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TÄHISED, LÜHENDID, MÕISTED 

A/B testimine - kvantitatiivne testimismeetod, kus võrreldakse kahte versiooni, mis 

täidavad sama ülesannet, et näha, kumb paremini töötab 

Android - nutitelefonidele mõeldud operatsioonisüsteem 

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key) - lühend trükistes kasutatavast värvimudelist. 

Koosneb tsüaanist (C), magentast (M), kollasest (Y) ja key-st (K) ehk mustast 

CSS (Cascading style sheets) - ehk kaskaadilaastik on märgistuskeel, kus kirjeldatakse 

veebilehtede kujundust 

CTR (Click-Through Rate) - ehk klikkimismäär on suhtarv, mis näitab, kui palju on 

külastajad teatud elemendile vajutanud 

CVI (Corporate Visual Identity) - ehk korporatiivne visuaalne identiteet on visuaalne 

juhend ettevõtetele oma brändi välismaailmale näitamiseks 

Front-end - tarkvara või veebilehe visuaalne ehk kasutajale nähtav osa 

Full-stack - arendustüüp, mis koosneb front-end’ist ja back-end’ist 

HTML (HyperText Markup Language) - ehk hüperteksti märgistuskeel on keel, millega 

paneb arendaja paika dokumendi struktuuri 

iOS - Apple nutitelefonidele ja tahvelarvutitele mõeldud operatsioonisüsteem 

Klikitav prototüüp - disaininäidis, mis jäljendab reaalset veebilehte, kus lingid on 

aktiivsed ning viivad järgmise vaate peale 

Küpsiste teavitus - veebilehe külastajatele mõeldud teavitus väiksemahuliste info 

salvestamiseks külastajate seadmesse, mis sisaldab seadistusi 

Modal - element, mis tekib põhisisu peale, et kuvada uut informatsiooni  

Navigatsioon - veebisaidi lehestikus liikumiseks mõeldud element  

Onepager - veebisait, kus on ainult üks, tavaliselt pikk, lehekülg 
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Padding - tühi ruum, mis paikneb HTML elemendi ümber 

Privaatsuspoliitika - veebisaidil kasutaja isikuandmete salvestamise ja hoidmise poliitika 

Responsive - seadme või omadustele reageeriv veebileht 

RGB (Red, Green, Blue) - värvimudel, mida kasutatakse valguse abil töötavatel ekraanidel 

SEO (Search Engine Optimization) - ehk otsingumootorite optimiseerimine on meetod, 

kuidas veebilehte otsingumootorites paremini esile tõsta 

Slider - piltide või sisu slaidiesitus veebilehel 

Stock pildid - pildipankadest leitud tasulised või tasuta pildimaterjalid 

UI (User Interface) - ehk kasutajaliides on seadmete või seadmetes kasutusel oleva 

tarkvara liides, mida kasutaja saab kasutada 

UX (User Experience) - ehk kasutajakogemus on kõik, mida kasutaja kogeb mõnda toodet 

või teenust kasutades 

WCAG (Web Content Accessibility Guideline) - juhendikogumik, milles on kirjas 

kehtestatud nõuded veebilehekülgede juurdepääsetavusele  

Wireframe - veebilehe lihtsustatud raamistik, milles määratletakse sisu ülesehitus ning info  
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SISSEJUHATUS 

Veebilehe kasutajakogemuse ja -liidese disain on metoodiline protsess, mis koosneb 

mitmest erinevast etapist. Käesoleva lõputöö käigus jälgin neid erinevaid etappe, kirjeldan 

disaineri rolli pärast disaini valmimist ning videoloome protsesse kronoloogilises 

järjekorras. 

Valitud lõputöö teemaks osutus kliendile nimega AS Cesana Grupp uue veebilehe 

loomine, mille teostasin koostöös NOPE Creative loovagentuuri ja gotoAndPlay 

veebiarenduse agentuuriga. Äripargi veebileht oli esteetiliselt aegunud, vaegnägijate jaoks 

raskesti kasutatav ega täitnud kliendi soove ning vajadusi tolle hetke seisuga. Uue 

kodulehe eesmärk on planeeritava kõrghoone ja pargiala müügiprotsesse toetada ning 

sealhulgas pigem positiivselt meelestatud emotsiooni edasi anda kui numbrilisi fakte 

esitada.  

Lõputöö teema sobis mulle väga hästi, kuna klient soovis elustiili veebilehte 

traditsioonilise müügilehe asemel. See tähendas minu jaoks suuremat loovusvabadust ning 

eksperimenteerimisvõimalust.  

Lõputöö esimeses peatükis tutvustan projekti ning projektiga seonduvaid inimesi. 

Esimese osa eesmärk on saada esmane aimdus, mis tüüpi projektiga on tegemist ning 

sellest sõltuvalt luua ajaplaan. 

Teises peatükis tegelen peamiselt Rohelise Pargi analüüsimisega. Esmalt kirjeldan 

tööprotsesside etappe, analüüsin praegust veebilehte ning samuti konkurente. Seejärel viin 

läbi kolm individuaalset intervjuud asjaosalistega ning teostan nende põhjal kokkuvõtte.  

Kolmandas osas ning ühtlasi viimases lõputöö peatükis kirjutan täpsemalt 

tööprotsessidest. Eeltööna valmib intervjuude põhjal täpselt sõnastatud lähteülesanne ning 

uue kodulehe infoarhitektuur. Nende abil teostan kasutajakogemuse wireframe’id. Pärast 

wireframe’ide valmimist muudan neid vastavalt kliendi tagasisidele ning asun edasi 

kasutajaliidest lahendama. Kasutajaliidese protsessis peatun täpsemalt disainisüsteemide 

loomisel aatomliku disaini meetodi abil. 
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Soovin tänada kõiki, kes projektiga seotud olid. Eelkõige oma juhendajaid, kes aitasid 

mul hea tulemuseni jõuda, projektijuhte Marianne Võime ja Evelin Donner, kes aitasid 

leida alternatiive problemaatilistele kohtadele ning teha minu elu lihtsaks ning 

organiseerituks projekti juhtides ja arendajaid Hener Hoop ja Simo Sulev, kes suutsid minu 

visiooni ellu viia paremini, kui ootasin. Suured tänud ka Rohelisele Pargi turundus- ja 

kliendisuhete juhile Kristel Tannikule, kes usaldas kõiki meie valikuid ning oli tagasiside 

jagamisega alati kärmas.  

6 
 



 

1. PROJEKTI TUTVUSTUS 

Roheline Park pöördus NOPE Creative ja gotoAndPlay poole sooviga uut veebilehte luua. 

NOPE poolt pakutakse disainilahendus ning gotoAndPlay poolt arendatakse leht valmis. 

Selliste projektide puhul on alati tiimitöö oluline hea ja õigeaegse tulemi saamiseks. 

Seetõttu ei osale veebilehe valmimisprotsessis mina üksinda, vaid olen osa meeskonnast. 

NOPE poolt on projektijuht Evelin Donner ning mina UX/UI disainerina. gotoAndPlay 

projektijuht on Marianne Võime, full stack arendajaks Hener Hoop. Hiljem liitus ka 

arendusega front-end arendaja Simo Sulev.  

