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Opinnäytetyö toteutettiin Elkoneet Oy:lle ja se käsitteli Googlen 
hakukoneoptimointia (SEO) ja sen vaikutuksia yrityksen sivustoliikenteeseen. Työn 
toimeksiantajana toimi Elkoneet Oy, joka on agentuuri- sekä maahantuontiliike ja 
yrityksen toiminta on keskittynyt elintarvike-, prosessi- ja pakkausteollisuuteen. 
Kolmantena osapuolena opinnäytetyöprosessissa toimi ZAS Data Applications 
Consults- yritys, joka toimi vastuuyrityksenä Googlen hakukoneoptimoinnissa. 
Alkuperäisenä tavoitteena oli suorittaa tutkimus kahden pääjakson aikana ja seurata 
Googlen hakukoneoptimoinnin aiheuttamia muutoksia Elkoneet Oy:n verkkosivuston 
(www.elkoneet.fi) toiminnassa sekä sivuston kävijämäärissä. Aiemman verkkosivuston 
rakenteellisista puutoksista johtuen Elkoneet Oy sekä ZAS Data Applications Consults 
sopivat kuitenkin uuden verkkosivuston (www.elkoneet.com) rakentamisesta 
hakukoneoptimoinnin suorittamista varten.  
 
Opinnäytetyö perustui konstruktiiviseen menetelmään, jossa seurattiin molempien 
verkkosivustojen toimintaa Googlen hakukoneoptimoinnin kannalta. Seurannassa 
keskityttiin molempien sivustojen kävijämääriin, verkkosivustoille tulleen liikenteen 
lähteisiin sekä yleiseen toiminnallisuuteen ja sivustokäyttäytymiseen. Sivustojen 
toimintaa seurattiin aikavälillä joulukuu 2009 – huhtikuu 2010 ja varsinainen 
mittausjakso sivustojen välillä oli maaliskuu 2010 – huhtikuu 2010. Mittausjakson 
tavoitteina oli vertailla sivustojen keskinäistä toimivuutta sekä Googlen 
hakukoneoptimoinnin tehokuutta verkkosivustojen välillä. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana saavutettiin projektille annetut tavoitteet. Sivustojen 
seurannan sekä varsinaisen mittausjakson aikana molempien verkkosivustojen 
toiminnasta kerättiin laaja dokumentaatiopohja. Kerätyn informaation avulla oli 
mahdollista vertailla sivustojen toimintaa keskenään sekä saada kokonaisvaltainen 
käsitys Googlen hakukoneoptimoinnin vaikutuksista sivustojen kävijäliikenteeseen, 
kävijäliikenteen määriin sekä verkkosivustojen yleiseen toiminnallisuuteen. 
 
Projektin loppuvaiheessa kerättiin yhteen koko seurantajakson sekä mittausjakson 
tulokset molempien sivustojen osalta ja näiden tietojen pohjalta analysoitiin 
sivustojen toiminnan eri osa-alueita sekä Googlen hakukoneoptimoinnin vaikutuksia 
verkkosivustoihin. Opinnäytetyöstä sekä prosessin läpiviemisestä tullaan lisäksi 
toimittamaan kattava raportti Elkoneet Oy:lle sekä ZAS Data Applications Consults- 
yritykselle.  
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This thesis was completed for Elkoneet Ltd and the subject was Search Engine 
Optimization (SEO) in the Google network as well as the effects on a specific 
company`s web site traffic. Elkoneet Ltd is a Finnish import agency specializing in 
food processing and packaging industries. The third party in this thesis was ZAS Data 
Applications Consults who were assigned to handle the search engine optimization. 
The original plan for the thesis was to execute the study in two main parts and to 
follow the possible changes made by SEO to Elkoneet Ltd`s web site 
(www.elkoneet.fi). The web site was not up to date regarding SEO requirements; 
therefore Elkoneet Ltd and ZAS Data Applications Consults decided that ZAS Data 
Applications Consults will build a new web site (www.elkoneet.com) for Elkoneet Ltd 
in order to properly execute the search engine optimization. 
 
The research was based on a constructive method of research. The project relied on 
the concept where both web sites were monitored regarding the effects of Google 
search engine optimization. The tracking of both web sites consisted of the number 
of visits, the sources of the web site traffic and the general functionality and the 
overall behaviour within the web site by site visitors. Both web sites were monitored 
during the time period between December 2009 and April 2010 but the specific 
period for comparing the web sites was the period of March 2010 and April 2010. The 
specific objective was to compare the general functionality of these two web sites 
and the effects of the Google search engine optimization regarding the amount of 
the web traffic. 
 
The project was considered successful. During the monitoring of the web sites and 
the specific period of comparison a large amount of data was gathered regarding the 
functionality of both web sites. With this data it was possible to fully compare the 
different aspects of both web sites to one another and to form a clear concept of the 
effects of SEO on both of the web sites. 
 
At the final stage of the project the results regarding the monitoring of the web sites 
and the specific period of comparison were gathered and fully analyzed. A full report 
regarding the thesis, the aspects of search engine optimization and the general state 
and the final conclusions of the project will be delivered to Elkoneet Ltd and ZAS 
Data Applications Consults.  
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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyöni aihe liittyy Googlen hakukoneoptimointiin ja kyseisen toimialan 

käytäntöihin. ”Hakukoneoptimointi tarkoittaa aktiivisia toimenpiteitä, joilla saat 

sivusi sijoittumaan mahdollisimman korkealle kärkeen hakukoneiden antamissa 

tuloksissa”. (Poutiainen, R. 2006. 101 kysymystä ja vastausta Google-

markkinoinnista. Helsinki: Talentum. 146.) Olen suorittanut työharjoittelujaksoni 

iProspect Finland- nimisessä yrityksessä, joka toimii Googlen hakusanamarkkinoinnin 

alalla ja on eräs alan tunnetuimmista toimijoista. Aloittaessani työharjoittelua 

minulla ei ollut kyseisestä alasta minkäänlaista kokemusta eikä tietotaitoa, mutta 

harjoittelun jatkuessa omat henkilökohtaiset taitoni sekä tietämykseni alaan 

liittyvistä osa-alueista kasvoivat jatkuvasti.   

 

”Vain todella pieni osa hakukoneiden käyttäjistä katsoo hakutuloksia muilta kuin 

ensimmäiseltä tulossivulta. Ja vain kolme ensimmäistä tulosta saavat kaikkien 

hakijoiden huomion. Hakukoneoptimointi on siis näkyvyyden hallintaa.” (Tuktuk 

media 2009). Valitsin kyseisen asiakokonaisuuden opinnäytetyöni aiheeksi, sillä 

Googlen hakukoneoptimointi sekä maksettu hakusanamainonta ovat vielä suhteellisen 

tuoreita asiakokonaisuuksia Suomen markkinoilla ja ala kehittyy kovaa vauhtia. Näin 

ollen on kiinnostavaa saada mahdollisuus soveltaa työharjoittelussa omaksumiani 

asioita reaaliaikaiseen liike-elämään osa-alueisiin perustuvassa tutkimuksessa. 

Googlen hakukoneoptimointia ei käytetä Suomen alueella vielä tässä vaiheessa 

kovinkaan suuressa mittakaavassa ja suurin osa hakusanamarkkinointia käyttävistä 

yrityksistä panostaakin toimintaansa juuri maksetun mainonnan puolelle. Suomessa 

kyseinen toimiala on vielä tuoreella pohjalla, eikä toimintaan perehtynyttä 

asiantuntemusta ole vielä laajasti tarjolla. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että tällä 

hetkellä taloudelliset panostukset ovat suuremmat maksetun mainonnan puolella, 

vaikka orgaanisen puolen käyttöaste ja liikenteen määrä on huomattavasti suurempi. 

Näin ollen tilanteen voidaan ennustaa tasoittuvan, mikäli Googlen orgaanisen puolen 

hakukoneoptimoinnista saadaan myönteisiä kokemuksia ja yritykset lisäävät 

toimintaansa myös Googlen hakukoneoptimoinnin puolella.    

 

Alkaessani pohtimaan mahdollista aihetta opinnäytetyölleni keskustelin isäni Martti 

Liuhdon kanssa, joka mainitsi että yritys jossa hän toimii toimitusjohtajan asemassa, 

on aikeissa aloittaa Googlen hakukoneoptimoinnin. 
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Edellä mainittu yritys, Elkoneet Oy, on agentuuri- sekä maahantuontiliike. Yrityksen 

toiminta keskittyi aluksi elintarviketeollisuuden koneisiin, mutta nykyisin yrityksen 

toiminta on suuntautunut elintarviketeollisuuteen laajemmassa mittakaavassa, 

prosessiteollisuuteen sekä pakkausteollisuuteen. Yritys on jo aikaisemmin kokeillut 

Googlen maksettua hakusanakampanjaa, josta Elkoneet Oy ei kuitenkaan saanut 

mielestään riittävän tyydyttäviä tuloksia. Näin ollen yritys on päätynyt kokeilemaan 

Googlen hakukoneoptimointia, jossa panostukset yritysten tasolta ovat huomattavasti 

pienemmät kuin Googlen maksetun mainonnan puolella. 

 

Aiemmassa kappaleessa mainittu aihekokonaisuus ja sen tarkempi tutkiminen vaikutti 

erittäin kiinnostavalta, sillä suorittaessani työharjoittelua toimin Googlen 

hakusanamarkkinoinnin maksetun mainonnan puolella ja orgaanisen puolen toimintaa 

ja sen tarjoamia mahdollisuuksia käytiin vain pintapuolisesti läpi. Näin ollen 

opinnäytetyön puitteissa minulla on mahdollisuus käyttää jo aiemmin omaksumaani 

tietotaitoa avuksi sekä lisäksi myös laajentaa osaamistani uusien asiakokonaisuuksien 

avulla 

 

1.1 Opinnäytetyön tausta 

 

Opinnäytetyön aiheen valitsemisen taustalla on ollut päällimmäisenä vaikutteena 

kiinnostus kyseiseen toimialaan, joka työharjoittelujakson aikana kasvoi erittäin 

suureksi sekä Elkoneet Oy:n tarjoama mahdollisuus asiakokonaisuuden sekä siihen 

liittyvien osa-alueiden tarkempaan tutkimukseen. Olen aiemmin toiminut lähes 

pääsääntöisesti Googlen maksetun mainonnan puolella, joten Googlen orgaanisella 

puolella tapahtuva hakukoneoptimointi ja mahdollisuus kyseisen aiheen tarkempaan 

sekä laajamittaiseen tutkimiseen tulee entisestään kasvattamaan osaamistani sekä 

tietotaitoani kyseisen toimialan parissa. 

 

Elkoneet Oy on aiemman kokemuspohjan perusteella päätynyt käyttämään Googlen 

hakukoneoptimointia ja tästä asiakokonaisuudesta yritys on tilannut kattavan 

selvityksen sekä raportoinnin, josta tulen muodostamaan sekä koostamaan 

opinnäytetyöni kokonaisuuden. Lisäksi opinnäytetyöprosessissa toimii kolmantena 

osapuolena kemiöläinen ZAS Data Applications Consults- yritys, joka on vastannut 

rakennus- sekä päivitystöistä Elkoneet Oy:n uudelle verkkosivustolle 
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(www.elkoneet.com) ja on vastuuyrityksenä Googlen hakukoneoptimoinnin 

suorittamisessa sekä ylläpidossa. 

  

Yrityksen harkitessa hakukoneoptimointia tai hakukoneoptimoijan palveluiden 

käyttämistä, on suositeltavaa tehdä se sivuston rakenteen muuttamisen jälkeen. 

(Hakukoneoptimointi, Search Engine Optimization, SEO 2009). Elkoneet Oy:lle on 

päätetty opinnäytetyöprosessin aikana rakentaa uudet verkkosivut tutkimuksen 

suorittamista varten joten hakukoneoptimoinnin ajankohta on erittäin hyvin 

ajoitettu. 

 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 

 

Googlen maksettu hakusanamainonta on yrityksille arvokas väline omien tuotteidensa 

sekä oman tunnettavuutensa lisäämiseen ja useat suomalaiset sekä ulkomaalaiset 

tunnetut yritykset käyttävätkin Googlen hakusanamainontaa osana 

liiketoimintastrategiaansa. Maksettujen hakusanakampanjoiden puolella on tähän 

mennessä saatu tuloksia, jotka selvästi osoittavat mainonnan positiivisen sekä 

sivustoliikenteen määrää kasvattavan kehityksen.  

