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5.2. CSS 
Algselt hoiti veebilehtede kujundust HTML koodis ja kujunduse kõik komponendid tuli kirjutada 

iga graafilise elemendi atribuutideks. See muutis HTML koodi  raskesti  loetavaks ka nõudis  samade 
atribuutide  paljukordset  kordamist.  Aastal  1994  tutvustas  Håkon  Wium  Lie  CSS  (Cascading  Style 
Sheets) tehnoloogia põhimõtteid, millest 1996.a sai veebilehtede kujundamise soovituslik standard. 
CSS versioon 2 pärineb aastast 1997, CSS 3 aastast 1998 on senini WWW konsortsiumis arendamisel. 
Üksikute moodulitena on olemas ka CSS 4. CSS tehnoloogia kasutuselevõttu pärssis selle algaastatel 
veebilehitsejate ja serverite tarkvara piiratud võimekus CSS faile kasutada. 

HTML ja CSS on veebilehtede loomise kaks alustehnoloogiat. HTML luuakse lehe sisu ja 
ülesehitus, CSS abil kujundus. Mõlema keele norme haldab ja arendab WWW konsortsium. 

CSS tehnilisi kirjeldusi võib veebist leida järgmistest allikatest: CSS versioon 2.2, CSS3 selektorid, 
Mozilla,  reklaamidega  dekoreeritud  õpetus  ja  näited  w3schools  veebilehelt,  CSS  märgiste  loetelu 
Jens Oliver Meierti veebilehel. Vastavalt seadmele kohanduvatest CSS meediatingimustest on  juttu 
selle õppevahendi peatükis 5.5.3. 

VS  varasemates  versioonides  oli  CSS  stiilide  kujundamiseks  Style  Builder  dialog,  mis  on 
aegunud, kuna ei toeta CSS3. VS 2019 seda enam ei sisalda. CSS atribuutide kirjutamiseks on mõned 
muud VS abivahendid, näiteks klahvivajutus Ctrl+Space stiili atribuutide kirjutamisel  ja Color picker 
värvide  valimiseks.  Vt  lähemalt  https://code.visualstudio.com/docs/languages/CSS.  Abivahendeid 
CSS  atribuutide  kirjutamiseks  HTML  koodi  pakuvad  ka  teised,  näiteks Mads  Kristensen  on  loonud 
tarkavarjupi CSS Tools. 

CSS  kood  võib  projektis  olla  kolmes  kohas:  1)  HTML  elementide  sees,  HTML  faili  sektsiooni 
<head> elemendis <style>. Vt näiteid w3schools. 

5.2.1. CSS selektorid 

CSS kood on  liigendatud selektorite  (CSS selector) kaupa. Selektori abil saab CSS kujundusstiili 
omistada HTML elemendi  ID,  klassi nime,  tüübi,  atribuutide, atribuudi  väärtuste, elemendi muutja 
või  nende  kombinatsiooni  alusel. Näiteks  õppeaine  veebilahenduse  tekstis  olevad  C#  koodi  blokid 
kujundatakse CSS selektori code abil. 

code { 
    color: black; 
    background‐color: azure; 
    border‐color: #d0d0d0; 
    border‐style: solid; 
    border‐width: 1px; 
    padding: 2px; 
    display: inline‐block; 
} 

 

Näiteks ülesande 4078 tekst on andmebaasis järgmiselt. 

Täienda  järgnevat  struktuuri,  et  see  väljastaks  ka ühes  tellimuses olevate  toodete koguhinna. 
Lisa  koguhinna  kasutamise  näide.<br><code>struct  Tellimus<br>{<br><div  class="indent">public 
string TooteNimi;<br>public int YhikuteArv;<br>public double Yhikuhind;</div>}</code> 

Koodi  tekst  kuvatakse  siin  vastavalt  selektori  code  eespool  esitatud  atribuutidele,  aga  lisaks 
märgisele  <code>  on  siin  kasutatud  ka  CSS  klassi  indent,  mille  määratlus  projekti  CSS  failis  on 
järgmine. 
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.indent { 
    margin: 0 0 0 20px; 
} 

