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1 Johdanto

 

Opinnäytetyön aiheena on yrityksen asiakkaille suunnatun web-sivuston suunnittelu moder-

nein, intuitiivisin menetelmin. Työ perustuu suomalaisen Sisäilmahuolto Oy:n tarpeisiin, joten 

työ on toteutettu tiiviissä yhteistyössä yrityksen kontaktihenkilön kanssa. Työ on siis yrityksen 

toimeksianto ja toteutetaan siten toiminnallisena opinnäytetyönä. 

 

Yrityksellä oli valmiiksi heidän tarpeisiinsa olemassa oleva palvelu, mutta nopeasti etenevien 

web-suunnittelu ideologioiden syystä palvelu oli tarpeen kehittää uudelleen moderneimmin 

näkökulmin. Yrityksen olemassa olevaa palvelua käytettiin viitteenä uuden palvelun kehittä-

miseen, mutta tarkoituksena oli kuitenkin suunnitella palvelun visuaalinen osuus sekä käyttö-

logiikka uudelleen. 

 

Opinnäytetyöhön sisältyy kahden eri sivuston käytettävyyden sekä visuaalisuuden suunnittelu. 

Sivustojen laajuuteen perustuen opinnäytetyö on rajattu pelkästään sivustojen suunnitteluun 

sekä visuaalisen mallin luomiseen. Suunnittelun jälkeen sivustojen toteutuksesta huolehtii 

projektiin sisältyvä kolmas osapuoli. 

 

Opinnäytetyön lopputuloksena on yrityksen käyttöön tuleva visuaalinen malli lopullisista web-

sivustoista sekä työn etenemiseen ja lopputulokseen perustuva kirjallinen raportti. Visuaali-

sen mallin on myös tarkoitus kuvastaa sivustojen käyttölogiikkaa, jotta myös projektin kol-

mannet osapuolet ymmärtävät miten sivustojen on tarkoitus toimia. Mallien käyttölogiikan 

selkeyttämiseksi lopullisesta mallista tehdään kuvasarja, joka havainnollistaa palvelun tilaus-

prosessin suunnitelluilla sivustoilla.  
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2 Tausta 

 

Tämä kappale käsittelee työn taustaa, johon sisältyy projektin lähtökohta, työn rakenne sekä 

projektiin liittyvät ryhmät, kuten myös menetelmät ja termit, jotka ovat projektin kannalta 

tärkeitä sekä olennaisia. Työn tausta määritellään, jotta projektin etenemiselle saadaan 

mahdollisimman vahva pohja. Projektin alussa määritetty tausta vaikuttaa siihen, miten työ 

etenee, sekä se auttaa välttämään mahdollisia suunnitteluvirheitä. 

 

Opinnäytetyön asiakasyrityksenä toimi suomalainen Sisäilmahuolto Oy, jonka tarpeiden mu-

kaiseksi lopullinen tuote suunniteltiin. Työn potentiaalisesti laajaan asiakasryhmään sekä ikä-

jakautumaan perustuen projektin lopullinen tuote päätettiin muotoilla mahdollisimman help-

pokäyttöiseksi sekä intuitiiviseksi käyttäjän kokemustaustasta huolimatta. Myös lukuiset eri 

käyttölaitteet otettiin suunnittelussa huomioon, jotta lopullinen tuote palvelisi mahdollisim-

man laajaa asiakaskantaa. 

 

2.1 Työn rakenne 

 

Koska projektin asiakasyrityksellä oli tarve lopulliselle tuotteelle, toteutettiin opinnäytetyö 

toiminnallisena. Tämän opinnäytetyön kontekstissa valmis opinnäytetyö sisältää kaksi websi-

vukokonaisuutta mockup-muodossa, sekä raportin, joka kertoo työn etenemisestä sekä perus-

telee toteutettuun työhön sisällytetyt päätökset. Lopullinen työ perustuu ammatilliseen tie-

toon sekä taitoon, joka on saavutettu lähdemateriaalin sekä henkilökohtaisten havaintojen 

tuella. 

 

Toiminnalliset opinnäytetyöt perustuvat käytännössä toteutettaviin hankkeisiin, jotka useim-

missa tapauksissa tulevat hankkeen omistavan organisaation käyttöön. Toiminnallisen opin-

näytetyöraportin tarkoitus taas on raportoida projektin etenemistä sekä tuoda esille projek-

tissa käytetyt prosessit sekä perusteet. Projektissa käytetyillä menetelmillä tulee olla aka-

teemista arvoa, joten asianmukaisen lähdemateriaalin käyttö on tärkeää projektin alkuhetkis-

tä lähtien. 

 

2.2 Asiakasyrityksen tarve 

 

Opinnäytetyöprojekti perustuu Sisäilmahuolto Oy:n hankkeeseen, jonka tarkoitus oli uusia 

heidän olemassa oleva palvelu. Olemassa oleva palvelu on kehitetty lukuisia vuosia sitten, 

eikä siten vastaa nykyisiä web-suunnittelu trendejä. Hankkeen tarkoitus on lisätä heidän web-

sivun liikennettä, joka vastaavasti lisää yrityksen liiketoimintaa. 
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Sisäilmahuolto Oy:n kehitettävä palvelu kulkee nimellä Kotikuntoon.fi. Palvelu on suunniteltu 

toimivaksi verkkokauppapalvelun tavoin. Palvelu sisältää siis sivuston, josta voi tilata Sisäil-

mahuolto Oy:n palveluita, eli tässä tapauksessa ilmastointilaitteiston huoltoa sekä muita alan 

palveluita. Tämän verkkokauppapalvelun lisäksi projektiin kuuluu käyttäjän oman käyttöliit-

tymän suunnittelu, josta asiakas voi seurata tilaamansa palvelun etenemistä. 

 

Hankkeen laajuuden takia opinnäytetyö on päätetty rajata vain sivustojen suunnitteluun. Tä-

hän kuuluu sivuston käyttölogiikan suunnittelu, eri asiakasryhmien käytettävyyden suunnittelu 

sekä sivustojen visuaalinen ulkomuoto. Opinnäytetyön suunniteltu lopputulos lähetetään 

eteenpäin erilliselle projektiryhmälle toteutettavaksi, joten toteutuspuolta ei tähän opinnäy-

tetyöprojektiin sisällytetty. Toteutusta täytyy kuitenkin harkita jo suunnitteluvaiheessa, jotta 

suunnitelmasta ei tule epärealistinen. 

  

2.3 Kohderyhmä 

 

Jotta lopputuotoksesta voidaan saada mahdollisimman tehokas sekä helposti ymmärrettävä 

kokonaisuus yrityksen asiakaskunnan kontekstissa, täytyy työssä kartoittaa palvelua käyttävä 

potentiaalinen asiakaskunta. Palvelu tulee muovata sellaiseksi, että kohderyhmän keskimää-

räinen verkkopalvelujen käytön kokemustaso vastaa palveluun tarvittavaa kokemustasoa. Yk-

sinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että kohderyhmän tulee osata käyttää verkkopalvelua, 

tai verkkopalvelu tulee rakentaa siten, että se opettaa käyttäjää käyttämään itseään. Tähän 

ajattelumalliin perustuu intuitiivisuus verkkosuunnittelussa. 

 

Kohderyhmä otettiin huomioon jo projektin ensimmäisessä palaverissa opinnäytetyön toteut-

tajan sekä Sisäilmahuolto Oy:n kontaktihenkilön, Vesa Pellisen kanssa. Sisäilmahuollon nykyi-

sen käyttäjäkunnan ikäjakauma on keskimäärin 30–50 vuotta. Käyttäjistä puolet ovat miehiä 

sekä puolet naisia. Näihin tietoihin perustuen palvelu tulee rakentaa näihin käyttäjäryhmiin 

keskittyen. (Pellinen 2015.) 

 

2.4 Menetelmät 

 

Jotta projektin lopputulos olisi kaikkia osapuolia miellyttävä, pitää projektin alkuvaiheessa 

määrittää projektissa käytettävät laitteistot sekä ohjelmistot. Koska kyseessä on verkkosivu-

suunnitteluun painottuva kokonaisuus, tullaan projektissa käyttämään lukuisia ohjelmistoja, 

joita usein käytetään kyseisellä alalla. Opinnäytetyöprojektiin ei sisällytetty projektissa syn-

tyvien sivustojen lopullista toteutusta, joten siihen liittyviä ohjelmia tai laitteistoja, kuten 

servereitä tai FTP-protokolla ohjelmistoja ei projektissa tulla käyttämään. Projektin pääpaino 

on visuaalisessa toteutuksessa sekä käyttölogiikan suunnittelussa. 
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Projektin visuaalisen painottuvuuden vuoksi projektin tärkeimmät ohjelmistot liittyvät visuaa-

liseen toteutukseen. Verkkosivustojen suunnitteluun sekä lopullisten mockupien toteutukseen 

päätettiin käyttää Adoben Photoshop ohjelmistoa. Photoshop on visuaalisen työskentelyn joh-

tava ohjelmisto sen laajojen luomismahdollisuuksien, helpon käyttöliittymän sekä pitkän his-

torian ansiosta. Photoshop oli myös kaikilla projektiin liittyvillä osapuolilla saatavilla sekä sii-

tä oli projektin toteuttavalla osapuolella suuri määrä kokemusta ennalta. Photoshop mahdol-

listaa sen, että verkkosivuston mockupit voidaan luoda ilman rajoitteita, ja mikäli lopullinen 

sivusto vaatii erillisten graafisten elementtien luomista, voidaan nekin toteuttaa Photoshopil-

la. 

 

Sivustojen suunnittelussa haluttiin luoda pelkistettyjä rautalankamalleja, jotka auttavat verk-

kosivujen suunnittelun alussa. Rautalankamalleja luodaan usein yksinkertaisin tavoin, kuten 

esimerkiksi piirtämällä ne kynällä ruutupaperille, mutta saatavilla on myös ohjelmistoja nii-

den toteutukseen. Projektissa käytettiin Axure ohjelmistoa, joka mahdollistaa interaktiivisten 

rautalankamallien luomisen. Axure otettiin käyttöön, sillä se oli projektin suorittavan osapuo-

len saatavissa ja tarvittaessa rautalankamalleista saatiin tehtyä interaktiivisia. 

 

Vaikka projektiin ei sisällytetty sivuston toteutusta tai muuta siihen liittyvää koodausta, otet-

tiin projektin työstössä kuitenkin huomioon ne metodit, millä lopullinen sivusto tullaan luo-

maan. Asiakasorganisaatio määritti projektin alussa, että lopullinen sivusto tullaan koodaa-

maan käyttämällä Bootstrap-frameworkia. Tästä syystä projektin alussa oli tarpeen perehtyä 

Bootstrapin perusteisiin, jotta suunnitelma tukisi lopullista toteutusta mahdollisimman hyvin. 