 

Googlen orgaanisella puolella tapahtuva hakukoneoptimointi on puolestaan yrityksille 

ja yleisellä tasolla selvästi vähemmän tunnettu sekä käytetty apuväline. 

Työharjoittelujakson aikana saamaani Googlen orgaanisen puolen toiminnan 

perehdytyksen perusteella voidaan sanoa, että tällä hetkellä taloudelliset 

panostukset ovat suuremmat maksetun mainonnan puolella, vaikka orgaanisen puolen 

käyttöaste ja liikenteen määrä on huomattavasti suurempi. 

 

Ensisijaisena tavoitteena opinnäytetyöprosessissa on tutkia Googlen orgaanisen 

puolen hakukoneoptimoinnin tehokkuutta ja mahdollisia vaikutuksia yrityksen 

tunnettavuuden sekä sivustoliikenteen kannalta. Projektin tarkka sekä reaaliaikainen 

seuranta, tulosten ja prosessista saatavan informaation keräys sekä kattava 

dokumentaatio sekä tulosten analysointi ovat tärkeässä roolissa.  

 

Dokumentoinnin sekä tulosten keräämisen ja analysoinnin tavoitteena on tuottaa 

luotettava raportti Elkoneet Oy:tä varten, jotta yritys pystyy lisäksi itse arvioimaan 

Googlen orgaanisen puolen hakukoneoptimoinnin hyötyjä sekä haittapuolia 

verrattuna kyseisen hakukoneen maksettuun mainontaan ja sen tarjoamiin 
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markkinointimahdollisuuksiin. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena on pystyä 

kehittämään omaa henkilökohtaista osaamistani sekä tietotaitoani liittyen Googlen 

maksettuun mainontaan ja myös Googlen hakukoneoptimoinnin osa-alueisiin liittyen.  

 

2 Opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus 

 

2.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä toimii konstruktiivinen eli soveltava 

tutkimusmenetelmä ja se on rakenteeltaan tutkielmatyyppinen työ. Konstruktiivinen 

tutkimusote käsittää muun muassa laitteiden, järjestelmien, ohjelmistojen sekä 

erilaisten prosessien toimintaperiaatteisiin liittyvien osa-alueiden arviointia. 

(Seppänen, Veikko. Konstruktiivinen tutkimus. 2004.) Opinnäytetyön tutkimuksellinen 

kokonaisuus muodostuu kahden tilastoseurantaohjelman. Google Analytics sekä 

AWStats, toiminnallisuuden kokonaisvaltaisesta vertailusta Googlen 

hakukoneoptimoinnin näkökulmasta.  

 

Konstruktiivisen tutkimuksen suorittaminen tulee aloittaa analyyttisella pohdinnalla, 

joka liittyy kyseessä olevaan aihekokonaisuuteen. Käytännöllinen sekä teoreettinen 

pohdinta liittyen tutkimusaiheeseen edesauttaa tutkimusongelman sekä relevanssin 

hahmottumista jo tutkimuksen aikaisessa vaiheessa. (Seppänen, V. 2004). 

Tutkimusaiheen sekä siihen liittyvien eri osa-alueiden kattava selvitys ja kartoitus 

ovat prosessin sujuvuuden sekä eheyden kannalta olennaisessa asemassa.   

 

2.2 Tutkimuksen alkuasetelma 

 

Opinnäytetyöprosessin tutkimuksen alkuasetelman mukaan Elkoneet Oy oli tehnyt 

sopimuksen Googlen hakukoneoptimoinnin käyttöönotosta yrityksen verkkosivustolla 

(www.elkoneet.fi) kemiöläisen ZAS Data Applications Consults- yrityksen kanssa. 

Alkuperäisen sopimuksen mukaan ZAS Data tulisi päivittämään nykyisen 

verkkosivuston rakennetta sekä kokonaisvaltaista ilmettä hakukoneoptimointiin 

sopivammaksi, sillä sivuston aikaisempi rakennus- sekä päivitystyö oli jäänyt edellisen 

toimeksiannon osalta keskeneräiseksi. Opinnäytetyön alustavana tutkimuksellisena 

tavoitteena olikin seurata sivuston toimintaa ZAS Datan tekemien päivitysten jälkeen 

ja tällä tavoin tehdä havaintoja sivuston toimintaan liittyvistä osa-alueista sekä 

pyrkiä analysoimaan prosessia kattavasti. Tutkimuksen loppuvaiheessa oli tavoitteena 

http://www.elkoneet.fi/
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analysoida sivuston toimintaa sekä muodostaa johtopäätökset Googlen 

hakukoneoptimoinnin tuomista hyödyistä liittyen sivustolle tulevaan liikenteeseen. 

 

Tutkimusjakson alkuvaiheessa opinnäytetyöprosessin kolmantena osapuolena 

toimivan ZAS Datan aloitettua verkkosivuston päivittämisen Googlen 

hakukoneoptimointia varten, yritys otti yhteyttä Elkoneet Oy:n toimitusjohtaja Martti 

Liuhtoon. ZAS Datan taholta ilmoitettiin, että nykyisen sivuston rakenne ei ole 

optimaalinen, ja että nykyisen sivuston päivittäminen olisi pitkä ja aikaa vievä 

prosessi, mikäli hakukoneoptimoinnilla haluttaisiin saavuttaa Elkoneet Oy:n kannalta 

merkittävää hyötyä sekä lisäystä yrityksen verkkosivustolle saapuvan liikenteen 

määrään. Tästä syystä ZAS Data Applications Consults ehdotti Elkoneet Oy:lle, että 

ZAS Datan toimestaan rakennettaisiin uusi verkkosivusto (www.elkoneet.com), joka 

olisi aiempaa sivustoa käytettävyydeltään parempi sekä toimivampi 

hakukoneoptimoinnin kannalta. Elkoneet Oy suostui ehdotukseen ja yritykset 

päättivät yhdessä, että uusi sivusto tulisi aluksi sijaitsemaan ZAS Datan hallinnoimalla 

palvelimella ennen oikeuksien siirtymistä Elkoneet Oy:n haltuun. 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen kannalta merkittävä lisä oli, että Elkoneet Oy päätti 

säilyttää molemmat verkkosivustot (www.elkoneet.fi ja www.elkoneet.com) 

toiminnassa. Näin ollen yritys saa itse arvokasta tietoa sivuston kokonaisuuksien sekä 

niihin liittyvien eri osa-alueiden toiminnasta Googlen hakukoneoptimoinnin suhteen. 

Sivustot ovat rakenteeltaan sekä visuaalisilta ominaisuuksiltaan hieman erilaisia, 

joten tutkimuksesta saatava informaatio sekä siitä saatavat tulokset ovat oleellisia 

Elkoneet Oy:lle sen kehittäessä verkkosivustonsa toimintaa. 

 

2.3 Tutkimusongelman selvitys 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana on pystyä vertailemaan toimiiko uusi 

verkkosivusto paremmin sekä tehokkaammin aiemman sivuston toimintaan nähden ja 

saavuttaako yritys parempia tuloksia verkkosivuston päivitysten sekä rakenteellisten 

uudistusten ansiosta. ”Google suosii hakijoiden kannalta oikeaan ja kiinnostavaan 

tietoon perustuvaa hakukoneoptimointia. Ykköstavoitteena on auttaa asiakkaita 

löytämään sivusi.” (Poutiainen, R. 101 kysymystä ja vastausta Google- 

markkinoinnista.  148).  

 

http://www.elkoneet.fi/
http://www.elkoneet.com/
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Edellisen kappaleen lopussa mainittu virke sisältää opinnäytetyöprosessiin liittyvän 

tutkimusongelman olennaisen sisällön. Elkoneet Oy:n verkkosivuston päivityksellä on 

pyritty tekemään yrityksen sivustosta hakijoiden ja mahdollisten asiakkaiden 

kannalta sisällöltään kiinnostava kokonaisuus ja parantamaan sivuston 

löydettävyyttä. Prosessin loppuvaiheessa on mahdollista analysoida saavutettuja 

tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä tutkimusongelman asettamiin kysymyksiin. 

 

3 Opinnäytetyön viitekehys 

 

3.1 Teoreettiset lähtökohdat 

 

Opinnäytetyön tekijälle suositellaan usein, että prosessin alussa on suositeltavaa 

laatia tutkimuksen viitekehys. Tällä tarkoitetaan tutkijan tekemiä toimenpiteitä 

ennen varsinaisen aineiston keruuta. ( Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. 2009. 

Tutki ja kirjoita, 140.). Ennen varsinaisen aineiston keräämistä on suunniteltava 

tarkasti koko tutkimuksen kaari ja hahmotettava siihen liittyvät eri osa-alueet. 

Aiheen rajaaminen tehostaa myös tarpeellisen sekä hyödyttävän aineiston 

keräämistä, sillä näin ollen ylimääräistä ja tarpeetonta aineistoa ei kerry liikaa.  

 

Opinnäytetyöni teoreettiset lähtökohdat pohjautuvat työharjoittelujaksoni aikaisiin 

työtehtäviin ja niistä saatuihin kokemuksiin Googlen markkinoinnista ja sen 

toiminnasta. Harjoittelujaksolla eri asiakkaille tehtyjä kampanjoita analysoimalla oli 

mahdollista huomata, että Googlen maksetun hakusanamainonnan avulla 

kohdeyritysten näkyvyys hakukoneessa sekä yleinen sivustoliikenteen määrä 

kehittyivät positiiviseen suuntaan. Kampanjoiden tiiviillä seurannalla sekä 

tehokkaalla optimoinnilla oli mahdollista lisätä entisestään hakusanakampanjan 

tehokkuutta, mutta pelkkä näkyvyys Googlen hakukoneessa oli monelle yritykselle 

positiivinen lisäkeino sen omaan markkinointisuunnitelmaan. 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on tutkia Googlen 

hakukoneoptimointia ja Googlen mainonnan orgaanisen puolen tehokkuutta sekä 

hyötynäkökohtia kohdeyritykselle toteutettavan hakukoneoptimoinnin muodossa. 

”Hakukonesijoituksia pyritään parantamaan siten, että halutut sivut löytyvät 

hakusanoilla, joiden arvellaan tuovan arvokkaita kävijöitä”(Nettibisnes.Info/2009). 

Elkoneet Oy on kerran aikaisemmin kokeillut maksetun mainonnan 
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hakusanakampanjaa Googlen kautta, mutta muun muassa edellä mainitun syyn takia 

päätynyt kokeilemaan hakukoneoptimointia.  

 

Tähän on syynä mahdollisimman tehokas liiketoiminnallisen edun tavoitteleminen 

oman kohdeyleisön joukosta. Opinnäytetyöprosessin suorittamisen kannalta 

tutkittavan aiheen tarkka sekä johdonmukainen rajaus on suositeltavaa. Tästä syystä 

ei ole syytä suorittaa liian yksityiskohtaista vertailua eri kampanjamuotojen välillä, 

mutta saavutettujen tulosten perusteella on mahdollista päätyä erinäisiin 

johtopäätöksiin kampanjoiden onnistumisesta. 

 

4 Opinnäytetyöprosessin suorittaminen 

 

Opinnäytetyön suorittaminen tapahtuu yhden pääasiallisen jakson aikana. 

Opinnäytetyöni yhteistyöyritys Elkoneet Oy:n johdon kanssa on sovittu, että 

kolmantena osapuolena prosessissa toimiva kemiöläinen ZAS Data Applications 

Consults- yritys, joka on vastuuyrityksenä Googlen orgaanisen puolen 

hakukoneoptimoinnin suorittamisessa sekä ylläpidossa, toimittaa tarvittavan 

hakusanamateriaalin sekä hoitaa lisäksi optimointitoimenpiteet. ZAS Data 

Applications Consults on vastuussa optimoinnin hoitamisesta sekä myös 

verkkosivuston (www.elkoneet.com) ylläpidosta. 