Pane  tähele,  et  kuna  selektori  code  ees  ei  ole  punkti,  siis  leiab  see  elemendid,  mille  HTML 
märgis on  <code>. Kui selektor algaks punktiga, siis valiks see HTML elemendid, milles on atribuut 
class="code",  nagu  on  eeltoodud  tekstinäites  <div  class="indent">.  Ääre  (margin),  serva 
(border) ja polstri laiuse väärtused on stiili määratluses järjekorras päripäeva ülalt: ülal, paremal, all, 
vasakul (top, right, bottom, left). Kui serval on vaid kaks mõõdet, siis tähistavad need  

CSS stiili atribuutides on servad järgnevuses: ülal, paremal, all, vasakul. 

Kui elemendil on mitu klassi  ja need on komaga eraldatud,  siis  hilisema atribuudid kirjutavad 
eespool  kirjas  oleva  klassi  sama  nimega  atribuudid  üle.  Kui  klassi  nimede  vahel  komasid  ei  ole, 
rakendatakse  klasse  vastavalt  nende  järgnevusele  CSS  stiilide  määratlustes.  Järgnevas  näites  on 
samu klass kasutatud erinevas järjekorras ja see annab erineva tulemuse. 

<style type="text/css"> 
    .sinitaust1 { 
        background‐color: #0ff; 
    } 
 
    .suurkiri { 
        background‐color: #ffd800; 
        font‐size: 1.5em; 
    } 
 
    .sinitaust2 { 
        background‐color: #0ff; 
    } 
</style> 
 
<div class="sinitaust1"> 
    Sinise taustaga tavatekst. 
</div> 
<div class="sinitaust1 suurkiri"> 
    Suur kollase taustaga tekst. 
</div> 
<div class="suurkiri sinitaust2"> 
    Klass sinitaust2 määrab tausta, sest on stiili kirjelduses hilisem. 
</div> 
<div class="sinitaust2 suurkiri"> 
    Klass sinitaust2 määrab tausta, sest on stiili kirjelduses hilisem. 
</div> 

Lisaks mõned näited õppeaine veebilahenduses kasutatud CSS selektoritest. Märgiga # algavad 
selektorid valivad elemendi id järgi. 

#qrCode { 
    margin: 15px; 
} 
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Selektor elemendi nime järgi. 

input[name="uploadFile"] { 
    display: inline; 
    max‐width:180px; 
} 

Elemendi  muutja  (modifier)  järgi.  Näiteks  kursori  viimisel  elemendile  (:active)  või  kursori 
liigutamisel elemendi kohal (:hover). 

.iButtonT:hover { 
    max‐height: 100%; 
    max‐width: 100%; 
} 

HTML ankur <a> elemendis, mille CSS klass on kokkupandav7. Näiteks kujul  

.kokkupandav7 a { 
    border: 1px Outset #DEA783; 
    background‐color: #EED2BF; 
} 

HTML ankur <a> vahetult elemendis, mille CSS klass on kokkupandav7. Näiteks kujul  

.kokkupandav7 > a { 
    border: 1px Outset #DEA783; 
    background‐color: #EED2BF; 
} 

5.2.2. CSS ühikud 

CSS  määrab  muuhulgas  HTML  elementide  mõõtmeid  ja  asendit:  pikkust,  laiust,  raamitaguse 
serva  laiust  (margin),  kaugust  raamini  (padding),  teksti  suurust,  paiknemist  veebilehel  ja  teiste 
elementide  suhtes.  Mõõtühikud  võivad  olla  kas  absoluutsed  (määratletud  väljaspool  kasutus‐
keskkonda  oleva  etaloni  suhtes)  või  suhtelised  (sõltuvad  kasutuskeskkonna  omadustest  või 
komponentidest). Nulli  järel ei ole tarvis mõõtühikut kirjutada. Ühikud jagunevad absoluutseteks ja 
suhtelisteks. Esimesed on seotud etalonidega väljaspool kasutusprojekti, teiste määratlus on seotud 
projekti raames oleva etaloniga. 