Bootstrap on web-kehityksessä käytettävä kehystyökalu ja se avataan laajemmin luvussa kol-

me. 

 

2.5 Keskeiset käsitteet 

 

Tässä kappaleessa avattavat termit ovat selitetty opinnäytetyöprojektin kontekstissa. Jotkin 

termit saattavat eri yhteydessä tarkoittaa eri asiaa, mutta tässä tapauksessa keskitytään vain 

projektiin liittyviin, olennaisiin termeihin. Näin termit saadaan yksilöityä projektin konteks-

tiin mahdollisimman tarkasti.  

 

Verkkosivusto Verkkosivustolla tarkoitetaan palvelimella sijaitsevaa sivustoa, 

jota käyttäjä pääsee selaamaan verkkoselaimella. Verkkosivusto-

ja on miljoonia eri tarkoituksiin ja suosituilla verkkosivustoilla 

voi olla miljoonia käyttäjiä päivittäin. Verkkosivustot koostuvat 

back-end sekä front-end koodista, jotka määrittävät sen mitä 

käyttäjä näkee ja miten sivu toimii. Perinteisesti verkkosivut ra-

kentuvat HTML-kielen pohjalle, mutta nykyään sivustot käyttävät 
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lukuisia eri ohjelmointikieliä toteutuksessa, kuten CSS sekä Ja-

vascript-kieliä. 

 

Intuitiivisuus Verkkosuunnittelussa intuitiivisuudella kuvastetaan sitä, miten 

luonnollisesti käyttäjä kykenee käyttämään sivua ilman erillistä 

ohjeistusta. Verkkosivu on intuitiivinen, jos käyttäjä löytää ha-

luamansa tiedon tai toiminnon mahdollisimman pienellä klik-

kausmäärällä eksymättä niihin osiin verkkosivua, jotka ovat käyt-

täjälle epäoleellisia. 

 

Responsiivisuus Mobiililaitteiden lisääntyessä verkkosivujen responsiivisuudesta 

on tullut todella tärkeä verkkosuunnittelun osa-alue. Responsii-

vinen verkkosivu skaalautuu isommaksi tai pienemmäksi eri pää-

telaitteiden koon mukaisesti. Responsiivinen verkkosivu suunni-

tellaan siten, että sivusto on käytettävissä yhtä hyvin pienellä 

mobiililaitteen näytöllä, kuin myös isommalla tabletin tai pöytä-

tietokoneen näytöllä.  

 

Mockup Mockup tarkoittaa mallia lopullisesta tuotteesta. Mockupilla ei 

ole lopullisen tuotteen toiminnallisuutta, mutta se kuvastaa lo-

pullista toteutusta mahdollisimman läheisesti. Verkkosivujen 

kontekstissa mockup tarkoittaa staattista kuvaa tai kuvasarjaa, 

joka on useimmiten luotu kuvankäsittelyohjelmalla, eikä koodilla 

kuten lopullinen sivusto. 

 

Framework Framework on ohjelmistokielessä koodausympäristö, jota käyttä-

jä pystyy muuttamaan sovelluskohtaiseksi. Frameworkit pitävät 

sisällään kokoelman koodeja, jotta koodaajan ei tarvitse määrit-

tää kaikkea manuaalisesti aina ohjelman toteuttamisen alkuvai-

heissa. Opinnäytetyöprojektissa käytetty Bootstrap-framework 

erikoistuu responsiivisuuteen, joten muun muassa sivuston res-

ponsiivisuuden aiheuttavat koodit ovat jo määritetty Bootstrapiin 

ennalta. 
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3 Web-suunnittelun ideologia 

 

Koska asiakkaan toive oli modernisoida heidän valmiiksi käytössä oleva palvelu, täytyi web-

sivuston suunnittelu aloittaa miltei tyhjältä pohjalta. Toteutus kuitenkin vaati laajaa tietä-

mystä asiakasyrityksen palveluista, asiakaskunnasta sekä nykyisestä tilasta, joten asiakasyri-

tyksen nykyistä web-sivukokonaisuutta päätettiin käyttää yleisenä viitteenä lopullisen tuot-

teen suunnittelulle. Tämä kappale käsittelee web-sivuston suunnittelun tärkeimpiä osa-

alueita asiakasyrityksen tilan sekä tarpeiden kontekstissa. 

 

3.1 Käyttäjän tarpeet 

 

Kun käyttäjä pyrkii käyttämään web-sivustoa, on hänellä siihen syy. Käyttöliittymäsuunnitteli-

jan tulee ymmärtää käyttäjän sekä asiakasyrityksen välistä korrelaatiota, jotta mahdollisim-

man käyttäjäystävällisen lopputuloksen toteutuminen on mahdollista. On kuitenkin helppoa 

miettiä käyttäjiä yhtenä, kasvottomana kokonaisuutena, joka tyypillisesti ei vastaa todelli-

suutta. Tidwell (2010, 3) suosittelee suunnittelijoita harkitsemaan esimerkiksi käyttäjien 

mieltymyksiä, sosiaalisia konteksteja, uskomuksia sekä arvoja. Kaikki nämä tekijät tulisivat 

vaikuttaa palvelun suunnitteluun. Näiden vaikuttajien tutkimista varten on tärkeää harkita 

käyttäjätutkimusta. 

 

Käyttäjätutkimuksen tarkoitus on selventää palvelun asiakaskunnan yleispiirteitä, ja edesaut-

taa tuotteen suunnittelua juuri kyseiselle asiakaskunnalle. Jokainen asiakas on luonnollisesti 

yksilötapaus, mutta käyttäjätutkimus laventaa asiakaskunnan siten, että asiakkaista voi erot-

taa tyypillisimmät yleispiirteet. Yleisimmät käyttäjätutkimuksen osa-alueet, jotka ovat hyvä 

sisällyttää erityisesti käyttöliittymäsuunnitteluun, ovat suora havainnointi, tapaustutkimuk-

set, gallup kyselyt sekä persoonallisuushavainnointi. (Tidwell 2010, 5.) 

 

3.2 Moderni suunnittelutyyli 

 

Web-sivuston suunnitteluprosessiin on tärkeää tuoda mukaan tämän hetkiset trendit sekä ylei-

simmät laitteistot, joilla lopullista sivustoa luultavimmin käytetään. Ei ole suotavaa suunnitel-

la käyttöliittymää, joka perustuu esimerkiksi kymmenen vuotta vanhaan suunnitteluideologi-

aan. Projektiin pyrittiin täten sisällyttää viime vuosien sekä tämänhetkisiä verkkosuunnitte-

lutrendejä. 

 

3.2.1 Modulaarinen suunnittelutapa 

 

Modulaarinen web-suunnittelu on nykyään hyvin usein käytetty suunnittelusuuntaus. Modulaa-

riseksi kutsutaan näkymää, joka koostuu itsenäisistä moduuleista, joilla on kaikilla oma tehtä-
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vänsä. Modulaarinen suunnittelu on yleinen käsite joka pätee myös web-suunnittelun ulkopuo-

lella, mutta käsitteen takana oleva periaate on sama, ja pätee samalla tavalla sekä samankal-

taisin lopputuloksin eri konteksteissa. Määrityksen mukaisesti modulaarisuus tarkoittaa mo-

duuleista rakentuvaa kokonaisuutta, jossa yksittäisiä moduuleita voidaan järjestää uudelleen 

tai korvata sen vaikuttamatta järjestelmään tai sen toimivuuteen. (Dictionary.com 2015.) 

 

Web-suunnittelun kontekstissa modulaarinen suunnittelu sallii niin kutsutun modulaarisen si-

sällön käyttämisen, jossa mitä tahansa sisältöä voidaan sisältää yksittäiseen moduuliin. Koska 

suurin osa moduuleista on miltei standardin omaisesti web-suunnittelussa nelikulmioita, saa 

kyseiset, modulaarisella sisällöllä täytetyt moduulit sijoiteltua web-suunnittelijan ideologian 

mukaiseen järjestykseen. Web-suunnittelussa modulaarista suunnittelua ja moduuleita voisi 

verrata Lego-palikkoihin, jotka sisältävät käyttäjälle oleellista sisältöä. (Butler 2014.) 

 

3.2.2 Responsiivisuus 

 

Viime vuosien aikana web-sivujen responsiivisuus on todettu yhdeksi tärkeimmistä aspekteis-

ta, joka tulee ottaa huomioon web-suunnittelussa. Responsiivinen design on ratkaissut monia 

ongelmia, jotka ovat aiemmin aiheuttaneet web-sivujen suunnittelussa sekä toteutuksessa 

lisätyötä sekä yhteensopivuusongelmia. Kun ennen web-sivuille piti rakentaa erillinen web-

sivusto tai täysin oma sovellus mobiilikäyttöä varten, saadaan nykyään nämä työvaiheet ohi-

tettua täysin sisällyttämällä responsiivinen design web-suunnittelun alkuvaiheessa. (Leiniö 

2012.) 

 

 

Kuva 1: Responsiivisen sivun skaalautuvuus 

(http://connect.icrossing.co.uk/mobile-optimisation-strategy-responsive-design-or-

standalone-site_10412) 

 

Web-suunnittelussa responsiivinen design viittaa sivuston skaalautuvuuteen erikokoisilla näy-

töillä. Jos sivusto suunnitellaan vain tietokoneella näkyväksi, ei sivu välttämättä ole järin käy-

http://connect.icrossing.co.uk/mobile-optimisation-strategy-responsive-design-or-standalone-site_10412
http://connect.icrossing.co.uk/mobile-optimisation-strategy-responsive-design-or-standalone-site_10412
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tettävä mobiili- tai tabletti-alustoilla. Responsiivinen sivu vastaa sivulle saapuneen näytön 

kokoon, ja skaalaa sivun kyseiselle alustavalle sopivan kokoiseksi. Responsiivinen design pe-

rustuu enimmäkseen kolmeen eri ohjelmointikieleen; HTML, CSS sekä JavaScript. (Natda 

2013.) Nykyään kuitenkin monet frameworkit sekä muut web-sivuston rakennustyökalut sisäl-

tävät jo valmiiksi määritetyt koodit näille ohjelmointikielille, jotta sivuston skaalautuvuus-

koodeja ei tarvitse erikseen web-suunnittelussa määrittää. Sivusto tulee kuitenkin suunnitella 

skaalautuvuuden ympärille siten, että se on looginen. 