 

4.1   Kustannukset 

 

Opinnäytetyön toteuttamisalustana toimi tutkielmatyyppinen periaate ja 

ensisijaisesti prosessin tavoitteena onkin tuottaa kattava selvitys Elkoneet Oy:lle 

Googlen orgaanisen puolen hakukoneoptimointikampanjan onnistumisesta. Varsinaisia 

kustannuksia opinnäytetyön tekemiselle ei ole tule, sillä laitehankintoja ei ole 

tarvetta tehdä eikä ole tarvetta varata resursseja uuden henkilöstön palkkaamiseen. 

Itse opinnäyteprosessi kokonaisuudessaan tulee sisältämään tarvittavan informaation 

sekä datan keräystä, tutkimista sekä analysointia. 

 

Elkoneet Oy:lle kustannuksia tuottaa kampanjan tilaus ZAS Data Applications 

Consults- yritykseltä, joka on vastuussa Googlen hakukoneoptimoinnin 

suorittamisesta, toiminnan valvonnasta, optimointitoimenpiteistä sekä ylläpidosta.  

 

http://www.elkoneet.com/
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4.2 Tutkimuksen sekä prosessin läpivienti 

 

Opinnäytetyöprosessin läpiviemisen alkuperäisenä tavoitteena oli tutkimuksen 

suorittaminen kahden pääjakson aikana. Ensimmäisen jakson aikana tarkoituksena oli 

seurata Googlen hakukoneoptimoinnin toimivuutta sekä siitä aiheutuvia mahdollisia 

muutoksia verkkosivuston (www.elkoneet.fi) toiminnassa sekä kävijämäärissä. 

Seurantajakso oli sovittu alkavaksi verkkosivustolla tehtävien päivitysten jälkeen, 

joiden suorittamisesta Elkoneet Oy sekä opinnäytetyöprosessin kolmantena 

osapuolena toimiva ZAS Data Applications Consults- yritys olivat aikaisemmin 

sopineet suullisesti.  

 

Alkuperäiseen suunnitelmaan mukaan ZAS Data huolehtisi ensimmäisen jakson aikana 

käytettävän hakusanaston toimittamisesta ja että tämän opinnäytetyön tekijän 

Elkoneet Oy:lle aiemmin toimittamaa hakusanamateriaalia tultaisiin käyttämään 

toisen pääjakson aikana. 

 

ZAS Datan ryhtyessä päivittämään sivuston rakennetta Googlen hakukoneoptimointia 

silmällä pitäen, yrityksen taholta ilmoitettiin Elkoneet Oy:n että pelkällä sivuston 

päivittämisellä ei saataisi aikaan riittävästi hyötyä hakukoneoptimointia varten. Näin 

ollen aiemman sivuston päivitystyöstä päätettiin luopua opinnäytetyöprosessissa 

mukana olevien tahojen kesken ja ZAS Data Applications Consults sekä Elkoneet Oy 

sopivat uuden verkkosivuston (www.elkoneet.com) rakentamisesta, joka on 

ominaisuuksiltaan sekä rakenteellisesti sopivampi hakukoneoptimoinnin asettamille 

vaatimuksille. 

 

Prosessin aikana tapahtuneiden muutosten myötä oli välttämätöntä myös päivittää 

tutkimuksen suorittamiseen sekä läpiviemiseen liittyviä osa-alueita. Alkuperäisenä 

tavoitteena oli suorittaa tutkimuksen mittausjakso kahdessa pääjaksossa koskien 

yhden verkkosivuston toimintaa. Elkoneet Oy:n johdon kanssa käytyjen keskustelujen 

jälkeen päätettiin aloittaa seuranta aiemmalle sivustolle (www.elkoneet.fi) sekä 

uudemmalle sivustolle (www.elkoneet.com).  Elkoneet Oy:n kanssa sovittiin 

seurannan kestävän joulukuu 2009 – helmikuu 2010 kuukausitasolla ja maaliskuu 2010 

sekä huhtikuu 2010 alku viikoittaisella tasolla. Uudistettu sivusto julkaistaan 

lopullisesti maaliskuun 2010 alussa, joten tällä ajanjaksolla tullaan suorittamaan 

varsinainen mittausjakso sivustojen toiminnan välillä.   

 

http://www.elkoneet.fi)/
http://www.elkoneet.com/
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5 Opinnäytetyön teknillinen osuus 

 

5.1 Google yleisesti 

 

Google on ylivoimaisesti suosituin hakukone maailmassa. Yhdysvaltojen alueella sen 

markkinaosuus on 44 prosenttia ja Euroopassa Googlen hallussa on yli puolet 

markkinoista. Sen suurimman yksittäisen haastajan, Microsoftin MSN:n, hallussa on 

markkinoista viidesosa. MSN sekä Yahoo! ovat Googlen varteenotettavimpia 

kilpailijoita. (Poutiainen, R. 101 kysymystä ja vastausta Google markkinoinnista. 20.) 

”Googlen tavoite on järjestellä kaikki maailman informaatio ja tehdä siitä yleisesti 

käyttökelpoista ja hyödyllistä. Tavoitteen saavuttamiseksi Googlen perustajat Larry 

Page ja Sergey Brin kehittivät aluksi uuden näkökulman online-hakujen tekemiseen. 

Se syntyi Stanfordin yliopiston asuntolahuoneessa ja levisi pian kaikkien tietoa 

etsivien saataville ympäri maailmaa. Googlea pidetään nyt yleisesti maailman 

laajimmalle levinneenä hakukoneena - helppokäyttöisenä ilmaispalveluna, joka 

useimmiten palauttaa olennaisia hakutuloksia sekunnin sadasosissa.” (Google 

Yritysesittely, 2010.) 

 

Ruotsin ja Venäjän alueella Google ei ole vielä kerännyt yhtä suurta suosiota 

hakukoneena kuin Suomessa. Suomen alueella Googlen hakukonetta käytetään 

yhdeksän kertaa niin paljon kun muita hakukoneita yhteensä. Arvioiden mukaan 

Suomessa tehdään 4-5 miljoonaa Google- hakua päivittäin. (Poutiainen, R. 101 

kysymystä ja vastausta Google markkinoinnista. 20.)  

”Google on ainutlaatuinen yritys, koska se on keskittynyt "täydellisen hakukoneen" 

kehittämiseen. Toinen yrityksen perustajista, Larry Page, on kuvannut täydellistä 

hakukonetta sellaiseksi, joka "ymmärtää täsmälleen mitä tarkoitat ja palauttaa 

sinulle täsmälleen sellaisia tuloksia kuin haluat".” (Google Tekniikan yleiskatsaus, 

2010.)  

 

Vuonna 2006 suoritetun PRO Päättäjämediatutkimuksen perusteella vahvistettiin, 

että päättäjien tärkein tiedonhakumedia on Google. Tutkimuksesta selvisi, että 

Google hakukone tavoitti seitsemän viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 73,5 

prosenttia suomalaisista päättäjistä. Eräillä toimialoilla lukema on selvästi suurempi. 

(Poutiainen, R. 101 kysymystä ja vastausta Google markkinoinnista. 20.) 

MSN:n
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 Hakukoneen ja sen tarjoamien mainos- sekä optimointiohjelmien lisäksi muita 

tunnettuja Googlen tarjoamia palveluita ovat muun muassa Google Maps, Google 

Earth sekä sähköpostisovellus Gmail. 

 

5.2 Googlen hakukone  

 

Googlen hakukoneen toiminta perustuu hakurobottiin, hakemistoon sekä 

kyselyprosessoriin. Hakurobotti etsii Internetistä verkkosivuja ja sen tehtävänä on 

lukea sekä tarkastella näiden kyseisten sivustojen sisältöä etukäteen. Tämän jälkeen 

hakurobotti varastoi löydetyt sivustot omaan hakemistoonsa. (Poutiainen, R. 101 

kysymystä ja vastausta Google markkinoinnista. 152.)  

 

Kun käyttäjä syöttää hakusanoja Googlen hakukenttään, kyselyprosessori etsii 

hakurobotin aiemmin tallentamasta hakemistosta sivuja, joilta käyttäjän antamia 

hakusanoja löytyy. Googlen hakukoneen löytämät tulokset sisältävät ainoastaan 

sellaisia sivuja, joilta löytyy haussa käytetty hakusana. Nämä tulokset hakukone 

puolestaan järjestää sen perusteella, kuinka tärkeä sen mielestä kyseinen sivusto on 

suoritetulle haulle ja kuinka suuressa määrin kyseistä hakusanaa on painotettu 

sivustolla. (Poutiainen, R. 101 kysymystä ja vastausta Google markkinoinnista. 152.)  

 

5.3 Googlen hakukonemarkkinointi 

 

Hakukoneessa tapahtuva hakusanamarkkinointi jakautuu yleisesti kahteen 

pääluokkaan, hakusanamainontaan sekä hakukoneoptimointiin (Poutiainen, R. 101 

kysymystä Google- markkinoinnista. 147). Suomen alueella yritykset käyttävät jo 

laajassa määrin Googlen hakukonetta ja sen tarjoamia markkinointimahdollisuuksia 

parantaakseen näkyvyyttään sekä kehittääkseen ja tehostaakseen liiketoimintaansa 

sponsoroitujen mainoslinkkien avulla. Hakukoneoptimointi on myös yrityksille tehokas 

keino parantaa omaa näkyvyyttään Googlen hakutulosten kärkipaikoilla, mutta 

optimointi ei ole ainakaan vielä saavuttanut hakusanamainonnan kaltaista suosiota 

yritysten, yksityisten toimijoiden sekä muiden Googlen hakusanamarkkinointia 

käyttävien tahojen osalta.   
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5.3.1 Googlen hakusanamainonta 

 

Hakusanamainonnan käsite koostuu sponsoroiduista tekstimainoslinkeistä, joita 

näytetään Googlen hakukoneessa halutuilla hakusanoilla (Poutiainen, R. 101 

kysymystä Google- markkinoinnista. 147). Maksetut tekstimainokset näkyvät 

pääsääntöisesti heti hakukentän alapuolella tummennetulla pohjalla sekä hakukentän 

oikealla reunalla. Suoraan hakukentän ja luonnollisten hakutulosten välissä näkyvät 

tekstimainokset pääsevät satunnaisesti niin sanotulle ykköspaikan sijoitukselle, mutta 

pääsääntöisesti maksetun mainonnan sponsorilinkit sijaitsevat hakukentän oikealla 

reunalla. 

 

Googlen hakusanamainonta muodostuu kahden pääasiallisen mainostusohjelman 

kokonaisuudesta, AdSense sekä AdWords.  Molemmat edellä mainitut ohjelmat 

liittyvät läheisesti Googlen hakuteknologiaan. AdSense mainokset sijoitetaan 

verkkosivustolle tietyn asiayhteyden mukaan eli Google tekee sivujen sisällöstä tietyn 

analyysin. AdWords- mainokset puolestaan kohdistetaan tiettyjen hakusanojen 

avulla. Näitä samoja hakusanoja käytetään haettaessa jotain Googlen hakukoneella 

(Davis, H. Google- Kuinka varmistat verkkonäkyvyytesi. Gummerus Kirjapaino. 2007. 

135) 

 

”Google AdSense -palvelu valikoi mainokset sivuston sisällön mukaan, ja ansaitset 

sitä mukaa kun kävijät napsauttavat niitä”(Google AdSense – 2010).  

Alettaessa käyttämään Google AdSense ohjelmaa, käyttäjän on haettava AdSense- 

tiliä näiden kotisivujen kautta. Käyttäjän on ilmoitettava, että julkaiseeko sivusto 

yksityinen henkilö vai yritys sekä ensisijaisen sivuston osoite, sekä haettava joko 

AdSense for Content- tai AdSense for Search- ohjelmaan tai vaihtoehtoisesti 

molempiin (Davis, H. Google- kuinka varmistat verkkonäkyvyytesi. 136). Google 

lisäksi tarkistaa, että kyseinen nettisivuston osoite on AdSense- ohjelman 

sisältökäytäntöihin liittyvien asetusten mukainen. Googlen hakukone hylkää 

sivustoja, joiden sisältämä materiaali rikkoo käytäntöjen sisältöehtoja. Tämän 

kaltainen materiaali pitää sisällään esimerkiksi aikuisviihdettä ja hakkerointia 

koskevia tietoja sekä liian rienaavaa sisältöä kattavat sivustot (Davis, H. Google- 

kuinka varmistat verkkonäkyvyytesi. 135.) 

