
Verkkosivut ovat nykyään pullollaan kuvia. Kuvia on helppo ottaa vaikkapa kännykällä ja 
julkaista ne omilla sivuilla. Onneksi kuvien lisääminen WordPressiin on helppoa. 

Kuvat ovat monesti kuitenkin myös kooltaan turhan isoja. Tämä taas tarkoittaa sitä, 
että kun vierailija tulee sivuille, hän joutuu lataamaan paljon dataa serveriltä. Mitä enemmän 
ladattavaa on, sitä enemmän kuluu aikaa = hitaat sivut. Kukaan ei pidä pitkistä latausajoista. 
Tämän takia kuvien kokoa on hyvä pyrkiä optimoimaan/pakkaamaan.

Mediakirjasto
Voi lisätä sivuillesi kuvia ohjausnäkymän kautta kohdassa “Media”. Mediakirjastoon tallentuu 
kaikki sivuille ladatut kuvat, videot ja muut sallitut tiedostot. Kirjastosta voit valita materiaalia 
artikkeleihin. Huomioi aina tekijänoikeudet kuviin ja teksteihin. 



Kuvaoptimointi
Kuvien optimointi auttaa parantamaan sivun suorituskykyä ja toimintaa. Optimointi parantaa 
sivuston toimintaa erityisesti, jos palvelimelta ladataan useita suuria kuvia. Oletuksena kuvien 
optimointi ei ole käytössä, joten voit katsoa ohjeet optimointiin ja ottaa optimoinnin käyttöön 
helposti itse. Jpeg mini tai Smush WP-lisäosat auttavat pienentämään kuvien kokoa.

Pitääkö kuvien olla 72 dpi:tä? Vastaus on, dpi:llä ei ole väliä verkossa!
Verkossa pätee vain pikseli x pikseli (leveys kertaa korkeus) ja ppi (dpi) voi olla vaikka 1, kunhan 
kuvan leveys kertaa korkeus pikseleissä oikeassa suhteessa, esim. 1280 x 720 pikseliä. Tee kuvat 
aina 1:1 kokoon valittuun tilaan.

Photoshop & Lightroom
Kuvat voi helposti pienentää Photoshopissa ja Lightroomissa tarvitsemasi kokoon. PS pakkaus 
riittää laatu 60 (8) ja Lightroom 70-80.

Yleensä asennamme kuvia pakkaavan lisäosan kuten Smush, reSmush.it tai Ewww Image 
Optimizer sivuille. Löytyy myös useita muita. Perusoptimointi ilmainen ja maksullisella versiolla 
saat lisäoptimointi mahdollisuuksia, kuten CDN (kuvien lataaminen toiselta serveriltä lähellä 
käyttäjää). Lisäosat voidaan optimoida asentamaan kuvat oikean kokoisina sivulle. Eli jos lataat 
kuvan joka 2040 pikseliä leveä, ja tila mihin kuva tulee on vain 300 pikseliä leveä, esim. Smush-
lisäosa pienentää kuvan 300 pikselin kokoon.



Wordpressissä käytettävät kuvaformaatit

PNG - tuottaa korkealaatuisempia kuvia, mutta on myös suurempi tiedostokoko. 

JPEG - Voit säätää laatutason niin että laatu ja tiedostokoko ovat sopivassa suhteessa.

GIF - käyttää vain 256 väriä. Se on paras valinta animoituihin kuviin. Se käyttää vain häviötöntä 
pakkausta.

SVG - jos käytät SVG tiedostoja logoja tai grafiikkaa varten, kannattaa asentaa lisäosa jonka avulla 
varmistat etteivät hakkerit pääse hyödyntämään SVG:n XML tekstitiedostoa. SVG on 
vektoriformaatti ja siten esim. jos logossa pientä tekstiä, teksti näkyy erittäin terävänä suhteessa 
jpegversioon. 

On olemassa useita muita tiedostomuotoja kuten Jpeg2000, JPEG XR ja Googlen WebP, mutta 
kaikki selaimet eivät tue näitä. Käytä mieluusti JPEG- tai JPG-kuvia kun kuvissa on paljon värejä, ja 
PNG-kuvia esim. logoihin. Jpg ja Jpeg on muuten ihan sama asia.