Pärast projekti kinnitamist osalesin esmasel kliendikohtumisel, kus tutvustati Rohelist 

Parki. Äripark asub Tartu linna piiril, Maaülikooli, Tartu Näituste ning mitmete 

logistikahoonete vahetus läheduses ning on üheks Tartu sissesõiduväravaks Tallinna 

suunast tulijale. Maa-ala hangiti aastal 2009, pärast mida seisis see tühjana, kuniks aastal 

2016 loodi arhitektuurikonkurss äripargi lahenduseks. Kokku laekus 6 ideekavandit ning 

võitjaks osutus Salto arhitektuuribüroo. Esmase visiooni järgi tegutseksid äripargis 

maamajandus- ja metsandusvaldkondadega seotud äriühingud. 2016. aasta aprillis avati 

esimene hoone - veterinaarravimite, -söötade ning -tarvikute hulgimüügifirma Dimediumi 

logistikakeskus. 2017. aasta aprillis avati teine hoone – põllumajandus-, ehitus- ja 

metsamasinate müüja Intrac Eesti AS. 2018. aasta aprillis avati Baltimaade suurim 

aiandus- ja sisustuskeskus Gardest. Hetkel planeeritakse juurde 18-korruseline kõrghoonet. 

Hoonesse tuleb umbes 6000 m2 büroopinda ning “Roheline korrus”, mis saab katma 

sündmuskeskuse ja toitlustuse funktsiooni. Esmane planeeritud valmimisaeg on 2021. aasta 

II pool. Rohelise Pargi visioon on luua atraktiivne äripark väike- ja suurettevõtetele, 

hõlmates büroo-, kaubandus- ja teenindushooneid, ning innovaatiline ja avatud keskkond 

linnaelanikele ja linna külalistele. Kodulehe lansseerimist soovitakse ajastada Maamessi 

toimumisajaga ehk 25.-27. aprilliks 2019. 

Klient soovib saada terviklikku kodulehe lahendust, mis peaks valmima aprilli lõpuks. 

Seetõttu koostasime projektijuhtidega projektile ajaplaani, kus 11. märtsiks on eesmärk 

disaini arendusele üleandmiseks (vt Lisa 1). 

7 
 



 

2. UURIMUS 

Lõputöö eelduseks on uurida välja täpsemalt kliendi soovid ning eesmärgid, mida uue 

veebilehega soovitakse saavutada. Selleks, et klienti paremini mõista, lähtusin järgnevalt 

kirjeldatud metoodikast, mille tulemusena valmib põhjendatud ning jätkusuutlik tulem. 

 

2.1 Metoodika kirjeldus  

Disainiprotsessis on oluline kasutada metoodilist lähenemist, et projekti teekond oleks 

sujuv, tulem võimalikult kvaliteetne ning kliendi soovidele vastav. Lõputöö käigus järgin 

Saadia Minhase (2018) poolt kirjeldatud protsessi, mis jaguneb kuute järgnevasse eraldi 

etappi: 

1. Mõistmine, kus kuulatakse peamiselt kliendi soove ja ta tutvustusi, kujundatakse 

kasutajalood ja kaardistatakse kasutajateekondi. 

2. Analüüsitakse konkurente ning uuritakse värskemaid trende kasutajakogemuse ja 

-liidese maailmas. 

3. Eskiisietapp, kus kogutakse kõik informatsioon kokku ning tehakse kasutajaliidese 

wireframe’id. Need omakorda vaadatakse üle ning vajadusel testitakse ja 

tulemustest saadud muudatused teostatakse. 

4. Kasutajaliidesedisain, kus wireframe’ist tehtakse UI vaated ning tehakse neist 

klikitavad prototüübid. 

5. Implementeerimine ehk arendusetapp, kus disaineri loodud kujundused 

realiseeritakse arendustiimi poolt. 

6. Hindamisperiood, kus mõõdetakse tehtud tööd ning leitakse parendustegevused. 

Selle etappi jätan lõputöö raames välja, kuna see eeldab pikemat ajaraamistikut 

ning kliendiga pole tehtud kokkuleppeid lepingu raames parendustegevuste 

teostamiseks. 
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2.2 Rohelise Pargi praeguse veebilehe analüüs 

Tähtsaks osaks projekti skoobi ning kliendi mõistmiseks on hetkeolukorda analüüsida. See 

seisneb veebilehe läbikäimises, et kaardistada ära, mis olemasolevast sisust on 

asjakohaline, ning heade tavade vastu testimist, nagu vaegnägijate ligipääsetavuse 

kontrollimine WCAG standardite vastu. Samamoodi on oluline ka visuaalset ühtlust ja 

unikaalsust üle vaadata. 

Hetke veebileht on välimuselt väga aegunud ega loo Rohelisest Pargist kuvandit, mida 

nad soovivad endast jätta (vt Lisa 2). Pildimaterjal on tähtsal kohal, kuid selle 

eemaldamisel ei jääks midagi kujunduslikult unikaalset alles, mis iseloomustaks äriparki. 

Lehel on “Elektrirattad” sektsioon, mis pole enam kooskõlas kliendi toimetustega ning 

sisaldab arusaamatuid disainiotsuseid. Näiteks Elektrirataste lehel asetseb video, kus 

arhitekt räägib Rohelise pargi kontseptsioonist. 

Palju on ka vaegnägijatele probleeme tekitavaid tekstijuppe. WCAG 2.1 juhend määrab 

ära loetavuse ja värvikontrastide vahekorra hinnete skaalal AA, mis on pealkirjadeks 

mõeldud ja AAA, mis on sisukirjadele mõeldud. AA hinde eelduseks on kontrastiväärtusel 

vähemalt 4.5 ja AAA hinde eelduseks 7.0 (W3C, 2018). Kuna esilehe hero alal on 

kasutuses erinevad pildid ja navigatsioonielemendid rohelise värviga, siis kontrasti 

vahekord lehtedel on umbkaudu 1.5 ja 2.3 vahel (vt Joonis 1). 

Puudujääkidest võib järeldada, et praegune veebileht pole väga efektiivne müügitööriist 

ega ka infoallikas inimeste seas, kel on nägemisprobleemid või viletsa värviedastusega 

kuvarid. Samuti pole enam lehel olev info asjakohane ning võib põhjustada veebilehe 

külastajatele arusaamatusi. Aegunud disain ja stilistilised valikud võivad tekitada mulje, et 

äripark pole kaasaegne või on tegemist aegunud projektiga. Seetõttu kindlustunne 

veebilehe külastajal Rohelise Pargiga ühendust võtmiseks jääb puudulikuks. 
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Joonis 1. Värvi kontrastikontroll (WWW) 

 

2.3 Konkurentide veebilehtede analüüs 

Rohelisel Pargil puudub kontseptsiooni poolest, nendele teadaolevat ning minu otsingute 

tulemustel, otsene konkurent Eestis ja lähiriikides. Seetõttu otsisin väljanopitud 

veebilehtede analüüsiks ärilinnakuid ja büroohooned Eestist, kel on kaasaegsemad 

veebilehe kujundused. 

Üheks konkurendiks on Ülemiste City (https://www.ulemistecity.ee/), mis sarnaselt 

Rohelisele Pargile asub linnaäärsel alal (vt Joonis 2). Esilehele jõudes hakkab mängima 

taustavideo, mis läbi sisu loob emotsiooni ning tutvustab keskkonda. Allpool on 

tutvustavad sektsioonid ning ajaloo sektsioon. Põneva lahendusena on veebilehel kuvatud 

vabade parkimiskohtade arv. Võimalik on ka erinevate söögikohtade päevapakkumisi näha, 

lugeda sündmuste kohta ning nendega ühendust võtta. Välimuselt on kasutatult siniseid 

tooni, mis vastavad Ülemiste City brändile ning annavad edasi usaldusväärsust. Graafilised 
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elemendid, nagu diagonaalsed värvitahud, on üpris kaasaaegsed, kuid olemuselt 

konservatiivsed.  

