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Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Tasting Company Oy:lle logo sekä www-
sivut. Tasting Company on APH-Consulting Oy:n aputoiminimi. Viimeisen seitsemän vuoden 
aikana yritys on pääliiketoimintansa ohella harjoittanut toisentyyppistä liiketoimintaa, jonka 
osa-alueina ovat viiniin — ja toisinaan muihinkin juomiin — liittyvien tapahtumien järjestämi-
nen, viinikoulutus, viiniin liittyvä konsultointi ja viiniin liittyvien artikkelien kirjoittaminen. 
Tämän liiketoiminnan osuus yrityksen kokonaisliikevaihdosta on kasvanut niin suureksi, että se 
varasi vuonna 2006 oman aputoiminimen – Tasting Company - pelkästään viiniin liittyvää liike-
toimintaa varten. 
 
Tavoitteena oli rakentaa Tasting Company Oy:lle sivusto, jota yrityksen työntekijöiden on 
helppo ylläpitää itse selainliittymän avulla. Tästä syystä sivusto toteutettiin Joomla!-
julkaisujärjestelmällä. Työ koostui sivujen graafisen ilmeen, sivupohjan sekä käytettävyyden 
suunnittelusta sekä sivupohjan ja sivujen teknisestä toteutuksesta. 
 
Tasting Company Oy:n sivuston perustavoite on toimia yrityksen verkossa olevana näyteik-
kunana ja esitteenä, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta. Sivuston 
toinen keskeinen tavoite on markkinoida yrityksen palveluja sekä helpottaa yrityksen ja sen 
asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden välistä kommunikaatiota.  
 
Hankeorganisaatio on arvioinut työn tavoitteiden toteutuneen sivustolla. Tasting Company 
Oy:n sivuston visuaalisesta ilmeestä saatiin selkeä, mutta näyttävä. Tekstisisältö on humoris-
tisten elementtien ansiosta kepeää, mutta silti asiapitoista ja ymmärrettävää. Sivuston käyt-
töliittymän käytettävyys on johdonmukaista ja yksinkertaista. Opinnäytetyön voidaan katsoa 
kaiken kaikkiaan onnistuneen hyvin. 
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The objective of the operational thesis was to produce logo and web pages for Tasting Com-
pany Oy. Tasting Company is a trade name owned by APH-Consulting Oy. During the past sev-
en years the company has along with its main business, strategic consulting, offered various 
services related to wine and wine-tasting. The share of these services of the company's total 
net sales have grown so large that it reserved the year 2006 additional trade name - Tasting 
Company – for wine-related business purposes.  
 
The goal was to build Tasting Company Oy a website that could easily be maintained by the 
company's workers themselves. Because of this, the site was built by using  Joomla! content 
management system. The work consisted of creating the graphic appearance of the site, 
creating page templates as well as usability design and the final technical implementation of 
the page templates and the actual web pages. 
 
Tasting Company Oy’s web site's basic aim is to showcase the company in the internet and act 
as a virtual brochure, which provides timely information on the company and its activities. 
The site's second key objective is to market the company's services and to facilitate commu-
nication between the company and its customers and various partners. 
 
Project Organization has estimated that the goals of the work were met successfully. The web 
site's visual image is clear and yet impressive. Text content on the web site is light due to 
humorous elements, yet factual and understandable. The usability of the user interface is log-
ical and simple. Thesis can be considered as a whole, very successful. 
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1 Johdanto 

 

Työssäni suunnittelin ja toteutin www-sivuston Tasting Company Oy:lle avoimen lähdekoodin 

Joomla! – julkaisujärjestelmällä. Työhön kuului myös yrityksen logon suunnittelu. Tässä opin-

näytetyöraportissa tarkastelen avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiä yleisellä tasolla sekä 

kuvaan työn käytännön toteutusta sekä käytettyjä menetelmiä. 

 

Yritys toimii alalla, jossa mielikuvat ovat erittäin tärkeitä. Yrityksen tarjoamista tapahtuma-

palveluista pääosa on tasting-tilaisuuksia, joissa tilaisuuksiin osallistuvien ihmisten koulutus ja 

viihdyttäminen yhdistyvät (”infotainment”). Sivuston on annettava mielikuva kokemuksesta ja 

osaamisesta. Toisaalta sivujen on oltava humoristiset ja kepeät. Tarkoitus on esittää viini ja 

siihen liittyvä kulttuuri hauskana ja mielenkiintoisena asiana eikä vakavana ja vaikeana asiana. 

 

Oikean mielikuvan synnyttämiseksi, sivuston visuaalisella ilmeellä on olennainen merkitys. Si-

vupohjan suunnitteluun ja sivuston kuvamateriaalin tuottamiseen työssä käytettiin paljon ai-

kaa ja harkintaa. 

 

Työssäni olen käyttänyt lähdeaineistona painettua, osittain englanninkielistä kirjallisuutta se-

kä internetistä löytynyttä materiaalia. Suomenkielistä materiaalia julkaisujärjestelmistä – niin 

puhtaasti kaupallisista kuin avoimeen lähdekoodiinkin perustuvista – on varsin vähän saatava-

na, siksi pääosa lähteistäni on ollut englanninkielisiä. Kaikkia internetistä löytämiäni lähteitä 

olen tarkastellut kriittisesti, mikä käy ilmi myös opinnäytetyöraportin tekstistä.  

 

2 Tausta 

 

APH- Consulting on vuonna 1994 perustettu osakeyhtiö. APH-Consulting Oy:n pääasiallinen lii-

ketoiminta on pk-yrityksille suunnattu strategiakonsultointi. Yrityksen erityisosaamisalueena 

on liiketoiminnan tehostaminen informaatioteknologian avulla.  

 

Tasting Company on APH-Consulting Oy:n aputoiminimi. Tasting Company Oy:n liiketoiminnan 

osa-alueina ovat viiniin — ja toisinaan muihinkin juomiin — liittyvien tapahtumien järjestämi-

nen, viinikoulutus, viiniin liittyvä konsultointi ja viiniin liittyvien artikkelien kirjoittaminen.  

 

Tasting Company on järjestänyt kymmenen vuoden aikana yli 250 tasting-tilaisuutta, joissa 

osanottajien lukumäärä on vaihdellut muutamasta henkilöstä lähes sataan. 

 

Tasting Companyn asiakkaita ovat ensisijaisesti yritykset, jotka haluavat järjestää henkilöstöl-

leen tai omille asiakkailleen tilaisuuksia, joissa viini ja viinikulttuuri ovat keskeisessä roolissa. 

Asiakkaista pääosa on keskisuuria tai suuria yrityksiä, mutta joukossa on ollut joitakin kolmat-
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ta sektoria edustavia organisaatioitakin. Yrityksen palveluja ovat ostaneet mm. Nokia, Nordea, 

Ilmarinen, Elisa, Microsoft, Management Events, Svenska Handelshögskolan ja Helsingin kau-

punki. 

 

Tämän lisäksi yritys on tehnyt yhteistyötä muiden tapahtumajärjestäjäyritysten sekä alkoholin 

maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavien yritysten kanssa. Jälkimmäisille Tasting Com-

pany on myynyt konsultointi- ja sisällöntuotantopalveluja. Uudempaa asiakaskohderyhmää 

edustavat ravintolat, joille Tasting Company tarjoaa sekä viiniin liittyviä konsultointipalveluja 

(esim. viinilistan suunnittelua) että ohjelmapalveluja alihankintana.  

 

3 Lähtökohdat ja tavoite 

 

Yritys toimii alalla, jossa mielikuvat ovat erittäin tärkeitä. Yrityksen tarjoamista tapahtuma-

palveluista pääosa on tasting-tilaisuuksia, joissa koulutuksellinen ja viihteellinen toiminta yh-

distyvät (”infotainment”). Vastaavia tilaisuuksia järjestäviä yrityksiä on muitakin, minkä li-

säksi alkoholin maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavat yritykset järjestävät tasting-

tilaisuuksia markkinoidakseen ja myydäkseen omia tuotteitaan Alkolle sekä ravintoloille.  

 

Sivuston on annettava mielikuva kokemuksesta ja osaamisesta. Toisaalta sivujen on oltava 

myös humoristiset ja kepeät. Tarkoitus on esittää viini ja siihen liittyvä kulttuuri hauskana ja 

mielenkiintoisena asiana, eikä vakavana ja vaikeana asiana. Sivuston grafiikan tulee tukea tä-

tä tavoitetta ja samalla erottaa yritys muista vastaavia palveluja tarjoavista yrityksistä. 

 

Yrityksen sivuston perustavoite on toimia yrityksen verkossa olevana näyteikkunana ja esit-

teenä, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta. Sivuston toinen pää-

asiallinen tavoite on markkinoida yrityksen palveluja verkossa sekä helpottaa yrityksen ja sen 

asiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden välistä kommunikaatiota. 

 

Yrityksen toimintaan kuuluu osana myös viiniin liittyvän sisällön tuotanto erilaisiin medioihin. 

Internet-sivujen toissijaisena tavoitteena onkin jakaa tietoa viinistä ja siten olla esimerkkinä 

Tasting Companyn tuottaman sisällön tasosta. Tiedon jakamisen toisena, pitkäaikaisempana 

tavoitteena on rakentaa Tasting Companyn imagoa ja tehdä se tutuksi eri kohderyhmille. 
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Kuvio 1: Lähtökohdat ja tavoite 

 

4 Menetelmä 

 

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on pääasiassa käytetty konstruk-

tiivista tutkimusotetta. Konstruktiivisen tutkimusotteen keskeisenä piirteenä esiintyy tosielä-

män ongelmatilanteisiin keskittyminen jotka on tarpeen ratkaista. Tutkimusotteen tavoite on 

tuottaa innovatiivinen konstruktio, joka ratkaisee olemassa olevan ongelman. Konstruktiivisel-

la tutkimusotteella selvitettiin tässä työssä opinnäytetyön kohteena olevan verkkosivuston 

tarpeet ja vaatimusmäärittely. 

 

Vaatimusmäärittelyn pohjalta luotiin melko vapaamuotoinen projektikuvaus. Alla olevassa 

taulukossa on osa projektikuvausta. Taulukossa on nimetty projektin roolit, tuotokset ja niihin 

sidoksissa olevat toiminnot. 

 

Rooli Tuotos Toiminto 

Anniina Ekholm 
Domain-tila ja domain-nimi Tasting Compa-
ny Oy:lle 

Kustannustehokkaan domain-
tilan ja domain-nimen han-
kinta ulkomaiselta palve-
linyritykseltä. 

Anniina Ekholm Julkaisujärjestelmä 

Sopivan julkaisujärjestelmän 
valinta sivustolle tutustuen 
tarjolla oleviin avoimen läh-
dekoodin järjestelmiin. 

Anniina Ekholm Logon suunnittelu ja toteutus 
Yrityksen toimialaa tukevan 
logon suunnittelu ja toteutus 
soveltuvilla ohjelmistoilla. 

Anniina Ekholm 
(ja Petteri Harju-
la) 

Sivuston ulkoasun suunnittelu 

Yrityksen toimialaa tukevan 
sivuston ulkoasun suunnittelu 
soveltuvilla ohjelmilla ja tu-
tustuminen kilpailevien yri-

Tasting Company Oy:n 

logon ja sivuston 

suunnittelu sekä tek-

ninen toteutus. 

Kilpailija-analyysi 

Tasting Company Oy:n 

SWOT 

Verkkoviestinnän ylei-

set lainalaisuudet 

APH-Consulting Oy:n 

palveluliiketoimintaan 

liittyvät markkinoin-

nilliset ja viestinnälli-

set tavoitteet 

Tasting Com-

pany Oy:n 

tunnettavuu-

den parane-

minen 
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tysten sivuihin erilaisuuden 
takaamiseksi. 

