
Nettisivujen skaalautuminen 

 
Yleistä: 
 

Nettisivujen skaalautuminen on osa kokonaisuutta, joka tunnetaan myös nimellä responsiivinen 

verkkosuunnittelu. Tämä tarkoittaa että verkkosivut toimivat hyvin erilaisissa laitteissa ja näytön 

kooissa. Sivusto joka on suunniteltu tähän kiinnittäen huomiota, käyttää joustavaa sivun suhteet 

huomioon ottavaa pohjaa (grid), joustavia kuvia ja CSS3:n media query toimintoa. Joustava pohja 

(grid) sivulle tarkoittaa että sivun elementtien koot määräytyvät niille annettujen prosenttien 

perusteella, ei tiettyjen pikseli tai pistemäärien mukaan. Jos sivupalkille on annettu 20% osuus 

sivun koosta, pysyy se saman kokoisena, vaikka laite jolla sivustoa katsottaisiin vaihtuisi. Joustavat 

kuvat toimivat myös samalla tavalla, niille on annettu % osuus sivusta pikselien sijaan, jonka 

ansiosta kuvat eivät ylity niille annetuista tiloista, tukkien koko näyttöä puhelimella selatessa. 

Media query:llä sivustolle pystyy antamaan erilaisia CSS-toimintoja riippuen selatun laitteen 

ominaisuuksista, yleensä tämä on selaimen leveys joka määrittää nämä toiminnot. 

 

Johtuen mobiililaitteiden suuresta kasvusta nyt ja tulevaisuudessa, verkkosivut yleensä 

suunnitellaankin mobiililaitteille ensin nykyään, jonka jälkeen ne skaalataan muille versioille. Yhä 

suurempi osa kaikesta maailman verkkoliikenteestä tehdään mobiililaitteiden kautta, minkä 

seurauksena responsiviinen verkkosuunnittelu on erittäin suosittua. Tämä on myös erittäin tärkeää, 

jos haluaa saada omat sivustot näkyviin, esimerkiksi google alkoi suosio verkkosivuja, jotka ovat 

enemmän mobiili-ystävällisempiä. 

 

Alle olen koonnut enimmäkseen erilaisia työkaluja, joita käyttämällä pystyy helpommin suunnitella, 

toteuttaa ja tutkia miten responsiiviset verkkosivut sai tehtyä ja toimiiko ne miten tietyn kokoisissa 

laitteissa. Osa työkaluista voi mahdollisesti olla hieman vanhoja jo tässä vaiheessa, sillä 

verkkosivujen tekeminen on kehittynyt todella nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jos 

verkkosivujen skaalautuvuuden ja responsiivisen verkkosuunnitelun haluaa tehdä itse ilman mitään 

työkaluja, tähän löytyy neuvoja. Muutama hyödyllinen verkkosivu, joista löytäisi ohjeita miten 

tehdä verkkosivu skaalautuvaksi, on w3schools ja googlen web fundamentals sivu, linkit laitan alle. 

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp 

https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ux/responsive/ 

 

 

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp
https://developers.google.com/web/fundamentals/design-and-ux/responsive/


Sivujen suunnittelu: 
 

Nettisivujen tekeminen skaalautuviksi kannattaa aloittaa jo heti verkkosivun suunnittelu vaiheessa. 

On hyvä tietää minkälaisena sivusto näyttää, kun sitä käyttää eri kokoisilla laitteilla, oli se sitten 

kännykästä pöytätietokoneeseen. Tätä varten kannattaisi aloittaa tekemällä itselleen frameworkin, 

jonka avulla näkee, miten sivuston elementit näkyisivät valmiiksi tehdyssä verkkosivussa. 

Framework on tässä vaiheessa eräänlainen prototyyppi sivustosta, ennen kuin sivustoa on aloitettu 

edes tekemään. Tämän tekemisessä ja auttamisessa on jo olemassa useita eri työkaluja, joiden 

avulla tämän voi toteuttaa helpommin. Tämä on ylipäätänsä totta melkein jokaisessa vaiheessa kun 

verkkosivuja tekee, työkaluja jotka voivat auttaa verkkosivun tekemisessä. Sivujen suunnitteluun 

käytän esimerkkeinä kahta eri työkalua. 