 

Joonis 2. www.ulemistecity.ee ekraanitõmmis 

Ropka Ärimajad (www.ropkaarimaja.ee) on Tartus pesitsev konkurent, kelle veebileht 

on väga minimalistik, kuid samas selge ja konkreetne (vt Joonis 3). Kasutatud on valgeid 

pindu, millel on must tekst peal ning aktsendiks punane toon. Lehel saab infot erinevate 

majade kohta nende plaanide pealt - kas mõni pind on vaba, kes on üürnikud ning kas ja 

kui palju on midagi broneeritud. Lisaks on nähtav lihtne galerii, korduma kippuvad 

küsimused ja info arendaja kohta. 
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Joonis 3. www.ropkaarimaja.ee/ ekraanitõmmis 

A11 Äripargi (https://a11aripark.ee/) leht on onepager stiilis üles ehitatud (vt Joonis 4). 

See tähendab seda, et menüüs linkidele vajutamine ei ava uut lehte, vaid scrollib vastavasse 

ankurpunkti. Puuduvad 3D vaated ning kontseptsioon kui selline puudub. Samas on väga 

detailselt numbrid ning võimalused esitletud. Huvitava lisandina on näha, kui lähedal 

asuvad tähtsamad asukohad nagu Tartu maantee, Kesklinn, Tallinna Lennujaam. Veebilehe 

väljanägemises on kasutatud tumerohelist ja kollast, mis annavad lehele industriaalse 

mulje.  
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Joonis 4. www.a11aripark.ee/ ekraanitõmmis 

Minu jaoks kõige modernsema ja ilusama lahendusega on Novapolise ärilinnak 

(https://novapolis.ee/) (vt Joonis 5). Kasutusel on põneva värvilahendusega helesinine, 

sinine ja oranž stiil, kasutatud on häid ja läbimõeldud ikoone ning graafilisi vorme. Lisaks 

leidub lehelt animatsioone, et lehe külastajal oleks põnevam ringi vaadata. Jutt 

kontseptsioonist on küll lühike, kuid detailirohkne ja täpne.  
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Joonis 5. www.novapolis.ee/et ekraanitõmmis 

 

2.4 Intervjuud kliendiga 

Intervjuud on tähtis etapp disainiprotsessis, kuna sellest lähtub peamiselt lähteülesande 

koostamine. Lisaväärtusena saavad Rohelise Pargi asjaosalised enda arvamusi ning ootusi 

omavahel võrrelda, et kõik oleksid ühel arusaamal. Kliendipoolsel Rohelise Pargi projekti 

tutvustuse koosolekul sain teada, et soovitakse uut veebilehte, kuid läbi intervjuude on 

võimalik ka järeldusele jõuda, millise eesmärgi täitmiseks või probleemi lahendamiseks 

seda soovitakse.  

Koostöös projektijuhiga (Evelin Donner) viisin läbi eraldi intervjuud läbi kolme erineva 

Rohelise Pargi projektiga seonduva asjaosalisega. Iga intervjuu ettenähtud kestvus oli 1 

tund. Eelnevalt, enne intervjuusid, said osalejad küsimustiku varem kätte, et tutvuda 

küsimustega ning enda vastuseid läbi mõelda. Intervjuueritavad isikud olid Raul Jeets, 

Tauri Sokk ja Kristel Tannik.  

Küsimustik koosnes neljast peamisest ning ühest lisakategooriast:  

1. minevik, olevik ja tulevik  
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2. veebilehe eesmärgid 

3. ideaalne klient 

4. bränd ja turundus 

5. inspiratsiooniallikas.  

Kokku oli erinevaid küsimusi 20 (vt Lisa 3). 

Pärast intervjuusid lõin kokkuvõtte kolme inimese vastustest ning tulemuseks leidsin, et 

Rohelise Pargi projekti visioon on selge ning hästi läbimõeldud. Äripark on siiani loodud 

ning ka edaspidigi luuakse arhitektuursest terviklahendusest, mille lõppeesmärk on teha 

keskkonnasõbralik asukoht sarnase mõttelaadiga inimestele. Inimene, kes äriparki külastab 

või seal töötab, hoolib rohelisest mõtteviisist, heast infrastruktuurist, mugavusteenustest, 

innovatsioonist. Viimase kolme aasta jooksul on park väga kiirelt arenenud ja seda trendi 

soovitakse ka hoogsalt jätkata. Veebilehe eesmärk ei ole otseselt üüripinda müüa, vaid 

toetada müügiprotsesse. Kuna potentsiaalsete ostjatega esmakontakt ei ole läbi veebikanali, 

vaid muude kommunikatsioonivahendite, siis veebilehe eesmärk on edasi anda peamiselt 

eelnimetatud visiooni läbi emotsiooni. 
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3. PROTSESS 

3.1 Eeltöö 

3.1.1 Lähteülesanne ehk briif 

Põhjalik lähteülesande dokument hoiab projektis kokku mitmeid tunde e-mailide 

vahetamise, kõnede ja koosolekute pealt (Ivanov, kuupäev puudub). Korraliku 

lähteülesande püstitamisel saab kasu ka klient, kelle jaoks ei ole alati kõik projektiga 

seonduv selge – mis on täpsed soovid, mured, eeldused. Antud projekti puhul lähtusin 

uurimustulemustest, peamiselt intervjuudest saadud infost. 

Kujunduslikud nõuded on responsive vaated avalehele, hinnad ja plaanid, 

kontseptsioon, kontakt ja 404 lehele. Sinna sisse kuuluvad ka elementaarsed veebilehe osad 

nagu näiteks küpsiste teavitused ja privaatsuspoliitika leht. Kujundustööd teostatakse neljas 

etapis: wireframe’i loomine, klikitava disaini prototüübi valmimine, kujundusfailide 

ettevalmistamine arendustöödeks ning arendusjärgne testimine ja ülevaatus.  

Tehnilises pooles luuakse veebileht WordPress haldusliidese teemana. WordPress on 

internetis kõige suurema turuosaga sisuhaldustarkvara, mille peal jookseb 33.7% internetis 

leiduvatest veebilehtedest (W3Techs, 2019). Seetõttu on arenduses probleemide esinemisel 

võimalik teiste asjatundjate käest kiiresti abi saada ning võimsate laienduste abil teha 

veebilehte turvalisemaks pahatahtlike inimeste eest ning SEO (Search Engine 

Optimization) tööriistadega efektiivsemaks otsingumootorites.  

 

3.1.2 Infoarhitektuur 

Olles üks disainiprotsesside esmaetappidest, on infoarhitektuuri eesmärk organiseerida 

veebisaidi sisu nii, et kasutajatel oleks lihtne seda tarbida ning leitaks kõik üles ilma 

suurema vaevata. Kuigi tehniliselt tundub IA (infoarhitektuur) olevat kasutajakogemusele 

üpris sarnane, ei ole nad seda. IA on disainistruktuur, mille loomise järel hakatakse 

ehitama projektile wireframe. UX (User Experience) disainis kasutatakse IA-d peamiselt 

navigatsioonisüsteemi planeerimiseks. (Tubik Studio, 2017) 
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Rohelise Pargi projekti veebileht on ülesehituselt üpris standardne ning seetõttu ei olnud 

navigatsioonisüsteemi luues vaja eksperimenteerida (vt Lisa 4). Nagu eelmises peatükis 

selgus, et tähtsal kohal on idee tutvustamine, siis esilehel on suur rõhk sisuplokkidel, mis 

viitavad kontseptsiooni lehele. Lisana mahutasin IA-s ka uudiste, firmade ja sündmuste 

lehed, mida algidees välja ei toodud. Need on lisatud SEO eesmärkidel tagamõttega panna 

külastajat veebilehte rohkem kui korra külastama. Klient ei soovinud neid vaateid hetkel 

implementeerida. Põhjuseks, et hoida kulusid madalal. Pargi valmimisel lähevad need 

kindlasti käiku. 

