
Kodulehe tehnilise
tervise checklist



1. Kas veebileht 
on skaleeruv ja 
töötab 
erinevate 
veebisirvijate 
ning 
seadmetega?

Allikas: http://ami.responsivedesign.is/



Statistikat Eesti kohta

➢ 2016. a jooksul ostid veebist teenuseid ja 
tooteid 65% 16–74-aastastest 
internetikasutajatest.

➢ Mobiilset internetti omavad üle 78% 
eestlastest.



Statistikat Eesti
kohta

Allikas: https://statistikaamet.wordpress.com/2017/01/19/e-kaubanduse-kasutamine-on-tousuteel/

2016. a viimase 
kvartali jooksul
kulutati enamasti
100 kuni 499 
eurot
e-kaubanduses.



Fakte Ameerikast

➢ 62% nutitelefoni omanikest on ostnud veebist 
tooteid ja teenuseid poole aasta jooksul.

➢ 80% ostlejatest on kasutanud nutitelefoni 
poes, et võrrelda tootehinda ja leida 
alternatiivne ostukoht.



KoduleheKoolitused näitajad

Võrreldes eelmise aastaga on meie kodulehel
mobiiltelefonide kasutamine suurenenud 120% 
ning tahvlite kasutamine 84% võrra.



Soovitus/nõuanne

➢ Testi oma veebilehte erinevate seadmete ja 
veebilehitsejatega.

➢ Kontrolli, kas kõik lingid töötavad -
http://www.brokenlinkcheck.com/

➢ Vaata, kas koduleht on nutisõbralik. Seda saad
teha Google’i Mobile-Friendly tööriistaga -
https://search.google.com/test/mobile-friendly

http://www.brokenlinkcheck.com/
https://search.google.com/test/mobile-friendly


2. Kas veebileht laetakse külastajale
alla 3 sekundi?

John Mueller Google’ist on soovitanud, et 
veebileht peaks laadima alla 2-3 sekundi, nimelt 
on veebilehe kiirus ka üheks Google’i 
otsingumootori tulemuste reastamise 
kriteeriumitest.



Taas veidi statistikat (1)

KISSmetrics on välja toonud erinevate uuringute
põhjal, et:

➢ 40% veebilehe külastajatest lahkuvad lehelt 
kui lehte laetakse üle 3 sekundi.

➢ 79% ostjatest ei osta samalt veebilehelt 
uuesti, kui nad ei olnud lehe toimimisega rahul.



Taas veidi statistikat (2)

➢ 1 sekundiline viivitus lehe laadimisel (või 3 
sekundiline ooteaeg) vähendab külastaja 
rahulolu 16% võrra ning soovitud tegevuste arvu 
7% võrra.

➢Kasutades nutitelefoni ollakse kannatlikumad, 
ca 30% on nõus ootama 6-10 sekundit ning üle 
10 sekundi on nõus ootama 51% külastajatest.



Soovitus/nõuanne

Mõõda oma lehe kiirust:

➢Pingdom - https://tools.pingdom.com/

➢GTmetrix - https://gtmetrix.com/

https://tools.pingdom.com/
https://gtmetrix.com/


Kasuta oma kodulehel vähendatud mõõdus ja 
mahus pilte. 



Soovitus/nõuanne

➢Gimp ja IrfanView

➢Veebipõhiselt saad pilte vähendada
Optimizillaga - http://optimizilla.com/

➢Kasuta kiirendamise pluginat. Populaarseimad
kiirendamise pluginad on - WP Rocket, WP 
Super Cache, W3 Total Cache. 

http://optimizilla.com/


3. Kas kodulehele on lisatud mingi
veebilehe arendus ehk custom
lahendus?



Kas sul on olemas koopia töötavast
mallist ja/või funktsiooni failist enne 
muudatuste tegemist?

Originaalfail aitab sul kiiresti ja lihtsalt taastada
algset olukorda.



Kas kasutad child theme’i ehk
alamteemat enda kirjutatud
funktsioonide lisamiseks ja/või
mallide muutmiseks?

Selleks, et muudetud mallid ja funktsioonid
ei kustuks peale uuendamist tuleks nad
lisada alamteemasse. 



Kas lisad funktsioone FTP kaudu?

Koduleht võib välja näha ka selline!



Kas enda lisatud CSS kood muudab 
vaid soovitud elemente?
➢Kasuta ainult vajalikke klasse CSS koodi
kirjutamisel.

➢Vajadusel ja võimalusel lisa juurde lehe malli
klass, näiteks single-product.



Kas on olemas 404 leht ning kas oled seda
kujundanud?



Kas on olemas 404 leht ning kas oled
seda kujundanud?

➢ 404 lehe mõte on selles, et teavitada 
külastajat, et ta on jõudnud lehele, mida ei 
eksisteeri ning samal ajal suunata ta lugema 
mõnda teist sisulehte.

➢404 lehtede kohta võid teha Google Analyticsis
kohandatud aruande, mis näitab sulle, millised
sinu lehe lingid on katki.



404 leht võiks demonstreerida 
kodulehe isikupära ning olla ka veidi 
humoorikas 



https://www.theuselesswebindex.com/error/



https://mailchimp.com/404/



http://us.blizzard.com/en-us/404notfound