 

3.3 Bootstrap 

 

Web-kehitystä varten on luotu kehittäjille lukuisia apuvälineitä sivustojensa luomiseen, jottei 

heidän tarvitse koodata tuotoksiaan täysin tyhjästä. Jotkut apuvälineet ovat kattavia ja teke-

vät verkkosivun luomisesta todella helppoa, kuten sisällönhallintajärjestelmät sekä niiden 

sisältämät verkkosivupohjat. Jos kehittäjät kuitenkin haluavat enemmän hallintamahdolli-

suuksia tuotokseensa, saattaa frameworkin käyttö olla aiheellista. Frameworkit ovat ennalta 

määritettyjä koodi osuuksia sisältäviä koodausympäristöjä, jotka määrittävät miten sivusto 

toimii ja miten se esiintyy. Kehittäjät voivat kuitenkin tyypillisesti muokata näitä koodeja 

haluamallaan tavalla ja tehdä niistä juuri heidän tuotostaan vastaavia. Näin verkkosivusta 

saadaan uniikimpi kuin valmiin pohjaan luotu verkkosivu. Web-kehitykseen on kehitetty lukui-

sia eri frameworkeja, mutta yksi suosituimmista frameworkeista on Twitterin julkaisema 

Bootstrap. 

 

Bootstrap on ilmaiseksi saatavilla oleva avoimen lähdekoodin framework, joka sisältää lukuisia 

työkaluja web-kehittäjän avuksi. Kuten useimmat frameworkit, Bootstrap sisältää kokoelman 

ennalta määritettyjä CSS sekä JavaScript sääntöjä, joita kehittäjä pääsee halutessaan helpos-

ti muokkaamaan. Bootstrap kuitenkin vie toiminnollisuutensa pidemmälle, ja sisältää muun 

muassa joustavan ruudukkojärjestelmän sivun rakentamista varten ja kirjaston elementtejä 

sekä komponentteja, kuten painikkeita, taulukoita sekä ikoneita. Vuonna 2013 julkaistiin 

Bootstrap 3, joka lisäsi siihen ”Mobile-first” ideologian, eli responsiivisuuden. Täten kaikki 

sivut jotka kehitetään Bootstrapilla versiosta 3 eteenpäin sisältää jo alusta alkaen sivuston 

skaalautuvuuden erikokoisille päätelaitteille. Tämä lisäsi Bootstrapin suosiota huomattavasti, 

sillä älypuhelimien yleistyessä kysyntä responsiivisuudelle verkkosivustoissa kasvoi. 

 

Opinnäytetyöprojektissa ei syvennetty Bootstrapiin tarkemmin, sillä projektiin ei sisällytetty 

sivuston toteutusta. Projektin suunnitteluvaiheessa oli kuitenkin tärkeää tutustua Bootstrapin 

perusteisiin, jotta sivusto voitiin suunnitella siten, että se olisi Bootstrapilla lopulta toteutet-

tavissa. Sivuston mockup-malleja suunnitellessa pidettiin Bootstrapin rajaukset jatkuvasti 

harkinnassa. 
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3.4 Yleisnäkymä 

 

Palvelun käyttäjä tekee mielipiteitä palvelun laadusta heti nähtyään tai koettuaan palvelun 

ensimmäisen kerran. Tämä on erittäin tärkeää ottaa huomioon web-suunnittelussa, jossa vi-

suaalisuus on tärkeä osa sivun kokonaisuutta. Missourin tieteen ja teknologian yliopistossa jär-

jestetyn tutkimuksen mukaan verkkosivun käyttäjä luo ensivaikutelman sivustosta alle sekun-

nissa, mutta pysyvimmän vaikutuksen luominen tapahtuu 2.6 sekunnissa. (Careaga 2012.) Täs-

tä syystä tehokas tapa suunnitella sivun yleisnäkymä on antaa sivu testattavaksi osapuolille, 

jotka eivät ole nähneet sivua ennen. 

 

Ennen kuin sivuston realistinen visuaalinen ilme voidaan suunnitella, täytyy sivuston toiminnot 

olla tiedossa. Erilaiset sivustot suunnitellaan erilaisiin tarkoituksiin, jonka takia myös niiden 

käyttölogiikka vaihtelee eri käyttötarkoitusten mukaisesti. Esimerkiksi verkkokaupalla sekä 

blogisivustolla ovat täysin erilaiset tarkoitukset, joten ne aspektit, jotka sivustoon halutaan 

sisällyttää, on hyvä kirjoittaa erikseen ylös. Miellekartat ovat hyvä työkalu tähän. Miellekartat 

ovat hyvä tapa havainnoida projektissa ne aiheet, jotka ovat tärkeitä avata sekä tarkentaa. 

Miellekarttoja käyttämällä saadaan luotua konkreettiseksi ne ideat, jotka unohtuvat helposti 

mikäli niitä ei kirjoita muistiin. 

 

 

Kuva 2: Projektin alkuvaiheessa luotu miellekartta 

 

Jos kehitettävä web-sivusto tehdään yritykselle, usein kyseisen yrityksen brändäys ohjaa te-

hokkaasti sivuston yleisnäkymää. Yritykset voivat käyttää suuria budjetteja brändi-

identiteetin perustamiseen, sillä brändit tehostavat yrityksen ja sen asiakkaiden välistä pe-

rehtyneisyyttä sekä se myös asettaa asiakkaalle odotuksia yrityksen palveluista. (Tidwell 

2010, 478–479.) Yleisesti kun brändiä harkitaan, mietitään ensimmäisenä usein yrityksen logoa 

sekä slogania. Brändi-identiteettiin kuuluu kuitenkin myös monia muita alueita, jotka erityi-

sesti web-suunnittelussa tulee ottaa huomioon houkuttelevan palvelun rakentamiseksi. Näitä 

alueita ovat esimerkiksi värimaailma, typografia sekä käytettävä sanasto. (Tidwell 2010, 478.) 
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3.4.1 Värimaailma 

 

Värit vaikuttavat ihmisten mielialaan lukuisin tavoin. Siinä missä ihmiset käyttävät vaaleita 

tai tummia vaatteita eri tilanteisiin, perustuu värien käyttö web-suunnittelussa samanlaisiin 

aatteisiin. Sivuston väreillä voidaan pyrkiä vetoamaan käyttäjien tunteisiin, ja siten lisäämään 

sivuston käyttötehokkuutta käyttäjälle. Samasta syystä myös värien väärinkäytön riski on kor-

kea. (Plaisant & Shneiderman 2009, 483.) 

 

Pohjimmillaan värin tarkoitus web-sivustoissa on parantaa käyttäjän kokemusta sen kuiten-

kaan tulematta itse sivun sisällön tielle. Jos sivuston tausta käyttää saman sävyistä tai yhtä 

tummaa värimallia kuin sivun sisältö, tulee sivusta vaikeasti luettava, tai pahimmassa tapauk-

sessa käyttökelvoton. Hyvä testausmenetelmä tälle on desaturoida eli epäkyllästää väritetty 

sivu, ja katsoa onko sivusto vielä harmaasävyisenä käytettävissä. (Tidwell 2010, 488.) 

 

Melko usein kuitenkin web-sivuston värimaailman määrittää, ainakin osittain, yrityksen brän-

di-identiteetti. Usein yritykset laativat yrityksen sisällä käytettävät brändi-ohjeistukset, jotka 

sisältävät yrityksen värit, fontit sekä muut mahdolliset ideologiat. Usein web-

suunnittelijoiden tulee suunnitella sivu näiden ohjeiden ympärille, mutta kuitenkin pitää mie-

lessä sivuston yleinen käytettävyys. 

 

3.4.2 Typografia 

 

Typografia määrittää web-sivustolla tekstin fontin, sen asettelun, sekä muut tekstiin liittyvät 

aspektit, jotka vaikuttavat sivuston ulkomuotoon sekä sen siisteyteen. Jos tekstin sisältö ker-

too mitä tekstissä sanotaan, niin typografia määrittää miten se sanotaan. Tekstin tyyli voi 

määrittää sanotaanko asia pehmeästi, äänekkäästi, ystävällisesti tai muodollisesti. (Tidwell 

2010, 490.) 

 

Sivuston tekstit voidaan jakaa eri osiin. Otsikkotekstit ovat iso fonttisia, huomiota herättäviä 

tekstejä, kun taas varsinaiset asiatekstit, eli niin kutsutut leipätekstit, ovat pienempiä sekä 

helppolukuisia. Otsikkoteksteihin voidaan myös laskea esimerkiksi toiselle sivulle vievät linkki-

tekstit tai logossa oleva teksti. Näitä tekstejä siis jollain tasolla ohjaa firmalle tehdyn sivun 

oma brändi. Leipätekstin tarkoitus taas on kertoa sivun käyttäjälle se, mikä on hänelle olen-

naista. Tästä syystä leipätekstin on erittäin tärkeää olla helposti luettavissa. Koristeellisia 

tyylejä, kuten kursivointia, ei kannata käyttää leipätekstissä, sillä pienessä koossa kursivoitua 

tekstiä on vaikea lukea. (Tidwell 2010, 490.) 
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4 Verkkosivun tarpeiden yksilöinti 

 

Koska projekti toteutetaan organisaatiolle, jonka asiakkailla on organisaation palveluita vas-

taava tarve, täytyy kappaleessa 3 määritettyä teoriapohjaa tarkentaa sekä yksilöidä juuri 

asiakasorganisaation tarpeiden mukaan. Tästä syystä verkkosivuille täytyy luoda määrityksiä 

ennen niiden lopullista suunnittelua. Tämä kappale käsittelee keinoja, joilla voidaan tarken-

taa asiakasorganisaation tarpeita, ja mahdollistaa se, että sivustojen lopullinen käyttäjä saa 

palvelusta mahdollisimman suuren hyödyn. 

 

4.1 Vaatimusmäärittely 

 

Jotta projektin lopputulos olisi optimaalinen juuri asiakasorganisaation asiakaskunnan käyt-

töön, on tärkeää luoda vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittely määrittää erillisiä vaatimuk-

sia, jotka ovat oleellisia web-sivustojen lopullisille käyttäjille, joten niiden tulee myös mää-

rittää se, miten web-sivustot tulee suunnitella sekä mitä niihin pitäisi sisältyä. Mikäli sivuston 

suunnittelijalla ei ole täyttä ymmärrystä siitä, mitä käyttäjät tarvitsee lopullisesta tuotokses-

ta, on lopputuloksena luultavimmin sivusto joka ei miellytä käyttäjiä eikä saavuta suunnitteli-

jan alkuperäisiä tavoitteita. (Arel 2013.) 