CSS  stiilides  sagedamini  kasutatav absoluutne ühik on px  (piksel), mis  vastab väljatrüki puhul 
1/96 tollile. Ekraanil tagatakse px abil määratud elementide selge kujutis. 

Ühikud  cm,  mm,  in  (toll)  on  kasulikud  väljatrüki  kujundamisel,  mitte  ekraanil  olevate 
elementide  kujundamiseks. pt  (point)  ja pc  (pica)  on  üle  võetud  tüpograafiast  ja  veebikujunduses 
pole üldiselt tarvidust neid kasutada. 

CSS ühikute puhul: 1 in = 2.54 cm = 25.4 mm = 72pt = 6pc = 96px 

1mm = 3.78px 1px ≈ 0.265 mm 

Järgnevad ühikud on suhtelised.  

vw sajandik akna laiusest kasutaja seadmes ja vh on sajandik akna kõrgusest. 

% tähistab suurust ümbritseva elemendi suhtes. 
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em tähistab suurust selle elemendi teksti suhtes, ex väiketähtede normaalkõrguse suhtes, rem 
dokumendi  tasemel  määratud  teksti  suuruse  suhtes.  Seejuures  dokumendi  teksti  vaikimisi 
normaalsuurus  vastab  opsüsteemis  kasutaja  poolt  seatud  tekstisuurusele.  Üksikutel  HTML 
elementidel võib teksti normaalsuurus olla erinev. Näiteks CSS määratlus h1 { font‐size: 3em; 
margin‐left: 1em }  seab h1 elemendi vasakusse serva kolm korda  laiema tühja ruumi kui h1 { 
font‐size: 3em; margin‐left: 1rem }. 

ch  tähistab  numbri  0  laiust.  Sama  laiusega  tähtede  korral  saab  selle  abil  kujundada  antud 
täheruumi täpselt mahutavat lahtrit. 

Vaata lisa allikatest w3schools, w3.org, css‐tricks, webplatform. 

5.2.3. CSS meediatingimused 

Meediatingimused  (CSS  Media  Queries)  määravad  CSS  kujunduse  kasutamise  vastavalt  ette 
antud tingimusele. CSS meedia tingimused algavad märgisega @media. Näiteks järgmine CSS faili osa 
määrab  veebilehe  suuremate pealkirjade  teksti  suuruse,  kui  lehe  laius  veebilehitsejas  ei  ületa 500 
pikslit, muul juhul rakenduvad vaikimisi suurused. Pane tähele, et meediatingimused peavad olema 
allpool sama nimega valija (CSS selector)  põhitingimuste plokki. 

CSS  meediatingimused  on  eelkõike  veebivaadete  mobiilisõbralikumaks  kohandamiseks,  aga 
nende  abil määratud  isekohanduvaid  stiile  tasub  kasutada  kõigil  veebilehtedes.  Nii  jääb  veebileht 
paremini loetavaks ka siis, kui veebilehitseja väikseks kokku lükatakse. 

h1, h2, h3, h4, h5, h6{ 
    font‐weight: bold; 
} 
 
h1{ 
    padding: 12px 4px 4px 4px; 
    font‐size: 1.6em; 
} 
 
h2{ 
    font‐size: 1.4em; 
    padding: 12px 4px 4px 4px; 
} 
 
h3 { 
    padding: 12px 4px 4px 12px; 
    font‐size: 1.2em; 
} 
 
@media screen and (max‐width: 500px) { 
    h1 { 
        padding: 6px 2px 2px 2px; 
        font‐size: 1.4em; 
    } 
    h2 { 
        font‐size: 1.2em; 
        padding: 6px 2px 2px 2px; 
    } 
 
    h3 { 
        padding: 6px 2px 2px 2px; 
        font‐size: 1em; 
    } 
} 