Anniina Ekholm Sivupohjan toteutus 

Sivupohjan tekninen toteutus 
sivuston ulkoasu-
suunnitelman pohjalta verk-
koviestinnän lainalaisuuksia 
noudattaen. 

Anniina Ekholm 
ja Petteri Harjula 

Sivuston tekstisisältö  
Sivuston tekstisisällön suun-
nittelu ja toteutus. 

Anniina Ekholm Sivuston grafiikan suunnittelu 

Sivupohjasta irrallaan olevan 
sivuston muun grafiikan 
suunnittelu tekstisisältöön 
sopivaksi. 

Anniina Ekholm 
ja Petteri Harjula 

Sivuston grafiikan hankinta 

Sivustolla käytettävien valo-
kuvien ottaminen ja muun 
graafisen materiaalin hankin-
ta. 

Anniina Ekholm Sivuston grafiikan toteutus 
Grafiikan muokkaus sivustolla 
julkaistavaan muotoon sovel-
tuvilla ohjelmistoilla. 

Anniina Ekholm Sivuston tietoturva 

Sivuston tietoturvaa paranta-
vien toimenpiteiden toteutus 
Joomla!:n käytäntöjen mu-
kaan. 

Anniina Ekholm Ylläpitoliittymän opastus 
Ylläpitoliittymän käytön 
opastus loppukäyttäjälle  

Petteri Harjula Sivuston sisällön ylläpito 
Sivuston tekstisisällön ylläpi-
to sivuston julkaisun jälkeen. 

Petteri Harjula Sivuston tekninen ylläpito 

Joomla! – päivitykset, var-
muuskopioinnit yms. sivuston 
julkaisun jälkeen hallinta-
paneelin kautta. 

Petteri Harjula Sivustosta tiedottaminen 
Sivustosta tiedottaminen yh-
teistyökumppaneille sivuston 
julkaisun jälkeen. 

 

 

5 Sisällönhallinta ja julkaisujärjestelmät 

 

Sisällönhallinta on digitaalisessa muodossa olevan informaation mahdollisimman tarkoituk-

senmukaista hallintaa. Hallittava sisältö voi koostua yhdestä tai useammasta osasta kuten 

tekstistä, kuva-, video- tai äänitiedostoista, sähköpostiviesteistä tai muusta tallennetusta tai 

tallennettavissa olevasta informaatiosta. 

 

5.1 Sisällönhallintajärjestelmä vai julkaisujärjestelmä? 

 

Sisällönhallintajärjestelmä (engl. CMS, Content Management System) on yleisnimitys tietojär-

jestelmälle, jolla hoidetaan organisaation sisällönhallintaa. Sisällönhallintajärjestelmä-termiä 

käytetään suomessa vakiintuneesti synonyyminä julkaisujärjestelmän kanssa, vaikka web-

sisällönhallinta käsittää paljon muutakin kuin julkaisujen tuotantoa ja hallintaa. 
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Perttu Tolvasen mukaan alan kirjallisuudessa näillä kahdella termillä on toisistaan poikkeava 

merkitys. Internet-artikkelissaan (Julkaisujärjestelmät Suomessa, markkinakatsaus 2008) hän 

tiivistää näiden kahden termin eron seuraavasti: ” Lyhyesti voisi todeta, että mitä enemmän 

järjestelmässä on sisältöihin liittyviä hallintaominaisuuksia, niin sitä enemmän sitä voitaneen 

kutsua sisällönhallintajärjestelmäksi. Jos järjestelmän ominaisuudet muistuttavat vain hieman 

paranneltua versiota jostain kotisivujen päivitystyökalusta (kuten Kotisivukone tai Putteri), 

niin ollaan lähempänä julkaisujärjestelmätuotetta.” (Tolvanen 2008) 

 

Joomla! on hyvin monipuolinen ohjelma, jonka ylläpitoliittymässä on sisällön hallintaominai-

suuksia kattavasti. Perttu Tolvasen määrityksen pohjalta luokittelisin sen kuitenkin julkaisu-

järjestelmäksi. Suomenkielisellä Joomla!-sivustolla, www.joomlaportal.fi, järjestelmästä käy-

tetään myös termiä julkaisujärjestelmä, joten en aio työssäni poiketa tästä. 

 

5.2 Julkaisujärjestelmä helpottaa sivuston ylläpitoa 

 

Internet sisältää joukon erilaisia palveluita. WWW (World Wide Web) on sähköpostin jälkeen 

näistä palveluista tärkein ja käytetyin. Puhekielessä sanalla ”internet” tarkoitetaan samaa 

kuin ”web”, vaikka oikeasti web on vain osa internetiä. Internetin esimuoto ARPAnet, johon 

oli aluksi kytkeytyneenä neljä tietokonetta, syntyi jo vuonna 1969, mutta internetin varsinai-

sena syntymävuotena pidetään vuotta 1983, jolloin sen rakenteen perusosa TCP/IP-protokolla 

otettiin käyttöön. Tuolloin verkossa oli mukana 1000 tietokonetta. World Wide Web lanseerat-

tiin markkinoille 1993 ensimmäisen selain-ohjelman, Mosaicin myötä. Kaksi vuotta myöhem-

min internettiin oli kytkeytyneenä jo 6,6 miljoonaa tietokonetta. (Steinbock 1997, 27) 

 

Kirjassa Tietotekniikan Peruskirja www on kuvattu eräänlaiseksi internetin graafiseksi käyttö-

liittymäksi, hypertekstiin pohjautuvaksi informaatiojärjestelmäksi (Paananen 2000, 198). 

WWW:n syntyaikoina yksinkertaisemmankin sivun tekemiseksi oli opeteltava HTML (Hypertext 

Markup Language) -kieli (Rahmel 2007b, 3). HTML-kielellä rakennetaan edelleen useimmat 

www-sivut, vaikka kehittyneempiä julkaisukieliä on käytettävissä. HTML julkaisukieli koostuu si-

vun rakennetta kuvaavista elementeistä sekä niiden attribuuteista (Keränen, Lamber & Pentti-

nen 2003, 8). 

 

Ennen CMS-sovellusten maailmanlaajuista käyttöönottoa, www-sivustot rakennettiin yksittäi-

sistä sivuista. Yksittäisistä sivuista rakennettujen sivustojen ylläpito vaati paljon aikaa ja re-

sursseja, vaikka käytössä olisikin www-sivuston suunnittelua ja ylläpitoa helpottavia työkaluja, 

esimerkiksi Adobe Dreamweaver tai GoLive. Julkaisujärjestelmien myötä sivustojen ylläpidos-

ta on tullut yksinkertaisempaa ja kustannustehokkaampaa. Julkaisujärjestelmissä sivuston si-

sältö on erotettu tietokantaan erilleen sivuston ulkoasusta ja koodista (Rahmel 2007b, 3). 
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Julkaisujärjestelmät ovat tehneet mahdolliseksi sivuston ylläpidon ilman HTML-kielen tunte-

musta tai teknistä osaamista. Julkaisujärjestelmien ydin on sivupohjissa (engl. template), 

jotka määrittävät sivuston visuaalisen ulkoasun. Sivustolle voidaan lisätä sisältöä, tekstiä ja 

kuvia muuttamatta sivuston varsinaista ulkoasua tai teemaa (Rahmel 2007a, 3). 

 

5.3 Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmät 

 

Kaupallisten julkaisujärjestelmien rinnalle on syntynyt suuri joukko avoimen lähdekoodin jul-

kaisujärjestelmiä, joilla kaikilla on omat kannattajansa. Alan markkinakentässä avoimen läh-

dekoodin järjestelmät ovat entistä merkittävämmässä asemassa ja yhä useampi kaupallista 

julkaisujärjestelmää kauppaava yritys on ottanut tuotevalikoimiinsa myös avoimen lähdekoo-

din tuotteita. Avoimen ja suljetun koodin välinen raja-aita on muutamassa vuodessa selvästi 

madaltunut. (Tolvanen 2008)  

 

Lyhyessä ajassa on Suomeenkin ilmestynyt yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu pelkästään 

avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmien ympärille. Nämä yritykset toteuttavat kokonaiset 

sivustot avoimen lähdekoodin järjestelmällä. Tällöin yritys suunnittelee verkkopalvelun muo-

don ja graafisen ulkoasun sekä huolehtii näiden teknisestä toteutuksesta ja syöttää annetun 

sisällön sivuille. Usein pakettiin kuuluu myös järjestelmän ylläpitoliittymän koulutus loppu-

käyttäjälle. Tällaisia kokonaispaketteja tarjoavia yrityksiä ovat mm. Brain Alliance 

(www.brainalliance.com) Juha Niemi Design Oy (www.jnd.fi), Koodi Web Design 

(www.koodiwebdesign.com) ja IT Systems Finland (www.it-systems.fi). 

 

Kaiken kaikkiaan julkaisujärjestelmämarkkinat ovat Suomessa vielä lapsenkengissään -  oli ky-

se kaupallisista tai avoimen koodin julkaisujärjestelmistä - joten loppukäyttäjän tulee itse ol-

la hyvin perillä oman sisällön vaatimuksista (Tolvanen 2008). 

 

5.4 Joomla!, Drupal, WordPress vai jokin muu? 

 

Yksinkertaiseen kysymykseen, mikä on suosituin avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, ei 

löydy yksinkertaista vastausta. Ala on vielä nuori ja julkaisujärjestelmiä on kaiken kaikkiaan 

vertailtu vähän. Luotettaviksi luokiteltavia mittareita, joilla erilaisten järjestelmien vertailu 

onnistuisi, ei liene olemassa ainakaan vielä.  

 

Kaikille järjestelmille löytyy omat tukijansa ja osaajansa, mutta on vaikea sanoa, mikä avoi-

men lähdekoodin julkaisujärjestelmistä on muodissa parin vuoden kuluttua. (Tolvanen 2008) 

Jonkinlaista suuntaa antavaa tietoa löytyy alan kilpailuista ja erilaisista selvityksistä, joista 

alla on esitelty kaksi esimerkkiä.  
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Packt Publishing Ltd, tietotekniikka-alan kirjallisuutta kustantava kustannusyhtiö palkitsee 

vuosittain suosituimpia avoimeen lähdekoodiin perustuvia julkaisujärjestelmiä The Open 

Source CMS Award -palkinnoilla. Palkintojen saajat valitaan pääasiassa internetin käyttäjien 

antamilla äänillä. Ensimmäisessä vaiheessa kenellä tahansa internetin käyttäjällä on mahdolli-

suus antaa ääni omasta mielestään parhaalle järjestelmälle. Eniten ääniä saaneista järjestel-

mistä viisi pääsee toiselle kierrokselle, jolla virallinen tuomaristo laittaa valitut järjestelmät 

tiettyjen ominaisuuksien mukaan paremmuusjärjestykseen. Arvioitavia ominaisuuksia ovat 

järjestelmän suorituskyky, käytettävyys, esteettömyys, konfiguroinnin ja muokkauksen help-

pous, skaalatutuvuus sekä turvallisuus (Packt Publishing Ltd 2008a). 

 

Ensimmäisen kerran palkinnot jaettiin vuonna 2006. Vuosina 2006–2008 Joomla! ja Drupal ovat 

taistelleet tasaisesti kilpailun kokonaisvoitosta (Packt Publishing Ltd 2008). Nämä kaksi järjes-

telmää myös Perttu Tolvanen arvioi tämän hetken ”muodikkaimmiksi” (Tolvanen 2008). 