 

Opinnäytetyöprojektia toteutettiin tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaation yhteyshenkilön 

kanssa, joten vaatimusmäärittelyn lopputulokset ovat tulleet ilmi projektin edetessä lukuisis-

sa haastattelutilanteissa. Haastatteluissa tuli ilmi asiakasorganisaation asiakkaiden keskimää-

räisimmät piirteet sekä organisaation tarpeiden luonne. Näillä voidaan luoda realistinen vaa-

timusmäärittely, joka vastaa organisaation todellisia tarpeita. 

 

Koska opinnäytetyöprojektiin sisällytettiin kahden eri verkkosivustokokonaisuuden suunnitte-

lu, täytyi molemmille kokonaisuuksille harkita omat aspektinsa vaatimusmäärittelyn kannalta. 

Molempiin sivustokokonaisuuksiin kuitenkin vaikuttavat osittain samat tekijät. Asiakasorgani-

saation asiakkaiden tyypilliseksi iäksi saatiin noin 30–50 vuoden ikähaarukka. (Pellinen 2015.) 

Tähän informaatioon nojaten voimme todeta, että verkkosivusto ei saa olla liian monimutkai-

nen, sillä vanhemmat käyttäjät eivät välttämättä kykene käyttämään liian monitoimista pal-

velua. 

 

Ensimmäinen harkittava sivustokokonaisuus oli verkkokauppa-henkinen palvelu, josta asiakas 

voi selata sekä tilata organisaation palveluita. Sivusto piti suunnitella siis mahdollisimman 

selkeäksi, vaikka organisaatiolla olisikin paljon palveluita tarjottavana. Asiakkaan tulee saada 

tilata juuri tarvitsemansa palvelu, ja tarpeen tullessa muokata sitä tarpeisekseen. Sivusto ei 

myöskään saanut olla liian provosoiva, sillä se saattaa kääntää vähemmän kokeneita käyttäjiä 

pois sivulta ennen tilausprosessiin asti pääsyä. Tilausprosessissa tuli taas olla mahdollisimman 
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vähän vaiheita, mutta tilausvaiheet oli kuitenkin tarpeen segmentoida loogiseksi, ettei asia-

kas harhaudu kesken tilausprosessin ja peruuta tilausta. 

 

Toinen harkittava sivustokokonaisuus oli asiakkaan tilauksen seurantaan sekä uusien tilausten 

tekemiseen tarkoitettu käyttöliittymä. Sivuston piti olla looginen jatko verkkokaupalle asiak-

kaan tilauksen jälkeen, mutta sivusto piti saada avattua myös ilman tilausta, jotta asiakas 

voisi itse tarkastaa palvelun laadun ennen ensimmäisen tilauksen asettamista. Sivuston oli 

tarkoitus pitää kirjaa asiakkaan tekemistä tilauksista, tarjota tuleville sekä menneille tilauk-

silla selkeä kalenterinäkymä, toimia asiakastukena sekä pitää yllä laskutusta. Sivuston komp-

leksien vaatimusten vuoksi sivusto päätettiin toteuttaa modulaarista suunnittelutyyliä seura-

ten. 

 

Asiakasorganisaatio käyttää Bootstrap-frameworkia verkkosivustojensa kehitykseen. Siispä 

asiakasorganisaation toiveen mukaisesti myös opinnäytetyöprojektiin kuuluvat verkkosivusto-

suunnitelmat tuli suunnitella siten, että ne ovat mahdollisimman luontaisesti kehitettävissä 

Bootstrap-frameworkilla. Bootstrap perustuu mobile-first ideologiaan, joten suuri osa sivusto-

jen responsiivisuudesta tulee perustumaan Bootstrapin responsiivisuus algoritmeihin. Sivustoja 

suunniteltaessa tulee kuitenkin harkita esimerkiksi mitkä elementit näkyvät missä järjestyk-

sessä mobiililaitteella, sekä miten sivustojen mahdolliset valikkopalkit taittuvat sivustoa pie-

nentäessä.  

 

4.2 Benchmarkkaus 

 

Kilpailijoiden sekä samankaltaisia palveluita tarjoavien verkkosivujen seuraaminen on tehokas 

tapa verrata oman sivuston ominaisuuksia sekä löytää uusia puutteita ja tarpeita. Tätä varten 

on kehitetty web-sivustojen benchmarkkaus. Benchmarkkaus mahdollistaa muiden, potentiaa-

lisesti menestyvien sivustokokonaisuuksien käytäntöjen sekä strategioiden seuraamisen, joka 

antaa sivustosuunnittelijalle mahdollisuuden oppia uusia menettelytapoja. (Esparza 2013.) 

 

Benchmarkkauksia voi tehdä monesta eri näkökulmasta, kuten esimerkiksi markkinoinnin nä-

kökulmasta, mutta koska opinnäytetyöprojekti keskittyy täysin uuden sivun suunnitteluun eikä 

niinkään asiakasorganisaation markkinoinnin tehostamiseen, tarkastellaan benchmarkkausta 

designin sekä käytettävyyden näkökulmasta. Benchmarkkauksen toteuttaminen tästä näkö-

kulmasta on haastavampaa kuin markkinoinnin benchmarkkaus, sillä designia sekä käytettä-

vyyttä ei voi yhtä helposti seurata analytiikalla kuin markkinointia, vaan verrattavien sivusto-

jen elementtejä pitää seurata kriittisesti käytettävyyden kannalta manuaalisesti. Tästä syystä 

yritysmaailmassa tämän näkökulman benchmarkkaus yleensä toteutetaan design ammattilai-

sen toimesta. 
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Vaikka projektin verkkosivuja alettiinkin suunnittelemaan täysin uudistettua palvelua harki-

ten, on benchmarkkaukseen hyvä sisällyttää analysoitavaksi sivusto, joka oli asiakasorganisaa-

tiolla ennalta käytössä. Tämä auttaa ottamaan suunnittelussa huomioon juuri niitä verkko-

suunnittelun alueita, joita halutaan projektissa kehittää. Tästä syystä analyysissa verrattiin 

yhtä suosittua verkkokauppapalvelua, yhtä suosittua asiakkaan käyttöliittymäpalvelua sekä 

asiakasorganisaation alkuperäistä palvelua. 

 

Verrattava verkkokauppapalvelu Verrattava käyttöliittymäpalvelu Vanha Kotikuntoon.fi 

Keskittyy monen eri tuoteryh-
män myymiseen verkossa 

Keskittyy asiakkaan tilattujen 
palveluiden seuraamiseen 

Keskittyy palvelun myyn-
tiin sekä palvelujen ete-
nemisen monitorointiin 

Suuri määrä sisältöä, joten sivus-
to hieman sekava 

Keskisuuri määrä sisältöä, nidot-
tu selkeäksi sekä yksinkertaiseksi 
kokonaisuudeksi 

Pieni määrä tietoa, sivu 
pelkistetty sekä vanhahta-
van oloinen 

Paljon kuvia sekä videoita 
Kuvia vain siellä missä niitä tarvi-
taan 

Logon lisäksi havainnollis-
tavia kuvia tilausprosessis-
sa 

Antaa asiakkaan rekisteröityä, 
lisätä tuotteita ostoskoriin sekä 
tarjoaa tilausprosessin 

Antaa asiakkaan rekisteröityä, 
valita palvelunsa ja varata ne 

Antaa asiakkaan määrittää 
tarpeensa sekä seurata 
niiden etenemistä sekä 
dokumentteja 

Etusivun header osiossa logo, 
hakutoiminto, palvelusta lisätie-
toa tarjoavia linkkejä sekä pääsy 
käyttäjän profiiliin 

Etusivun header osiossa logo, 
hakutoiminto, palvelusta lisätie-
toa tarjoavia linkkejä sekä pääsy 
käyttäjän profiiliin 

Etusivun header osiossa 
vain logo, ei toiminnalli-
suutta. Header muuttuu 
sivun edetessä. 

Sivusto käyttää pop-up ikkunoita 
minimaalisesti 

Sivusto käyttää pop-up ikkunoita 
minimaalisesti 

Sivuston tilausprosessi 
perustuu pop-up ikkunoi-
hin 

Etusivu pitkä ja sisältää paljon 
tämänhetkistä tietoa 

Etusivu lyhempi, mutta sisältää 
paljon yleistietoa 

Etusivu todella lyhyt, sisäl-
tää vain linkit organisaati-
on palveluihin 

Taulukko 1: Benchmarkkaus taulukko 

 

Analysoimalla verkkokauppapalvelua saadaan selville, että sen vahvuus perustuu tuotteiden 

suureen määrään, eikä niinkään sivuston yksinkertaisuuteen. Sivu on kuitenkin rakennettu 

siten, että se tukee suurta tuotemäärää. Koska projektissa kehitettävä palvelu ei tule sisäl-

tämään yhtä suurta määrää sisältöä kuin verrattava verkkokauppapalvelu, on suositeltavaa 

että sivusto rakennetaan selkeäksi, helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. 

 

Käyttöliittymäpalvelu on yksinkertaisempi kokonaisuus, sillä se keskittyy asiakkaan palveluva-

rauksiin ja niiden seurantaan. Sivusto toimii siis tukena sitä ylläpitävän organisaation oikealle 

toiminnalle. Tästä syystä asiakkaat ei luultavimmin tule käyttämään palvelua selailutarkoituk-

siin, vain palvelua käytetään vain silloin, kun asiakas haluaa varata organisaation palveluita. 

Tästä syystä sivusto käyttää hyvin minimalistisesti visuaalisuutta, ja keskittyy enemmän sivus-
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ton selkeyteen. Projektissa kehitettävä huoltokirjapalvelu vastaa hyvin samankaltaista käyttö-

tarkoitusta kuin verrattu käyttöliittymäpalvelu, mutta sen halutaan olla asiakkaalle hyödylli-

nen myös silloin, kun hänellä ei ole aktiivisia palvelutilauksia. Tästä voidaan päätellä, että 

lopullisessa sivustossa on tärkeää käyttää hillitysti visuaaleja, mutta kuitenkin tarpeeksi, että 

asiakas viihtyy sivustolla myös palvelun varausten ulkopuolella. 

