityksillä, 

kuten Spotifylla ja Amazonilla. (Material-UI n.d.) 
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4 KÄYTTÖLIITTYMÄ 

 

 

4.1 Tavoitteet ja vaatimukset 

Lähtökohtaisesti tavoitteena oli luoda helppokäyttöinen sivustonmuokkaussovel-

lus, eli käyttöliittymä, joka soveltuu web-sivuston sisällön muokkaamiseen. Käyt-

töliittymän ominaisuuksien suunnittelussa oli olennaista, että loppukäyttäjän ei 

tarvitse osata ohjelmoida. Sen toimintoja pystyisi siis käyttämään ihminen, jolla 

ei ole mitään ennakkotietoja aiheesta. Käyttöliittymä suunnitellaan yksinker-

taiseksi, joten loppukäyttäjällä ei pitäisi olla mahdollista tehdä kriittisiä virheitä toi-

mintoja käyttäessään. Mahdollisia virheitä olisivat virheellinen syöte tai tiedosto-

muoto, syntaksivirheet, asettelu- ja muotoiluongelmat sekä sovelluksen kaatumi-

seen johtavat virheet. Tällaisten virheiden estäminen pitää huolen siitä, että tai-

tamatonkaan käyttäjä ei vahingoita tehtyä sovellusta. 

 

 

4.2 Toiminta 

Sivustonmuokkaussovellus on lohkorakenteinen, toisin sanoen se rakentuu 

useista eri palasista (kuvio 1). Tällainen rakenne estää käyttäjän tekemät virheet 

tekstin ja kuvien asettelussa sekä niiden syöttämisessä. Sovelluksessa haluttu 

toiminto valitaan lisäysnäppäimellä (kuva 3), jonka avulla käyttäjä voi valita so-

velluksen kahdesta sisältölohkosta. Vaihtoehtoina ovat teksti- ja kuvalohkot. Ha-

lutessaan lohko voidaan myös jakaa kahteen omaan lohkoonsa, joissa on samat 

sisältövaihtoehdot.  Sivustonmuokkaussovellus skaalautuu hyvin eri kokoisille 

näytöille ja toimii myös puhelimella. 
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Kuvio 1. Lohkorakenne 

 

 

Kuva 3. Lisäyspainikkeet 

 

Lohkon oikeaan yläkulmaan ilmestyy poistonäppäin, kun kyseinen lohko on valit-

tuna tai kun osoitin on lohkon päällä. Poistonäppäimen avulla voi poistaa kysei-

sen lohkon ilman, että muut lohkot poistuvat. Jaetussa näkymässä voidaan toisen 

lohkon sisältö vaihtaa vasemmanpuoleisella poistonäppäimellä, jolloin käyttäjä 

voi valita uudelleen haluamansa sisällön (kuva 6). 
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4.2.1 Tekstilohko 

Tekstilohko (kuva 4) on toiminnoiltaan yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Se si-

sältää mahdollisuuden muokata tekstin kokoa, tasausta ja väriä. Tekstin koko 

vaihtoehdot on ennalta määrätty eikä niitä pysty käyttäjä muuttamaan. Kun toi-

minnoksi on valittu tekstilohko, aukeaa tekstinmuokkaus, jonka yläosassa näkyy, 

miltä lisättävä teksti tulee näyttämään sivulla. Alapuolella on tekstinsyöttökenttä, 

jossa käyttäjä voi tehdä muokkausvalintansa. Tekstin tallentamisen jälkeen loh-

kon muokkaus menee piiloon. Muokkauksen saa kuitenkin jälleen näkyviin pai-

namalla tekstiä. 

 

 

 

Kuva 4. Tekstilohko 

 

 

4.2.2 Kuvalohko 

Kuvalohkossa (kuva 5) on mahdollista lisätä sivustolle kuvia joko raahaamalla tai 

painamalla kuvanlisäyspainiketta. Kuvan valinnan jälkeen voidaan sen kokoa 

muuttaa säädetyissä rajoissa. Kuvan voi myös vaihtaa tai poistaa painikkeiden 

avulla. 
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Kuva 5. Kuvalohko 

 

 

4.2.3 Jakolohko 

Jakolohko (kuva 6) jakaa osion kahteen osaan. Molempiin osioihin on mahdollista 

muodostaa tekstiä tai lisätä kuva (kuva 7). Seuraava osio tulee alemmas yletty-

vän puoliskon alapuolelle. 