 

Tutkitumpaa tietoa saa water&stone-nimisen alan yrityksen vuonna 2008 tekemästä selvityk-

sestä Open Source CMS Market Share. Sen mukaan kolme suosituinta ja vahvinta järjestelmää 

markkinoilla ovat Joomla! Drupal ja WordPress. (Shreves 2008) Tutkimus on toistaiseksi ainoa 

laatuaan. Siinä käytetyt tutkimusmenetelmät ovat järjestelmällisesti laadittuja ja kattavasti 

raportoitu, mutta niiden tieteellisestä painoarvosta voidaan olla montaa mieltä. 

 

Tulosta tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että selvityksen tehneen yrityksen toimialaan kuuluu 

www-sivustojen suunnittelu ja toteutus avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmille. Tutki-

muksessa suosituimmiksi nousseet järjestelmät ovat samoja, joita yritys itse hyödyntää liike-

toiminnassaan (water&stone). Vaikka tätä voidaan pitää vain sattumana, on tutkimuksen tu-

lokseen syytä suhtautua kriittisesti. 

 

6 Joomla! 

 

Työhön käytettävissä olevien rahallisten resurssien vuoksi, oli alusta asti selvää, että 

www.tastingcompany.com toteutetaan jollain avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä. 

Rahalliset resurssit eivät olisi riittäneet laajoihin kaupallisiin tuotteisiin. Toisaalta sellaisen 

hankinnalle ei nähty myöskään tarvetta, koska suurin osa avoimeen lähdekoodiin perustuvista 

järjestelmistä sisältää kaikki ne ominaisuudet, jotka olivat hankeorganisaatiolle tarpeellisia.  

 

Joomla!:n valinta hankeorganisaation www-sivuston julkaisujärjestelmäksi ei ollut itsestään 

selvä. Joomla! sisältää useita erilaisia ominaisuuksia, joiden ansiosta katsoin tämän avoimeen 

lähdekoodiin perustuvan julkaisujärjestelmän soveltuvan parhaiten tähän työhön. Yksi Joom-

la!:n vahvuuksista on sen muunneltavuus. Joomla!:n tekniikkaa ei pyritä rakentamaan sellai-
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seksi, että se sellaisenaan sopii kaikille sivustoille. Sen sijaan se tarjoaa tekniikan, jota voi-

daan muunnella hyvinkin erilaisten käyttäjien tarpeisiin sopivaksi (Rahmel 2007b, 3). 

 

Joomla!:n tarjoamista useista mahdollisuuksista huolimatta järjestelmän ylläpitoliittymä on 

pystytty pitämään hallittavuudeltaan yksinkertaisena. Henkilö, joka ei ole ennen ylläpitänyt 

kokonaista internet-sivustoa, pystyy hallitsemaan sivun tärkeimmät ylläpitotoimet lyhyellä 

opiskelulla. Helppokäyttöinen ylläpitoliittymä oli korkealla opinnäytetyön hankeorganisaation 

vaatimuslistalla. 

 

Valintaan vaikutti myös Joomla!:n tämänhetkinen suosio. Joomla!:lla on rakennettu useita 

erilaisten julkisyhteisöjen, yritysten, kaupallisten ja ei-kaupallisten organisaatioiden sivustoja 

ja se on yksi tämän hetken käytetyimmistä avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmistä. Tämä 

varmistaa sen, että Joomla!:n kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa, mikä edesauttaa takaa-

maan Tasting Company Oy:n verkkosivustolle pitkän elinkaaren. 

 

6.1 Joomla! ennen ja nyt 

 

Vuonna 2001 australialainen yritys Miro Corporation julkaisi julkaisujärjestelmän nimeltä 

Mambo. (Graf 2006, 6) Kyseinen yritys on sittemmin saanut uuden brändin myötä myös uuden 

nimen: Rice Studios. Julkistamisensa aikoihin Mambo oli yksi kehittyneimmistä avoimen läh-

dekoodin julkaisujärjestelmistä. Mambo saavutti maailmanlaajuista julkisuutta, jonka myötä 

sen ympärille syntyi liiketoimintaa, joka hyötyi Mambosta myymällä siihen maksullisia liitän-

näisiä ja sivupohjia (Rahmel 2007b, 3). Vuonna 2002, vain vuosi Mambon julkistamisen jälkeen 

Miro jakoi sen kahdeksi erilliseksi versioksi: kaupalliseksi ja avoimen lähdekoodin versioksi. 

Kaupallinen versio sai nimen Mambo CMS ja avoimen lähdekoodin versio nimen Mambo Open 

Source (MOS) (Graf 2006, 6). 

 

Vuonna 2005 perustettiin Miro Mambo -säätiö, jonka tarkoitus oli turvata Mambon olemassaolo 

ja kehitys. Avoimen lähdekoodin version kehittäjien ja Mambo-säätiön välille syntyi erimieli-

syyksiä, jotka ratkaisemattomina lopulta johtivat siihen, että kehittäjätiimi irtisanoi itsensä 

Mambo-projektista. Kehittäjätiimi ilmoitti Mambon sivuilla julkaistussa viestissään, että hei-

dän mielestään kehittäjien taitojen ja käyttäjien tarpeiden tulisi ohjata Mambon kehitystä. 

Tiimi ilmoitti olevansa tyytymätön siihen, että säätiön perustamisen myötä Mambon kehitys-

asioissa lopullinen päätäntävalta siirtyi Mirolle. Tiimin mielestä tämä teki yhteistyön heidän ja 

säätiön välillä mahdottomaksi (Eddie 2005).  

 

Erottuaan Mambo-projektista kehittäjätiimi aloitti oman julkaisujärjestelmänsä kehittämisen. 

Tämän kehitystyön tuloksena syntyi Joomla!. Ensimmäinen Joomla!, vuoden 2005 lopussa jul-
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kaistu versio 1.0 oli pohjimmiltaan vielä hyvin pitkälle Mambon kaltainen, vaikka käyttöliitty-

mää ja ylläpito-osiota oli modernisoitu ja virtaviivaistettu (Rahmel 2007, 3). 

 

Tällä hetkellä uusin versio Joomla!:sta on 1.5.10 ja seuraavan sukupolven Joomla! 1.6 julkais-

taan näillä näkymin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä (Eddie 2009). Ensimmäisen version 

ja nyt saatavilla olevan version välillä tapahtunut kehitys on huomattava. Joomla!:n koko ark-

kitehtuuri on rakennettu uudelleen oliopohjaiseen PHP-kehykseen (Rahmel 2007b, 7). Ylläpi-

toliittymä on entistä yksinkertaisempi ja on käytettävissä useilla eri kielillä, myös suomeksi. 

Toiminnallisista parannuksista tärkeimmät ovat hakukoneystävälliset URL-osoitteet (engl. SEO, 

search engine optimization), joiden hallinta onnistuu sivuston asetusten kautta (Riihimäki & 

Suominen 2008). 

 

Tulevaisuutta on avoimeen lähdekoodiin perustuvien julkaisujärjestelmien kohdalla vaikea 

luotettavasti arvioida, mutta olemassa olevan tiedon perusteella, ainakin Joomla!:n tulevai-

suutta voidaan pitää valoisana. Joomla! on lyhyessä ajassa saavuttanut maailmanlaajuisesti 

sekä kehittäjien että käyttäjien suosion. Vuonna 2007 julkaistussa kirjassa ”Beginning Joom-

la!”, kirjan kirjoittaja Dan Rahmel kertoo Joomla!:lla olevan 65 000 rekisteröitynyttä kehittä-

jää, kaksi ja puoli miljoonaa käyttäjää sekä lukematon määrä sivustoja, jotka on rakennettu 

sillä. Kirjan julkaisemisen jälkeen kehittäjien ja Joomla!:an pohjautuvien sivustojen määrän 

voidaan olettaa kasvaneen entisestään. 

 

6.2 Joomla!:n asennus 

 

Ennen Joomla!:n asennusta tulee varmistaa, että palvelin, jolle se asennetaan täyttää Joom-

la!:n asettamat vähimmäisvaatimukset: 

• PHP 4.3.x tai uudempi sekä MySQL-, XML- ja Zlib- tuki 

• MySQL 3.23.x tai uudempi 

• Apache 1.13.19 tai uudempi (Joomla! on optimoitu Apachelle, mutta toimii 

myös Microsoft IIS:llä) 

 

Joomla!:n asennus koostuu tiedostojen kopioinnista ja tietokannan luomisesta. Kun tietokanta 

on valmis, Joomla! kirjoittaa itse tarvitsemansa taulut tietokantaan. Joomla! voidaan asentaa 

manuaalisesti tai verkkopalvelun tarjoajan ohjauspaneelin asennustoiminnon kautta, mikäli 

verkkopalvelu sisältää tämän toiminnon.  

 

Tasting Company Oy:n sivustojen verkkopalvelujen tarjoajaksi valittiin LinkSky monipuolisten 

palvelujen ja kustannustehokkaan hinnan vuoksi. LinkSky on Yhdysvaltalainen Web-hotelli, jo-

ka tarjoaa domain-tilaa ja domain-nimiä. Yritys sijaitsee Pohjois-Kaliforniassa ja tarjoaa pal-

veluitaan pääosin internetin välityksellä. Verkkopalvelun tarjoajan toimesta kaikki tarvittavat 



16 

palvelinohjelmistot, mukaan lukien PHP ja MySQL olivat valmiiksi palvelimelle asennettuja ja 

käyttövalmiita.  

 

LinkSkyn ohjauspaneeliin on integroitu Fantastico Deluxe skripti-kirjasto ja asennusohjelma, 

jonka avulla voi asentaa erilaisia web-sovelluksia helposti ja nopeasti. Fantasticon avulla 

myös Joomla!:n konfigurointi ja versiopäivitys onnistuvat verkkopalvelun tarjoajan ohjauspa-

neelin kautta. Joomla! asennettiin sivustolle käyttäen Fantasticon asennusohjelmaa, joten en 

paneudu tässä työssä tarkemmin Joomla!:n manuaaliseen asennukseen. Manuaalisesta asen-

nuksesta on saatavilla kattavasti lähdeaineistoa toisaalta, joten asennuksen läpikäynti ei toisi 

myöskään lisäarvoa työlleni. 

 

6.3 Joomla!:n toiminta 

 

Joomla!:n toiminta perustuu PHP-skriptikielen ja MySQL-tietokannan yhteiskäyttöön. Järjes-

telmän toiminnallisuus on PHP-tiedostoissa, sisältö pääosin tietokannassa ja palvelimella si-

jaitsevissa mediatiedostoissa, kuten kuvissa. 

 

Joomla!:ssa prosessi lähtee käyntiin kun selainohjelma lähettää web-palvelimelle pyynnön 

web-sivusta, esim. http://www.tastingcompany.com. Pyynnön johdosta osa Joomla!:sta la-

tautuu web-palvelimelle ja PHP-moottori aloittaa pyynnön käsittelyn. Joomla! käsittelee 

pyynnön ja päättelee, mitä sisältöä pyydetään. Tämän jälkeen Joomla! avaa tietokantayhtey-

den ja pyytää pyydettyä sisältöä tietokannasta. 

 

Sisällön haun jälkeen Joomla! muotoilee pyydetyn sisällön (”artikkelin”) käyttäen käytössä 

olevan sivupohjan tyyliä ja lähettää sen selaimelle HTML-muotoisena (Rahmel 2007a, 8). 

 

 

 

Kuva 2: Joomla!:n toimintaperiaate 
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6.4 Joomla!:n rakenne 

 

Julkaisujärjestelmien erilaiset toiminnallisuudet voidaan jakaa useisiin kategorioihin. Tässä 

kappaleessa on lyhyesti käyty läpi kategoriat, jotka yhdessä muodostavat Joomla!:n raken-

teen. 