 

5 Mockupin toteuttaminen 

 

Kun vertailuanalyysi sekä benchmarkkaus oli suoritettu, voitiin lopullisten mockupien raken-

taminen aloittaa. Mockupien rakentamisessa käytettiin kappaleessa 3 perustettua teoriapoh-

jaa sekä kappaleessa 4 määritettyä yksilöintiä, joka mahdollistaa teoriapohjan tarkentamisen 

juuri asiakasorganisaation tarpeiden kontekstiin. Tämä kappale käsittelee mockupien raken-

tamista vaihe vaiheelta. 

 

Koska projektiin sisältyi kaksi erilaista sivustokokonaisuutta, on tämä kappale jaettu näiden 

sivustojen mukaisesti. Kappale käsittelee ensin verkkokauppa-osuuden suunnittelun, ja sen 

jälkeen tilausseuranta-osuuden. Molemmat sivustokokonaisuudet vaativat oman ideologiansa 

suunnitteluvaiheessa, mutta ne myös jakavat joitakin yhteisiä työvaiheita. 

 

5.1 Verkkokauppasivusto 

 

Sekä asiakkaan että palvelua myyvän organisaation kannalta on tärkeää, että palveluiden ti-

lausprosessi on mahdollisimman selkeä sekä helposti lähestyttävä. Asiakasorganisaation tar-

peita päätettiin lähestyä suunnittelemalla verkkokauppa palveluiden tilaukseen. Koska organi-

saatio tarjoaa lukuisia eri palveluita, on sivun segmentointi sekä selkeä yleisnäkymä hyvin 

tärkeää.  

 

5.1.1 Rautalankamallinnus 

 

Verkkokauppaosioon rakennettiin kaksi erillistä rautalankamallia. Ensimmäisen rautalanka-

mallin oli tarkoitus kuvastaa verkkokaupan etusivua, johon asiakas ensimmäisenä tulee, ja 

josta tämä luo ensivaikutelmat. Tästä syystä etusivuun oli tärkeää kiinnittää erityistä huomio-

ta, jotta ensivaikutelma sivusta ei ole liian sekava. 

 

Kun asiakas tulee käymään verkkosivulle, on tärkeää että hän löytää nopeasti tarvitsemansa 

tiedon tai palvelun. Siksi etusivulla tarjotaan välittömästi asiakkaalle kaksi tapaa selata fir-

man palveluita; sivun keskellä olevalla hakukoneella tai sivun vasemmassa laidassa olevalla 

kategoriahaulla. Nämä kaksi elementtiä, etenkin hakupalkkiosuus, vievät suuren osan etusivun 
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tilasta. Tämän tarkoitus on se, että asiakas nopeasti kiinnittää huomion näihin elementteihin 

ja ymmärtää välittömästi, mistä sivustossa on kyse sekä miten se toimii. 

 

 

Kuva 3: Verkkokaupan rautalankamalli 

 

Sivuston yläosa, eli header-osio, hallitsee niitä sivuston aspekteja, jotka eivät liity yrityksen 

tarjoamiin palveluihin, vaan tarjoaa taustainformaatiota josta asiakas voi halutessaan lukea 

lisää. Header osio myös hallinnoi sivuston sisään- sekä uloskirjautumista. Header-osio myös 

sisältää yrityksen logon sekä nimen staattisesti, jotta ne näkyisivät sivuston kaikilla osioilla. 

 

Sivun vasen reuna toimii navigointialueena. Tätä kautta käyttäjä pystyy etsimään firman pal-

veluja kategorioittain. Kategoriat ovat jaettu pääkategorioihin, jotka jakautuvat lukuisiin ala-

kategorioihin, jotta asiakas voi täsmentää hakuaan mahdollisimman paljon sekä tämän tar-

peiden mukaisesti. 

 

Sivuston sisältö-osio sisältää pelkistetyn haun, jonka avulla asiakas voi hakea ongelmaansa 

ratkaisuja etsimällä ennalta määritetystä ongelmakirjastosta. Haku pyytää ensin asiakkaan 

postinumeron, jotta sivusto voi laskea juuri sille asiakkaalle arvioidun palveluhinnan. Seuraa-

vaksi haku kysyy palvelua, jotta se voi tarkentaa, mihin kategoriaan ongelma kuuluu. Vii-

meiseksi haku kysyy, minkälainen ongelma käyttäjällä on. Ongelmat ovat valmiiksi määritelty 

sivustoon, ja ne vaihtuvat sen mukaan, minkä palvelun asiakas haussaan valitsee. Halutessaan 

asiakas voi vielä määrittää tarpeensa kiireelliseksi, jolloin palvelu hinnoitellaan kiireellisen 

työn mukaisesti sekä asetetaan tilauksen yhteydessä korkean prioriteetin palveluksi. 
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Haun jälkeen asiakas viedään sivulle, joka näyttää yrityksen palveluita asiakkaan määrittele-

mien hakuehtojen tai hänen sivupalkistaan valitseman kategorian mukaisesti. Sivun on tarkoi-

tus näyttää palvelujen nimet, niiden alustava hinta, lopullisen hinnan laskennan suorittava 

nappi sekä toiveena myös oli sisällyttää palvelun kuvaus sekä siihen liittyvä kuva tai video. 

Sivun oli myös tarkoitus sisältää korostettuna pakettipalvelu, johon sisältyy useampi yksittäi-

nen palvelu. 

 

 

Kuva 4: Palvelulistan rautalankamalli 

 

Sivusto haluttiin pitää yksinkertaisena, eikä siihen haluttu sisällyttää liikaa informaatiota en-

sikatsauksella, sillä tämä vaikuttaa negatiivisesti asiakkaan havaintoihin sivustosta. Palveluis-

ta oli kuitenkin tarkoitus saada mahdollisimman paljon asiakkaalle oleellista tietoa, joten 

palveluiden kuvaukset piilotettiin sivun taustalle, ja ne saadaan näkyviin painamalla palvelun 

nimeä. Muuten sivusto noudattaa hyvin tyypillistä verkkokauppa mentaliteettia. Painamalla 

”laske hinta” nappia, asiakas viedään tilausprosessiin, joka kysyy asiakkaan osoitetiedot sekä 

määrittää laskutuksen, tai jos asiakas on jo kirjautunut sivustoon, on tilausprosessi huomatta-

vasti nopeampi. Tilauksen jälkeen asiakkaalle avataan henkilökohtainen huoltokirja, jota kä-

sitellään myöhemmin tässä kappaleessa. 

 

5.1.2 Sivuston yleisnäkymä 

 

Sivuston yleisnäkymää, ja etenkin värimaailmaa, ohjasi vahvasti yrityksen olemassa oleva 

brändäys. Kotikuntoon.fi-sivuston vanhana värimallina oli toiminut valkoinen sekä vaaleansi-

ninen, ja asiakasorganisaation toiveena oli pitää sama värimaailma brändin ylläpitämiseksi. 
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Tästä syystä sivusto päätettiin rakentaa valkoiseen taustaan vaaleansinisin korostein. Valkoi-

nen päätettiin pitää mieluummin taustavärinä kuin korostevärinä, sillä valkoinen on hyvin ke-

vyt väri, ja se sallii vahvemman värin, eli tässä tapauksessa vaaleansinisen, korostua sivulla 

paremmin.  

 

 

Kuva 5: Verkkokaupan pohja 

 

Sivusto jaettiin rautalankamallin mukaisesti kolmeen osioon; header-osioon, sivupalkkiin sekä 

sisältö-osioon. Header-osiolle annettiin vaaleansininen väri, jotta se erottuisi muusta sivustos-

ta. Sivupalkki pidettiin valkoisena, mutta se erotettiin sisältö-osiosta kevyellä varjolla. Näin 

sivupalkki ilmenee olevan sisältö-osion yllä, ja se antaa sille eräänlaisen ”leijuvan” efektin. 

Sisältö-osio pidettiin täysin valkoisena, jotta se ilmenisi olevan kaiken takana. Sisältö-osio 

tulee sisältämään koko sivustolla eniten informaatiota, joten on hyvä, että se ei sisällä muita 

häiriötekijöitä. Sisältö-osio voi kuitenkin myös näyttää liian tyhjältä, joten kevyen taustaku-

van lisääminen voi myös olla järkevää. Tätä aspektia käsitellään myöhemmin tässä kappalees-

sa. 

 

5.1.3 Header-osio 

 

Sivuston header-osion on tarkoitus näkyä kaikilla sivuston alueilla samalla tavalla, joten on 

tärkeää suunnitella se siten, että se missään vaiheessa ei häiritse asiakkaan sivuston käyttöä. 

Näinollen header-osio pidetään ohuena ja kevyenä. Headerin halutaan kuitenkin olla jatkuvas-

ti asiakkaan saatavilla, joten se päätettiin pitää staattisena elementtinä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että vaikka sivustoa selataan alaspäin, pysyy header-osio kuitenkin näkyvillä sivun ylä-

reunassa.  
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Kuva 6: Verkkokaupan header 

 

Koska headerista päätettiin tehdä vaaleansininen, piti sen päällä olevasta tekstistä näinollen 

tehdä taustasta helposti erottuva. Tähän onneksi sopeutuu asiakasyrityksen toinen brändäys-

väri, valkoinen, erinomaisesti. Täten valkoista käytettiin kaikissa headerissa olevissa teksteis-

sä. Palvelun logo oli jo valmiiksi valkoinen, joten se myös palveli headerin värivalintaa positii-

visesti. 

 

Headerin vasempaan yläkulmaan sijoitettiin Kotikuntoon.fi-palvelun logo. Kyseinen logo oli 

käytössä sivuston vanhassa versiossa, ja sopi uuden sivun tarpeisiin hyvin. Logoa painamalla 

on käyttäjän tarkoitus aina päästä sivuston etusivulle. Näin käyttäjä ei eksy sivulla. 

 

Headerin keskelle sijoiteltiin linkkejä eri puolelle sivustoa. Näiden linkkien sisältö on tarkoitus 

olla pelkistettyä, ja sisältää vain yksinkertaista informaatiota sivustosta ja sen takana olevas-

ta yrityksestä. Nämä sivustot eivät asiakasorganisaation kannalta olleet akuutteja, joten näi-

den sivujen sisältö rajattiin opinnäytetyöprojektista pois. 

 

Headerin oikeaan yläkulmaan sijoiteltiin nappi, josta asiakas voi kirjautua sisään. ”Kirjaudu” 

tekstille annettiin hieman tummempi tausta kuin muulle headerille sekä alaspäin osoittava 

nuoli. Nämä yksityiskohdat sijoitettiin headeriin siitä syystä, että nappia painamalla asiak-

kaalle aukeaa pieni ikkuna headerin alle, joka antaa asiakkaan kirjautua sisään tai luoda re-

kisteritunnuksen. Kirjaudu nappi ei siis vie asiakasta kokonaan uudelle sivulle kuten muut na-

pit headerissa tekevät. Näiden pienien yksityiskohtien ansiosta myös sivuston käyttäjä ymmär-

tää tämän, ja uskaltaa painaa kyseistä nappia ilman pelkoa siitä, että se vie hänet eri sivulle. 