 

 

 

Kuva 6. Jakolohko 

 

 

 

Kuva 7. Jakolohko, jossa on tekstilohko vasemmalla ja kuvalohko oikealla 
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4.3 Esimerkki sovelluksen sisällöstä 

Sivustonmuokkaussovelluksen sisältöesimerkin on tarkoitus näyttää muokkaus-

näkymä, kun sivu on jaettu viiteen lohkoon. Ylin lohko sisältää otsikon. Otsikon 

alle lisätään oikealle puolelle kuvalohko ja vasemmalle puolelle tekstilohko. Toi-

mintapainikkeesta valitaan ensin palstan kahtiajako, minkä jälkeen valitaan oi-

kean palstan painikkeesta kuvalohkon lisäys. Haluttu kuva voidaan raahata loh-

koon. Kuvassa 8 voidaan nähdä tilanne tämän toimenpiteen jälkeen. Kuvasta 

voidaan nähdä myös kuvanmuokkaustyökalut, jotka sisältävät kuvan koon muok-

kaamisen ja sen tallentamisen. Tallennetun kuvan oikealla puolen ylhäällä oleva 

roskakori poistaa kyseisen kuvalohkon sekä sen vierellä olevan tekstilohkon.  

 

 

 

Kuva 8. Sovelluksen toimintojen esittely 

 

Vasemmanpuoleinen lohko on asetettu esimerkkikuvassa (kuva 8) tekstilohkoksi. 

Tekstilohkon vasemmassa ylänurkassa olevalla roskakorilla voi muuttaa tämän 
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valinnan poistamalla tekstilohkon, jolloin käyttäjä voi valita uudelleen, haluaako 

sijoittaa siihen kuvan vai tekstiä. Esimerkissä on kirjoitettu valkoisella tekstiä ja 

tasattu se lohkon oikeaan reunaan. Sekä roskakori että tekstinmuokkausmahdol-

lisuus ovat esillä, sillä hiiren osoitin on asetettu kirjoitetun tekstin päälle.  

Kuva- ja tekstilohkojen alapuolelle on lisätty esimerkissä (kuva 8) kaksi uutta loh-

koa. Vasemmanpuoleinen lohko on tekstilohko, joka sisältää kaksi laatikkoa. 

Alempi laatikko on muokkauslaatikko, joka sisältää muokkausta varten olevat työ-

kalut. Ylempi laatikko on näkymä siitä, millainen teksti tulee tallennettuna ole-

maan, kun muokkauslaatikko on piilossa. Kuvan muokkauslaatikossa on asetettu 

tekstin väri punaiseksi, joten ylemmän laatikon sisällä esimerkkiteksti näkyy pu-

naisena halutussa koossa. Oikeanpuoleinen lohko vastaavasti sisältää kuvan li-

säämiseen tarvittavan laatikon, jonka päälle voi raahata halutun kuvan.  

Kuvan 8 näkymästä voidaan erottaa viisi muodostettua lohkoa. Kun lohkon muok-

kaus ei ole käynnissä, niiden muokkausvaihtoehdot katoavat näkyviltä, jolloin nä-

kymä on selkeä ja halutussa muodossa. Tästä esimerkkinä on otsikkolohko, 

jonka reunoja tai muokkausta ei ole esillä.  
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5 JATKOKEHITYS 

 

 

5.1 Editorin lisäominaisuudet 

Tekstilohkon ominaisuudet jäivät melko vähäisiksi tässä työssä. Jos tekstinmuok-

kaukselle on olennainen tarve sivustolla, ominaisuuksia olisi hyvä lisätä. Hyödyl-

lisiä työkaluja olisivat kursivointi, lihavointi ja linkit. Muokkausta voisi edistää 

myös mahdollisuus muokata tekstiä maalaamalla se, toisin sanoen vetämällä hii-

rellä tekstin yli, jolloin esille tulisi työkalurivistö, jolla maalattua tekstiä voisi muo-

kata haluamallaan tavalla. Tällä hetkellä tekstinmuokkaus tapahtuu eri laatikossa 

kuin mihin lopullinen teksti ilmestyy. Muokkauksesta voisi tehdä selkeämpää ja 

yhtenäisempää, jos tekstiä saisi muokattua samassa kohtaa, mihin se tulee jää-

määnkin.  