 

Responsives Wireframes on selainpohjainen työkalu, josta näkee muutaman yleisimmän verkkosivu 

pohjan ja miten ne näkyvät pöytätietokoneen ja mobiililaitteen ruuduilla. Esimerkit on tehty 

puhtaalla HTML/CSS:llä (ei javascriptiä) jotka näyttävät, miten tietyt elementit vaihtavat paikkoja, 

kun käytetään responsiivista suunnittelua verkkosivun muokkautuvuudessa. Työkalu on todella 

yksinkertainen ja mahdollisuudet sen käyttämisessä laajemmin on todella rajoitetut, sillä sen 

tarkoituksena on enimmäkseen näyttää miten responsiivinen suunnittelu toimii, kun sitä käytetään 

nettisivujen skaalautuvuudessa. Työkalu alla olevassa linkissä. 

http://www.thismanslife.co.uk/projects/responsivewireframes/#desktop 

 

Toinen työkalu verkkosivun suunnittelussa on Wirefy. Se on ilmaisohjelma, jonka avulla pystyy 

suunnitella itse haluamansa prototyypin verkkosivulle. Tämän ohjelman voi ladata githubista, jonka 

kautta voi myös itse edesauttaa kyseistä projektia, jos siltä tuntuu. Tämä framework käyttää 

Node.js:ää, Node Package Manageria ja Grunt.js:ää koodin hallinnoimisessa, joten sen 

käyttämisessä tulee tiettä HTML/CSS ja javascript. Ohjelmalla pystyy siis tehdä oman prototyypin 

sivustosta, johon voi lisätä vapaasti haluamia elementtejä ja siten käydä läpi, miltä sivuston eri osat 

tulisivat näyttämään kun verkkosivua skaalaisi tarvittavan ruudunkoon mukaan. Ohjelman asennus 

ohjeet ja esimerkkejä mahdollisista sivuston elementeistä löytyvät viralliselta verkkosivulta, joka on 

alla olevassa osoitteessa. 

http://getwirefy.com/ 

 

 

 

http://www.thismanslife.co.uk/projects/responsivewireframes/#desktop
http://getwirefy.com/


Skaalautuvan sivuston rakentaminen: 

 
Kun prototyyppi verkkosivusta on saatu valmiiksi, on aika tehdä itse verkkosivun rakenne ja 

skaalautuvaksi. Tämän voi tehdä tietysti alusta loppuun käsin koodaamalla ilman työkaluja, mutta 

aion kuitenkin nyt mainita muutaman, jotka auttaisivat tämän tekemisessä. Lyhyenä maininta 

ohjelmisto Gridset, jonka avulla pystyi tehdä ruudukko pohjaisia pohjia verkkosivustoille, tämä 

ohjelmisto kuitenkin lakkautettiin heinäkuun lopussa 2018, sillä koettiin että tarve palvelulle ei ollut 

enää, sillä verkkosivujen rakentaminen oli muuttunut paljon kuuden vuoden aikana. 

 

Tunnetuin käytössä oleva ohjelmisto, jonka avulla sivuston frameworkit saa rakennettua on 

Bootstrap, joka tarjoaa valmiita rakennepaketteja ja elementtejä, joita hyödyntää verkkosivun 

tekemisessä. Bootstrap hyödyntää ruudukko muotoista suunnittelua, jonka tekemiseen bootstrap 

käyttää CSS:ää ja javascriptiä , lisäksi käytössä on Popper.js, jQuery, Node.js ja muita työkaluja, 

joita ohjelmisto käyttää apuna. Ohjelmisto on ilmainen, jonka pystyy ladata sen omilta 

verkkosivuilta tai githubin kautta, lisäksi se tarjoaa erilaisia valmiita teemoja, mutta ne ovat 

maksullisia. Perus ohjelmiston avulla pystyy kuitenkin tekemään responsiivisiä verkkosivuja on 

mielen mukaan, sivusto tarjoaa useita eri elementtejä ja komponentteja, joita pystyy käyttään 

verkkosivun tekemisessä. Tarkempia tietoja miten käyttää bootstrapia ja mitä kaikkea se sisältää 

löytyy alla olevasta linkistä. 

http://getbootstrap.com/ 

 

Sisällön skaalautuvuus: 

 
Kun on sivuston rakenne ja sen skaalautuvuus saatu tehtyä valmiiksi, täytyy miettiä minkälaisia 

media elementtejä sivulle tulee ja miten ne skaalautuvat muun sivuston mukana. Kuvat, videot ja 

erilaiset fontit täytyy myös muokata sivustoon siten, etteivät ne hajota sivuston rakennetta, kun se 

skaalautuu eri kokoisille laitteille. Tämän pystyy tehdä myös käsin, mutta myös näiden elementtien 

tekemiseen on käytössä erilaisia työkaluja, joiden avulla niiden muokkaaminen on helpompaa. 