 

3.2 UX wireframe’ide loomine 

Kasutajakogemuse disain on tooteloomise protsess, mille käigus luuakse tähendusrikkad ja 

asjakohased kogemused kasutajatele. Selle alla kuulub kõik lõppkasutaja kontaktid 

ettevõttega ning selle teenuste ja toodetega. (Norman, Nielsen, kuupäev puudub) 

UX protsessi peamine osa on wireframe’i prototüübid ehk veebilehe või rakenduse 

kasutajakogemuse kondikava loomine. UX prototüübid on üldiselt hästi lihtsad, kiirelt 

tehtud vähese vaevaga ning, mis kõige tähtsam – ajutised (Fanguy, 2018). Neis kujutatakse 

veebilehele tulevat sisu, elementide paigutust ning pinnapealset navigatsioonisüsteemi 

(Mkrtchyan 2018). Wireframe’id on mõeldud aja jooksul vastavalt kasutajatestidele ja 

tagasisidele muutuma. Seetõttu on oluline disaineri jaoks nende väljanägemisse mitte palju 

panustada ning prototüübid tehakse tavaliselt must-valged, ilma pildimaterjalideta ning 

esialgu suvaliste fontidega. Seda kõike seetõttu, et ei tekiks emotsionaalne side valminud 

tööga, mis takistab muudatuste tegemist. Lisaks on tänu sellele muudatuste tegemine 

vähem aeganõudvam ettevõtmine.  

Wireframe’ide loomiseks on mitmeid erinevaid lahendusi. Võimalik on visandada 

paberil või digitaalselt, kasutades selleks spetsiaalselt loodud tarkvara, näiteks Balsamiq 

Mockups, UXPin, Axure või kõik-ühes disainiprogramme nagu Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop, Adobe XD, Sketch, Figma, Framer. Sobiva programmi valik tuleneb peamiselt 

disaineri enda soovist ja harjumustest.  
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Mina valisin prototüüpide tegemiseks Figma. Figma lubab kiiresti lahendusi luua ning 

vajadusel ka muudatused tagasi võtta. Samuti on võimalik kaasata vajadusel inimesi 

mitmekesi ühe projektiga töötama. Lihtne ja kiire on teha valminud vaadetest klikitav 

prototüüp, mida tagasiside saamiseks kliendile või töökaaslastele jagada. Kliendile 

prototüübi saatmisel tuleks kindlasti rõhutada, et tegemist pole veebilehe lõpliku 

väljanägemisega. 

Kasutajakogemuse poolest otsustasin ülesehituselt jätta peamise sisukihi üpris 

traditsiooniliseks ja äratuntavaks. Veebilehel mõnele detailsemale vaatele, näiteks Torni 

kõrghoone, jõudes on näha eripäraseid lahendusi idee edasiandmiseks. Pärast esimeste 

wireframe’ide valmimist (vt Lisa 5) saatsin selle kliendile ülevaatamiseks ja 

kommenteerimiseks. Kliendipoolne tagasiside oli väga hea ning soovitud muudatused said 

ka implementeeritud. Lisana tegin ka uudiste sektsiooni vaated, mida hetkel ei soovitud 

lisada uudiste väikse hulga tõttu.  

 

3.3 Kasutajaliidese disaini loomine 

Kasutajaliidese disain on seadmete tarkvaraliideste küljendamine eesmärgiga olla 

võimalikult efektiivne, kiire ja esteetiliselt ilus ning täiendada head kasutajakogemust. 

Kasutajaliidese disaini rakendatakse tavaliselt toodetel või teenustel, mis vajavad 

kasutajatepoolset sisendit, et nad saaksid soovitut väljendit tootest või teenusest. (Every 

Interaction, kuupäev puudub) 

 

3.3.1 Stiili loomine 

Rohelisel Pargil oli disainistuudio POLAAR poolt visuaalne identiteet juba loodud (vt Lisa 

6). Seetõttu oli värvi, graafiliste elementide ja piltide tegemiseks alus olemas. CVI-s 

(Corporate Visual Identity) oli aga palju puudujääke, mida pidin täiendama digitaalsete 

lahenduste jaoks. Olemas oli CMYK värvikoodid brändi värvidele, kuid RGB väärtused 

puudusid. Lisaks puudus ka kontrastvärv, mida näiteks nuppudel või tähelepanu 

püüdmiseks kasutada. Värviteooriale vastavalt võtsin kasutusele roosteoranži. Fontideks 
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oli POLAAR’i poolt valitud Platform pealkirjade jaoks ja sisutekstide jaoks Baton Turbo. 

Klient palus leida väljavalitud fontide tasuta alternatiive enne, kui litsente hangitakse. 

Google ja Adobe fontipangast jäid sõelale Prompt, pealkirjadeks ja sisutekstideks 

Quicksand. Hilisemal tööetapil selgus, et Quicksandil puudub kirillitsa tugi ning seetõttu 

valisin erijuhtumina venekeelsele veebilehe versioonile Montserrat kirjatüübi. 

Veebilehe projektis säravaks täheks ja peamiseks emotsioonikujundajaks on 

pildimaterjal ning sellepärast on terve kujundus hoitud pigem minimalistlikuna. Kasutuses 

olevad animatsioonid on võrreldes üldise veebimaailmaga ekstravagantsemad visuaalselt ja 

kestvuspikkuselt, et pildid saaksid suurema rõhu ning anda positiivset emotsiooni paremini 

edasi. Ühe näitena selle rakendamisest on avalehel  “Roheline. Terve aasta” sektsioonis 

slider, mis vahetab erinevaid aastaaegu visuaalselt. Teise näitena on lehele sisenemise 

animatsioon, mille alguses on näha logo (vt Lisa 7). Pärast “Sisene” nupu vajutamist või 

lehte kerides suumitakse logosse sisse, mille taustal mängib lühikene videoklipp, mis 

annab põgusa sissejuhatuse äripargi iseloomule. 

Stiili loomisel kasutasin 8-punkti ruudustiku süsteemi. See tähendab, et igal lehel 

kasutatud padding, margin või element, näiteks nupud, on kaheksaga jagunev - 8, 16, 24, 

32, 40… Vajadusel lubab süsteem ka nelja punkti võrra väärtusi muuta väiksematel 

elementidel. Sellise süsteemi kasutamine kujundustöödes aitab terviklahendust hoida 

ühtlasena ning säästab aega valikute tegemises (Spec, kuupäev puudub). Tänapäeval on 

erinevate suuruste ja pikslitihedustega ekraane, mistõttu on oluline, et kõik oleks terav. 

Näitena 1.5x ekraanidel 5px ruudu kuvamine tekitab uduse poolpiksli, samas aga 4px ruut 

on korrektselt terav (vt Joonis 6). 