 

6.4.1 Julkinen liittymä ja ylläpitoliittymä 

 

Julkinen liittymä on verkkosivusto, jonka rekisteröitymättömät ja/tai rekisteröityneet sivulla 

kävijät näkevät. Ylläpitoliittymä sisältää verkkosivuston ylläpitotason. Sivuston konfigurointi, 

ylläpito, tunnusten luonti ja sisällön muokkaus sekä uuden sisällön lisääminen tehdään ylläpi-

toliittymän kautta. Ylläpitoliittymällä on oma URL:nsa (Uniform Resource Locator) ja liitty-

mään pääsee kirjautumaan ainoastaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

 

Selvyyden vuoksi olen liittänyt oheen kuvat sekä julkisen liittymän että ylläpitoliittymän en-

simmäisistä sivuista. 

 

 

 

Kuva 3: Julkinen liittymä 
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Kuva 4: Joomla!:n ylläpitoliittymä 

 

6.4.2 Konfigurointi asetukset 

 

Koko verkkosivuston asetukset on määritelty konfigurointiasetusten avulla. Nämä asetukset 

sisältävät mm. selainikkunan otsikkotekstin, sivuston metakuvauksen, metatiedostojen ase-

tukset, sivuston käyttäjäasetusten hallinnan (sallitaanko esim. rekisteröityminen), palve-

linasetukset ja paljon muuta. 

 

6.4.3 Käyttöoikeustasot 

 

Yksi julkaisujärjestelmien tärkeimmistä ominaisuuksista on erilaisten käyttöoikeustasojen 

luontimahdollisuus. Joomla!-sivustolle voidaan asettaa useita erilaisia käyttöoikeustasoja re-

kisteröitymättömistä sekä rekisteröityneistä käyttäjistä aina sivuston pääylläpitäjään asti. Si-

vustolla kävijän omasta käyttöoikeustasosta riippuen, web-sivu näyttää erilaista sisältöä käyt-

töliittymässä ja ylläpitoliittymässä. 

 

6.4.4 Sisältö 

 

Joomla! pystyy käsittelemään kaikenlaista sisältöä. Yksinkertaisimmillaan sisältö on tekstiä, 

mutta se voi olla myös erilaisia kuvia, linkkejä, musiikkia, videota tai kaikkien näiden yhdis-

telmiä. Selkeän yleiskuvan mahdollistamiseksi sisältö on hyvä jakaa selkeisiin rakennekatego-

rioihin. Myös nämä kategoriat ovat sisältöä, jota tulee ylläpitää. 
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6.4.5 Sivupohjat 

 

Sivupohja (template) määrittelee sivuston visuaalisen ilmeen ja ulkoasun. Eräs suurimmista 

syistä Joomla!:n maailmanlaajuiseen suosioon ja laajaan käyttöönottoon on Joomla!:n mah-

dollistama sivupohjien käyttö. Ulkonäöltään keskinkertaisista sivuista saadaan muutamassa 

minuutissa ammattimaisen näköiset ottamalla käyttöön ammattilaisen suunnittelema ja to-

teuttama sivupohja. (Rahmel 2007b, 45)  

 

Sivupohjan suunnittelu ja tekninen toteutus oli tässä työssä keskeisessä roolissa. Tasting 

Company Oy:lle räätälöityyn sivupohjaan paneudutaan tarkemmin kappaleessa: 6.6 Tasting 

Company Oy:n sivupohja. 

 

Yhdellä Joomla! -sivustolla voi olla useita erilaisia sivupohjia. Jokainen sivupohja on tallen-

nettu Joomla!:n Template-hakemistoon joka sijaitsee web-palvelimella Joomla!:n juurihake-

mistossa (Rahmel 2007b, 46). Jokaisella sivupohjalla on oma hakemistonsa, joten hakemiston 

nimen tulee olla identtinen sivupohjan nimen kanssa. 

 

6.4.6 Lisäosat 

 

Erilaisten lisäosien: komponenttien, moduulien ja liitännäisten avulla Joomla! -sivustolle voi-

daan lisätä lukematon määrä erilaisia web-toimintoja. Jokaisen hyvän järjestelmän pitää olla 

laajennettavissa vaatimusten ja tarpeiden lisääntyessä. (Graf 2006, 10) Lisäosien avulla Joom-

la! -järjestelmää voidaan laajentaa vastaamaan lähes kaikkiin web-pohjaisiin tarpeisiin.  

 

Yksinkertaisemmallakin laajennusosalla voi olla merkittävä vaikutus verkkosivuston tehokkuu-

teen ja joustavuuteen. Laajennusosista 80 % on ei-kaupallisia ja käyttäjille siten ilmaisia. 

(Rahmel 2007b, 265) Kaikki tarjolla olevat laajennusosat on listattu Joomla!:n virallisella 

verkkosivustolla osoitteessa www.joomla.org. Uusia lisäosia kehitetään jatkuvasti. 19.4.2009 

oli sivulla listattuna 4679 erilaista laajennusosaa. 

 

Etenkin aloittelevien Joomla! -käyttäjien keskuudessa kolme erilaista lisäosatyyppiä aiheutta-

vat usein hämmennystä, eikä vähiten siksi että lisäosien toiminnallisuus on usein limittäistä. 

(Rahmel 2007a, 265)  

 

Liitännäiset ovat laajennusosista kaikkein kehittyneimpiä. (Rahmel 2007a, 266) Liitännäiset 

ovat pieniä tehtäväpainotteisia toiminteita. Liitännäinen sieppaa artikkelin sisällön ennen sen 

näyttämistä julkisessa liittymässä, käsittelee sisällön liitännäisen koodissa määritetyllä tavalla 

ja näyttää sitten käsitellyn version sisällöstä. Joomla!:n ydinpaketissa tulee valmiiksi asennet-



20 

tuna joukko hyödyllisiä liitännäisiä kuten WYSIWYG- sivunmuokkausohjelmat sekä kolmansien 

osapuolien komponenttien ja moduulien hakutoiminnot (Kankaanperä 2008). 

 

Komponentit ovat Joomla!:n toiminnallisuuden ydinelementtejä. Komponentit ovat sisältö-

elementtejä tai sovelluksia, jotka esitetään yleensä sivupohjan keskeisellä sisältöalueella. 

Esitystapa riippuu käytössä olevasta sivupohjasta (Kankaanperä 2008). Tyypillisiä ja suosi-

tuimpia komponentteja ovat mm. sähköinen verkkokauppa ja ”ostoskori-ominaisuus”, RSS-

syötteet, keskustelufoorumit sekä varastokirjanpidon ja asiakkuudenhallinnan (engl. Customer 

Relationship Management, CRM) mahdollistavat lisäosat. (Rahmel 2007a, 265) 

 

Moduulit ovat pieniä ohjelmia, jotka voidaan näyttää siellä missä sivupohja sen mahdollistaa. 

Moduulit laajentavat Joomla!:n volyymia antaen ohjelmalle lisää toiminnallisuutta. Joomla! 

moduulit voivat sisältää esimerkiksi päävalikon, ylävalikon, sivupohjavalitsimen, kyselyt, uu-

tisikkunan ja/tai osumalaskurin (Kankaanperä 2008).  Tasting Company Oy:n Joomla!-

sivustolla on käytössä kolme moduulia: päävalikko, ylävalikko, leivänmurupolku sekä HTML-

moduuli, joka ei kuulu vakiona Joomla!:an. HTML-moduuli mahdollistaa HTML-koodin lisäämi-

sen sivupohjan ylläpidosta muokattavien osien ulkopuolelle. Yhteystietojen esittely päävali-

kon alla on toteutettu tällä moduulilla. 

 

7 Suunnitelmasta toteutukseen 

 

Sen jälkeen kun sivustolle oli valittu tarkoitukseen sopiva julkaisujärjestelmä, alkoi sivuston 

sisällön ja ulkoasun varsinainen suunnitteluvaihe. Tämän vaiheen aikana käytiin lähdeaineis-

toa hyödyntäen läpi käyttäjäystävällisen www-sivuston perusperiaatteita ja toteutettiin niitä 

käytännön työssä, sivuston Joomla!-sivupohjan teknisessä toteutuksessa. Tarkoitus oli tuottaa 

sivuille visuaalisesti näyttävä ulkoasu, joka samalla tukee sivuston käytettävyyttä ja raken-

netta. Tässä vaiheessa yritykselle suunniteltiin myös sen toimintaa kuvaava logo. 

 

7.1 Logo on yrityksen tunnus 

 

Logosta tehtiin yritykselle selkeä ja ymmärrettävä tunnus. Siitä haluttiin ilmeikäs, kuvaava ja  

tyylikäs. Korkinavaajan profiilin yhdistäminen yrityksen nimeen antaa kuvan yrityksen toimin-

nasta sellaisellekin yleisölle, jolle tasting ei sanana kerro mitään. Logon suunnitteluvaiheessa 

otettiin huomioon myös logon käytettävyys erilaisilla pohjilla. Logo toimii sekä, mustana, että 

valkoisena. 

 

Logon ensimmäinen versio toteutettiin Adobe Freehand -vektorigrafiikkaohjelmalla ja muo-

toiltiin lopulliseen muotoonsa Adobe PhotoShop -kuvankäsittelyohjelmalla. 
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Kuva 5: Tasting Company Oy:n logo valkoisena 

 

 

 

Kuva 6: Tasting Company Oy:n logo mustana 

 

7.2 Sivuston käyttöliittymä 

 

Käyttöliittymä on rajapinta, jonka avulla tietokoneohjelmia käytetään. Www-sivun käyttöliit-

tymä muodostuu navigointilinkeistä, painikkeista ja muista toiminnallisuutta ohjaavista ele-

menteistä. Navigointilinkeillä liikutaan sivuston rakenteessa, siksi niiden sijainti, toimivuus ja 

informaatio ovat käyttäjän kannalta erittäin oleellisia (Keränen ym. 2003, 10). 

 

Sivujen käytettävyys ja rakenne ovat ongelmallisia, jos käyttäjän on aina palattava pääsivulle 

päästäkseen liikkumaan sivuston alasivulta toiselle. Navigointilinkkien sijoittelu on tärkeää, 

sillä niiden avulla käyttäjä hahmottaa paitsi mahdollisuudet liikkua sivustolla myös sivuston 

kokonaisuutena. Navigointilinkkien on sijaittava kaikilla sivuston sivuilla aina samassa paikassa 

ja samassa järjestyksessä, muuten sivustolla liikkuminen muuttuu käyttäjän kannalta haasta-

vaksi (Keränen ym. 2003, 166). Kaksi yleisimmin käytössä olevaa päälinkkien sijjoitteluvaih-

toehtoa ovat:  

 

A. vertikaalisesti sivuston vasempaan laitaan 

B. horisontaalisesti sivuston pääkuvan alapuolelle 
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Tässä tapauksessa vaihtoehto A:n (päälinkkien sijoittaminen vertikaalisesti sivuston vasem-

paan laitaan) arvioitiin soveltuvan parhaiten yhteen sivuston muun rakenteen kanssa. Samassa 

paikassa ovat myös yrityksen yhteystiedot. Horisontaalisesti sivun pääkuvan alapuolelle ei täs-

sä vaiheessa sijoitettu navigointilinkkejä, mutta sivupohja toteutettiin niin, että niitä voidaan 

sinne lisätä tarvittaessa myöhemmin. Tämä oli tarpeen, koska yrityksen omistajan tavoitteena 

on sivuston sisältöön liittyvien artikkeleiden kirjoittaminen blogimuodossa tulevaisuudessa. 