 

”Saat mainoksesi näkymään Googlessa ja sen mainosverkostossa myös pienellä 

budjetilla. Maksat vain mainostesi napsautuksista”. (Google – AdWords. 2010). Google 



 18 

AdWords on pienille sekä suurille mainostajille hyvä tapa saavuttaa juuri oikeat 

ihmiset. AdWordsin kautta sijoitetut mainokset ovat lähes poikkeuksetta relevantteja 

mainoksia katsoville käyttäjille, sillä mainokset on kohdistettu tiettyjen, mainostajan 

valitsemien avainsanojen avulla ja nämä mainokset on puolestaan sijoitettu Googlen 

hakutulossivuille, joissa käyttäjät ovat etsineet noita avainsanoja (AdWordsin 

hakuverkosto) tai Internet- sivuille joiden sisältö on vastannut kyseisiä kohdistettuja 

avainsanoja (Googlen sisältöverkosto) (Davis, H. Google- kuinka varmistat 

verkkonäkyvyytesi. 173.)    

 

5.3.2 Googlen hakukoneoptimointi 

 

”Hakukoneoptimointi vaikuttaa vain orgaanisiin hakutuloksiin, ei maksettuihin tai 

"sponsoroituihin" tuloksiin, kuten Google AdWords”. (Google hakukoneoptimoinnin 

aloitusopas. 2010). Hakukoneoptimointi käsitteenä tarkoittaa pienten muokkausten 

tekemistä tiettyihin verkkosivuston osiin. Yksittäiset muutokset saattavat vaikuttaa 

vähäisiltä parannuksilta, mutta yhdistettynä muiden optimointien kanssa ne saattavat 

vaikuttaa huomattavasti sivustosi käyttäjäkokemuksiin ja sijoitukseen orgaanisissa 

hakutuloksissa. (Googlen hakukoneoptimoinnin aloitusopas. 2010). 

 

6 Opinnäytetyöprosessin seuranta 

 

6.1 Prosessin tavoitteet sekä toteutuksen ajankohta 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on pystyä analyyttisesti tarkastelemaan Googlen 

hakukoneoptimoinnista saatavaa hyötyä Elkoneet Oy:n ja yrityksen verkkosivuston 

toiminnan kannalta. Elkoneet Oy:n aikaisemmalla verkkosivulla (www.elkoneet.fi) on 

Googlen hakukoneoptimointi ollut jo käytössä, mutta opinnäytetyöprosessissa 

mukana olevan ZAS Data Applications Consults- yrityksen mukaan vanhassa sivustossa 

oli hakukoneoptimoinnin kannalta selkeitä puutteita. Näin ollen ZAS Data on 

päättänyt rakentaa Elkoneet Oy:lle uudet kotisivut (www.elkoneet.com), joita 

tullaan hallitsemaan ZAS Datan omalta palvelimelta. Kyseenomaiseen ratkaisuun 

päädyttiin, koska jo olemassa olevan vanhan sivuston rakenteen päivittäminen olisi 

ollut työlästä ja uusi sivustorakenne sopii paremmin hakukoneoptimoinnin tarpeisiin. 

 

Opinnäytetyön kannalta uuden sivuston käyttöönottaminen on positiivinen lisä 

prosessin kokonaisuudelle, koska sen avulla on mahdollista suorittaa tarkkaa vertailua 

http://www.elkoneet.fi/
http://www.elkoneet.com/
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ja analysointia vanhan sekä uuden sivuston toimivuuden välillä. Vanhan 

verkkosivuston seuranta- ja tilastointivälineenä toimii Google Analytics- ohjelma, kun 

taas uuden verkkosivuston toimintaa seurataan Awstats Web Site- ohjelman avulla. 

Kyseiset tilastointiohjelmat ovat erittäin kattavia kokonaisuuksia, joiden avulla 

sivustojen toimintaa on mahdollista seurata päivä-, viikko- sekä kuukausitasolla. 

 

Vanhan verkkosivuston (www.elkoneet.fi) ja uudistetun sivuston 

(www.elkoneet.com) toimintaa on seurattu kuukausitasolla aikavälillä Joulukuu 2009 

– Helmikuu 2009. Verkkosivujen tarkempi vertailu tulee kuitenkin tapahtumaan 

Maaliskuun 2010 sekä Huhtikuun 2010 aikana, jolloin uudelleen rakennettu sivusto 

(www.elkoneet.com) julkaistaan.  

 

6.2 Tulosten seuranta sekä mittaaminen 

 

6.2.1 Google Analytics 

 

”Google Analytics on yritystason verkkoanalyysiratkaisu, joka antaa tarkkoja tietoja 

verkkosivuston liikenteestä ja markkinoinnin tehokkuudesta.” (Google Analytics – 

Official Website 2010). Vuonna 2005 Google hankki omistukseensa Urchinin, yhden 

johtavista Internet- seuranta yhtiöistä ja muodosti siitä Google Analyticsin. 

Muutamaa kuukautta myöhemmin Google poisti aiemmin käytössä olleen 500 dollarin 

kuukausittaisen palvelumaksun ja yritys teki Analyticsista vapaasti kaikkien käytössä 

olevan ohjelmakokonaisuuden. (Milstein, S., Biersdorfer, J.D., MacDonald, M. Google 

The Missing Manual. O`Reilly Media Inc. Gravenstein Highway North, Sebastopol, 

California. 341.) 

 

Google Analytics on huomattavan helppokäyttöinen ohjelmistokokonaisuus, sillä 

muista Internet- seurantaohjelmista ja -työkaluista poiketen Analytics ei vaadi 

käyttäjää toimittamaan tietoa servereiden toiminnasta tai muuta vastaavaa teknistä 

informaatiota. Google Analytics seuraa sivuston toimintaan liittyviä osa-alueita 

automaattisesti. (Milstein, S., Biersdorfer, J.D., MacDonald, M. Google The Missing 

Manual. 342.) Mikäli tietyn sivuston toiminnan seuraamiseen halutaan käyttää Google 

Analytics- ohjelmaa apuvälineenä, on verkkosivuston jokaiselle sivulle upotettava 

lyhyt pätkä uudelleen käytettävää JavaScript- koodia. Mikäli sivuston kaikkien sivujen 

toimintaa ei haluta seurata, koodi upotetaan vain tietyille verkkosivuston sisältämille 

sivuille (Milstein, S., Biersdorfer, J.D., MacDonald, M. Google The Missing Manual. 

http://www.elkoneet.fi/
http://www.elkoneet.com/
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342.). Edellä mainittu koodi seuraa kaikkia käyttäjiä verkkosivustolla, joilla on 

käytössään cookie, eväste, pieni tekstitiedosto, jonka www-palvelin tallentaa 

Internet käyttäjän koneelle tämän yksilöimisen helpottamiseksi. (Jyväskylän yliopisto 

– Tietohallintokeskus. 2010). 

 

6.2.2  AWStats 

 

AWStats on tehokas, monipuolinen sekä ilmainen työkalu, joka muodostaa 

kehittyneitä Internet- liikenteen, streamauksen, TCP- protokollaan perustuvan 

tiedostonsiirron sekä sähköpostiliikenteen taulukoita graafisessa muodossa. AWStats- 

ohjelman lokitoiminto toimii CGI (Common Gateway Interface) web- ympäristön 

tekniikkana, jonka avulla selain voi välittää dataa palvelimella suoritettavalle 

ohjelmalle. (AWStats Official Web Site. 2010.) AWStats pystyy analysoimaan suuria 

lokitiedostoja tehokkaasti sekä nopeasti sekä ohjelman avulla on lisäksi mahdollista 

analysoida kaikkien suurten palvelinohjelmien lokitiedostoja, kuten esimerkiksi 

Apachen.  

 

7 Verkkosivustojen seuranta 

 

7.1 Maaliskuu – Huhtikuu 2010 

 

7.1.1 Elkoneet.fi 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen kannalta ajanjakso maaliskuu – huhtikuu 2010 toimii 

vertailuajankohtana verkkosivustojen välillä. Varsinainen mittausjakso tullaan 

suorittamaan 9.3.2010- 9.4.2010. Verkkosivuston (www.elkoneet.fi) toimintaa 

tarkastellaan viikoittaisella tasolla, jotta on mahdollista saada tarkka kuva sivuston 

liikenteessä tapahtuvista muutoksista. Näin ollen voidaan verrata sivuston tuloksia 

uuden verkkosivuston tuloksiin ja analysoida sivustojen keskinäistä toimintaa ja 

saavutettujen kävijämäärien muutoksia sivustolla.    

 

 

 

 

 

http://www.elkoneet.fi/
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Yleiset tilastot Maaliskuu 2010 
 

 

Kuva 1: Kävijät verkkosivustolla maaliskuu 2010 

 

 

Kuva 2: Kävijöiden esittely maaliskuu 2010 

 

 

Kuva 3: Sivuston käyttö maaliskuu 2010 
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Kuva 4: Verkkosivuston liikenteen lähteiden esittely ja sisältökatsaus maaliskuu 2010 

 

7.1.2 Google Analytics- raportit 1.3. – 7.3.2010 

 

Kävijöiden esittely 
 

 

Kuva 5: Kävijät verkkosivustolla 1.3. – 7.3.2010 
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Kuva 6: Kävijätiedot 1.3. – 7.3.2010 

 

1.3.- 7.3.2010 verkkosivustolla (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin 16 käyntiä ja 14 

yksilöityä kävijää. Samalla ajanjaksolla sivuston sivuja näytettiin 88 kertaa, 

poistumisprosentti sivustolta oli 25,00 % ja uusia käyntejä sivustolle tuli 56,25 %.   

 

  

Kuva 7: Verkkosivuston tekninen profiili 1.3. – 7.3.2010 

 

http://www.elkoneet.fi/
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Kuva 8: Sivuston selainkäyntien ajankohdat 1.3. – 7.3.2010 

 

 

Kuva 9: Sivuston selainkäyntien tiedot 1.3. – 7.3.2010 

 

1.3.- 7.3.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google Analytics- 

ohjelman kautta käyntejä neljästä eri selaimesta. Internet Explorer 10 (62,50 %), 

Opera 3 (18.75 %), Mozilla Firefox 2 (12,50 %) ja Safari 1 (6,25 %).   

 

 

 

http://www.elkoneet.fi/
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Liikenteen lähteiden esittely 
 

 

Kuva 10: Sivuston käynnit eri liikennelähteistä 1.3. – 7.3.2010 

 

1.3.- 7.3.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google Analytics- 

ohjelman kautta käyntejä kolmesta pääasiallisesta liikennelähteestä. Kaikista 

liikennelähteistä saapui yhteensä 16 käyntiä. Suoran liikenteen (suora 

osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston liikenteestä oli 43,75 %. Viittaavien sivustojen 

(alaan/tuotteisiin liittyvät sivustot) osuus liikenteestä oli 31,25 %. Hakukoneiden 

(Google) osuus liikenteestä oli puolestaan 25,00 %.  

 

 

 

Kuva 11: Sivuston liikenteen lähteet 1.3. – 7.3.2010 
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Sisältökatsaus 
 

 

Kuva 12: Sivuston sivujen näyttöjen ajankohdat 1.3. – 7.3.2010 

 

  

Kuva 13: Sivuston sivujen näyttökerrat 1.3. – 7.3.2010 
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7.1.3 Google Analytics- raportit 8.3. – 14.3.2010 

 

Kävijöiden esittely 
 

 

Kuva 14: Kävijät verkkosivustolla 8.3. – 14.3.2010 

 

 

Kuva 15: Kävijätiedot 8.3. – 14.3.2010 

 

8.3.- 14.3.2010 verkkosivustolla (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin 13 käyntiä ja 9 

yksilöityä kävijää. Samalla ajanjaksolla sivuston sivuja näytettiin 58 kertaa, 

poistumisprosentti sivustolta oli 38,46 % ja uusia käyntejä sivustolle tuli 61,55 %.  