  

Joonis 6. Pikslite kuvamine tihedatel ekraanidel 
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Veebilehe arendamisel on sellise süsteemi kasutamine veebiarendajatele samuti kasulik, 

kuna käsitsi mõõtmist on vähem ning kahtluse tekkimisel saab vastuse alati ise tuletada. 

Samuti pakub 8-punkti ruudustik kasutajatele terviklikku brändi kuvandit. (Dahl, 2016) 

Kliendile sai saadetud esialgne avalehe vaade koos animatsiooni näidistega (vt Lisa 8) 

ning paari päeva jooksul saabus ka tagasiside, mis oli väga positiivne. Ainuke murekoht oli 

lehe sisenemise animatsioon. Kardeti, et vaatajal puudub kannatust seda jälgida ning võib 

segadus tekkida. Pärast põhjalikumat selgitamist, mis jäi kahjuks esialgselt saadetud 

materjalidega poolikuks, said minu ideed kliendipoolse kinnituse ning need läksid 

kasutusse.  

 

3.3.2 Disainisüsteem 

Pärast stiili ja avalehe kinnitamist alustasin ülejäänud vaadetega töötamist ning jooksvalt 

samal ajal ka disainisüsteemi loomist. Disainisüsteem on edasiarendus CVI-st ning iga 

brändi üks hindamatu osa digitaaltoodetes. Vaadeldes mõnda suurt ettevõtet nagu Google, 

Nike või Samsung on tänu süstemaatilise mõtlemise ning protsessi tõttu visuaalsed 

sarnasused läbi mitme erineva meediumi ja platvormi silmnähtavad. Üks enimlevinumaid 

vorme disainisüsteemides, mida ma ka Rohelise Pargi kujundamises kasutasin, on Atomic 

design. 

Atomic design on metoodika, mis koosneb viiest erinevast etapist. Etapid töötavad koos 

põimituna, et disainer saaks luua kasutajaliidese disainisüsteeme teadlikumalt ning kindla 

hierarhiaga. Need viis etappi on järgnevad:  

1. Aatom. Peamine ja kõige lihtsam ehitusplokk süsteemis. Nende alla kuuluvad 

lihtsad HTML tag’id nagu sisendid, sildid ja nupud.  

2. Molekul. Üpris lihtne grupp aatomitest, mis moodustavad koos näiteks 

otsinguvälja. 
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3. Organism. Kompleksem komponent, mis koosneb molekulide gruppidest, 

aatomitest ja/või teistest organismidest. Näiteks lehepäise navigatsioon koos 

otsinguga. 

4. Mall. Lehepõhised objektid, kus on komponendid paigutatud loogilisesse süsteemi 

ning mis kujundavad disainisisu aluse. Näiteks avaleht. 

5. Leht. Leht on mall kasutuses, kuhu on paigutatud reaalne sisu. Eesmärk on näha 

lõplikku UI’d ning testida disainisüsteemi vastupidavust. Näiteks avaleht koos 

sisuloome ja piltidega. 

(Frost, 2016:44-57) 

Eelnevalt näitena toodud Nike on ettevõttena massiivne ning seetõttu on nende 

disainisüsteem väga põhjalik ja suur. Rohelisel Pargil pole veel tarvis nii põhjalikku 

süsteemi, kuid veebilehe kujundamisel tuleb kasvõi minimaalne disainisüsteemi vormi 

kasutuselevõtt siiski kasuks. Näiteks on arendajatel hea ülevaade lehel olevatest 

komponentidest, mis kiirendab veebilehe arendamise tööprotsesse. Ka minul kui disaineril 

aitab see hoida korrektsena ja võimalikult minimaalsena erinevad stiilitükid, näiteks nagu 

tekstisuurused, varjud ja värvid. Muudatuste tegemine nagu kirjatüübi vahetamine on 

disainisüsteemi tõttu vaid paari nupuvajutuse tegu. Ilma selleta oleks see mitmetunnine töö. 

Juhul kui kunagi tulevikus mõni muu inimene võtab disainitööd enda peale, siis temalegi 

on juhend kasulik, sest see aitab kiiremini ülesehituse loogikat mõista uute moodulite 

tegemisel ning vajadusel ka süsteemselt korrektuure teha. 

Valminud disainisüsteem (vt Lisa 9) sai terviklik ning uute lehtede ilmumisel, nagu 

näiteks sündmused ja uudised, mis lisanduvad tulevikus, saab loodud süsteemi ära kasutada 

edasise töö lihtsamaks ning efektiivsemaks tegemisel. 

 

3.3.3 Lehevaadete kirjeldused  

Hea lõpptulemuse saamiseks peavad kõik lehevaated olema läbimõeldud ja põhjendatud. 

Järgnevalt selgitan täpsemalt vaadete ülesehituse ideid ning disainiotsuseid.  

Kontseptsiooni lehe eesmärk on tutvustada Rohelist Parki piltide ja tekstide toel. Sellisel 

lehel on juttu arhitektuurist, mõtteviisist, vastutulelikkusest üürniku soovidele ning 
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infrastruktuurist. Ülaosas on lehesisene navigatsioon, millele vajutades kerib lehe 

vastavasse sektsiooni. Eesmärk on kasutaja viia huvipakkuva sisu juurde võimalikult 

kiiresti ning luua pika lehe puhul külastaja peas ettekujutatav kaart (Schade, 2017). 

Sissejuhatuse sektsioonis on jaotatud sisu kaheks slider’iks. Üks vahetab sisude "Ajalugu" 

ja "Tulevik" vahel ning nendes on veel automaatselt muutuvad aastasliderid, mis 

sisaldavad ka iga aasta kohta lühikest juttu (vt lisa 10). 

Plaanide üldvaates saab iga maja kohta teada lühikest infot. Maja vaated jagunevad 

kolmeks erinevaks malliks: 

1. Torn - Lehe ülalosas on korruste valik, millele vajutades viiakse külastaja 

automaatselt vastavale korrusele. Samuti on võimalik rullikut kerides või nooltele 

vajutades valida korrust. Vaade aknast avab suurema pildi modal’is, kus saab ringi 

vaadata. “Tunned huvi” nupp avab kontaktvormi, mille täitmisel saab Roheline 

Park täpse informatsiooni, mis korrusest ning millest täpsemalt huvi tunti, et 

omakorda ühendust võtta potentsiaalse üürnikuga. Välimuselt ja ülesehituselt on 

torni vaade kõige eripärasem. Põnevuse lisamiseks on taustal õrnalt näha taevast ja 

pilvi, andmaks edasi kõrghoone kõrgust (vt Lisa 11).  

2. Valminud maja - pildirikas leht, kus klient saab ise valida, millist tekstiinfot ning 

pilte sinna lisada vastavalt vajaduse ja info rohkusele. Lisaks on ka viide 

kodulehele ning lahtiolekuajad (vt Lisa 11). 

3. Valmimata maja - sarnane valminud majale, ainuke erinevus on see, et 

tekstiblokkide lõpus on nupp, millele vajutades avaneb kontaktivorm. Lansseeritud 

veebilehel on valmimata majad hetkel vaikimisi peidetud kliendi soovil (vt lisa 11). 

Iga lehe allosas on viited järgmise ja eelmise hoone vaatamise jaoks ning viide tagasi 

plaanide juurde, et lehekülastajal oleks alati ees teekond, kuhu edasi minna. 

Lehe päises mängib droonivideo, milles lennatakse Tartu kesklinnast Rohelisse Parki. 