Blogin linkki tulee sijoittumaan navigointilinkkinä horisontaalisesti pääkuvan alapuolelle. Tu-

levan blogin linkin sijoittaminen päälinkkien yhteyteen ei olisi ollut mielekästä, koska blogi 

tulee sijaitsemaan erillään sivustosta ja poikkeamaan siitä rakenteeltaan ja sisällöltään. 

 

Rakenteeltaan sivuston navigoinnista pyrittiin tekemään selkeyden lisäksi mahdollisimman 

johdonmukainen. Etusivu-linkistä seuraavat linkit: Ajankohtaista, Mikä Tasting?, Mikä Compa-

ny? ja Mikä Nenä? kertovat yrityksen ajankohtaisista tapahtumista, sen toimialasta, yritykses-

tä itsestään sekä sen omistajasta. Yrityksen nimestä, Tasting Company Oy, muotoiltiin linkit: 

Mikä Tasting? (toimiala) sekä Mikä Company? (yritysinfo). Mikä Nenä? – linkillä on myös oma 

perusteltu syynsä: Tasting Company Oy:n omistaja, Petteri Harjula, on voittanut kahdesti pe-

räkkäin Aamulehden järjestämän Vuoden Viininenä-kilpailun. Viimeisenä tämänhetkisessä na-

vigointirakenteessa tulee linkki: Viinitietoutta joka pitää sisällään alasivujen: Viinin tarjoilu, 

Viini ja ruoka sekä Viinin säilytys –linkit. Näiltä sivuilta löytyy perustietoa viineistä otsikoiden 

mukaisesti. 

 

Navigoinnin yksinkertaistamiseksi pääsivujen alasivujen navigointilinkit lisättiin päälinkkien 

yhteyteen. Pääsivujen linkkiä klikkaamalla avautuu itse pääsivu sekä alasivujen linkit kulloi-

senkin päälinkin alapuolelle. Valitun päälinkin kategorian alaotsikot poistuvat näkyvistä siir-

ryttäessä seuraavaan päälinkkiin ja uuteen aihealueeseen. 

 

Visuaalisena yksityiskohtana linkkien edessä olevat nuolet toteutettiin gif-animaatioina. Käyt-

täjän osoittaessa valittua linkkiä, linkin edessä olevan nuolen pieni animaatio käynnistyy ja 

lopettaa toimintansa siirrettäessä hiiren osoitin pois kuvan päältä. 

 

Navigoinnin apuvälineeksi sivuston ylälaitaan sijoitettiin ns. leivänmurupolku (engl. Bread 

crumb). Polku kertoo käyttäjän sijainnin sivustolla yhdellä rivillä. Leivänmurupolku auttaa si-

vulla kävijää ymmärtämään sivuston hierarkiaa ja näkemään yhdellä silmäyksellä sen sivun 

sijainnin, jolla hän kulloinkin on. Kävijöiden lisäksi leivänmurupolku antaa lisäarvoa hakuko-

neille. Polku antaa hakukoneille selkeän kuvan sivuston struktuurista. Leivänmurupolun sisäi-

sillä linkeillä voi olla pieni, mutta tärkeä vaikutus siihen, miten hakukoneet arvioivat ja löytä-

vät sivuston yksittäiset sivut (Rahmel 2007a, 424).  
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Joomla! sisältää valmiiksi asennettuna leivänmurupolku-moduulin, joka luo automaattisesti 

polun sivuston jokaiselle sivulle. Sen parametreja voi hallita ylläpitoliittymän moduulien hal-

linnassa (Rahmel 2007b, 336). Leivänmurupolku, kuten muutkaan moduulit, ei näy sivupohjas-

sa, jos moduulin paikkaa ei ole siihen ohjelmoitu. 

 

Selkeyden ja helppokäyttöisyyden lisäksi käyttöliittymän koko otettiin työssä huomioon. Käyt-

töliittymän koko voi olla kiinteä tai joustava. Tasting Company Oy:n verkkosivustolla sivuston 

käyttöliittymä toteutettiin kiinteänä.  

 

Vaakasuuntaisen vierityspalkin käyttö vältettiin suunnittelemalla käyttöliittymän leveys suh-

teessa yleisempiin näyttöresoluutioihin, joita ovat: 1024×768 px 3-7 vuotta vanhoissa kulutta-

jakoneissa ja 1280×1024 alle kolme vuotta vanhoissa kuluttajakoneissa (Lindholm 2007).  

 

Tasting Companyn sivuston leveydeksi valittiin 900 pikseliä. Tällä resoluutiolla vierityspalkkia 

ei voida välttää niiden käyttäjien kohdalla joiden näyttöresoluutio on 800×600, mutta koska 

tämä resoluutio on yleinen vain vanhoissa kuluttajakoneissa (Lindholm 2007) jätettiin se tar-

koituksella huomioimatta. 

 

7.3 Sivuston visuaalinen ilme 

 

Sivujen graafinen ilme toteutettiin tukemaan käyttöliittymää. Vaikka jokainen sivuston sivu 

on oma kokonaisuutensa, niillä säilytettiin sivupohjan avulla tietyt tärkeät tunnuspiirteet (lo-

go, taustakuvio, väritys, tekstityyppi sekä yleisrakenne), joilla käyttäjä automaattisesti tun-

nistaa sivut yrityksen sivustoon kuuluvaksi. 

 

Yleensä kävijä kiinnittää ensimmäisenä huomiota sivun linjoihin ja väreihin, joiden jälkeen 

huomiota herättävimpiä ovat kuvat. Tekstit ovat huomioarvoltaan viimeisenä (Korpela & Lin-

jama 2005, 202). Hankeorganisaatio haluaa esittää viinin hauskana asiana mikä pyrittiin tuo-

maan esille sivupohjan sekä muun sivustolla käytetyn grafiikan ja kuvien avulla.  

 

Kuvien, värien ja linjojen tärkeyden takia, graafisen ilmeen luomiseen ja suunnitteluun käy-

tettiin opinnäytetyössä runsaasti aikaa. Kuvituksen tarkoitus on herättää mielenkiintoa ja 

luoda oikeanlaista tunnelmaa. Pelkkä teksti on web-julkaisussa usein tylsää sekä epähavain-

nollista, joskin joskus julkaisun sisällön takia perusteltua. 

 

Joskus web-sivustoa suunniteltaessa ajatellaan - tahattomasti tai tahallaan - ettei kuvia ole 

koskaan liikaa. Sivuilla törmää kuviin, jotka eivät millään tavalla liity asiayhteyteen, koska 

kuvatonta sivustoa pidetään tylsänä (Korpela & Linjama 2005, 203). Opinnäytetyössä pyrittiin 

löytämään kultainen keskitie näiden kahden äärimmäisyyden (ei lainkaan kuvia <> liikaa kuvia) 
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väliltä. Kuvien ja värien käyttö oli tarkoituksellisesti harkittua, suunnitelmallista ja perustel-

tua.  

 

Graafiseen ilmeeseen vaikuttaa myös tekstien ja kuvien suhde ja näihin liittyvä eräs seikka, 

joka usein unohtuu eli tyhjä tila. Mikäli tyhjä tila on unohdettu, sivu vaikuttaa helposti liian 

täyteen ahdeltulta. Tyhjä tila myös herättää mielenkiintoa ja luo jännitteitä (Korpela & Lin-

jama 2005, 211). Tyhjää tilaa hyödynnettiin Tasting Company Oy:n sivupohjassa pääasiassa 

jättämällä tilaa otsikoiden ympärille. Kuvat laskettiin artikkeleiden tekstien tasolle, jolloin 

otsakkeille jäi kokonaan oman tilansa, mikä tuo ne selkeästi esillä. Kuvat sijoitettiin tarpeeksi 

kauas yksittäisten sivujen reunoista ja artikkeleiden teksteistä. 

 

7.4 Sivuston kuvamateriaali 

 

Sivupohjaan upotetun graafisen materiaalin lisäksi sivustolle tuotettiin kuvia tukemaan ja elä-

vöittämään tekstisisältöä. Toisin kuin sivupohjan kuvia, näitä kuvia on mahdollista hallinnoida 

Joomla!:n ylläpitoliittymän kautta. Kuvat on ladattu ylläpitoliittymään ja asetettu sivuille 

WYSIWYG-editorin avulla.  

 

Sivuston kuvista muutaman valokuvasi freelancer-valokuvaaja Jaakko Jaskari ja osa ostettiin 

Fotoliasta. Fotolia on kansainvälinen markkinapaikka tekijänoikeuksiltaan vapaille kuville. Si-

vustolla myynnissä olevat kuvat ovat yksityishenkilöiden ja ammattilaisten ottamia. Kaikki va-

lokuvat, sekä Jaskarin ottamat että Fotoliasta ostetut, muokattiin ennen sivustolle sijoitta-

mista PhotoShop -kuvankäsittelyohjelmalla. 

 

Yhtenäisen ilmeen säilyttämiseksi kuville haluttiin jokin yhdistävä elementti. Erinäisten kokei-

lujen kautta päädyttiin visuaalisesti tehokkaaseen lopputulokseen, jolla kävijän mielenkiintoa 

pyritään herättämään: kuvista tehtiin vaikutelmaltaan kolmiulotteisia. 

 

Kaikissa kuvissa on käytetty samanlaisia PhotoShop -kuvankäsittelyohjelman työkaluja ja tek-

niikoita. Niiden osien, joiden haluttiin nousevan ”ulos” kuvasta, rajaukset tehtiin työkalupale-

tin reittikynällä ja muutettiin valintaääriviivaksi. Valinta siirrettiin uuteen tasoon leikkaamal-

la joka ei kopioi valintaa vaan poistaa sen taustakuvasta ja sijoittaa omalle tasolleen. Tämän 

jälkeen alkuperäisen kuvan reunoja leikattiin sen verran, että osa uudelle tasolle siirretystä 

kuvasta jäi uusien reunojen ulkopuolelle. Alkuperäiseen kuvaan lisättiin ääriviivat ja varjos-

tusta tasotehosteiden avulla. Varjostus lisättiin myös uuteen tasoon. Kun haluttu lopputulos 

oli muutoin saavutettu, säädettiin vielä värisävyt yhteneviksi sivuston muun ulkoasun kanssa.  

Muista kuvista poiketen henkilökuvia muokattiin lisäksi jonkin verran korjaussiveltimen ja 

kloonaavan leimasimen avulla. Mikä Company? –sivun sivukuvassa hyödynnettiin myös vaaka-

tekstimaskia ja filttereitä jotta saatiin yrityksen logo istutettua viinipullon korkkiin. 
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Alla on kaksi esimerkkiä sivuston kuvamateriaalista alkuperäisessä muodossaan sekä käsitel-

tyinä. Sivustosta irtileikattuina muokattujen kuvien teho vähenee. Valkoiselle pohjalle pai-

nettuina niiden värisävyt vääristyvät ja harmaa tausta vaikuttaa epäolennaiselta, harmaalla 

taustalla on kuitenkin olennainen merkitys. Tausta on lisätty kuviin, jotta ne saadaan upotet-

tua verkkosivustolla sivupohjan määräämän taustan väriin. Kuvia onkin parasta tarkastella 

suoraan verkkosivustolta.  

 

   

 

Kuva 7: Etusivun kuva alkuperäisenä ja muokattuna 

 

   

 

Kuva 8: Mikä Company – sivun kuva alkuperäisenä ja muokattuna 

 

7.5 Sivuston typografia ja tekstisisältö 

 

Typografia on tekstin visuaalisen ilmeen suunnittelua. Tekstin ulkoasuun vaikuttavat kirjasin-

leikkaus, kirjasinkoko sekä kirjasintyyli. Kirjasimet jaetaan kahteen sukuun: päätteelliset an-

tikva-kirjasimet, sekä päätteettömät groteski-kirjasimet (Keränen ym. 2006, 12). 