Edellisellä mittausjaksolla (1.3.- 7.3.2010) rekisteröitiin 16 käyntiä ja 14 yksilöityä 

kävijää. Samalla ajanjaksolla sivuston sivuja näytettiin 88 kertaa, poistumisprosentti 

sivustolta oli 25,00 % ja uusia käyntejä sivustolle tuli 56,25 %.   

http://www.elkoneet.fi/
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Kuva 16: Verkkosivuston tekninen profiili 8.3. – 14.3.2010 

 

 

Kuva 17: Sivuston selainkäyntien ajankohdat 8.3. – 14.3.2010 
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Kuva 18: Sivuston selainkäyntien tiedot 8.3. – 14.3.2010 

 

8.3. 14.3.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google Analytics- 

ohjelman kautta käyntejä kahdesta eri selaimesta. Internet Explorer 8 (61,54 %) ja 

Mozilla Firefox 5 (38,46 %). Yhteensä sivustolle tuli käyntejä 13, uusia käyntejä 61,54 

% ja välitön poistumisprosentti sivustolta oli 38,46 %. 

  

Edellisellä mittausjaksolla (1.3.- 7.3.2010) rekisteröitiin käyntejä neljästä eri 

selaimesta. Internet Explorer 10 (62,50 %), Opera 3 (18.75 %), Mozilla Firefox 2 

(12,50 %) ja Safari 1 (6,25 %).   
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Liikenteen lähteiden esittely 
 

 

Kuva 19: Sivuston käynnit eri liikennelähteistä 8.3. – 14.3.2010 

 

8.3. – 14.3.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google Analytics- 

ohjelman kautta käyntejä kolmesta pääasiallisesta liikennelähteestä. Kaikista 

liikennelähteistä saapui yhteensä 13 käyntiä. Suoran liikenteen (suora 

osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston liikenteestä oli 15,38 %. Viittaavien sivustojen 

(alaan/tuotteisiin liittyvät sivustot) osuus liikenteestä oli 53,85 %. Hakukoneiden 

(Google) osuus liikenteestä oli puolestaan 30,77 %.   

 

Edellisellä mittausjaksolla (1.3.- 7.3.2010) suoran liikenteen osuus sivuston 

liikenteestä oli 43,75 %. Viittaavien sivustojen (alaan/tuotteisiin liittyvät sivustot) 

osuus liikenteestä oli 31,25 %. Hakukoneiden (Google) osuus liikenteestä oli 

puolestaan 25,00 %. Suoran liikenteen osuus liikennelähteenä on pienentynyt, kun 

taas viittaavat sivustot sekä hakukoneet ovat kasvattaneet osuuttaan. Myös käyntien 

määrä putosi hieman edelliseen mittausjaksoon nähden.      

  

 

http://www.elkoneet.fi/


 31 

 

 

Kuva 20: Sivuston liikenteen lähteet 8.3. – 14.3.2010 

 

Sisältökatsaus 
 

 

Kuva 21: Sivuston sivujen näyttöjen ajankohdat 8.3. – 14.3.2010 
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Kuva 22: Sivuston sivujen näyttökerrat 8.3. – 14.3.2010 

 

7.1.4 Google Analytics- raportit 15.3. – 21.3.2010 

 

Kävijöiden esittely 
 

 

Kuva 23: Kävijät verkkosivustolla 15.3. – 21.3.2010 
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Kuva 24: Kävijätiedot 15.3. – 21.3.2010 

 

15.3.- 21.3.2010 verkkosivustolla (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin 23 käyntiä ja 18 

yksilöityä kävijää. Samalla ajanjaksolla sivuston sivuja näytettiin 118 kertaa, 

poistumisprosentti sivustolta oli 26,09 % ja uusia käyntejä sivustolle tuli 65,22 %.  

 

Edellisellä mittausjaksolla (8.3.- 14.3.2010) rekisteröitiin 13 käyntiä ja 9 yksilöityä 

kävijää. Samalla ajanjaksolla sivuston sivuja näytettiin 58 kertaa, poistumisprosentti 

sivustolta oli 38,46 % ja uusia käyntejä sivustolle tuli 61,55 %.   

 

 

Kuva 25: Verkkosivuston tekninen profiili 15.3. – 21.3.2010 
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Kuva 26: Sivuston selainkäyntien ajankohdat 15.3. – 21.3.2010 

 

 

Kuva 27: Sivuston selainkäyntien tiedot 15.3. – 21.3.2010 

 

15.3. 21.3.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google Analytics- 

ohjelman kautta käyntejä kolmesta eri selaimesta. Internet Explorer 15 (65,22 %), 

Mozilla Firefox 7 (30,43 %) ja Safari 1 (4,35 %). Yhteensä sivustolle tuli käyntejä 23, 

uusia käyntejä 65,22 % ja välitön poistumisprosentti sivustolta oli 26,09 %. 

 

Edellisellä mittausjaksolla (8.3. 14.3.2010) rekisteröitiin käyntejä kahdesta eri 

selaimesta. Internet Explorer 8 (61,54 %) ja Mozilla Firefox 5 (38,46 %). 

http://www.elkoneet.fi/
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Liikenteen lähteiden esittely 
 

 

Kuva 28: Sivuston käynnit eri liikennelähteistä 15.3. – 21.3.2010 

 

15.3. – 21.3.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google Analytics- 

ohjelman kautta käyntejä kolmesta pääasiallisesta liikennelähteestä. Kaikista 

liikennelähteistä saapui yhteensä 23 käyntiä. Suoran liikenteen (suora 

osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston liikenteestä oli 30,43 %. Viittaavien sivustojen 

(alaan/tuotteisiin liittyvät sivustot) osuus liikenteestä oli 30,43 %. Hakukoneiden 

(Google) osuus liikenteestä oli puolestaan 39,13 %.   

 

Edellisellä mittausjaksolla (8.3. – 14.3.2010) kaikista liikennelähteistä saapui 

yhteensä 13 käyntiä. suoran liikenteen osuus sivuston liikenteestä oli 15,38 %. 

Viittaavien sivustojen osuus liikenteestä oli 53,85 %. Hakukoneiden osuus liikenteestä 

oli puolestaan 30,77 %. Suoran liikenteen sekä viittaavien sivustojen osuudet 

liikennelähteinä olivat yhtä suuret tällä mittausjaksolla. Hakukoneet ovat myös 

kasvattaneet osuuttaan. Käyntien määrä on myös noussut edelliseen mittausjaksoon 

nähden.  
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Kuva 29: Sivuston liikenteen lähteet 15.3. – 21.3.2010  

 

Sisältökatsaus 
 

 

 

Kuva 30: Sivuston sivujen näyttöjen ajankohdat 15.3. – 21.3.2010 
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Kuva 31: Sivuston sivujen näyttökerrat 15.3. – 21.3.2010 

 
7.1.5 Google Analytics- raportit 22.3. – 28.3.2010 

 

Kävijöiden esittely 
 

 

Kuva 32: Kävijät verkkosivustolla 22.3. – 28.3.2010 
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Kuva 33: Kävijätiedot 22.3. – 28.3.2010 

 

22.3.- 28.3.2010 verkkosivustolla (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin 16 käyntiä ja 16 

yksilöityä kävijää. Samalla ajanjaksolla sivuston sivuja näytettiin 84 kertaa, 

poistumisprosentti sivustolta oli 31,25 % ja kaikki sivuston saamat käynnit olivat uusia 

käyntejä.  

 

Edellisellä mittausjaksolla (15.3.- 21.3.2010) rekisteröitiin 23 käyntiä ja 18 yksilöityä 

kävijää. Samalla ajanjaksolla sivuston sivuja näytettiin 118 kertaa, 

poistumisprosentti sivustolta oli 26,09 % ja uusia käyntejä sivustolle tuli 65,22 % 

 

 

Kuva 34: Verkkosivuston tekninen profiili 22.3. – 28.3.2010 
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Kuva 35: Sivuston selainkäyntien ajankohdat 22.3. – 28.3.2010 

 

 

Kuva 36: Sivuston selainkäyntien tiedot 22.3. – 28.3.2010 

 

22.3. 28.3.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google Analytics- 

ohjelman kautta käyntejä kahdesta eri selaimesta. Internet Explorer 14 (87,50 %) ja 

Mozilla Firefox 2 (12,50 %). Yhteensä sivustolle tuli käyntejä 16, kaikki käynnit 

sivustolla olivat uusia käyntejä ja välitön poistumisprosentti sivustolta oli 31,25 %. 

Edellisellä mittausjaksolla (15.3. 21.3.2010) rekisteröitiin käyntejä kolmesta eri 

selaimesta. Internet Explorer 15 (65,22 %), Mozilla Firefox 7 (30,43 %) ja Safari 1 

(4,35 %).  
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Liikenteen lähteiden esittely 
 

 

Kuva 37: Sivuston käynnit eri liikennelähteistä 22.3. – 28.3.2010 

 

22.3. – 28.3.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google Analytics- 

ohjelman kautta käyntejä kolmesta pääasiallisesta liikennelähteestä. Kaikista 

liikennelähteistä saapui yhteensä 16 käyntiä. Suoran liikenteen (suora 

osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston liikenteestä oli 37,50 %. Viittaavien sivustojen 

(alaan/tuotteisiin liittyvät sivustot) osuus liikenteestä oli 37,50 %. Hakukoneiden 

(Google) osuus liikenteestä oli puolestaan 25,00 %.   

 

Edellisellä mittausjaksolla (15.3. – 21.3.2010) kaikista liikennelähteistä saapui 

yhteensä 23 käyntiä. Suoran liikenteen (suora osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston 

liikenteestä oli 30,43 %. Viittaavien sivustojen (alaan/tuotteisiin liittyvät sivustot) 

osuus liikenteestä oli 30,43 %. Hakukoneiden (Google) osuus liikenteestä oli 

puolestaan 39,13 %.   
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Kuva 38: Sivuston liikenteen lähteet 22.3. – 28.3.2010 

 

Sisältökatsaus 
 

  

Kuva 39: Sivuston sivujen näyttöjen ajankohdat 22.3. – 28.3.2010 
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Kuva 40: Sivuston sivujen näyttökerrat 22.3. – 28.3.2010 

 
7.1.6 Google Analytics- raportit 29.3. – 9.4.2010 

 

Kävijöiden esittely 
 

 

Kuva 41: Kävijät verkkosivustolla 29.3. – 9.4.2010  
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Kuva 42: Kävijätiedot 29.3. – 9.4.2010 

 

29.3.- 9.4.2010 verkkosivustolla (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin 25 käyntiä ja 24 

yksilöityä kävijää. Samalla ajanjaksolla sivuston sivuja näytettiin 157 kertaa, 

poistumisprosentti sivustolta oli 40,00 % ja uusia käyntejä sivustolla oli 80,00 %. 

 

Edellisellä mittausjaksolla (22.3.- 28.3.2010) rekisteröitiin 16 käyntiä ja 16 yksilöityä 

kävijää. Samalla ajanjaksolla sivuston sivuja näytettiin 84 kertaa, poistumisprosentti 

sivustolta oli 31,25 % ja kaikki sivuston saamat käynnit olivat uusia käyntejä. 

 

 

Kuva 43: Verkkosivuston tekninen profiili 29.3. – 9.4.2010 
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Kuva 44: Sivuston selainkäyntien ajankohdat 29.3. – 9.4.2010 

 

 

 

Kuva 45: Sivuston selainkäyntien tiedot 29.3. – 9.4.2010 

 

29.3. - 9.4.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google Analytics- 

ohjelman kautta käyntejä neljästä eri selaimesta. Internet Explorer 17 (68,00 %), 

Mozilla Firefox 6 (24,00 %), Opera 1 (4,00 %) ja Safari 1 (4,00 %). Yhteensä sivustolle 

tuli käyntejä 25, uusia käyntejä sivustolle tuli 80,00 % ja välitön poistumisprosentti 

sivustolta oli 40,00 %. 