 

5.1.4 Sivupalkki 

 

Sivupalkki sisältää eri kategorioita, joita klikkaamalla asiakas pääsee selaamaan sivuston tar-

joamia palveluita. Jotta sivuston käyttäjä pystyisi halutessaan näkemään mahdollisimman 

monta palvelua kerrallaan, päätettiin sivupalkki pitää koko sivun korkuisena, ja headerin ta-

voin staattisena osana sivustoa, joten se pysyy aina näkyvissä samalla tavalla, vaikka asiakas 

kelaisi sivua alaspäin. Sivupalkki myös jaettiin yleiskategorioiden lisäksi alakategorioihin, jot-

ta asiakas voi tarkentaa hakuaan tarpeeksi. Jotta sivupalkki pysyisi mahdollisimman selkeänä, 

määritettiin alakategoriat näkyviksi vain silloin, kuin niiden yläkategoriaa painetaan ensin. 
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Kuva 7: Verkkokaupan sivupalkki 

 

Sivupalkin yläosaan sijoitettiin teksti ”huoltopalvelut”, jotta asiakas ymmärtää heti, mitä 

käyttötarkoitusta varten sivupalkki on. Suoraan tämän tekstin alapuolelle on sijoitettu kate-

goriat. Kategoriat laitettiin väriltään sinisiksi, jotta se houkuttaisi käyttäjiä klikkaamaan nii-

tä. Kategoriaa klikkaamalla asiakas näkee kategoriaa tarkentavat alakategoriat, joita klik-

kaamalla käyttäjä viedään palvelua tarjoavalle sivulle, jota käsitellään myöhemmin tässä 

kappaleessa.  

 

5.1.5 Sisältö-osio 

 

Kotikuntoon.fi-etusivun sisältö-osioon päätettiin sijoittaa yksinkertainen sekä helppokäyttöi-

nen hakukone. Hakukoneen tarkoitus on antaa asiakkaan hakea juuri hänen ongelmaansa sopi-

vaa ratkaisua, ja sivuston on tarkoitus tarjota asiakkaalle palvelupakettia tai yksittäistä pal-

velua, jonka asiakas voi halutessaan tilata. Haku haluttiin toteuttaa mahdollisimman nopeaksi 

sekä yksinkertaiseksi, joten siihen pyrittiin sisällyttämään mahdollisimman vähän hakukritee-

reitä, mutta kuitenkin tarpeeksi, että haun saisi mahdollisimman tarkaksi. 

 

Hakupalkkien yläpuolelle sijoitettiin palvelun logo, nimi sekä myyntilause. Logon on tarkoitus 

painautua asiakkaan mieleen ja vahvistaa palvelun brändiä. Myyntilauseen tarkoitus taas on 

kuvata yrityksen yleisilmettä tai palvelun laatua mahdollisimman lyhyesti. Suunnitelmassa 

käytetty myyntilause on asiakasorganisaation käsialaa, ja se saattaa vielä muuttua lopullises-

sa, julkaistavassa versiossa.  
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Asiakasorganisaatio toivoi myös helppoa asiakaspalvelumahdollisuutta etusivulle. Siispä sisäl-

tö-osion oikeaan alareunaan sijoitettiin chat-henkinen toiminto. Nappia painamalla sivusto 

avaa sivun alalaitaan pienen chat ikkunan, joka kysyy asiakkaan sähköpostiosoitetta sekä pos-

tinumeroa. Täyttämällä nämä asiakkaalle avataan henkilökohtainen huoltokirja-tili, jossa hän 

pääsee keskustelemaan chat-muodossa asiakaspalvelijan kanssa. Huoltokirjasta puhutaan 

myöhemmin tässä kappaleessa.  

 

 

Kuva 8: Verkkokaupan etusivu 

 

Sisältö-osioon päätettiin vielä lisätä asiakasorganisaation toivoma taustakuva, jotta se toisi 

pientä kontrastia muuten hyvin neutraalille sekä steriilille käyttöympäristölle. Kuva sijoitet-

tiin pois hakupalkkien tieltä, jotta se ei peittäisi muuta tekstiä. Kuvan on myös tarkoitus skaa-

lautua ikkunan mukana, jos web-selainta pienennetään tai selataan mobiililaitteella. 

 

5.1.6 Palvelulista 

 

Kun asiakas on joko valinnut sivupalkista hänelle sopivan palvelun, tai käyttänyt etusivun ha-

kukonetta ongelmansa etsimiseen, viedään asiakas sivulle, joka listaa kaikki hakua tai katego-

riaa vastaavat palvelut sekä palvelupaketit. Palvelulistan ylimmälle paikalle on sijoitettu pal-

velupaketti, joka sisältää useita yksittäisiä palveluita paketti hinnassa. Paketit ovat asetettu 

vaaleansiniselle taustalle, kun taas yksittäiset palvelut ovat valkoisella taustalla. Tämän tar-

koitus on kiinnittää ensimmäisenä asiakkaan huomio pakettiin, jotta tämä ostaisi mahdolli-



 26 

simman monta palvelua sivustolta. Palvelupakettien alle on sijoitettu yksittäisiä palveluita, 

jotta asiakas voi halutessaan ostaa myös vain yhden erillisen palvelun. 

 

 

Kuva 9: Verkkokaupan palvelulista 

 

Palvelulista-sivulle on myös lisätty vasemmanpuoleiseen sivupalkkiin pienennetty versio etusi-

vun hakukoneesta. Asiakkaan ei täten välttämättä tarvitse palata koko sivuston etusivulle, 

mikäli hän haluaa suorittaa toisen haun. Pienennetty hakukone on sijoitettu sivupalkkiin pal-

velukategorioiden alapuolelle. 

 

Painamalla palvelulistassa olevan palvelun tai palvelupaketin nimeä, avautuu nimen alapuo-

lelle alue, johon on liitetty tietoa kyseisestä palvelusta, tai tarkennettu, mitä yksittäisiä pal-

veluita palvelupakettiin sisältyy. Asiakasorganisaation toiveesta palvelun kuvauksen vierestä 

löytyy aina myös kuva tai video kyseiseen palveluun liittyen. Videot ovat upotettu sivuun 

YouTube-videopalvelun kautta. 
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Kuva 10: Laajennettu palvelukuvaus 

 

Kun asiakas painaa ”laske hinta sinun kohteellesi” nappia, viedään tämä tilausprosessin al-

kuun. Tilausprosessi suunniteltiin olevan mahdollisimman vähävaiheinen, jotta käyttäjä ei 

keskeyttäisi tilauksen tekoa liian monimutkaisen tilausprosessin takia. Jotta verkkopalvelu 

saisi oikean hinnan palvelulle muodostettua, täytyy asiakkaan täyttää tilausprosessissa hänen 

talotyyppinsä, asunnon perustiedot, vastata muutamaan tarvekartoitukseen määriteltyyn ky-

symykseen, liittää tilaukseen mahdolliset lisäpalvelut, varata palvelun toteutukselle sopiva 

aika ja lopuksi lisätä omat henkilötietonsa. Palvelun tilausprosessi käydään läpi liitteessä 1. 

 

Palvelun tilauksen jälkeen asiakkaalle avataan automaattisesti Kotikuntoon.fi-huoltokirja, 

johon asiakas pääsee painamalla nappia, joka ilmestyy ruutuun tilauksen jälkeen. Jos asiakas 

on jo aiemmin luonut tilin ja hänelle on jo avattu huoltokirjatili, aukeaa hänelle linkki siihen. 

Asiakas voi jatkaa tilauksensa seurantaa tai tilata uusia palveluita henkilökohtaisesta huolto-

kirjastaan. 

 

5.1.7 Mobiililaitenäkymä 

 

Vaikka opinnäytetyöprojektiin ei sisällytetty sivuston lopullista toteutusta, piti mockupien 

tekoon sisällyttää potentiaalinen mobiililaitenäkymä. Oli jo ennalta määritetty, että opinnäy-

tetyön verkkosivustot toteutettaisiin lopulta käyttämällä Bootstrap-frameworkia. Bootstrap 

itsessään sisältää koodit responsiivisuuden toteuttamiseen, mutta elementtien sijainnit piti 

sisältää jo suunnitelmavaiheessa niihin kohtiin, mihin niiden haluttiin lopullisessa tuotoksessa 

sijoittuvan. Tästä syystä molemmille verkkosivukokonaisuuksille luotiin mobiilinäkymät käyt-

tämällä täysinäisen sivuston elementtejä. 

 

Verkkokaupan etusivun hakumoottori sisällytettiin mobiilinäkymään samanlaisena kuin täysi-

kokoiseen sivustoon, mutta elementtejä skaalattiin vain pienikokoisimmiksi, jotta ne mahtui-
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sivat mobiilinäkymään järkevästi. Myös logo, myyntilause sekä asiakaspalvelija nappi pidettiin 

etusivulla samoin tavoin kuin täysikokoisessa sivustossa. Taustalla olevaa ikonia piti skaalata 

pienemmäksi ja sijoittaa osittain hakunapin taakse, jotta se ei joutuisi pienemmäksi skaalauk-

sen yhteydessä näkyvän alueen ulkopuolelle. 

 

Mobiilinäkymään ei kuitenkaan voitu sisällyttää sivupalkkia samanlaisessa muodossa kuin täy-

sikokoisessa sivustossa. Jos sivupalkki olisi mobiilinäkymässä jatkuvasti esillä, tulisi se rajoite-

tun ruutukoon takia jatkuvasti hakumoottorin eteen. Tästä syystä se on oletuksena piilossa, ja 

sen saa esiin painamalla headeriin sijoitettua listanappia. Listanappi on merkitty kolmella 

vaakasuuntaisella viivalla, sillä kyseistä merkkiä käytetään nykyisessä webkehityksessä univer-

saalisti listavalikon avauspainikkeena. Listavalikon taakse sijoitettiin myös piiloon sisäänkir-

jautumispainike sekä muille sivuille vievät linkit. Myös kaikki etusivun jälkeiset sivut määri-

tettiin seuraamaan samaa skaalautuvuuslogiikkaa, kun taas sivupalkit sekä lisälinkit pysyvät 

jatkuvasti valikkonapin takana piilossa. 