 

Adaptive Images on ohjelma, jonka avulla voi luoda automaattisesti luoda, kätkeä ja tuoda oikean-

kokoisia versioita sivustolla olevista kuvista, riippumatta laitteen koosta. Projekti on hieman 

vanhan-aikainen, sillä sen teko hetkellä HTML:än toiminnoissa ei ollut samoja työkaluja kuin 

nykyään, eikä tästä johtuen projektin tekijä enää työskentele sen parissa. Ohjelma on kuitenkin 

ilmainen ja sen voi ladata githubin kautta, jos kokee että se voisi auttaa verkkosivun kuvien 

http://getbootstrap.com/


skaalautuvuudessa jotenkin. Tarkempia tietoja alla olevasta linkistä. 

https://github.com/MattWilcox/Adaptive-Images 

 

Fitvid.js on kevyt ja helposti käytettävä jQuery-liitännäinen, jonka avulla pystyy muokata 

verkkosivun video-elementit skaalautumaan tarvittavan laitteen vaatimuksiin. Liitännäinen on 

ilmainen ja sen voi ladata githubin kautta koneelle. Liitänäisen github sivulta löytyy ohjeet sen 

käyttämiseen ja muuta hyödyllistä tietoa, kuten mitä videon pyörittäviä alustoja se tukee, kuten 

youtube tai vimeo videoita. Tarkempaa tietoa löytyy alla olevasta linkistä. 

https://github.com/davatron5000/FitVids.js 

 

Flowtype.js on jQuery-liitännäinen, jonka avulla pystyy skaalata sivun fontit oikean kokoisiksi, 

riippuen ruudunkoosta. Liitännäinen muokkaa sivuston fonttien koot sen elementin koon mukaan, 

mihin fonnti sisältyy, tällä tavalla esimerkiksi sivuston otsikko ei pysy saman kokoisena kaikilla 

laitteilla, minkä seurauksena otsikko peittäisi koko sivun. Flowtype.js on myös ilmaisohjelma, 

jonka pystyy ladata githubin kautta. Tarkempaa tietoa löytyy alla olevasta linkistä. 

http://simplefocus.com/flowtype/?utm_source=fuel&utm_medium=referral&utm_campaign=lrfuel 

 

Skaalauvuuden testaus: 
 

Kun verkkosivusto on saatu tehtyä valmiiksi, halutaan tarkistaa miten skaalautuvuus sivuston eri 

elementeissä ja medioissa oikeasti näyttää, ennen kuin sivuston asettaa julkiseen tilaan. Tähän 

tarkoitukseen on olemassa myös muutama työkalu, joiden avulla verkkosivun skaalautuvuuden voi 

tarkistaa useammalla eri laitteella, vaikka ei itse omistaisi niitä. 

 

Responsinator on Responsive Frameworksin lailla selainpohjainen työkalu, jonka avulla pystyy 

katsoa, miten tietty verkkosivu skaalautuu eri laitteille. Sen käyttäminen on ilmaista, mutta jos 

haluaa nähdä miten verkkosivu käyttäytyy tietyn kokoisilla ruuduilla, joudut maksamaan siitä 

kuukausittain tai vuosittain, riippuen kuinka paljon käytät sitä. Ilmaisena versiona voit nähdä 

skaalautuvuuden kymmenellä eri laitteella, joiden pikseli koko vaihtelee normaalin iphonen 375 

pikselistä ipadin 1024 pikseliin, mukana on myös muutama android puhelin koko vertailussa. 

Työkalun käyttäminen on erittäin helppoa, täytyy syöttää haluttu verkkosivun vertailu sivun 

vasemmassa ylälaidassa olevaan tekstipalkkiin, tämän jälkeen verkkosivu skaalautuu kaikkiin 

kymmeneen eri ruudunkokoon, josta sitä voi selata tarkemmin. Työkalu on erittäin hyödyllinen, jos 

tarvitsee tutkia miten skaalautuvuus näyttää eri laitteilla ennen kuin sivustosta tekee julkisen, sen 

haittapuolena on vaihtoehtojen rajallisuus, ellei halua maksaa pientä kuukausimaksua. Työkalu alla 

https://github.com/MattWilcox/Adaptive-Images
https://github.com/davatron5000/FitVids.js
http://simplefocus.com/flowtype/?utm_source=fuel&utm_medium=referral&utm_campaign=lrfuel


olevassa linkissä. 

https://www.responsinator.com/ 

 

Adobe Dreamweaver on toinen työkalu, jonka avulla voi myös testata ja tutkia luotuja verkkosivuja. 

Se on jatkoa yrityksen aiemman tuotteen, Adobe Edge Inspectille, jonka tukeminen lakkautettiin 

syksyllä 2015. Siitä on myös olemassa ilmainen kokeiluversio, mutta saadakseen käyttöön koko 

ohjelman, täytyy se ostaa Adoben verkkosivuilta. Ohjelmistossa on useita eri työkaluja, joiden 

avulla voi tehdä muutakin kuin tutkia pelkästään verkkosivujen skaalautuvuutta, kuten auttaa 

koodiin tekemisessä. Mitä enemmän työkaluja tarvitset, sitä kalliimpi se on. Ohjelmasta enemmän 

tietoa alla olevassa linkissä. 

https://www.adobe.com/products/dreamweaver.html 

 

 

https://www.responsinator.com/
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