 

Tasting Companyn sivuston pääkirjasinryhmäksi valittiin groteskit kirjasimet: Tahoma, Arial ja 

SansSerif. Sivuston kirjasimeksi valittiin yleiset kirjasinleikkaukset, jotka kuuluvat käyttöjär-
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jestelmien peruskirjaimiin, jotta varmistutaan, että teksti näyttää eri käyttöjärjestelmien se-

laimilla samanlaiselta. 

 

Sisältöä suunniteltaessa oli tärkeää ottaa huomioon, että vaikka käyttäjä tulee usein ensim-

mäiseksi sivuston pääsivulle hakukoneiden kautta, saattaa käyttäjä päätyä myös jollekin 

muulle sivulle. Tästä syystä on tärkeää, että käyttäjä tuntee itsensä tervetulleeksi kaikilla si-

vuilla sekä löytää tiensä helposti pääsivulle ja muille sivuston sivuille (Korpela & Linjama 2005, 

143). 

 

Sivujen tekstisisällöstä vastasi ja vastaa myös jatkossa toimeksiantaja. Sivuston sisältö toteu-

tettiin suomenkielellä, koska sivuston pääasiallisen kohderyhmänä ovat suomalaiset. Tulevai-

suuden tavoitteena on kääntää tekstisisältö myös englanniksi. Opinnäytetyön tekijän tehtävä 

oli toimia asiantuntija-apuna sisältöä suunniteltaessa. Verkkopalvelun tekstistä haluttiin hu-

moristisen hauska mutta sisällöllisesti tarkoin harkittu. 

 

Sivuston ensimmäiseltä sivulta tulee nopeasti käydä ilmi, mikä on sivuston asiayhteys, idea ja 

sisältö. Tämä on tärkeää, koska sivulla on kaksi hyvin erilaista kävijäkuntaa: uudet kävijät, 

jotka tulevat sivuille tietoisesti tai sattumalta sekä vanhat kävijät, joille sivusto on entuudes-

taan tuttu (Korpela & Linjama 2005, 151). Uusilla kävijöillä ei välttämättä ole entuudestaan 

minkäänlaista tietoa siitä, minkä alan yrityksestä on kyse, mitä se tekee jne. Vanhojen kävi-

jöiden tavoitteena taas saattaa olla tarkistaa, mitä uutta on tarjolla, tai jonkun erityisen tie-

don etsiminen. 

 

7.6 Tasting Company Oy:n sivupohja 

 

Opinnäytetyön hankeorganisaation sivupohjan piti toiminnoiltaan ja ulkoasultaan vastata ja 

tukea hankeorganisaation brändiä, joten sivupohja suunniteltiin ja toteutettiin itse. Tasting 

Company Oy:n sivupohja toteutettiin kolmella sarakkeella, jotta sivustolla olisi laajemmat 

muokkausmahdollisuudet tulevaisuudessa.  

 

Tällä hetkellä sivustolla on käytössään kaksi saraketta joten sivupohjan kolmas sarake on näh-

tävissä ainoastaan sivupohjan tiedoston index.php -koodissa. Header bottom -osaan jätettiin 

tilaa toiselle valikolle, kuten kappaleessa: 6.2 Käyttöliittymä on kerrottu. Tasting Company 

Oy:n index.php on liitteessä 3. 
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Kuva 9: Tasting Company Oy:n sivupohjan rakenne 

 

Sivupohja sisältää tiedostot, joiden avulla hallinnoidaan sivun ulkoasua. Tasting Company 

Oy:n sivupohja sisältää images-kuvakansion lisäksi seuraavat tiedostot: 

 

• templateDetails.xml 

• index.php 

• template.css 

• templates.php 

• template_thumbnail.png 

 

7.6.1 TemplateDetails.xml ja index.php 

 

Joomla!-sivupohjan kaksi päätiedostoa ovat templateDetails.xml ja index.php. Toimiakseen 

näiden tiedostojen tulee olla nimetty aina samoin, koska Joomla! kutsuu niitä näillä nimillä. 

Isoilla ja pienillä kirjaimilla on nimissä merkitystä, ne ovat siis merkkikokoriippuvaisia (case 

sensitive). 

 

TemplateDetails.xml sisältää metatiedon sivupohjasta itsestään eli sivupohjan nimen (Tasting 

Company Template), tekijän (Anniina Ekholm), luontipäivämäärän, jne. Tiedostolistan tulee 

sisältää kaikki tiedostot, joista sivupohja muodostuu eli indeksi-tiedostot, css-tyylitiedostot, 

mediatiedostot (esim. kuvat) sekä kaikki muut tiedostot, joita sivupohja käyttää.  

top 

header_top 

header_bottom (user3) 

left maincolumn right 
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Index.php on tiedosto, joka kuvaa sivupohjan keskeisen logiikan sisältäen tekstin, komponent-

tien ja moduulien esityskuvauksen (Rahmel 2007a, 207). Index.php on sivupohjan keskeinen 

tiedosto ja ainoa tiedosto, joka vaaditaan, jotta sivupohjaa voidaan käyttää Joomla!:n julkai-

sujärjestelmällä. Index.php tiedostossa PHP-kieli on upotettu HTML-kieleen. (Rahmel 2007b, 

47).  Tasting Company Oy:n index.php on liitteessä 3. 

 

7.6.2 Templates.php 

 

Templates.php ei ole välttämätön tiedosto sivupohjan toimivuuden kannalta. Tasting Compa-

ny Oy:n sivupohjaan se lisättiin luomaan sivuston alalaitaan erillinen banneri, joka kertoo si-

vuston tekijänoikeuksien omistajan (Tasting Company Oy), sivupohjan suunnittelijan (Anniina 

Ekholm) sekä suunnittelijan sähköpostiosoitteen. Sähköpostia voi lähettää klikkaamalla nimi-

kirjaimia AE. Tiedoston templates.php koodi on liitteessä 4. 

 

7.6.3 Template.css ja template_thumbnail.png 

 

Käytännössä useimmat sivupohjat - myös Tasting Company Oy:n sivupohja - sisältävät muita-

kin tiedostoja templateDetails.xml. ja index.php-tiedostojen lisäksi. Kunnolla toimiva sivu-

pohja tarvitsee esimerkiksi myös tyylitiedoston template.css, joka sisältää sivuston tyylimää-

ritykset (Rahmel 2007a, 230).  

 

Tasting Company Oy:n template.css tiedostosta tuli varsin laaja, koska erilaiset tyylimääritte-

lyt haluttiin tehdä mahdollisimman tarkasti ja harkiten, ottaen kuitenkin huomioon erilaisten 

selainten aiheuttamat vaatimukset. Opinnäytetyön kohteena olleen Joomla!-sivupohjan tyyli-

määrittely-valintoja on käyty läpi edellisissä kappaleissa. Tasting Company Oy:n template.css 

–tiedostosta on liitteessä 5 esimerkkinä tiedoston alkuosan koodi. 

 

Template_thumbnail.png on esikatselukuvake sivupohjasta. Esikatselukuvake näkyy ainoas-

taan ylläpitoliittymässä sivupohjien hallinnassa. Käyttäjän osoittaessa hiiren kursorilla asen-

nettua sivupohjaa, pieni esikatselukuvake aukeaa pop-up -ikkunaan. Esikatselukuvake helpot-

taa oikean sivupohjan valintaa ylläpitoliittymässä. 

 

7.6.4 Favicon 

 

LinkSky:n hallintapaneelin kautta Tasting Company Oy:n sivupohjaan sisällytettiin myös favi-

con.ico tiedosto. Favicon on lyhennys sanoista Favorites Icon. Favicon näkyy osoiterivin va-

semmassa reunassa sekä nimen edessä kirjainmerkeissä. Favicon asennettiin web-palvelimen 

juurihakemistoon. 
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7.6.5 Sivupohjan graafinen materiaali 

 

Images-kansio on kuvakansio, johon on tallennettu sivupohjan käyttämä graafinen materiaali. 

Sivupohjan graafinen materiaali toteutettiin itse hyödyntäen PhotoShop –kuvakäsittely-

ohjelmaa. Linkkien animointi tehtiin ImageReady:lla.  Sivuston varsinaiseen pääkuvaan, joka 

toistuu samanlaisena sivuston kaikilla sivuilla, yhdistettiin logon lisäksi, Fotoliasta ostettu ku-

va viinilasista sekä itse kuvattu kuva viinilasien jonosta. Itse kuvattu kuva rajattiin ja häivy-

tettiin taustalle. Alla on kuvat alkuperäisessä muodossaan sekä seuraavalla sivulla pääkuva 

muokattuna näiden kahden kuvan yhdistelmänä siten miten se on nähtävissä www-sivulla. 

Koodissa kuva on jaettu useampaan eri osaan (top, header_top ja header_bottom) eri moduu-

leiden oikein asettamiseksi. 

 

                        

 

Kuva 10: Vasemmalla Fotoliasta ostettu viinilasikuva ja oikealla itse kuvattu kuva viinilaseista 

 

 

 

Kuva 11: Kuvan 10 kuvat yhdistettynä sivuston pääkuvaksi 

 

7.7 Sivuston tietoturva 

 

Joomla!, kuten monet muutkin julkaisujärjestelmät, on haavoittuvainen tietoturvan kannalta. 

Myös Suomessa on uutisoitu hakkereiden iskeneen Joomla!-järjestelmiä vastaan (Nikulainen 
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2008). Uusien versioiden myötä tietoturvaa paranee jatkuvasti ja paras tapa suojautua tieto-

turva-aukoilta on päivittää käytössä oleva versio aina uusimpaan, kun sellainen julkaistaan. 

 

Joomla!-järjestelmä käyttää neljää yhteen liitettyä palvelinteknologiaa: Apachea, PHP:tä, 

MySQL:ää ja Joomla!:a. Tietoturvan kannalta on tärkeää suojata kaikki nämä neljä tasoa huo-

lellisesti. Yhden tason riittämätön tietoturva voi tehdä koko järjestelmästä haavoittuvan, 

vaikka kolme muuta tasoa olisikin asianmukaisesti turvattu. 

 

Apache-palvelimella tiedostojen ja kansioiden käyttöoikeudet voidaan tallettaa tiedostoon, 

jonka nimi on .htaccess. Sivuston käyttöoikeudet, salasanan tai -sanojen suojaukset, PHP-

suojaukset ja muut suojausasetukset määritellään tässä tiedostossa. Tiedosto .htacces kont-

rolloi hakemistoa, jossa se sijaitsee sekä kaikkia hakemiston alihakemistoja. (Rahmel 2007, 86) 

Joomla! asentaa automaattisesti .htaccess-tiedoston juurihakemistoon nimellä htacces.txt. 

Suojausasetukset saadaan käyttöön muuttamalla tiedoston nimi muotoon .htaccess. Tiedosto 

nimettiin uudelleen, jonka lisäksi CHMOD-arvo 755 muutettiin arvoksi 644. 

 

Tietoturvan haavoittuvuuden vuoksi sivuston sisällöstä ja asetuksista on tärkeää ja tarkoituk-

senmukaista muistaa ottaa varmuuskopio säännöllisin väliajoin. Tasting Company Oy:n verk-

kosivuston materiaalin varmuuskopiointi toteutetaan LinkSky:n hallintapaneelin kautta. Palve-

luntarjoajan varmuuskopiointi-toiminnolla voi pakata kaikki palvelimella olevat tiedostot ja 

konfiguroinnit gzip-tiedostoksi, jonka voi tallentaa omalle koneelleen tai esim. muistitikulle. 