Editoriin voisi lisätä myös monia muita ominaisuuksia, jotka tekisivät käytöstä hel-

pompaa. Lohkojen keskinäisen järjestyksen muuttaminen olisi hyödyllinen omi-

naisuus. Joillakin sivustoilla esimerkiksi lista ja taulukko voisivat olla hyödyllisiä 

työkaluja. Yhteen lohkoon olisi hyvä saada lisättyä useampi kuva, jolloin voisi ke-

hittää niin sanotun kuvakarusellin.  

Jatkoa ajatellen olisi myös hyvä kehittää menetelmä uusien sivujen luomista var-

ten. Tämän ohella navigointipalkin muokkaaminen parantaisi sivujen käytettä-

vyyttä. Koska editori on kehitetty käytettäväksi sellaisella sivustolla, jonne käyt-

täjä päivittää itse tietoa yhteisön toiminnasta ja tapahtumista, monet tässä maini-

tuista ominaisuuksista ovat mahdollisia tulevia projekteja parantamaan sivuston 

käyttökokemusta.  

 

 

5.2 Toiminnallisuus 

Jotta sovellus voi toimia, se tarvitsee tietokannan. Tietokantaan tehdyt sisällöt 

täytyy tallentaa ja niiden perusteella luoda sivuston sisältö. Sivustonmuokkaus 

itsessään vaatii sivustolle kirjautumisjärjestelmän, jotta ulkopuoliset eivät pääse 

muokkaamaan sivuston sisältöä. Sivustonmuokkaussovellus voisi toimia esimer-

kiksi aliverkkotunnuksen takana. 
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Jos tietokannan luo, tarvitaan oma palvelin. Tämän lisäksi pitäisi kehittää tapa, 

millä tietokanta kommunikoisi sivustonmuokkaussovelluksen ja luodun web-si-

vuston kanssa. Tietokanta sisältäisi tiedot sivujen määrästä, niiden sisällöstä. 

Tietokantaan määriteltäisiin myös, mistä lohkoista sivut muodostuisivat ja mitä 

lohkot sisältäisivät. Muutokset tietokantaan tehtäisiin sivustonmuokkaussovelluk-

sen kautta, ja web-sivusto luotaisiin tietokannan sisältämän informaation avulla. 

Näiden toimintojen avulla päivitetty sisältö tulisi välittömästi näkyviin web-sivus-

tolle. 
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6 POHDINTA 

 

 

Työssä tarkoituksena oli tehdä toimiva ja helppokäyttöinen sivustonmuokkausso-

vellus hyödyntäen lohkorakennetta. Työn tein Next.js-kirjaston avulla. Tehty työ 

sisältää teksti- ja kuvalohkojen työkalut, sekä mahdollisuuden jakaa yksi lohko 

kahdeksi rinnakkaiseksi lohkoksi. Aihe rajautui työn tekemisen aikana, mutta ra-

jaaminen olisi kannattanut tehdä jo varhaisemmassa vaiheessa, sillä työ oli sel-

västi turhan laaja opinnäytetyöksi. Toiminnot kuitenkin ovat selkeät ja tarkoituk-

senmukaiset, joten rajaamisongelman ratkettua sovelluksen tarvittavat ominai-

suudet onnistuivat.  

Työn suunnittelussa ja sen etenemisvaiheissa ongelmaksi ilmestyi myös vähäi-

nen kokemus ohjelmointikielien ja -menetelmien kanssa. Vähäinen kokemus hi-

dasti sovelluksen kehittämistä ja teki monista vaiheista huomattavan monimut-

kaisia. Next.js-kirjasto oli kuitenkin helppo ottaa käyttöön huolimatta siitä, että sen 

käyttö on ollut aiemmin melko vähäistä. Next.js oli nopea ja se tunnisti virheitä 

tehokkaasti, joten sen käyttö oli miellyttävää. Olin tyytyväinen tämän kirjaston va-

lintaan, ja koen sen tehneen työskentelystä tehokasta.  

Sivustonmuokkaussovelluksessa olisi vielä paljon kehitettävää, jotta se olisi täy-

sin toimiva ratkaisu. Jatkokehitys on tarpeen sekä monien muokkausominaisuuk-

sien että tietokannan kehittämisen kanssa. Sovellus kuitenkin tässä vaiheessa 

täyttää kaikki perusvaatimukset ja toimii suunnitelmien mukaisesti. Se on yksin-

kertainen käyttää, eikä sen käyttäjä tarvitse lainkaan tietoa ohjelmoinnista.  
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