Edellisellä mittausjaksolla (22.3. - 28.3.2010) rekisteröitiin käyntejä kahdesta eri 

selaimesta. Internet Explorer 14 (87,50 %) ja Mozilla Firefox 2 (12,50 %).  

http://www.elkoneet.fi/
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Liikenteen lähteiden esittely 
 

 

Kuva 46: Sivuston käynnit eri liikennelähteistä 29.3. – 9.4.2010 

 

29.3. – 9.4.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google Analytics- 

ohjelman kautta käyntejä kolmesta pääasiallisesta liikennelähteestä. Kaikista 

liikennelähteistä saapui yhteensä 25 käyntiä. Suoran liikenteen (suora 

osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston liikenteestä oli 28,00 %. Viittaavien sivustojen 

(alaan/tuotteisiin liittyvät sivustot) osuus liikenteestä oli 32,00 %. Hakukoneiden 

(Google) osuus liikenteestä oli puolestaan 40,00 %.  

 

Edellisellä mittausjaksolla (22.3. – 28.3.2010) kaikista liikennelähteistä saapui 

yhteensä 16 käyntiä. Suoran liikenteen osuus sivuston liikenteestä oli 37,50 %. 

Viittaavien sivustojen osuus liikenteestä oli 37,50 %. Hakukoneiden osuus liikenteestä 

oli puolestaan 25,00 %.   
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Kuva 47: Sivuston liikenteen lähteet 29.3. – 9.4.2010 

 
Sisältökatsaus 

 

 

Kuva 48: Sivuston sivujen näyttöjen ajankohdat 29.3. – 9.4.2010 
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Kuva 49: Sivuston sivujen näyttökerrat 29.3. – 9.4.2010 
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7.2 Maaliskuu 2010 

 

7.2.1 Elkoneet.com 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen kannalta ajanjakso maaliskuu – huhtikuu 2010 toimii 

vertailuajankohtana verkkosivustojen välillä. Varsinainen mittausjakso tullaan 

suorittamaan 9.3.2010- 9.4.2010. Uusi sivusto julkaistiin virallisesti 9.3.2010. 

Verkkosivuston (www.elkoneet.com) toimintaa tarkastellaan viikoittaisella tasolla, 

jotta on mahdollista saada tarkka kuva sivuston liikenteessä tapahtuvista 

muutoksista. Näin ollen voidaan verrata sivuston tuloksia aiemman verkkosivuston 

tuloksiin ja analysoida sivustojen keskinäistä toimintaa sekä saavutettujen 

kävijämäärien muutoksia sivustolla.    

 

7.2.2 AWStats- raportit maaliskuu 2010 

 

 

Kuva 50: Vierailujen määrä verkkosivustolla (www.elkoneet.com) maaliskuu 2010 

 

Maaliskuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta 53 uniikkia vierailijaa (yksilöityjä kävijöitä). 

Yhteensä rekisteröityä vierailuja sivustolla oli 121. Verkkosivuston sivuja selattiin 

näytetyn liikenteen mukaan 2 635 kertaa (21,77 sivuja/vierailu) ja osumia sivustolle 

tuli näytetyn liikenteen mukaan 5 740 (47,43 osumia/vierailu). 

 

Edellisen mittausjakson aikana (tammikuun 2010) rekisteröitiin 21 uniikkia vierailijaa 

(yksilöityjä kävijöitä). Yhteensä rekisteröityä vierailuja sivustolla oli 81. 

Verkkosivuston sivuja selattiin näytetyn liikenteen mukaan 4 436 kertaa (54,75 

sivuja/vierailu) ja osumia sivustolle tuli näytetyn liikenteen mukaan 8 578 (105,9 

osumia/vierailu). 

 

http://www.elkoneet.com/


 49 

Uusi verkkosivusto julkaistiin yleiseen jakeluun maaliskuun 2010 alussa, jonka 

johdosta on huomattavissa selkeä kasvu vierailijoiden määrässä sekä uniikkien 

vierailijoiden määrä on yli kaksinkertaistunut.  

 

 

Kuva 51: Kuukausittaiset tilastot verkkosivuston liikenteestä (www.elkoneet.com) 

maaliskuu 2010 

 

Maaliskuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta 53 uniikkia vierailijaa (yksilöityjä kävijöitä). 

Yhteensä rekisteröityä vierailuja sivustolla oli 121. Tammikuun 2010 aikana 

rekisteröitiin 21 uniikkia vierailijaa (yksilöityjä kävijöitä) ja yhteensä vierailuja 

sivustolla oli 81. Helmikuun aikana puolestaan sivustolle rekisteröitiin 35 uniikkia 

vierailijaa ja yhteensä vierailuja sivustolla oli 108. Verkkosivuston liikennemäärät 

ovat jatkuvasti lisääntyneet alkuvuoden kolmena ensimmäisenä kuukautena sekä 

uniikkien vierailijoiden määrä ovat lisääntyneet huomattavasti.    
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Kuva 52: Verkkosivuston vierailut päivittäisellä tasolla maaliskuu 2010 

 

Maaliskuun 2010 aikana verkkosivuston (www.elkoneet.com) vierailut ovat 

tasaantuneet koko viikon kestolle verrattuna tammikuun lukuihin.   
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Kuva 53: Verkkosivuston vierailut viikonpäivinä maaliskuu 2010  

 

Maaliskuun 2010 aikana verkkosivuston (www.elkoneet.com) sivuja on selattu 

aktiivisimmin keskiviikon ja perjantain välisinä aikoina.. Esimerkiksi keskiviikko-

päivien aikana sivuston sivuja on selattu keskimäärin 142 kertaa ja osumia puolestaan 

on tullut keskimäärin noin 355 kappaletta. 

 

Edellisen mittausjakson (tammikuu 2010) aikana sivuja selattiin aktiivisimmin 

alkuviikon päivien aikana. Esimerkiksi tiistai-päivien aikana sivuston sivuja on selattu 

keskimäärin 453 kertaa ja osumia puolestaan on tullut keskimäärin noin 710 

kappaletta. 
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Kuva 54: Verkkosivuston vierailut tunneittain maaliskuu 2010 

 



 53 

 

Kuva 55: Sivuston maantieteelliset vierailut maaliskuu 2010 

 

Maaliskuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä 19:sta eri maasta. Suomen alueelta tuli 

suurin osa sivustolle suuntautuneesta liikenteestä (Sivuja 2 345 ja osumia 5 250). 

Seuraavaksi suurimmat liikemäärät tulivat Yhdysvalloista (sivuja 44 ja osumia 49) 

sekä Argentiinasta (sivuja 27 ja osumia 52).   

 

Edellisen mittausjakson (tammikuu 2010) aikana rekisteröitiin käyntejä kahdeksasta 

eri maasta. Suomen alueelta tuli luonnollisesti valtaosa sivustolle suuntautuneesta 

liikenteestä (Sivuja 4 294 ja osumia 8 397). Seuraavaksi suurimmat liikemäärät tulivat 

Yhdysvalloista (sivuja 69 ja osumia 91) sekä Iso- Britannian alueelta (sivuja 17 ja 

osumia 17). Sivuston julkistamisesta johtuen maantieteelliset vierailut ovat 

lisääntyneet huomattavasti maiden lukumäärää tarkasteltaessa.   
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Kuva 56: Vierailujen kestot sivustolla maaliskuu 2010 

 

Maaliskuun 2010 aikana verkkosivustolla (www.elkoneet.com) vierailuja oli yhteensä 

121 ja vierailujen keston keskiarvo oli 588 sekuntia. Suurimman osan sivuston 

vierailujen kestosta muodostivat 0s – 30s kestäneet käynnit (57 vierailua, 47,1 %) ja 

30s – 2min kestäneet käynnit (23 vierailua, 19 %). 

 

Edellisen mittausjakson aikana (tammikuu 2010) vierailuja oli yhteensä 81 ja 

vierailujen keston keskiarvo oli 1 067 sekuntia. Suurimman osan sivuston vierailujen 

kestosta muodostivat 0s – 30s kestäneet käynnit (29 vierailua, 35,8 %) ja 30s – 2min 

kestäneet käynnit (11 vierailua, 13,5 %). Vierailujen määrä on selvästi lisääntynyt 

tammikuuhun verratessa, mutta samalla kertaa vierailujen keston keskiarvo on 

pudonnut ja suurin osa käynneistä on ollut kestoltaan 0s – 30s (47,1 %). 
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Kuva 57: Sivuston lataukset maaliskuu 2010 

 

 

Kuva 58: Sivuston käyttöjärjestelmät maaliskuu 2010 
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Maaliskuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä kolmen pääasiallisen käyttöjärjestelmän 

kautta. Windowsin käyttöjärjestelmistä eniten liikennettä toivat Vista Longhorn 

(osumia 2 989 ja 52 %) sekä XP (osumia 2 259 ja 39,3 %).  

 

Edellisen mittausjakson (tammikuu 2010) aikana rekisteröitiin käyntejä kolmen 

pääasiallisen käyttöjärjestelmän kautta. Windowsin käyttöjärjestelmistä eniten 

liikennettä toivat XP (osumia 6 998 ja 81,5 %) sekä Vista Longhorn (osumia 1 016 ja 

11,8 %). Linux Ubuntu toi liikennettä verkkosivustolle seuraavaksi eniten  

(osumia 352 ja 4,1 %). 

 

 

Kuva 59: Sivuston selaimet maaliskuu 2010 

 

Maaliskuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä kolmen pääasiallisen Internet- selaimen 

kautta. Eniten liikennettä sivustolle toivat Internet Explorer (osumia 3 246 ja 56,5 %), 

Opera (osumia 2 165 ja 37,7 %) sekä Mozilla Firefox (osumia 329 ja 5,7 %). 
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Edellisen mittausjakson (tammikuu 2010) aikana rekisteröitiin käyntejä kolmen 

pääasiallisen Internet- selaimen kautta. Eniten liikennettä sivustolle toivat Opera 

(osumia 6 246 ja 72,8 %), Mozilla Firefox (osumia 1320 ja 15,3 %) sekä Internet 

Explorer (osumia 1 012 ja 11,7 %). Verrattuna tammikuuhun Internet Explorer- selain 

on kasvattanut osuuttaan huomattavasti sivustolle saapuvasta liikenteestä, kun taas 

vastaavasti Operan sekä Mozilla Firefoxin osuudet ovat vähentyneet selvästi. 

 

 

Kuva 60: Verkkosivustolle saapuminen eri osoitteista maaliskuu 2010 

 

Maaliskuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä kahden pääasiallisen liikennelähteen 

kautta.  Suoran liikenteen (suora osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston liikenteestä oli 

sivuja 322 (84 %) sekä osumia 253 (83,7 %). Linkit Internetin hakukoneista (Google) 

sivuja 61 (15,9 %) sekä osumia 61 (15,7 %). Linkit ulkopuolisilta sivuilta (pois lukien 

hakukoneet) osumia 2 (0,5 %). 

 

Tammikuun 2010 aikana rekisteröitiin käyntejä kahden pääasiallisen liikennelähteen 

kautta. Suoran liikenteen (suora osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston liikenteestä oli 

sivuja 202 (91,8 %) sekä osumia 203 (90,2 %). Linkit Internetin hakukoneista (Google) 

sivuja 18 (8,1 %) sekä osumia 18 (8,0 %). Linkit ulkopuolisilta sivuilta (pois lukien 

hakukoneet) osumia 4 (1,7 %). Googlen hakukoneesta tullut liikenne on kasvattanut 

osuuttaan sivustolle tulevasta liikenteestä, kun taas suoran liikenteen osuus on 

hieman pienentynyt tammikuuhun verrattuna. 
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Kuva 61: Hakukoneiden hakulauseet maaliskuu 2010 (yleisimmät 10) 

 

Maaliskuun 2010 aikana hakukoneissa eniten käytetyt hakulauseet olivat 

”www.elkoneet.com” (hakuja 20, 33,3 %), ”paseerauskone” (hakuja 3, 5 %) sekä  

 ”astepo” (hakuja 2, 3,3 %).   

 

Tammikuun 2010 aikana hakukoneissa eniten käytetyt hakulauseet olivat 

”www.elkoneet.com” (hakuja 4, 22,2 %), ”elkoneet” (hakuja 4, 22,2 %) sekä ”ala 

hammerum” (hakuja 2, 11,1 %).    
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Kuva 62: Hakukoneiden hakusanat maaliskuu 2010 (yleisimmät 25) 

 

Maaliskuun 2010 aikana hakukoneissa eniten käytetyt hakusanat olivat 

”www.elkoneet.com” (20 hakua, 14,3 %), ”eductor” (7 hakua, 5 %), ”ala” (4 hakua, 

2,8 %) sekä ”astepo” (4 hakua, 2,8 %).  