Hallintapaneelin kautta toteutettavan varmuuskopioinnin ainoana heikkona puolena on se, 

ettei sitä voi ajastaa tapahtumaan automaattisesti, vaan se pitää muistaa tehdä itse aika 

ajoin. 

 

8 Opinnäytetyön arviointi 

 

Tässä luvussa olen läpikäynyt työni eri osa-alueita arvioiden niiden onnistumista. Viimeisenä 

on myös hankeorganisaation edustajan, Petteri Harjulan arvio opinnäytetyönä toteutetusta 

www-sivustosta. 

 

8.1 Suunnitteluprosessin arviointi 

 

Jokainen tuntee sanonnan: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”. Muistan kuitenkin joskus lu-

keneeni tietojenkäsittelyn projekteja käsittelevästä kirjasta muunnoksen tästä tutusta lau-

sahduksesta: ”IT-projekteissa hyvin suunniteltu on 95% tehty”. Tämän sain konkreettisesti 

huomata tekemässäni työelämälähtöisessä projektityyppisessä, opinnäytetyössä joka tähtäsi 

kertaluontoiseen tulokseen, ts. Tasting Company Oy:n www-sivustoon. Koska tarkoitus oli 
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edetä suunnitelmasta käytännön toteutukseen, ilman selkeää suunnitelmaa en olisi saanut 

työtä tehtyä. 

 

Koska yrityksellä ei ollut ennestään vakiintunutta logoa eikä www-sivuja, oli kaikki aloitettava 

tyhjästä, mikä teki työstä mielenkiintoisen, mutta samalla haastavan. Tyhjästä aloittaminen 

rajoitti myös työn laajuutta. Projektissa oli opinnäytetyön tekijän lisäksi ainoastaan yksi hen-

kilö, hankeorganisaation edustaja, mistä syystä sivuston sisältö oli rajattava hyvin, jotta aika-

taulu ei venyisi liian suuren työmäärän alla. Rajauksesta huolimatta aikataulu venyi, ja an-

taisinkin itselleni kritiikkiä heikosti suunnitellusta aikataulusta sekä puutteellisesta oppimis-

päiväkirjan pitämisestä, mikä osaltaan vaikutti työn viivästymiseen. 

 

8.2 Tavoitteiden toteutuminen 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda visuaalisesta näyttävä www-sivusto Tasting Company 

Oy:lle. Sivuston logoon, ulkoasuun ja tekstisisältöön olen tyytyväinen, samoin kuin hankeor-

ganisaation edustaja. Ulkoasu poikkeaa kilpailijoista, kuvitus on ilmeikästä ja näyttävää, mut-

ta kuitenkin perustelua ja sidoksissa sivuston tekstisisältöön. 

 

Sivuston tekstisisältö antaa kauttaaltaan tavoitteiden mukaisesti kuvan asiantuntijuudesta ja 

korkeasta tiedon tasosta olematta kuitenkaan vakavaa tai vaikeasti ymmärrettävää. Teksti si-

sältää humoristisia elementtejä ja se on kirjoitettu pilke silmäkulmassa. Viini tuodaan esille 

hauskana ja mielenkiintoisena asiana – aivan kuten oli tarkoituskin. Sekä ulkoasun että teksti-

sisällön osalta työn voidaan katsoa onnistuneen. 

 

Tasting Company Oy:n www-sivuston yksi tavoitteista oli sivuston hyvä käytettävyys. Sivuston 

käyttöliittymän käytettävyyttä testattiin heuristisella arvioinnilla. Heuristinen arviointi on 

menetelmä, jossa vertaillaan käyttöliittymän ominaisuuksia johonkin olemassa olevaan heu-

ristiseen listaan. Arvioinnin voi tehdä yksin, mutta suositeltavampaa on käyttää arvioinnissa 

useampia arvioitsijoita. Opinnäytetyössäni päädyin tekemään heuristisen arvion yksin aikatau-

lullisista syistä. Käytin testauksessa yleisintä heuristista arviointia; Jacob Nielsenin listaa Ten 

Usability Heuristics (Nielsen 2005) siltä osin kuin se tämän työn kohdalla oli mielekästä. 

 

Tasting Company Oy:n käyttöliittymässä ei ole käytetty turhaa tietoa ja osat on ryhmitelty 

siten, että asioiden löytäminen on helppoa. Käyttäjille on tarjottu selkeä etenemistapa sivus-

tolla päälinkkien avulla ja lisäksi vaihtoehtoinen liikkumistapa leivänmurupolun avulla. Käyt-

töliittymässä navigointi on yksinkertaista myös sellaisille henkilöille, jotka tulevat sivustolle 

ensimmäistä kertaa ja joilla ei ehkä ole paljon kokemusta internetin käytöstä.  
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Sivustolla informaatio on esitetty luonnollisessa ja loogisessa järjestyksessä, kuten luvusta: 

6.2 Sivuston käyttöliittymä käy ilmi. Turhaa termeillä, käsitteillä ja kuvakkeilla kikkailua on 

vältetty.  

 

Käyttäjän pitäisi aina nopeasti pystyä huomaamaan, mikä on sivuston tila eli toisin sanoen on-

ko palvelu vielä käytössä. Tämä otettiin huomioon Tasting Company Oy:n sivustolla artikkeli-

en yhteydessä julkaistavien päivämäärien muodossa. Artikkelien lisääminen ja päivittäminen 

säännöllisin väliajoin kertoo kävijöille sivuston olevan aktiivinen.  

 

Edellä mainituin osin tarkasteltuna sivuston käytettävyyttä voidaan pitää hyvänä, minkä lisäk-

si web-suunnittelun vakiintuneita käytänteitä, konventioita, on hyödynnetty sivustolla mm. 

logon ja päävalikon sijoittamisessa. Konsistenssi, eli sivuston yhtenäisyys on myös selvästi ha-

vaittavissa sivuston jokaiselta sivulta. Konsistenssi ilmenee Tasting Company Oy:n sivustolla 

kiinteiden elementtien samanlaisuutena eri sivuilla sekä yhtenäisenä värimaailmana ja yh-

denmukaisena typografiana. Konsistenssi yhdessä konventioiden kanssa edesauttaa hyvän käy-

tettävyyden toteutumista. 

 

Muita pitkäaikaisempia tavoitteita, kuten Tasting Company Oy:n tunnettavuuden lisääntymi-

nen www-sivuston ansiosta, markkina-arvon lisääntymistä kilpailijoihin nähden tai yhteistyö-

kumppaneiden kommunikoinnin paranemista, ei voida vielä tässä vaiheessa kovin pitkälle ar-

vioida. Näiden tavoitteiden toteumista voidaan luotettavasti tarkastella vasta kun sivusto on 

ollut pidempään käytössä. 

 

8.3 Joomla! työvälineenä 

 

Joomla! on loppukäyttäjälle työkaluna selkeä ja tottumatonkin käyttäjä oppii sen ylläpi-

tonäkymän käytön perusperiaatteet melko nopeasti. Onnistuneen sivupohjan suunnittelussa ja 

toteutuksessa tarvitaan jo kehittyneempiä kuvankäsittely- sekä ohjelmointitaitoja parhaiden 

käytäntöjen löytämiseksi.  

 

Suurimmat haasteet kohtasinkin työstäessäni Tasting Company Oy:n sivupohjaa. Sivupohjan 

ulkonäkö oli selvillä ja lisäosien paikat oli suunniteltu, mutta oli vaikea löytää selkeää ohjetta 

sivupohjan tekemiseksi. Koska Joomla!:a kehitetään kiihtyvällä tahdilla, myös uusia päivitys-

versioita julkaistaan usein, eikä edellisen version ohjeet ole aina päteviä seuraavan version 

kohdalla. Samat perusperiaatteet kuitenkin toistuvat sivupohjissa ja kun on onnistuneesti 

tehnyt yhden sivupohjan, syntyy uusia jo huomattavasti helpommin. 

 

Sivupohjan suunnitteluun ja/tai toteutukseen löytyy internetistä maksullinen apuväline, 

Joomla! Stand Alone Server (JSAS). Se on asennuspaketti Windowsille, joka sisältää 
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MySQL/Apache/PHP -ympäristön ja Joomla!:n samassa paketissa. Sivupohjan toteutuksen hel-

pottamiseksi asensin JSAS:n omalle koneelleni, jotta saatoin sillä testata Joomla!-sivustoa. 

Näin minun ei tarvinnut ladata uusia tiedostoja palvelimelle, vaan saatoin tallentaa ne suo-

raan omaan koneeni www-hakemistoon ja tarkastella muutoksia reaaliajassa nopeasti. Näin 

pystyin pitämään sivupohjan kehitysversiot omalla koneellani ja päivittämään valmiit, testa-

tut muutokset ja tuotokset tuotantopalvelimelle.  

 

8.4 Ammatillinen edistyminen 

 

Ammatillisen kehitykseni kannalta toiminnallinen projektiluontoinen opinnäytetyö oli minulle 

merkittävä. Nykyisessä työssäni Web Editorina työskentelen päivittäin kaupallisen EpiServer -

julkaisujärjestelmän kanssa, joka perustuu Microsoft ASP.NET 3.0 teknologiaan. Työssäni olen 

kuitenkin tutustunut ainoastaan sivuston ylläpitoon EpiServerin sisällöntuotantokäyttöliitty-

män, helppokäyttöisen WYSIWYG-editorin, kautta. Opinnäytetyössäni paneuduin kokonaisen 

sivuston luomiseen julkaisujärjestelmällä, minkä ansiosta minun on nyt helpompi nähdä sisäl-

lönhallintajärjestelmän kokonaiskuva, eikä vain sitä pientä roolia joka jää järjestelmän lop-

pukäyttäjälle. 

 

Opinnäytetyön ansiosta tutustuin myös kokonaan minulle uuteen asiaan: avoimeen lähdekoo-

diin perustuviin julkaisujärjestelmiin ja niiden markkinoihin. Vaikka avoimeen lähdekoodiin 

perustuvien julkaisujärjestelmien käyttö verkkosivustojen tuotannossa on vielä rajallista – 

etenkin meillä Suomessa, oli yllättävää nähdä, miten monet yritykset ovat jo nyt ryhtyneet 

tekemään maksullista liiketoimintaa ohjelmistolla, joka itsessään on ilmainen. Jo nyt on näh-

tävissä, että avoimeen lähdekoodiin perustuvien julkaisujärjestelmien käyttö lisääntyy tule-

vaisuudessa myös suuremmissa yrityksissä. Nykyinen taloudellinen tilanne tullee osaltaan tu-

kemaan tätä kehitystä. 

 

8.5 Jatkokehitysehdotukset 

 

Opinnäytetyönä tehdyn Tasting Company Oy:n sivuston yhtenä tavoitteena oli sivuston käytet-

tävyys. Käytettävyyttä testattiin heuristisella tarkastelulla, joka ei kuitenkaan voi koskaan 

korvata käyttäjien kanssa tehtyä käyttötestiä. Jotta voitaisiin varmistua, että sivusto on aiot-

tuun tehtäväänsä sopiva, suosittelisin jatkokehitysehdotuksena hankeorganisaatiota toteut-

tamaan sivustolla käyttäjätestin. 