Kaardi all olevad asukohaviited näitavad umbkaudselt transpordiks kuluvaid aegu äriparki 

jõudmiseks. Hiirega neile peale minnes tekib visuaalne joonemärge. Vahetades 

transpordivahendeid, näiteks “Jalgrattaga” “Lennuki” peale, vahetub ka kaart ning 
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asukohad allpool vastavalt. “Tule külasta meid” nupp avab Google Maps’i navigatsiooni 

funktsiooni, et hõlpsasti kohale tulla. (vt Lisa 12) 

Üks olulisemaid aspekte kontakti lehel on müügiinimese näopildi kasutamine, sest 

mitmed kasutajatestid on kinnitanud näo kasutamise mõju CTR-i väga suurele kasvule. 

Ettevõte Highrise kasutas A/B testi meetodit enda toote müümiseks. Testi kaks varianti oli 

illustratsioonide ja tekstipõhise veebilehe võrdlemine versiooniga, milles on kasutuses 

positiivse emotsiooniga naise portreepilt. Testi tulemus oli, et pildiga variandi CTR oli 

102.5% kõrgem (vt Joonis 7). Nagu Sabina Idler (2012) on kirjutanud: “Kui me näeme 

kellegi nägu, siis me oleme justkui automaatselt programmeeritud tundma midagi või 

empatiseerima selle inimesega.” Järelikult ei olnud küsimustki kasutada kontaktide lehel 

müügiinimese pilti, et suurendada potensiaalset müügiedu (vt Lisa 13). 

 

 

Joonis 7. A/B testi tulemus (Jamie, 2011) 
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3.3.4 Responsive vaated 

““Responsive web design” (dünaamiline veebidisain) metoodikas loodud veebileht 

arvestab, millise ekraaniga sa kodulehte vaatad ning mugandab end jooksvalt vastavalt 

sellele. Sisuliselt on see targalt skaleeruv veeb. Näiteks arvutiekraanil kolme 

vertikaaltulbaga sait on mobiilivaates üsna samasugune, aga 1 vertikaalse tulbaga ja 

kompaktsema menüüga.” (Kalda, 2011) 

Tänapäeval on responsive vaadete tegemine kohustuslik, kuna ligi 50% 

internetiliiklusest on mobiili kaudu tehtud (vt Joonis 8). Vaadates viimase nelja aasta 

internetiliiklust, on trendijoon selles suhtes üles minemas (vt Joonis 8). Seetõttu on ka 

populaarseks saanud “Mobile first” meetod, kus terve disainprotsess alustatakse 

mobiilivaadete loomisega. Rohelise Pargi puhul see polnud mõistlik, kuna ettenähtud 

peamine sihtgrupp, kes lehele jõuab, on juba tutvunud vestluse käigus Rohelise Pargiga 

ning soovib rohkemat teada saada. (vt Lisa 14) 

Rohelise Pargi uuele veebilehele valmisid responsive vaated tahvelarvuti mõõdus 

(miinimum 768px lai) ja nutitelefoni ekraanidele (miinimum 360px lai). 

 

Joonis 8. Viimase nelja aasta mobiilikasutatavuse andmed kvartalite lõikes. (Statista, 2019) 
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3.3.5 Kliendipoolne tagasiside 

Iga eelneva etapi jooksul sai kliendile saadetud vaated klikitava prototüübina ning alati tuli 

lepitud ajaks ka vastus tagasisidega. Muudatusi polnud vaja teha, kuna kliendile sobis kõik 

tehtu. Kui kõik vaated said valmis, siis anti arendusele teada, et võib hakata töid teostama.  

 

 

3.4 Disainijärgne tegevus 

3.4.1 Figma handoff 

Figma on lisaks disainivahendiks olemisele ka väga võimas handoff ehk üleandmise 

tööriist. Arendajatele jagan projekti vaataja rollina, mis annab ligipääsu kõigile minu 

tehtud tööle, kuid puuduvad õigused neid muuta.  

Arendajal on saadud ligipääsuga võimalik pilte, ikoone ja stiile eksportida. Kõige 

olulisem on aga koodijuppide ja paddingute nägemine. Vajutades mõne elemendi peale, on 

kohe näha kõik vajalikud CSS või iOS/Android parameetrid nagu värvikoodid, tüpograafia 

eripärad, suurused ja positsioonid. Samuti on võimalik elemendi peal näha mõõtmeid ning 

vahesid mõne teise elemendiga (vt Lisa 15). 

 

3.4.2 Front-end briif 

Disaineri töö pole kaugeltki lõppenud pärast UI valmimist, kinnitamist ja faili edastamist 

arendajale. Lihtsa prototüübi edastamine pole produktiivne, kuna seal puuduvad vajalikud 

tehnilised ja visuaalsed nüansid nagu animatsiooni easing kurvid ja pikkused.  

UI animatsiooni pikkused mängivad suurt rolli veebis ja nende pikkustest oleneb nii 

mõndagi. Jakob Nielsen on enda raamatus, Usability Engineering (1993:134) välja toonud 

nõuanded, kuidas kasutajad reageerivad ootamistele, põhinedes 1968 aasta uuringutele: 

● 0.1 sekundit on umbkaudne piir, mille jooksul kasutaja tunneb, et süsteem reageerib 

koheselt. See tähendab et mingit lisastiimulit pole vaja, väljaarvatud tulemuse 

kuvamine. 
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● 1.0 sekundit on umbkaudne kasutaja katkematu mõttekäigu piir, kus ta tunnetab 

viivitust, kuid ei pane seda tähele. 0.1-1.0 sekundi vahelisele ajale pole vaja 

eripärast tagasisidet. Samas kasutaja aga kaotab tunnetuse, et töötab otse 

andmetega. 

● Umbes 10 sekundit on limiit, pärast mida kaob kasutaja tähelepanu antud 

ülesandele.  

Kuigi tänapäeval üldjoontes kehtivad sarnased numbrid, eeldavad kasutajad siiski 

kiiremaid liikumisi. Google disainisüsteemis, Material Design, jagunevad animatsioonid 

komplekssuse järgi. Avamised ning uued elemendid tulevad umbkaudu 50ms kauem 

nähtavale kui sulgemise toimingud. Näiteks navigatsiooni riiuli avamine võtab 250ms ja 

sulgemine 200ms (WWW). Rohelise Pargi veebilehel tuleb mängu üks lisategur. Nimelt 

tegemist on elustiili veebilehega ja eesmärk on emotsiooni edasi anda. Seetõttu on minu 

tehtud kasutajaliideses vaikimisi animatsioonide aeg 500ms mõnede erisustega ning kõige 

silmajäädavam on sisselaadimise animatsioon, mille pikkus on umbkaudu 7 sekundit. 

Lõputöö raames oli lisaks plaanis testida koostöös Tartu Ülikooli neuroturunduslaboriga 

kasutajate emotsioonaalset reageerimist erinevate animatsioonikiiruste ja pildimaterjaliga, 

kuid kahjuks aja ja ressursi puudumise tõttu jäi see esialgu tegemata. Läbirääkimised on 

tehtud nii kliendi kui ka Tartu Ülikooliga ning tulevikus on mõistlik uuringuid siiski läbi 

viia, et teha veebilehe veelgi paremaks teha. 

 

3.4.3 Testimine 

Keset arendustöid on minul kui disaineril ülesandeks vaadete valmimisel neid testida, et 

visuaalselt oleks kõik kooskõlas etteantud disainiga ning vajadusel täiendada briifi või 

disaini. 