    

Tammikuun 2010 aikana hakukoneissa eniten käytetyt hakusanat olivat ”elkoneet” (5 

hakua, 15,6 %), ”www.elkoneet.com” (4 hakua, 12,5 %) sekä ”russell” (3 hakua, 9,3 

%).    
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7.3 Huhtikuu 2010 

 

7.3.1 Elkoneet.com 

 

7.3.2 AWStats- raportit 1.4.2010 – 12.4.2010 

 

 

Kuva 63: Vierailujen määrä verkkosivustolla (www.elkoneet.com) 1.4. – 12.4.2010 

 

1.4. – 12.4.2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta 34 uniikkia vierailijaa (yksilöityjä kävijöitä). 

Yhteensä rekisteröityä vierailuja sivustolla oli 39. Verkkosivuston sivuja selattiin 

näytetyn liikenteen mukaan 242 kertaa (6,2 sivuja/vierailu) ja osumia sivustolle tuli 

näytetyn liikenteen mukaan 534 (13,69 osumia/vierailu). 

 

Edellisen mittausjakson aikana (maaliskuu 2010) rekisteröitiin 53 uniikkia vierailijaa 

(yksilöityjä kävijöitä). Yhteensä rekisteröityä vierailuja sivustolla oli 121. 

Verkkosivuston sivuja selattiin näytetyn liikenteen mukaan 2635 kertaa (21,77 

sivuja/vierailu) ja osumia sivustolle tuli näytetyn liikenteen mukaan 5740 (47,43 

osumia/vierailu). Muutokset sivuston kävijämäärissä selittyvät huhtikuun 

mittausjakson lyhyellä kestolla 
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Kuva 64: Verkkosivuston liikenne 1.4. – 12.4.2010 

 

1.4. – 12.4.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta 34 uniikkia vierailijaa (yksilöityjä kävijöitä). 

Yhteensä rekisteröityä vierailuja sivustolla oli 39.  

 

Edellisen mittausjakson (maaliskuu 2010) aikana verkkosivustolle rekisteröitiin 53 

uniikkia vierailijaa (yksilöityjä kävijöitä). Yhteensä rekisteröityä vierailuja sivustolla 

oli 121. Verkkosivuston sivuja selattiin näytetyn liikenteen mukaan 2635 kertaa 

(21,77 sivuja/vierailu) ja osumia sivustolle tuli näytetyn liikenteen mukaan 5740 

(47,43 osumia/vierailu). Oheisesta taulukosta on mahdollista huomata, että vaikka 

huhtikuun 2010 mittausjakso kesti vain reilut 1,5 viikkoa, silti verkkosivustolle tuli 

tässä ajassa 34 uniikkia käyntiä, kun taas uniikkeja käyntejä tuli koko maaliskuun 

2010 aikana yhteensä 53 kpl. Sivusto on rakenteeltaan toimiva ja sen keräämät 

liikennemäärät ovat jatkuvassa kasvussa.    
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Kuva 65: Verkkosivuston vierailut päivittäisellä tasolla 1.4. – 12.4.2010 

 

1.4. – 12.4.2010 verkkosivuston (www.elkoneet.com) vierailut ovat keränneet 

tasaisesti käyntejä verkkosivustolle ajanjakson aikana. Eniten vierailuja sivustolla (7 

kpl) on rekisteröity 6.4.2010. Edellisen mittausjakson (maaliskuu 2010) aikana 

verkkosivuston vierailut tasaantuivat koko viikon kestolle verrattuna tammikuun 2010 

lukuihin. Sivustolle tulevan verkkoliikenteen määrä on ollut tasaista sekä jatkuvaa.   
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Kuva 66: Verkkosivuston vierailut viikonpäivinä 1.4. – 12.4.2010 

 

1.4. – 12.4.2010 verkkosivuston (www.elkoneet.com) sivuja on selattu aktiivisimmin 

torstain ja perjantain välisinä aikoina.. Esimerkiksi torstai-päivien aikana sivuston 

sivuja on selattu 65 kertaa ja osumia puolestaan on tullut keskimäärin noin 157 

kappaletta. 

 

Edellisen mittausjakson (maaliskuu 2010) aikana verkkosivuston sivuja selattiin 

aktiivisimmin keskiviikon ja perjantain välisinä aikoina (keskiviikko-päivien aikana 

sivuston sivuja on selattu keskimäärin 142 kertaa ja osumia puolestaan on tullut 

keskimäärin noin 355 kappaletta). 

 

Verrattuna edelliseen mittausjaksoon, sivuston selaamisen ajankohdat ovat siirtyneet 

lähemmäs työviikonloppua ja samalla myös selattujen sivujen sekä osumien määrä on 

hieman vähentynyt maaliskuuhun 2010 lukuihin verrattuna. 
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Kuva 67: Verkkosivuston vierailut tunneittain 1.4. – 12.4.2010 
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Kuva 68: Sivuston maantieteelliset vierailut 1.4. – 12.4.2010 

 

1.4. – 12.4.2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä 12:sta eri maasta. Suomen alueelta tuli 

suurin osa sivustolle suuntautuneesta liikenteestä (Sivuja 181 ja osumia 455). 

Seuraavaksi suurimmat liikennemäärät tulivat Yhdysvalloista (sivuja 21 ja osumia 21) 

sekä Ruotsista (sivuja 14 ja osumia 24).  

 

Edellisen mittausjakson (maaliskuu 2010) aikana verkkosivustolle rekisteröitiin 

käyntejä 19:sta eri maasta. Suomen alueelta tuli suurin osa sivustolle 

suuntautuneesta liikenteestä (Sivuja 2 345 ja osumia 5 250). Seuraavaksi suurimmat 

liikennemäärät tulivat Yhdysvalloista (sivuja 44 ja osumia 49) sekä Argentiinasta 

(sivuja 27 ja osumia 52).   

 

Verrattuna edellisen mittausjakson tuloksiin, verkkosivustolle rekisteröityjen 

käyntien sekä maiden lukumäärä ajanjaksolla 1.4. – 12.4.2010 ovat vähentyneet. 

Tämä on kuitenkin selitettävissä mittausjakson lyhyellä kestolla.  
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Kuva 69: Vierailujen kestot sivustolla 1.4. – 12.4.2010 

 

1.4. – 12.4.2010 verkkosivustolla (www.elkoneet.com) vierailuja oli yhteensä 39 ja 

vierailujen keston keskiarvo oli 205 sekuntia. Suurimman osan sivuston vierailujen 

kestosta muodostivat 0s – 30s kestäneet käynnit (27 vierailua, 69,2 %) ja 30s – 2min 

kestäneet käynnit (5 vierailua, 12,8 %). 

 

Edellisen mittausjakson (maaliskuu 2010) aikana verkkosivustolla vierailuja oli 

yhteensä 121 ja vierailujen keston keskiarvo oli 588 sekuntia. Suurimman osan 

sivuston vierailujen kestosta muodostivat 0s – 30s kestäneet käynnit (57 vierailua, 

47,1 %) ja 30s – 2min kestäneet käynnit (23 vierailua, 19 %). 

 

 

Kuva 70: Sivuston lataukset 1.4. – 12.4.2010 
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Kuva 71: Sivuston käyttöjärjestelmät 1.4. – 12.4.2010 

 

1.4. – 12.4.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä kahden pääasiallisen käyttöjärjestelmän 

kautta. Windowsin käyttöjärjestelmistä eniten liikennettä toivat XP (osumia 509 ja 

71,1 %) sekä Vista Longhorn (osumia 107 ja 20 %).  

 

Edellisen mittausjakson (maaliskuu 2010) aikana verkkosivustolle rekisteröitiin 

käyntejä kolmen pääasiallisen käyttöjärjestelmän kautta. Windowsin 

käyttöjärjestelmistä eniten liikennettä toivat Vista Longhorn (osumia 2 989 ja 52 %) 

sekä XP (osumia 2 259 ja 39,3 %).  
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Kuva 72: Sivuston selaimet 1.4. – 12.4.2010 

 

1.4. – 12.4.2010 verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä kolmen pääasiallisen Internet- selaimen 

kautta. Eniten liikennettä sivustolle toivat Opera (osumia 283 ja 55 %), Internet 

Explorer (osumia 202 ja 37,8 %) sekä Mozilla Firefox (osumia 38 ja 7,1 %). 

 

Edellisen mittausjakson (maaliskuu 2010) aikana sivustolle rekisteröitiin käyntejä 

kolmen pääasiallisen Internet- selaimen kautta. Eniten liikennettä sivustolle toivat 

Internet Explorer (osumia 3 246 ja 56,5 %), Opera (osumia 2 165 ja 37,7 %) sekä 

Mozilla Firefox (osumia 329 ja 5,7 %). 
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Kuva 73: Verkkosivustolle saapuminen eri osoitteista maaliskuu 2010 

 

1.4. – 12.4.2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä kahden pääasiallisen liikennelähteen 

kautta. Suoran liikenteen (suora osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston liikenteestä oli 

sivuja 42 (59,1 %) sekä osumia 42 (59,1 %). Linkit Internetin hakukoneista (Google) 

sivuja 28 (39,4 %) sekä osumia 28 (39,4 %).  

 

Edellisen mittausjakson (maaliskuu 2010) aikana sivustolle rekisteröitiin käyntejä 

kahden pääasiallisen liikennelähteen kautta. Suoran liikenteen (suora 

osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston liikenteestä oli sivuja 322 (84 %) sekä osumia 253 

(83,7 %). Linkit Internetin hakukoneista (Google) sivuja 61 (15,9 %) sekä osumia 61 

(15,7 %). Linkit ulkopuolisilta sivuilta (pois lukien hakukoneet) osumia 2 (0,5 %). 

 

 

Kuva 74: Hakukoneiden hakulauseet 1.4. – 12.4.2010 (yleisimmät 10) 

 

1.4. – 12.4.2010 aikana hakukoneissa eniten käytetyt hakulauseet olivat ”d.s.r. 

astepo” (hakuja 4, 14,2 %), ”elkoneet oy” (hakuja 3, 10,7 %) sekä  

”isolok sampler saa-05” (hakuja 2, 7,1 %).  
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Maaliskuun 2010 aikana hakukoneissa eniten käytetyt hakulauseet olivat 

”www.elkoneet.com” (hakuja 20, 33,3 %), ”paseerauskone” (hakuja 3, 5 %) sekä  

”astepo” (hakuja 2, 3,3 %).   

  

 

Kuva 75: Hakukoneiden hakusanat 1.4. – 12.4.2010 (yleisimmät 25) 

 

1.4. – 12.4.2010 aikana hakukoneissa eniten käytetyt hakusanat olivat ”filetype” (4 

hakua, 4,4 %), ”astepo” (4 hakua, 4,4 %), ”d.s.r.” (4 hakua, 4,4 %) sekä ”ppt” (4 

hakua, 4,4 %). 

 

Maaliskuun 2010 aikana hakukoneissa eniten käytetyt hakusanat olivat 

”www.elkoneet.com” (20 hakua, 14,3 %), ”eductor” (7 hakua, 5 %), ”ala” (4 hakua, 

2,8 %) sekä ”astepo” (4 hakua, 2,8 %).  
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8 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Opinnäytetyöprosessin kattavan yhteenvedon kannalta on olennaista tarkastella koko 

tutkimusta ja siihen liittyviä osa-alueita samojen arviointiperusteiden näkökulmista. 

Tutkimuksen kohteina olevien verkkosivustojen (www.elkoneet.fi sekä 

www.elkoneet.com) seurantaa suoritettiin ajanjaksolla joulukuu 2009 – huhtikuu 

2010 ja molempien sivustojen toiminnasta kerättiin runsaasti dokumentoitavaa 

materiaalia tämän opinnäytetyön ja sen prosessin tarpeisiin. Tutkimuksen kannalta 

olennaisin sekä suunniteltu vertailu sivustojen välillä tapahtui uuden sivuston 

(www.elkoneet.com) julkaisun jälkeen aikavälillä maaliskuu 2010 – huhtikuu 2010. 