 

Toinen jatkokehitysehdotukseni liittyy hakukoneisiin. Hakukoneet löytävät sivuston sitä pa-

remmin, mitä useammasta paikasta internetistä löytyy linkki www-sivustolle. Melko tehok-

kaaksi keinoksi on todettu verkkomainonnan kumppanuusmalliin perustuva bannereiden vaihto, 

jossa yhteistyökumppanit sijoittavat toistensa bannereita sivuilleen. Useat kumppanuusyrityk-
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set muodostavat keskenään verkoston, jossa mainosviestiä levitetään tehokkaasti. Tämä on 

ollut hankeorganisaation suunnitelmissa ja ehdotankin sen pikaista käyttöönottoa. 

 

8.6 Hankeorganisaation arviointi työstä 

 

Anniina Ekholmin Tasting Company Oy:lle tekemä projekti, jonka tuloksena yhtiöllä on nyt 

omat www-sivut tukemassa viineihin liittyvän tapahtuma- ja konsultointiliiketoiminnan mark-

kinointia, onnistui mielestäni erittäin hyvin. Sivusto on visuaalisesti näyttävä ja valittu tyyli 

selkeine väreineen heijastaa hyvin sivuston markkinoiman toiminnan henkeä. Asiakkailta ja 

yhteistyökumppaneilta saatu palaute sivustosta on ollut pelkästään positiivista.  

 

Valittu julkaisujärjestelmä on maailmalla yleisesti käytössä, eikä pelkoa järjestelmän jatko-

kehityksen loppumisesta ole. Koska se perustuu avoimeen lähdekoodiin, siitä ei tarvitse mak-

saa lisenssimaksuja millekään taholle, mikä tekee valinnasta myös taloudellisesti edullisen 

pitkällä tähtäimellä. Avoin lähdekoodi takaa myös sen, ettei Tasting Company Oy ole sivuston 

jatkokehityksen osalta sidottu mihinkään yhteen tahoon, joka omistaisi koodin tekijänoikeu-

det, koska sellaista tahoa ei ole olemassa.  

 

Julkaisujärjestelmän käyttö sinänsä takaa sen, että sivuston päivitys ja laajentaminen tuotet-

tujen sivupohjien puitteissa on helppoa ilman erikseen hankittavia maksullisia ohjelmia.  

 

Tarvittavien hosting-palvelujen ostaminen suurelta kansainväliseltä toimijalta on myös osoit-

tautunut luotettavaksi ja kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi. Sillä, että sivuston tiedostot 

sijaitsevat web-palvelimella, joka sijaitsee kaukana sieltä, missä yrityksen liiketoiminta varsi-

naisesti tapahtuu, ei internet-maailmassa ole merkitystä. Linkskyn asiakaspalvelu on ollut no-

peaa ja luotettavaa.  
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Liite 2 Navigointirakenne 
 

 

Etusivu 

Ajankohtaista 

Mikä Tasting? Tasting-Teemoja 

Tasting-Kilpailu 

Juomien Hankinta 

Mikä Company? 

Mikä Nenä? 

Mikä Nenä? 

Viinitietoutta Viinin Tarjoilu 

Viini ja Ruoka 

Viinin Säilytys 
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Liite 3 Sivupohjan index.php 
<?php 
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); 
 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language; ?>" 
lang="<?php echo $this->language; ?>" > 
<head> 
<jdoc:include type="head" /> 
 
<link rel="stylesheet" href="templates/system/css/system.css" type="text/css" /> 
<link rel="stylesheet" href="templates/<?php echo $this->template ?>/css/template.css" 
type="text/css" /> 
 
</head> 
<body id="page_bg"> 
 <div id="pathway"> 
  <div id="top_text"> 

 <jdoc:include type="module" name="breadcrumbs" /> 
  </div> 
 </div> 
 <div id="header_top"></div> 
 <div id="header"> 
  <div id="header_img"> 
         <div id="logo"> 
               <a href="index.php"><?php echo $mainframe->getCfg;?></a> 
         </div>  
  </div>  
  </div> 
  <div id="header_bottom"></div> 
  <div class="pill_m"> 
         <div id="pillmenu"> 
   <jdoc:include type="modules" name="user3" /> 
         </div> 
  </div>  
  <div class="clr"></div> 
  <div id="undermenu"></div> 
   
 <div class="center">   
  <div id="wrapper"> 
         <div id="content"> 
   <?php if($this->countModules('left') and 
JReuest::getCmd('layout') != 'form') : ?> 
   <div id="leftcolumn">  
         <jdoc:include type="modules" name="left" style="rounded" /> 
   </div> 
   <?php endif; ?> 
     
<?php if($this->countModules('right') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?> 
<div id="maincolumn"> 
<?php else: ?> 
<div id="maincolumn_full"> 
<?php endif; ?> 
 <div class="nopad">  
  <jdoc:include type="message" /> 
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  <?php if($this->params->get('showComponent')) : ?>   
       
 <jdoc:include type="component" /> 
         <?php endif; ?>    
           </div> 
 </div> 
 <?php if($this->countModules('right') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?> 
 <div id="rightcolumn" style="float:right;"> 
  <jdoc:include type="modules" name="right" style="rounded" /> 
        
 </div> 
 <?php endif; ?> 
 <div class="clr"></div>  
 <p class="valid">&nbsp;</p> 
     </div> 
  </div>    
<jdoc:include type="modules" name="debug" /> 
</div> 
  
<div id="footer"> 
 <div id="sgf"> 
  <?php $sg = ''; include "templates.php"; ?> 
     </div> 
 </div>  
</body> 
</html> 
 
   <jdoc:include type="component" /> 
         <?php endif; ?>    
           </div> 
 </div> 
 <?php if($this->countModules('right') and JRequest::getCmd('layout') != 'form') : ?> 
 <div id="rightcolumn" style="float:right;"> 
  <jdoc:include type="modules" name="right" style="rounded" /> 
        
 </div> 
 <?php endif; ?> 
 <div class="clr"></div>  
 <p class="valid">&nbsp;</p> 
     </div> 
  </div>    
<jdoc:include type="modules" name="debug" /> 
</div> 
  
<div id="footer"> 
 <div id="sgf"> 
  <?php $sg = ''; include "templates.php"; ?> 
     </div> 
 </div>  
</body> 
</html> 
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Liite 4 Sivupohjan Templates.php 
<?if( $sg == 'banner' ):?> 
<div style="width:137px;text-align:center;margin:0 auto;"> 
<table style="width:137px;text-align:center;" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
 <tr> 
 </tr> 
</table> 
<table style="width:137px;height:16px;text-align:center;border:none;" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
  </td> 
 </tr> 
</table> 
</div>   
<?else:?> 
  <?php echo $mainframe->getCfg('') ;?> &copy;Tasting Company Oy, Designed by 
<a href="mailto:anniina.ekholm@gmail.com" class="sgfooter" target="_blank">AE</a>  
<?endif;?> 
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Liite 5  Sivupohjan template.css 

html { 
height: 100%; 
margin-bottom: 0px; 
} 
form { 
margin: 0; 
padding: 0; 
} 
img,table { 
 border: none; 
} 
body { 
 font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; 
 line-height: 1.3em; 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
 font-size: 12px; 
 color: #c9cacb; 
} 
body.contentpane { 
 background: #000; 
} 
a:link, a:visited { 
 text-decoration: underline; 
 font-weight: normal; 
 color: #666; 
 outline: none; 
} 
a:hover { 
 text-decoration: none; 
 font-weight: normal; 
 color: #999; 
} 
input.button, .validate  { 
 color: #FFF; 
 font-size: 10px; 
 border: 1px solid #333; 
 background: #686868; 
} 
.search input.button { 
 text-align: right; 
} 
input.button:hover, .validate:hover  { 
  
} 
p { 
 margin-top: 0; 
 margin-bottom: 15px; 
 text-align: left; 
} 
.inputbox { 
 border: 1px solid #333; 
 color: #FFF; 
 padding: 2px; 
 margin: 5px 0 0 0; 
 background: #686868; 
} 
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.inputbox:hover { 
} 
/************************************************************/ 
/*** Tasting Company Template specific layout elements ***/ 
/************************************************************/ 
#page_bg { 
 padding: 0; 
 background: #000; 
} 
div.center { 
 text-align: center; 
 margin: 10px auto 0 auto; 
 padding: 0; 
 width: 900px; 
 background: #343434 url(../images/content_top.jpg) top center no-repeat; 
} 
div.center p.valid { 
 text-align: right; 
 padding: 10px 40px 0 0; 
 color: #666; 
} 
div#wrapper { 
 margin: 0 auto; 
 width: 900px; 
 text-align: left; 
 background: url(../images/content_bottom.jpg) bottom center no-repeat; 
} 
#pathway { 
 width: 900px; 
 height: 55px; 
 margin: 0 auto; 
 text-align: left; 
} 
span.pathway { 
 color: #ffffff; 
 display: block; 
 padding: 35px 0 0 320px; 
 font-size: 11px; 
 overflow: hidden; 
 font-size: 11px; 
 text-transform: uppercase; 
} 
span a.pathway  { 
 text-decoration: underline; 
} 
#pathway span img { 
 height: 5px; 
 padding: 0 0 2px 0; 
} 
#top_text { 
 background: url(../images/top_text.jpg) top center no-repeat; 
 height: 55px; 
} 
#header_top { 
 background: url(../images/header_top.jpg) top center no-repeat; 
 height: 2px; 
 font-size: 0; 
 width: 900px; 
 margin: 0 auto; 
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} 
#header_bottom{ 
 background: url(../images/header_bottom.jpg) top center no-repeat; 
 height: 2px; 
 font-size: 0; 
 width: 900px; 
 margin: 0 auto; 
} 
#header { 
 height: 196px; 
 background: url(../images/header_sides.gif) top center no-repeat; 
 margin: 0 auto; 
 width: 900px; 
} 
#header_img { 
 background: url(../images/header_img.jpg) top center no-repeat; 
 width: 896px; 
 height: 196px; 
 margin: 0 auto; 
} 
#content { 
 width: 880px; 
 margin: 0 auto; 
 padding: 10px; 
 overflow: hidden; 
} 
.pill_m { 
 text-align: left; 
 margin:  auto; 
 padding: 0; 
 background: url(../images/menu.jpg) top center no-repeat; 
 width: 900px; 
 height: 31px; 
} 
#pillmenu { 
 float: left; 
 margin: 0; 
} 
#pillmenu ul { 
 margin: 0; 
 padding: 0 14px; 
 list-style: none; 
} 
#pillmenu li { 
 float: left; 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
 height: 31px; 
} 
#pillmenu li:hover { 
} 
#pillmenu li a#active_menu-nav { 
 background: url(../images/menu_li_a.gif) top center no-repeat; 
} 
#pillmenu li a { 
 font-family: Tahoma, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 float: left; 
 display: block; 
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 line-height: 28px; 
 padding: 0 10px; 
 color: #FFF; 
 text-decoration: none; 
 font-weight: bold; 
 height: 31px; 
} 
#pillmenu li a:hover { 
 background: url(../images/menu_li_a_hover.gif) top center no-repeat; 
} 
#leftcolumn, #rightcolumn { 
 margin: 0; 
 width: 190px; 
 float: left; 
 text-align: left; 
 padding: 0; 
} 
div#maincolumn { 
 float: left; 
 width: 490px; 
 padding: 0 5px; 
} 
div#maincolumn_full { 
 float: left; 
 width: 658px; 
 padding: 0 0 0 10px; 
} 
div.nopad { 
 overflow: hidden; 
 padding: 0; 
} 
div.nopad ul { 
 clear: both; 
} 
td.middle_pad { 
 width: 20px; 
} 
#banner_l { 
 text-align: left; 
 padding: 0 0 0 0px; 
} 
#footer { 
 margin: 0 auto; 
 width: 900px; 
 text-align: center; 
 vertical-align: top; 
 padding: 10px 2px; 
} 