 

 

Kuva 11: Verkkokaupan mobiilinäkymä 

 

5.2 Huoltokirja 

 

Opinnäytetyöprojektin toinen vaihe oli suunnitella asiakkaalle henkilökohtainen huoltokirja, 

josta voi tilata uusia ja seurata tilattuja palveluita, sekä hallita muita asioita asiakkaalle, jo-

ka on ainakin kerran tilannut yrityksen palveluita. Huoltokirjan oli tarkoitus erottua verkko-
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kaupasta selkeästi, jotta asiakkaat ymmärtäisivät sen olevan täysin erillinen sekä henkilökoh-

tainen palveluportaali, jota on tarkoitus käyttää palvelun tapahtuessa sekä sen jälkeen. Huol-

tokirjasta oli myös tarkoitus tehdä ”sovellusmainen”, jotta se tuntuisi personoidummalta kuin 

yleinen verkkokauppa tai muut verkkopohjainen palvelu. 

 

Huoltokirjan suunnitteluun tehtiin täysin oma suunnitteluprosessi, koska sen haluttiin erottu-

van muusta Kotikuntoon.fi-sivustokokonaisuudesta. Tästä syystä palvelulle tehtiin täysin oma 

rautalankamallinnus, värimaailma sekä käyttölogiikka. Tämä mahdollisti sen, että huoltokir-

jasta saatiin uniikki kokonaisuus. 

 

5.2.1  Rautalankamallinnus 

 

Huoltokirja haluttiin luoda uniikiksi kokonaisuudeksi, jotta se erottuisi sivuston verkkokaup-

paosiosta. Tästä johtuen huoltokirjalle luotiin oma rautalankamalli, eikä verkkokauppaosuu-

teen sisällytettyjä ideoita tai elementtejä sisällytetty huoltokirjan suunnitteluun. Suunnitte-

luun sisällettiin kuitenkin verkkokaupan sekä huoltokirjan saumaton yhteistoiminta, jotta 

asiakas voisi hyödyntää molempia palveluita palvelutehokkuuden maksimoinniksi. 

 

Huoltokirja päätettiin toteuttaa modulaarisella suunnittelutyylillä. Modulaarisuus todettiin 

olevan tehokkain tapa toteuttaa huoltokirja, sillä sen on tarkoitus pitää sisällään lukuisia eri 

toimintoja selkeästi eroteltuna mahdollisimman pienellä pinta-alalla verkkoselaimessa. Yksit-

täisen moduulit mahdollistavat tämän.  

 

 

Kuva 12: Huoltokirjan rautalankamalli 
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Kun huoltokirjan sisältö-osioon määritetään tietty määrä tilaa kullekin moduulille, eli tässä 

tapauksessa kullekin sivuston tärkeälle toiminnolle, saadaan sivustolle helposti määritettyä 

sen yleisnäkymä. Moduulit ovat jaettu erikokoisiksi sekä levyisiksi sen mukaan, miten paljon 

kunkin moduulin sisällön arvioidaan vievän tilaa. Header-osion lisäksi sivustolle ei ole tarkoi-

tus sijoittaa sisältöä moduulien ulkopuolelle. 

 

Moduuli 1 on määritetty chat-moduuliksi. Chatin on tarkoitus toimia mahdollisimman reaaliai-

kaisena asiakaspalvelutoimintona. Asiakas voi kirjoittaa chattiin vapaamuotoisesti ongelmas-

taan, ja saada vastauksen Kotikuntoon.fi-henkilöstön sisäiseltä asiantuntijalta. Chat-

moduulilla pyritään pääsemään eroon sähköpostin käytöstä asiakaspalvelussa, ja nopeuttaa 

tällä tavoin asiakaspalveluprosessia sekä asiakkaan että palvelua tarjoavan yrityksen kannal-

ta. 

 

Moduuli 2 antaa huoltokirjan käyttäjälle pelkistetyn yleisnäkymän tulevista palveluista. Mo-

duulin on tarkoitus näyttää tilatun palvelun nimi, palvelun tapahtumisen ajankohta sekä nap-

pi, jota painamalla asiakkaalle aukeaa sivuston sisällä pieni pop-up ikkuna, joka kertoo lisä-

tietoja tilauksesta. Lisätiedoista on tarkoitus saada selattavaksi palvelupakettiin sisältyvät 

yksittäiset palvelut sekä palvelutyöhön liittyvät dokumentit PDF-muodossa. 

 

Huoltovalikoksi määritelty moduuli 3 on tarkoitettu uusien palveluiden tilaamiseen Kotikun-

toon.fi-verkkokaupasta. Huoltovalikon tulee sisältää mahdollisimman yksinkertaiset sekä pel-

kistetyt hakutermit, jotka johdattavat asiakkaan sivuston verkkokauppaosioon. Sieltä tilauk-

sen on tarkoitus tapahtua samalla tavalla, kuten se määriteltiin kappaleessa 5.1.  

 

Moduuli 4 näyttää käyttäjälle tilattujen palveluiden huoltoaikajanan. Huoltoaikajanalle on 

määritelty moduuleista suurin tila, sillä se tulee sisältämään paljon informaatiota. Huoltoai-

kajanan tarkoitus on mahdollistaa asiakkaan selata tulevia ja menneitä palveluita sekä lisätä 

itse henkilökohtaisia huolto merkintöjä. Huoltoaikajanan on tarkoitus siis toimia eräänlaisena 

kirjanpitovälineenä asunnonhuollossa. 

 

Header-osio määritettiin samankaltaiseksi kuin sivuston verkkokauppaosuudessa, mutta link-

kejä siirreltiin hieman. Headerin oikeaan laitaan on myös sijoiteltu käyttäjän sähköpostiosoite 

oletuksena, sillä käyttäjä ei pääse huoltokirjaan luomatta sinne ensin tiliä ja rekisteröimällä 

sivustolle hänen henkilökohtaisen sähköpostiosoitteensa. Sähköpostin alla olevat linkit käyttä-

vät samaa otsikointia kuin edellä mainitut moduulit. Näitä linkkejä painamalla asiakasta ei 

viedä erilliselle sivustolle, vaan sivu siirtyy sen moduulin kohdalle, mitä linkkiä asiakas pai-

naa. Nämä linkit ovat erityisesti suunnattu sivuston käyttöön mobiililaitteella, jotta asiakkaan 

ei tarvitse kelata sivua alaspäin, vaan voi vain painaa linkkiä päästäkseen haluamansa moduu-

lin kohdalle.  
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5.2.2 Huoltokirjan yleisnäkymä 

 

Huoltokirjaan päätettiin käyttää väriä hieman eri tavoin kuin verkkokauppaosioon. Sivusto 

haluttiin pitää yhä kevyenä sekä helposti lähestyttävänä, mutta kuitenkin käyttäjälle tehok-

kaana, ja sivuston värimaailman tuli edustaa tätä ajattelutapaa. Huoltokirjan tuli myös seura-

ta brändäyksen määrittämiä värejä. Tästä syystä sivusto suunniteltiin enimmäkseen valkoisel-

le pohjalle hyvin kevyin sinisin korostein. 

 

Header-alue päätettiin pitää täysin valkoisena, ja fonttivärinä käytettiin mustaa. Headeriin 

sijoitettu logo perustui samaan logoon, jota käytettiin verkkokauppaosiossa, mutta koska itse 

headerissa päätettiin käyttää taustavärinä valkoista, piti logoon tehdä pieniä muutoksia. Lo-

go-ikoni muutettiin valkoisesta vaaleansiniseksi. Näin ikoni erottuu valkoisesta taustasta ja 

pysyy uskollisena sivuston brändäykselle. Itse kotikuntoon.fi teksti muutettiin valkoisesta 

mustaksi. Näin teksti istuu headeriin paremmin muiden headerissa sijaitsevien tekstien kans-

sa. Logoon myös lisättiin kotikuntoon.fi tekstin alle vaaleansininen koroste, johon lisättiin 

valkoisella teksti ”huoltokirja”. Tämä edesauttaa sitä, että asiakas havaitsee huoltokirjan 

olevan täysin oma, erillinen palvelu verkkokaupasta. Headerin oikeaan kulmaan sijoitetut 

tekstit pidettiin yksinkertaisen mustana. Ainoana poikkeuksena on nuoli, joka asetettiin käyt-

täjän sähköpostiosoitteen viereen. Nuolen haluttiin korostavan sitä, että kun asiakas klikkaa 

sähköpostiosoitettaan, aukeaa hänelle pudotusvalikko sen alle. Nuoli aksentoitiin brändin vaa-

leansinisellä värillä, jotta se korostuisi. 

 

 

Kuva 13: Huoltokirjan pohja 
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Sisältö-osio haluttiin pitää mahdollisimman vaaleana sekä kevyenä, mutta se haluttiin kuiten-

kin erottaa header-osiosta selkeästi. Tästä syystä sisältö-osioon käytettiin vaalean harmaata 

väriä. Tämä tukee myös sitä, että sisältö-osioon sijoitetuista moduuleista voidaan tehdä taus-

taltaan valkoisia, ja saada ne siten erottumaan taustasta hyvin. Moduulit jaettiin rautalanka-

mallinnuksen mukaisesti neljään osaan, mutta lopulliseen suunnitelmaan ne välitettiin hieman 

eri tavalla. Ylin moduuli määritettiin chat moduuliksi, joten se päätettiin pitää omana erilli-

senä moduulinaan. Kolme alempaa moduulia kuitenkin keskittyvät yksittäisen huoltokohteen 

huoltotietoihin. Tästä syystä ne päätettiin sijoittaa tiiviisti yhteen. 

 

5.2.3 Moduulit 

 

Sivuston ylin moduuli määritettiin aiemmin chat moduuliksi, jonka oli tarkoitus toimia mah-

dollisimman reaaliaikaisena asiakaspalvelualustana. Organisaation laajaan asiakaskuntaan ve-

doten haluttiin moduulista tehdä ensisilmäyksellä mahdollisimman helposti ymmärrettävä. 

Tästä johtuen chat moduuli suunniteltiin toimimaan hyvin samankaltaisella käyttölogiikalla 

kuin modernit viestinlähetys menetelmät puhelimilla.  

 

 

Kuva 14: Chat moduuli 

 

Kun asiakkaalle avataan huoltokirjatili ensimmäistä kertaa, on hänen chat moduulissaan val-

miiksi lyhyt tervetuloa viesti, joka lyhyesti kuvaa huoltokirjan toiminnot. Koska chat moduuli 

on sivussa asetettu muiden moduulien yläpuolelle, on hyvä että asiakas kiinnittää huomionsa 

tähän viestiin ensimmäisenä. Viestien alapuolelle asetettiin tyhjä tekstipohja, johon asiakas 

voi kirjoittaa viestin, johon hän haluaa vastauksen. Tekstipohjan viereen liitettiin myös kame-

ra-ikoni, joka havainnoi asiakkaalle, että sitä painamalla hän voi lisätä viestiinsä myös kuvan. 