Testimistulemuste märkimiseks kasutasin Jira ülesannete haldustarkvara, kus oli 

jaotatud iga vaade eraldi ülesandeks. Vaate valmimisel määras projektijuht mulle vastava 

ülesande. Ülesande testimisel vaatasin üle Chrome veebilehitsejas kolm erinevat 

ekraanilaiust eraldi - lauaarvuti, tahvelarvuti ja mobiilne vaade. Nagu ikka ette tuleb, siis 

26 
 



 

iga vaate kohta sai hulgi vigu ja probleeme leitud, nagu näiteks nihkes olevad moodulid, 

valed tekstisuurused ja puuduolevad efektid. Suunasin ülesanded arendajatele edasi ja nad 

parandasid hoogsalt kõik leitud asjad ära. 

Kui arendustööd jõudsid sinnamaani, et kõik vaated olid valmis, oli vaja ka teistel 

veebilehitsejatel tehtud töö üle vaadata, mida ma tegin koostöös projektijuhiga. Eesmärgiks 

oli väljanägemise korrektsust disainiga võrreldes testida. See ülesanne oli peamiselt minu 

teha. Teisest küljest oli vaja ka funktsionaalsust üle vaadata, millega peamiselt tegeles 

projektijuht. Testitavad seadmed oli lauaarvuti vaadeteks Windows’i ja Mac’i 

operatsioonisüsteemidel Safari, Firefox, Edge ja Internet Explorer 11; Mobiilis oli Safari 

iOS, Chrome Oneplus 6T ja Chrome Samsung S9; tahvelarvutis Chrome Samsung Galaxy 

Tab 4 ja Safari tahvel iOS. Need seadmed täidavad suure enamuse tänapäeva kasutajate 

veebilehitsejate vajadused ning garanteerib kliendile, et iga külastaja saab võimalikult 

sarnase külastuskogemuse kodulehele jõudes.  

Kokkuvõttes võttis testimine mul üpris suure hulga aega, peaaegu võrdväärselt 

disainilahenduse tegemisele, kuid ilma selleta poleks lõpptulemus see, mida ma ette nägin 

ning klient kinnitanud oli. 

 

 

3.5 Sissejuhatav video 

Veebilehe avaosas, seehulgas ka intro animatsioonis, mängib suurt rolli sissejuhatav video. 

Projekti raames kujunes minu ülesandeks luua video idee.  

Video eesmärk oli anda edasi Rohelise Pargi hoone Torn unikaalset rohelist korrust, 

juhatada sisse veebilehe olemust ning luua positiivne emotsionaalne põhi. Kontseptsioon, 

milleni jõudsin, algas videos makrovõttega taimedest, mis õrnalt liiguvad. Veidikese aja 

pärast hakkab kaamera taimest taganema ning vaataja jaoks ilmub nähtavale siseinterjöör, 

kus on rohkemalt taimi, puid ja muud seesugust. Taustal istuvad inimesed kohvikulaudade 

taga, käivad ringi ning naudivad meeleolu. Kaamera taganeb veelgi, kuniks läheb läbi 

akna, et näidata tervet mitmetasandlikku rohelist korrust, musta Torni keskel. Kaamera, 
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jäämata seisma, liigub edasi ja lõppkaadrisse jääb suvine Rohelise Pargi väljak koos Torni 

hoonega. Väljakul käivad inimesed ringi ja puud õõtsuvad õrna tuule käes. Pärast video 

lõppemist algab uus video, mis on viimase kadreeringu sujuv, kuid lõpmatu kordus. 

Algne eesmärk oli kasutada 3D renderdatud videoklippi koostöös arhitektuuribüroo 

Salto ja 3D meeskonnaga, kuid aja ja ressurside puuduse tõttu oli tarvis leida alternatiiv 

video teostamiseks, mis annaks edasi sarnast semiootilist tähendust.  

Pärast koosolekut kliendiga valisime välja mõningad stock-pildid ning otsustasime luua 

fotodega video, mille teostasin ise. Väljavalitud tööriistaks osutus Adobe After Effects, mis 

on võimas tarkvara, millega on võimalik teha visuaalseid efekte, liikuvat graafikat, 

animatsioone ning muud videoga seonduvat (WWW). 

Kasutades 3D ruumi, kuhu paigutasin 2D pildijupid kooskõlas 3d kaamera liikumisega, 

lõin parallaks efekti staatilisest pildist. Parallaks efekt annab edasi esmajärgus põnevat 

liikumist, et videos foto kasutamine oleks visuaalselt apetiitsem. Lisaks annab see 

loovinimesele rohkem võimalusi visuaali enda vajadusele ja visioonile tööle panna ning 

tekitab ruumilist illusiooni.  

Suur väljakutse oli lõpliku pildi kompositsiooni leida, sest traditsiooniline ⅓ reegel ei 

töötanud veebilehe valge väljalõike tõttu. Pärast mitut proovi katse-eksitusmeetodil leidsin 

hea lõpliku lahenduse, mis töötab peaaegu kõigil ekraanilaiustel (vt Lisa 16). 

Tulemuseks valmis umbes kümnesekundiline videoklipp, pärast mida jääb kaader 

seisma. Resultaat meeldis kõikidele osapooltele ning läks kasutusse. 
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KOKKUVÕTE  
 

Lõputöö käigus on valminud Roheline Park äripargile uus veebileht. Valmis veebileht 

vastab ettevõtte soovidele luua kodulehest kõrghoone ja pargiala müügiprotsesse toetavat 

funktsiooni. Ärikliendi jaoks annab leht edasi pigem emotsiooni kui detailiset infot. 

Projekt algas pikast ja põhjalikust eeltööst. Esiteks praeguse veebilehe analüüs, mille 

käigus leidsin palju kasutajakogemuse vigu ning seetõttu sain kinnitust, et vajadus uue 

veebilehe üle on tõesti aktuaalne. Järgmiseks konkurentide analüüs, intervjuud 

asjaosalistega, intervjuude kokkuvõtte tegemine, lähteülesande ehk briifi koostamine ning 

infoarhitektuuri loomine. Alles siis asusin veebilehte kujundama. Peale igat etappi 

veebilehe kujunduses oli tagasiside voor kliendi poolt. Algas kasutajakogemuse disain 

wireframe’ist, pärast mille kinnitust liikusin edasi stiili loomise juurde, lähtudes CVI-st. 

Stiil sai kiirelt ka nõusoleku koos CVI täiendamisega ning sealt edasi alustasin erinevate 

lehevaadetega töötamist. Samal ajal koostasin ka disainisüsteemi Atomic Design meetodi 

põhjal. Kõige lõpuks valmisid ka responsive vaated tahvelarvutile ja mobiilile. Pärast 

disainitegevusi testisin arendajate poolt loodud vaateid ning lõin alternatiivseid lahendusi 

tekkinud probleemidele. Märkimisväärne ülesanne oli leida alternatiiv planeeritud 

sissejuhatavale videole, mille pidin ise teostama. 

Töö veebilehega ja kliendiga ei lõppe pärast lõputööd. Roheline Park on avaldanud 

soovi edasi töötada koostöös minu ja NOPE Creative’iga veebilehega edasi töötamiseks 

ning ka trükimaterjalite loomiseks. Pargi valmimisel tuleb kindlasti vajadus ka 

infoarhitektuuris välja toodud sündmuste ajakava ning wireframe’ides joonistatud uudiste 

sektsiooni jaoks, mida tulevikus saab teostama hakata.  
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SUMMARY  
 

“User Experience and User Interface Design for a Website as a Selling Tool on the 

Example of the Green Park Project” 

Website user experience and user interface design is a methodical process that consists of 

multiple steps. The thesis at hand explores those steps, describes the designers role after 

the design process is over, and video creation in a chronological order. 

