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Yhteenveto konseptointi- ja design-työstäYllas.fi-sivuston uudelleensuunnittelu



JOHDANTO
Tähän dokumenttiin on kerätty yhteenveto Yllas.fi-verkkosivuston 
uudelleensuunnitteluun liittyvästä työstä, työvaiheista ja 
suunnitteluratkaisuista.



Eri työvaiheet esitellään vaiheittain ja suunnitteluratkaisuja avataan 
kokonaisuutena ja osioittain.



Lisätietoja ja materiaaleja on kerätty dokumentin lopusta löytyvään 
osioon, jonka kautta pääsee tutustumaan tarkemmin eri työvaiheissa 
syntyneeseen dokumentaatioon sekä kehitystyössä tarvittaviin 
materiaaleihin.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA

Seuraavat lähtökohdat ohjasivat palvelun visuaalisen ilmeen sekä 
käyttökokemuksen suunnittelua.  




Helppokäyttöisyys



Palvelusta haluttiin tehdä mahdollisimman selkeä ja 
helppokäyttöinen. Suuri osa sivuston käyttäjistä käyttää sitä 
mobiililaitteilla, joten suunnittelutyön lähtökohdaksi otettiin 
skaalautuva mobiilikäyttöliittymä.



Tärkeimpien sisältöjen ja toimintojen löydettävyyteen ja näkyvyyteen 
sivustolla kiinnitettiin erityishuomiota. Työpajoissa kerätyt 
käyttäjätarpeet mahdollistivat eri sisältöjen prioirisoinnin näkymissä 
ja sujuvien käyttäjäpolkujen suunnittelun.



Osana sivuston toiminnallisuuksia myös erilaiset palveluiden 
varaamiseen ja myyntiin liittyvät toiminnallisuudet haluttiin tuoda 
voimakkaammin esiin, joten sivuston suunnittelussa huomioitiin 
keskeisten toimintojen tuominen esiin näkymissä ja niiden 
yhtenäinen esittäminen läpi palvelun.

Inspiroivuus



Sivuston haluttiin inspiroivan matkaa suunnittelevia ja muita 
käyttäjiä, joten visuaalisen ilmeen merkittäväksi osaksi valittiin suuret 
ja näyttävät video- ja valokuvapinnat, joihin löytyy runsaasti 
materiaalia Ylläksen brändimateriaaleista. Kuvamateriaalin lisäksi 
visuaaliseen ilmeeseen sisällytettiin sopivin paikoin brändin kanssa 
yhteensopivia kuvituksia ja ikoneita.



Inspiroivuutta haluttiin tuoda erityisesti Yllästä kohteena esitteleviin 
osioihin, mutta myös aktiviteettien, majoitusten ja muiden 
palveluiden esittelyihin. Näidenkin kohdalla kuvat haluttiin tuoda 
voimakkaasti esiin ja tarjota myös sopivia lisämateriaaleja 
kiinnostuneille, kuten aiheisiin liittyviä tarinamaisia blogisisältöjä.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA

Vuodenajat



Ylläksen kahdeksan vuodenaikaa ovat merkittävä piirre alueen 
brändille, joten ajatus sisällytettiin vahvasti sisältöihin ja koko 
palvelun visuaaliseen ilmeeseen.



Vuodenaikojen mukaan vaihtuva väriteema tuo sivustolle visuaalista 
vaihtelua ja korostaa vaihtuvien vuodenaikojen merkitystä Ylläksellä. 
Värit toimivat myös visuaalisena linkkinä vuodenaikojen esittelyihin 
Tutustu Ylläkseen -osiossa.



Nykyisen vuodenajan lisäksi suunnittelutyössä huomioitiin, että 
matkaa saatetaan suunnitella jo hyvissä ajoin, joten lähes kaikki 
sivuston sisältö suunniteltiin suodatettavaksi myös matkan 
ajankohdan mukaan.

Valmiina tulevaisuuteen



Sivuston käyttöliittymien ja rakenteen toivottiin kestävän 
mahdollisimman hyvin aikaa ja säilyvän modernina ja toimivana myös 
jatkossa.