 

Chat moduulin alle vasemmalle puolelle sijoitettiin tulevia huoltoja kuvastava, ”Huollot koh-

teeseen” moduuli. Moduulin yläosaan liitettiin välilehtitoiminto, josta asiakas näkee mitä 

kohdetta hän on sillä hetkellä muokkaamassa. Koska yksi asiakas saattaa haluta hallinnoida 

monia eri kohteitaan, pystyy hän välilehtien kautta vaihtelemaan muokkauksessa olevaa koh-

detta, tai vieressä olevaa plus nappia painamalla hän pystyy lisäämään täysin uuden huolto-

kohteen. Aktiivisena olevan huoltokohteen viereen lisättiin hammasratas-ikoni, joka on ylei-
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nen asetuksia kuvastava symboli. Ikonia painamalla asiakas pystyy muuttamaan aktiivisena 

olevan huoltokohteen tietoja. 

 

”Huollot kohteeseen” moduulin sisältö-osiossa näkyy asiakkaan aktiivisena olevan kohteen 

huollot aikajärjestyksessä. Ylimpänä näkyy asiakkaan seuraavaksi aikataulutettu huolto, ja 

sen alla näkyy kronologisesti sen jälkeen tapahtuvan huollot. Huoltotapahtumista tulee ilmi 

huollon päivämäärä, kellonaika sekä nimi. Huollon nimen viereen ilmestyy myös vihreä ikoni, 

kun huolto on suoritettu loppuun. Painamalla huollon nimen oikealla puolella olevaa lisätieto-

painiketta, aukeaa asiakkaalle pieni pudotusikkuna, joka kertoo asiakkaalle lisätietoa huollos-

ta sekä antaa hänen ladata huoltoon liittyvää dokumentointia. Lopulliseen versioon myös pää-

tettiin sisällyttää toiminto, jossa asiakas voi halutessaan myös itse lisätä palveluun huoltoon 

liittyvää dokumentaatiota, kuvia tai muita huoltoon liittyviä asioita. 

 

 

Kuva 15: Huoltokohde moduuli 

 

Huoltokohdemoduulin oikealle puolelle sijoitettiin huoltovalikko moduuli, jonka avulla asiakas 

saa tilattua huoltokohteeseensa uusia huoltopalveluita. Huoltovalikossa päätettiin käyttää 

samoja elementtejä kuin verkkokauppaosion etusivulla. Moduuli toimii siis verkkokaupan ha-

kumoottorin tavoin. Hakumoottorista voitiin kuitenkin moduulia varten karsia postinumero-

kenttä pois, sillä moottori hakee palveluita huoltokirjassa aktiivisena olevalle huoltokohteel-

le. Koska huoltokirja tietää valmiiksi huoltokohteen postiosoitteen, ei sitä itse moduulissa 

tarvita. Täten oli mahdollista karsia huoltovalikkomoduulista ylimääräisiä sekä tarpeettomia 

elementtejä, jonka johdosta moduulista tuli selkeämpi sekä helpommin ymmärrettävä. Huol-

tovalikkomoduuliin lisättiin lopuksi pieni graafinen ikoni, joka tuo valkoiselle pohjalle hieman 

kontrastia.  
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Kuva 16: Huoltovalikko moduuli 

 

Huoltovalikkomoduulista asiakas voi valita palveluryhmän sekä etsimänsä palvelun. Verkko-

kauppaosiosta sisällytettiin myös kiireellisen tarpeen painike. Kun asiakas määrittää hakunsa 

ja painaa hakunappia, viedään hänet uudessa ikkunassa takaisin verkkokauppaan, josta hän 

voi tilata uuden palvelun huoltokohteeseensa. Itse tilausprosessi on tässä tapauksessa myös 

karsittu, sillä huoltokirjaan on jo määritetty huoltokohteen tiedot. 

 

Alimmaksi moduuliksi asetettiin huoltoaikajanamoduuli. Moduulin tarkoitus on näyttää asiak-

kaalle aikajana tilaamistaan huolloista, jota hän voi selata eteen- sekä taaksepäin vapaasti. 

Huoltoaikajanaan haluttiin myös sovittaa toiminto, jossa asiakas voi itse lisätä omia huolto-

merkintöjään, ja saada näin hyvä katsaus asunnon huoltohistoriaan. Huoltoaikajanaan päätet-

tiin käyttää aikajanaelementtiä, joka oli asiakasorganisaatiolla prototyypissään jo valmiiksi 

käytössä. 

 

 

Kuva 17: Huoltoaikajana moduuli 
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Huoltoaikajana keskittyy aina oletuksena siihen nykyhetkeen. Huoltoaikajanan pohjalla näkyy 

päivämäärä, sen yläpuolella kellonaika sekä sen yläpuolella on sisältö-osio, josta asiakas nä-

kee tilatut huoltopalvelunsa. Sisältö-osiossa nykyhetkeä ilmaisee tummansininen, pystysuun-

tainen viiva. Asiakas voi selata huoltoaikajanaa vetämällä sitä hiirellä, tai mobiililaitetta 

käyttäessään sormellaan, vasemmalle tai oikealle. Hiiren rullaa käyttämällä huoltoaikajanaa 

voi vetää lähemmäs tai kauemmas, mikäli asiakas haluaa nähdä enemmän tai vähemmän päi-

viä aikajanassa. Halutessaan asiakas voi myös määrittää aikajanassa näytettävän ajanjakson 

käyttämällä aikajanan yläpuolella olevaa päivämäärävalikkoa. 

 

Huoltoaikajanamoduulin oikeaan yläreunaan sijoiteltiin ”Lisää huoltomerkintä” painike. Pai-

niketta painamalla asiakkaalle aukeaa pieni ikkuna, josta asiakas voi lisätä oman huoltomer-

kintänsä otsikon, päivän ja ajan, päätekstin sekä halutessaan liittää kuvan. Omat huoltomer-

kinnät näkyvät huoltoaikajanassa harmaalla värillä, kun taas tilatut toimenpiteet näkyvät vaa-

lean sinisellä värillä. Näin asiakas näkee helpommin, kumpi merkintä on aikajanassa kyseessä. 

 

Moduulien alle sijoitettiin vielä painike, joka kehottaa asiakasta tekemään huolto-ohjelman 

valitulle huoltokohteelleen. Asiakasorganisaatio halusi, että painike sisällytetään tuotteeseen, 

mutta lopullista toiminnallisuutta ei painikkeelle vielä haluttu tehdä. Tästä syystä huolto-

ohjelman tekoprosessi rajattiin opinnäytetyöprojektin ulkopuolelle. 

 

5.2.4 Mobiililaitenäkymä 

 

Huoltokirjan skaalautuvuus on helppo määrittää mobiililaitteille sivustossa käytetyn, modu-

laarisen suunnittelun ansiosta. Moduulit sijoitettiin mobiilinäkymään samassa järjestyksessä 

kuin täysikokoiseen sivustoon, mutta rajatun ruutukoon takia niitä ei asetettu vierekkäin. 

Siispä mobiililaitteella moduulit näkyvät peräkkäin pystyjärjestyksessä, ja asiakas voi vain 

selata näkymäänsä alaspäin nähdäkseen seuraavat moduulit. Tätä päätöstä tukee myös aiem-

min kappaleessa määritetyt, headeriin sijoitetut linkit, jotka vievät asiakkaat haluamansa 

moduulin kohdalle. 

 

Mobiilinäkymän headerissa käytettiin samaa ratkaisua kuin verkkokauppaosion mobiilinäky-

mässä. Headerin linkit piilotettiin valikkonapin taakse, ja sitä painamalla asiakas saa linkit 

näkyviin. Linkit tulevat näkyviin ruudun oikeasta laidasta, ja ne saadaan piiloon painamalla 

valikkonappia toisen kerran. Valikko sulkeutuu myös silloin, kun jotain valikossa olevaa nappia 

painetaan, sillä linkit vievät asiakkaan klikkaamansa linkin edustamalle moduulille. 
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Kuva 18: Huoltokirjan mobiilinäkymä 

 

6 Yhteenveto 

 

Opinnäytetyöprojektin tarkoituksena oli luoda kahdelle eri verkkosivukokonaisuudelle käyttö-

logiikka sekä mockup-pohjat. Alussa myös määritettiin, että projekti on opinnäytetyön osalta 

valmis kun se on asiakasorganisaation yhteyshenkilön hyväksymä. Näiden tavoitteiden osilta 

projekti saatiin vietyä loppuun. Projektin lopuksi mockupit lähetettiin kolmannen osapuolen 

firmalle arvioitavaksi, jonka jälkeen sivustot tullaan toteuttamaan sekä ottamaan käyttöön. 

 

Projektin positiivisimpiin sekä opettavaisimpiin puoliin kuului tuotteen toteutus käytännön 

ympäristössä oikealle firmalle sekä oikeille asiakkaille. Koska lopullinen tuote tulee organi-

saatioiden asiakkaiden käyttöön, oli projektissa tarpeen ottaa huomioon erilaisia suunnittelu-

aspekteja lukuisista eri näkökulmista. Projektissa myös pyrittiin korostamaan moderneja 

suunnittelumenetelmiä, jotka edellyttivät perehtymään tämän hetkisiin sekä tuleviin verkko-
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suunnittelutrendeihin. Projekti myös opetti Bootstrap-frameworkin perusteet. Vaikka projek-

tiin ei itse sivun koodaus sisältynytkään, oli silti tärkeää tutustua Bootstrapin perusteisiin ja 

suunnitella sivusto siten, että sen luominen on mahdollista sekä mahdollisimman luonnollista 

Bootstrapilla. 

 

Projektin suurin haaste oli kehittää käyttölogiikka palvelulle, joka ei ollut entuudestaan mää-

ritelty. Projekti vaati tästä syystä tiivistä yhteistyötä asiakasorganisaation yhteyshenkilön 

kanssa. Joitakin sivustojen osa-alueita piti kehittää lukuisia kertoja, jotta lopputuloksesta tuli 

kaikkia osapuolia miellyttävä. Haasteista huolimatta projektin lopputuloksena oli toimiva, 

moderni verkkosivustokonsepti, joka on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus kehittää 

toimivaksi kokonaisuudeksi vuoden 2016 aikana. 
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