My chosen topic was to create a new website for a client, AS Cesana Group. This was 

done in collaboration with NOPE creative agency and gotoAndPlay web development 

agency. The old website was aesthetically outdated, problematic to use for visually 

impaired people and did not comply with the current image that the company wants to 

convey. The new website corresponds with the company's wishes for it to be in a 

supporting role of the sale processes regarding the high-rise building and park sales. This 

also means passing on a positive-minded emotion rather than presenting numerical facts 

about the park. 

The thesis topic fit me well because the client wanted a lifestyle website instead of a 

traditional marketing site. This meant I had more creative freedom and meant I could 

experiment more freely. 

In the first chapter of the thesis I introduce the project and the people associated with it. 

The aim of the initial part is to get the initial idea of what kind of project it is and from 

there on to create a timetable of the work needed to be done. 

In the second chapter I mainly deal with the analysis of the Green Park. First, I describe 

the stages of the work processes, analyze the current website and also the competitors. 

Then, I explain how I will conduct three individual interviews with the stakeholders and 

create a compact and detailed summary from my findings. 

In the third part, which is the last chapter of the thesis as well, I discuss the work 

processes in more detail. As a preliminary work based on the findings from the second 

chapter, a thorough brief is made alongside an information architecture scheme for the new 
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website. Based on the brief and information architecture, I worked on building user 

experience wireframes. After completing the wireframes, I made the required changes to 

them according to the client’s feedback and moved on to set up the user interface. In the 

user interface process, I write more on the subject of design systems, focusing more 

specifically on using the method of Atomic Design as an example. 

I would like to thank all parties who were involved with the project. Especially my 

thesis supervisors, who helped me reach a good result. Project managers Marianne Võime 

and Evelin Donner, who helped me find alternatives to problematic parts and make my life 

easier and more organized leading the project. Developers Hener Hoop and Simo Sulev, 

who managed to make my vision a reality better than I could have hoped for. Many thanks 

to the Green Park marketing and customer relationship manager, Kristel Tannik, who 

trusted all of our design choices and was always quick to give feedback. 
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LISAD  
 

Lisa 1. Tegevusplaan 
 

 

Tegevusplaani ekraanitõmmis  
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Lisa 2. Rohelise Pargi veebilehe ekraanitõmmised 29. aprill 2019 seisuga 
 

 
Avalehe ekraanitõmmis 

 

 

Plaanid ekraanitõmmis  
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Lisa 2 (järg) 

 
Elektrirattad ekraanitõmmis 
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Lisa 3. Kliendi intervjuu küsimused 
 

Minevik, Olevik ja Tulevik 

1. Tutvustage lühidalt (nö. elevator pitch) oma ettevõttet ja Rohelise Pargi ideed. 

2. Andke ülevaade enda ettevõtte ja Rohelise Pargi ajaloost. Kuidas idee alguse sai? 

3. Roheline Park aastal 2029? 

 

Veebilehe eesmärgid 

1. Mis on Rohelise Pargi uue veebilehe peamine ärieesmärk teie jaoks? Mis peab eriti 

fookuses olema, miks? 

2. Millised probleemid ja mured peaks teie veebilehele jõudmine lahendama? 

3. Miks peaks keegi enda ettevõttega kolima teie äriparki? Mis on kõige veenvamad 

argumendid? 

 

Klient 

1. Milliseid aspekte tulevane klient äripargi juures olulisemaks peab? (nimi, asukoht, 

välimus, hind, kvaliteet, turundus, unikaalsed omadused?) 

2. Kirjeldage enda kliente ja nende eripärasid? 

3. Rääkige natukene ideaalsetest klientidest (nii rentnik kui tavakülastaja). Mis rahvus, 

vanus, elustiil, elatustase jt. 

4. Millised trendid või sündmused võivad mõjutada teie klientide käitumist ja valikuid? 

Miks? 

5. Mis on segmendi jaoks kõige tähtsam, miks teiega koostööd 

teha? Kuidas koostööprotsess välja näeb? Kas seda oleks vaja kajastada veebilehel? 

6. Millised on sagedasemad küsimused, mida teile esitatakse seoses Rohelise Pargiga? 
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Lisa 3 (järg) 

7. Millised hirmud ja eelarvamused võivad olla takistuseks 

koostöö alustamisel? Kas võib olla segavaid faktoreid Rohelise Pargi külastamisel? 

 

Bränd ja turundus 

1. Milline on üks ja kõige tähtsam väärtus või eelis, mida teie bränd tahab pakkuda 

inimestele ja miks peaksid inimesed arvama, et see nii ka on (väärtuspakkumine)? 

2. Milline on ideaalne kuvand teie brändist? 

3. Mille üle te eriti uhked olete? Mis paneb uhkust tundma enda töö ja ettevõtte senise 

progressi üle? 

4. Kes on teie põhikonkurendid ja miks just nemad? 

5. Millised on need 3 põhilist asja, mis teile hetkel enda veebilehe juures meeldivad (kui 

üldse) ja mis ei meeldi? 

6. Milliseid numbreid/referentse saaksime veebis kasutada, et autoriteeti tõsta/social proofi 

näidata? 

 

Lõpetuseks 

1. Mis teile inspiratsiooni annab? 
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Lisa 4. Rohelise Pargi infoarhitektuuri skeem 
 

 

Infoarhitektuuri skeem 
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Lisa 5. Rohelise Pargi wireframe näited 
 

 
Avalehe wireframe  
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Lisa 4 (järg) 

 
Asukoha wireframe  
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Lisa 4 (järg) 

 
Kõrghoone wireframe  
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Lisa 4 (järg) 

 
Kontakti wireframe  
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Lisa 6. Rohelise Pargi CVI 
 

 
Rohelise Pargi CVI lk2 
 

 
Rohelise Pargi CVI lk 8  
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Lisa 6 (järg) 

 
Roheline Pargi CVI lk 9 
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Lisa 7. Lehele sisenemise animatsioon 

 

Ekraanitõmmis animatsioonist 
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Lisa 8. Avalehe vaade 

 

Avalehe disaininäide  
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Lisa 9. Rohelise Pargi disainisüsteem 

 
Rohelise Pargi disainisüsteemi ekraanitõmmis Figmast  
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Lisa 10. Kontseptsiooni lehe vaade 
 

 

Kontseptsiooni vaate disaininäidis  
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Lisa 11. Plaanid lehe vaated 
 

 
Torni vaate disaininäidis  
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Lisa 11 (järg) 

 
Valminud maja vaade  
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Lisa 11 (järg) 

 
Valmimata maja vaate disaininäidis  

52 
 



 

Lisa 12. Asukoht lehe vaade 

 

Asukoht vaate disaininäidis  
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Lisa 13. Kontakt lehe vaade 
 

 
Kontakt vaate disainiäidis 
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Lisa 14. Responsive lehe näide 
 

Responsive veebi disaininäidised  
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Lisa 15. Figma handoff näide 
 

 
Ekraanitõmmis Figma programmist  
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Lisa 16. Video kompositsioon erinevatel ekraanilaiustel 
 

Video lõppkaader monitoril, tahvelarvutis ja mobiiliekraanil 
 

 

57 
 


