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WordPress + Elementor
Mikä Elementor?
Elementor on lisäosa mikä korvaa WordPressin perinteisen editorin 
live-käyttöliittymällä. Lisäosa mahdollistaa korkealaatuisen jäljen 
tuottamisen pienen tutustumisen jälkeen, kiitos erittäin ystävällisen 
käyttöliittymän.

Tässä oppaassa käydään perustoiminnot läpi ja yleisimmät säätimet, 
joiden avulla pääsee hyvin vauhtiin.

Osat ja sarakkeet: miten toimii?

Elementorilla sivusto rakentuu osista, joiden sisällä on sarakkeet ja sarakkeisiin 
taas tulee itse sisältö. Lyhyesti siis osilla ja sarakkeilla voidaan määritellä 
ulkoasulle runko, joka myöhemmin täytetään sisällöllä.

Ulommainen sininen laatikko on OSA. Sisäpuolella olevat kaksi 
katkoviivalaatikkoa ovat SARAKKEITA

Kuvan OSASSA on kaksi SARAKETTA, jotka on täytetty otsakkeella, tekstipalstalla 
ja kuvalla.



Osion ja sarakkeiden asetuksia pääsee muokkaamaan alla olevien kuvien 
osoittamista kohdista.

Yksi tärkeimmistä asetuksista löytyy EDISTYNYT välilehden alta, josta voi säätää 
marginaali- ja sisämarginaaliasetuksia. Oletuksena arvokentät ovat tyhjiä ja 
käyttävät sivuston oletusasetuksia.

Marginaalilla voidaan luoda tilaa osion tai sarakkeen ULKOPUOLELLE, kun taas 
sisämarginaalilla voidaan tiivistää SISÄÄNPÄIN

ASETTELU ja TYYLI välilehtien alla on lisää muutettavia arvoja, joilla voidaan 
luoda edistyneempiä ratkaisuja.

Huom.!
Muokkausasetukset saa myös auki hiiren 
kakkospainikkeella, jos editori ei vastaa 
oppaan kuvia.



Esimerkiksi otsaketta (tai kuvaa tai muuta elementtiä) muokatessa tärkeitä 
asetuksia löytyy SISÄLTÖ ja TYYLI välilehtien alta.

TYYLI välilehden alla voi muokata esimerkiksi tekstin väriä ja typografiaa.

Maapalloikonista avautuu tallennetut valmisasetukset.

Asetuksen (tässä TYPOGRAFIA) päässä olevan kynän alta avautuu siihen liittyvät 
säädökset. Muiden elementtien muokkaaminen toimii samalla periaatteella.

Huom.!
EDISTYNYT sisältää aina samat asetukset 
muokattavasta elementistä riippumatta



Responsiivisuus

Responsiivisen tilan vaihtaminen tarkoittaa siis eri laitteita. Desktop, tabletti ja 
mobiili. Osien ja sarakkeiden sisältö ei automaattisesti optimoidu mobiiliin siten, 
että se näyttäisi samalta tai edes hyvältä verrattuna desktoppiin. Onneksi Ele-
mentorilla tämän ongelman ratkaisu ei ole suuri vaiva.

Vasemman sivupalkin alalaidasta klikkaamalla neljättä ikonia vasemmalta 
avautuu valikko eri laitteiden väliltä. Virtuaalinen esikatselutyöpöytä muuttuu 
valittuun kokoon. Huomaa, että otsake ei näytä edustavalta mobiilissa.



Optimoitavia säätimiä ovat kaikki joiden perässä on responsiivisuus ikoni. 
Otsake on optimoitu paremmaksi mobiilille säätämällä fonttikokoa ja 
kirjaisinten välistystä.

Eli: Kun tässä tapauksessa mobiilitilassa säädetään otsakkeen fonttikokoa, niin 
se vaikuttaa ainoastaan mobiilitilassa. Desktopin ja tableti arvot samassa 
säätimessä PYSYVÄT MUUTTUMATTOMINA

Edistynyt
EDISTYNYT välilehden alla on 
RESPONSIIVINEN alavalikko. Täältä voi 
edelleen säätää valittujen 
elementtien, osien tai sarakkeiden 
näkyvyyttä desktopilla, tabletilla tai 
mobiilissa. Jokin kuva voidaan poistaa 
kokonaan näkymästä mobiililla, jos 
sitä ei saada järkevästi optimoitua 
sille.



Uuden sivun luonti

Uuden sivun luotua muokataksesi Elementorilla paina 
kuvan korostamasta kohdasta.

Luodaksesi uuden sivun klikkaa LISÄÄ SIVU tai kopioi aiemmin luotu sivu PA 
DUPLICATE painikkeella. Uuden sivun luonti entisen pohjalta voi olla nopeampi 
ratkaisu, koska peruselementit ovat todennäköisesti jo hyvin paikoillaan.

Huom.!
Elementorista perinteiseen editoriin 
siirtyminen sekoittaa asettelun!



Artikkelisivun luonti

Otsikko ja kansikuva

Artikkelisivut kannattaa aina luoda kopiosta, koska niissä noudatetaan lähes 
aina samaa pohja-asettelua. Uuteen kopioon tarvitsee vain vaihtaa tekstisisältö 
ja mahdolliset kuvat/videot.

Vasemmalta alhaalta ratas kuvakkeesta painamalla pääsee muokkaamaan 
otsikkoa ja kansikuvaa. Kansikuvan painikkeet nousevat esiin kun hiiren siirtää 
sen päälle



Palaaminen ohjausnäkymään
Vasemmasta yläkulmasta löytyy hampurilaisvalikko, jonka alta painike 
ohjausnäkymään palaamiselle.

Tämän jälkeen edelleen vasemman yläkulman alueelta löytyy WP logo, jota 
kautta päästään viimein ohjausnäkymään saakka.

Huom.!
Älä paina “<- Palaa WordPress-muokkaimeen” 
tai muuten sivun asettelu SEKOAA
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