Suunnittelussa valmius tulevaisuutta varten huomioitiin 
suunnittelemalla sisällöt mahdollisimman modulaarisina, selkeinä 
sisältöalueina, jotka mahdollistavat sisältöjen helpon muokkauksen ja 
myös tulevien sisältötyyppien lisäämisen palveluun tulevaisuudessa.



Visuaalinen yleisilme haluttiin pitää brändinmukaisena, raikkaana ja 
myös erittäin selkeänä, mikä osaltaan lisää visuaalisen ilmeen 
ajattomuutta ja modernia vaikutelmaa.
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OSIOT JA SISÄLLÖT
Seuraavilla sivuilla esitetään uudistetulle sivustolle suunnitellut osiot, 
niiden sisällöt ja keskeiset suunnittelutyössä huomioidut 
erityispiirteet. 



Tarkemman kuvan palvelusta kokonaisuutena ja yksittäisten osioiden 
sisällöstä saa dokumentin lopusta löytyvän linkin avulla käytettävästä 
prototyypistä ja muista design-dokumenteista.



Sivuston eri näkymät on pääsääntöisesti kuvattu suunnittelutyön 
keskiössä pidettyinä mobiilinäkyminä, mutta myös suuremmille 
näytöille soveltuvia työpöytäversiota on suunniteltu esimerkeiksi 
visuaalisuudesta ja näkymien skaalautumisesta.

Esiteltyjen näkymien visuaalinen ilme on esitetty Hankikanto-
vuodenajan visuaalisen teeman mukaisena, mutta on hyvä huomioida 
että keskeisen sivuston brändivärin on suunniteltu vaihtuvan 
vuodenaikojen mukaisesti.
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KÄYTTÄJÄTESTAUS
Osana suunnittelutyötä toteutettiin 5.-6.7.2022 käyttäjätestaukset 
viiden käyttäjän kanssa, palvelun mobiiliversion prototyyppiä 
hyödyntäen. Käyttäjät oli valittu edustamaan keskeisiä 
käyttäjäryhmiä, joten mukana oli alueella usein vierailleita, kerran 
käyneitä ja käyttäjiä, jotka eivät ole vierailleet Ylläksellä. Myös 
harrastusten ja mielenkiinnon kohteiden puolesta oli testejä ajatellen 
saatu monipuolinen valikoima käyttäjiä.



Käyttäjätesteissä ei ilmennyt suuria ongelmia käytettävyyden 
suhteen, mutta selkeimpänä esiin nouseena piirteenä oli 
mobiilinavigaation jääminen melko pienelle huomiolle. Käyttäjiltä 
saatiin myös paljon yksityiskohtaista tietoa heidän erityisistä 
mielenkiinnon kohteistaan esimerkiksi erilaisten suodatus- ja 
hakutoimintojen yhteydessä.

Sivuston visuaalinen puoli koettiin hyväksi ja yleisilmettä sekä 
selkeyttä kehuttiin. Valokuvat koettiin hyvin aluetta edustaviksi ja 
inspiroiviksi.



Käyttäjätesteissä tehtyjen havaintojen ja ideoiden pohjalta on 
sivuston näkymiä ja sisältöjä muokattu viimeisimpään versioon. 
Tämän lisäksi käyttäjätesteissä ilmeni hyviä ideoita myös sisältöjen 
suunnittelua ja jatkokehitystä ajatellen. Lisätietoja löytyy 
käyttäjätestien dokumentaatiosta.
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MATERIAALIT JA LISÄTIEDOT
Työpajat:

Muistiinpanot ja työmateriaalit Miro-työtilasta (pdf)



Käyttäjätestaukset:

Käyttäjätestausraportti (pdf)

Muistiinpanot haastatteluista, 5 kpl (docx)

Käsikirjoitusdokumentti (docx)



Design-materiaalit:

Linkki mobiiliprototyyppiin: 

https://www.figma.com/proto/dVfctiJK136dVBawyfngtc/Yllas.fi-redesign?page-id=178%3A12695&node-
id=454%3A52874&viewport=1714%2C799%2C0.18&scaling=scale-down&starting-point-node-id=454%3A52874


Linkki Figma-projektin katselutilaan:

https://www.figma.com/file/dVfctiJK136dVBawyfngtc/Yllas.fi-redesign?node-id=178%3A12695


Figma-tiedosto (fig)
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