Kyseisellä ajanjaksolla oli mahdollista arvioida Googlen hakukoneoptimoinnin 

vaikutuksia tutkimuksen kohteina olleiden verkkosivustojen sivustoliikenteeseen 

objektiivisesti sekä kattavasti. 

 

8.1 Elkoneet.fi 

 

Opinnäytetyön tutkimukseen liittyvän sivuston mittauksen aikana 1.3.2010 – 9.4.2010 

sivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google Analytics- ohjelman kautta 

yhteensä 93 käyntiä ja 76 absoluuttisesti yksilöityä kävijää. Uusia käyntejä sivustolla 

oli 73,12 % ja välitön poistumisprosentti sivustolta oli 32,26 %. Eri liikennelähteistä 

tulleet 93 käyntiä jakautuivat seuraavasti: Viittaavat sivustot (alaan/tuotteisiin 

liittyvät sivustot) 35,48 % (33 käyntiä), hakukoneiden (Google) kautta tullut liikenne 

33,33 % (31 käyntiä) sekä suora liikenne (suora osoite/ kirjanmerkit) 31,18 % (29 

käyntiä). 

 

Tutkimuksen aikana sivustolle liikennettä tuotti viisi erillistä avainsanaa (hakusanaa). 

Eniten liikennettä sivustolle toivat avainsanat ”elkoneet” (35,48 %, 11 käyntiä), 

”elkoneet oy” (25,81 %, 8 käyntiä) sekä ”astepo” (12,90 %, 4 käyntiä). Lisäksi 

avainsanat ”hybridikattila” (6,45 %, 2 käyntiä) sekä ”:g.biagioli@bertuzzi.it” (3,23 %, 

1 käynti) toivat liikennettä sivustolle. Sivuston eri sivuja näytettiin tutkimuksen 

aikana yhteensä 505 kertaa ja yksilöityjä näyttökertoja oli yhteensä 394 kappaletta.     

 

Ajanjaksolla 1.12.2009 – 9.4.2010 sivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin Google 

Analytics- ohjelman kautta yhteensä 387 käyntiä sekä 178 absoluuttista yksilöityä 

kävijää.  Uusia käyntejä sivustolla oli 42,38 % ja välitön poistumisprosentti sivustolta 

oli 34,63 %. Eri liikennelähteistä tulleet 387 käyntiä jakautuivat seuraavasti: 

http://www.elkoneet.fi/
http://www.elkoneet.fi/
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Hakukoneiden (Google) kautta tullut liikenne 54,26 % (210 käyntiä), suora liikenne 

(suora osoite/ kirjanmerkit) 23,26 % (90 käyntiä) sekä viittaavat sivustot 

(alaan/tuotteisiin liittyvät sivustot) 22,48 % (87 käyntiä). Tutkimuksen aikana 

sivustolle liikennettä tuottivat avainsanat ”elkoneet” (54,76 %, 115 käyntiä), 

”elkoneet oy” (20,00 %, 42 käyntiä) sekä ”elkoneet.fi” (6,19 %, 13 käyntiä). Lisäksi 

avainsanat ”http://www.elkoneet.fi/” (2,86 %, 6 käyntiä) sekä ”hybridikattila” (2,38 

%, 5 käyntiä) toivat liikennettä sivustolle. 

 

8.2 Elkoneet.com 

 

ZAS Data Applications Consults- yrityksen rakentaman uuden verkkosivuston 

(www.elkoneet.com) seurattiin puolestaan AWStats- tilastoseurantaohjelman kautta. 

Molempien sivustojen toimintaa tarkasteltaessa käytettiin samoja 

arvosteluperiaatteita eli kävijämäärien sekä näissä määrissä tapahtuvien muutoksien, 

sivustolle liikennettä tuoneiden lähteiden sekä sivustokäyttäytymisen perusteella. 

Sivuston kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti ajanjaksolla 1.1.2010 – 12.4.2010. 

Joulukuun 2009 tilastot eivät ole tutkimuksen kannalta relevantteja, sillä sivuston 

rakennustyöstä johtuen sivustolle on rekisteröity käyntejä ainoastaan aikavälillä 

30.12. – 31.12.2009. Näin ollen joulukuun 2009 tilastoja ei voida objektiivisesti 

vertailla aiemman sivuston (www.elkoneet.fi) vastaaviin tuloksiin. 

 

Opinnäytetyön tutkimukseen liittyvän sivuston mittauksen aikana 1.3.2010 – 

12.4.2010 sivustolle (www.elkoneet.com) rekisteröitiin AWStats- ohjelman kautta 

yhteensä 160 käyntiä ja 87 uniikkia kävijää. Maaliskuussa 2010 aikana 

verkkosivustolle rekisteröitiin 53 uniikkia vierailijaa ja yhteensä rekisteröityä 

vierailuja sivustolla oli 121 kpl, kun taas 1.4. – 12.4.2010 verkkosivustolle 

rekisteröitiin 34 uniikkia vierailijaa. Yhteensä rekisteröityä vierailuja sivustolla oli 39 

kpl. 

 

Maaliskuun 2010 aikana verkkosivuston sivuja selattiin näytetyn liikenteen mukaan 

2635 kertaa (21,77 sivuja/vierailu) ja osumia sivustolle tuli näytetyn liikenteen 

mukaan 5740 (47,43 osumia/vierailu). 1.4. – 12.4.2010 aikana verkkosivuston sivuja 

selattiin näytetyn liikenteen mukaan 242 kertaa (6,2 sivuja/vierailu) ja osumia 

sivustolle tuli näytetyn liikenteen mukaan 534 (13,69 osumia/vierailu). 

 

http://www.elkoneet.fi/
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Maaliskuun 2010 aikana verkkosivustolle rekisteröitiin AWStats- 

tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä kahden pääasiallisen liikennelähteen 

kautta. Suoran liikenteen (suora osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston liikenteestä oli 

sivuja 322 (84 %) sekä osumia 253 (83,7 %). Linkit Internetin hakukoneista (Google) 

sivuja 61 (15,9 %) sekä osumia 61 (15,7 %). Linkit ulkopuolisilta sivuilta (pois lukien 

hakukoneet) osumia 2 (0,5 %). 1.4. – 12.4.2010 aikana suoran liikenteen (suora 

osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston liikenteestä oli sivuja 42 (59,1 %) sekä osumia 42 

(59,1 %). Linkit Internetin hakukoneista (Google) sivuja 28 (39,4 %) sekä osumia 28 

(39,4 %). 

 

Maaliskuun 2010 aikana hakukoneissa eniten käytetyt hakusanat olivat 

”www.elkoneet.com” (20 hakua, 14,3 %), ”eductor” (7 hakua, 5 %), ”ala” (4 hakua, 

2,8 %) sekä ”astepo” (4 hakua, 2,8 %). 1.4. – 12.4.2010 aikana hakukoneissa eniten 

käytetyt hakusanat olivat ”filetype” (4 hakua, 4,4 %), ”astepo” (4 hakua, 4,4 %), 

”d.s.r.” (4 hakua, 4,4 %) sekä ”ppt” (4 hakua, 4,4 %). 

  

8.3 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen aikana saavutettuja tuloksia on arvioitava johdonmukaisesti sekä 

kattavasti molempien verkkosivujen ominaisuuksien sekä toiminnallisuuden eri osa-

alueiden kautta. Verkkosivuston toimintaan vaikuttavat ennen kaikkea sivuston 

rakenteelliset ominaisuudet, käytettävyys sekä sivujen käyttäjälle tarjoama 

yleisilme. Mikäli sivustolla vieraileva käyttäjä ei löydä etsimäänsä informaatiota tai 

kokee verkkosivustolla toimimisen haastavaksi sekä hankalaksi, käyttäjä tulee 

poistumaan sivustolta melko nopeasti ja käyttäjälle voi jäädä negatiivinen kuva sekä 

sivustosta että mahdollisesti kyseisestä yrityksestä.  

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli suorittaa kattava sekä kokonaisvaltainen vertailu 

kahden Googlen hakukoneoptimointia hyödyntävän verkkosivuston välillä. Sivustojen 

toimintaa arvioitiin muun muassa saavutettujen kävijöiden, kävijäliikenteen, eri 

liikennelähteistä saapuvan liikenteen sekä sivustokäyttäytymisen perusteella. Koko 

opinnäytetyöprosessin ajan molemmista tutkimuksen kohteena olleista 

verkkosivustoista kerättiin runsaasti dokumentoitavaa materiaalia, jotta lopullisen 

tutkimusajankohdan jälkeen suoritettava vertailu olisi mahdollisimman 

perusteellinen sekä objektiivinen. 
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Aiemman verkkosivuston (www.elkoneet.fi) kävijämäärät olivat koko tutkimuksen 

suorituksen ajan tasaisia kuukausitasolla tarkasteltuna, mutta sivustolle suuntautunut 

liikenne oli kuitenkin melko vähäistä. Valtaosa sivustolle suuntautuneesta 

liikenteestä tuli Suomen alueelta ja muista Euroopan sekä Etelä-Amerikan maista 

tulleet käynnit olivat lähinnä satunnaiskäyntejä. Verkkosivuston vierailujen 

maantieteellinen painotus Suomen alueelle johtuu pitkälti siitä, että Elkoneet Oy on 

suomalainen ja Suomessa toimiva yritys. Elkoneet Oy:n aiempia kotisivuja 

(www.elkoneet.fi) oli mahdollista käyttää ainoastaan suomenkielisinä, joka on 

saattanut vaikuttaa negatiivisesti sivuston kävijämääriin ja näin ollen myös yrityksen 

liiketoiminnan tasoon.  

 

Aikavälillä 1.1.2010 – 12.4.2010 sivustolle (www.elkoneet.com) suuntautuva 

verkkoliikenne sekä yleiset kävijämäärät ovat kasvaneet samassa suhteessa ja 

molempien kasvu on ollut jatkuvaa sekä tasaisella pohjalla. Verrattuna aiemman 

sivuston maantieteellisiin vierailuihin, myös uudelle sivustolle eniten vierailuja on 

tullut Suomen alueelta. Huomioitavaa on, että kun vanhemmalle verkkosivustolle 

(www.elkoneet.fi) tulleet ulkomaiset selainkäynnit olivat lähes poikkeuksetta 

satunnaiskäyntejä, niin vastaavasti uudelle sivustolle (www.elkoneet.com) tulleiden 

ulkomaisten selainkäyntien pohjalta on huomattavissa selkeän sekä kiinteän 

kävijäpohjan kehittymistä.  

 

Opinnäytetyöprosessin kuluessa suoritetun seurannan sekä kerätyn informaation 

perusteella on mahdollista tehdä prosessista sekä sen osa-alueista kattavat sekä 

analyyttiset johtopäätökset. Googlen hakukoneoptimoinnilla on huomattava vaikutus 

tietyn verkkosivuston kävijä- ja liikennemääriin, mikäli kyseisen verkkosivuston 

rakenne vastaa Googlen hakukoneoptimoinnille asettamia säädöksiä ja asetuksia. 

Elkoneet Oy:n aiempi verkkosivusto (www.elkoneet.fi) jäi päivitys- sekä 

rakennusvaiheessa keskeneräiseksi johtuen erimielisyyksistä yhtiön johdon ja sivuston 

päivityksestä vastuussa ollen tahon kanssa. Näin ollen Googlen hakukoneoptimointia 

ei saada täysin hyödynnettyä, liikennemäärät jäävät hyvin pieniksi ja välitön 

poistumisprosentti verkkosivustolta on tästä johtuen melko korkea.   

 

ZAS Data Applications Consults- yrityksen Elkoneet Oy:lle rakentama verkkosivusto 

(www.elkoneet.com) puolestaan on ammattimaisesti toteutettu sekä vastaa Googlen 

asetuksia hakukoneoptimoinnin suhteen. Tästä syystä johtuen sivuston kävijämäärät 

sekä uniikit vierailijat ovat kasvaneet samassa suhteessa sivuston julkaisemisesta 

http://www.elkoneet.fi/
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lähtien. Lisäksi myös muista maista suuntautuvat sivustokäynnit eivät Suomen ohella 

ole pelkästään hajakäyntejä, tietyissä maissa on havaittavissa vakaan käyttäjäpohjan 

kehittymistä. Suurin osa sivustolle saapuvasta liikenteestä on vielä suoraa 

liikennettä, mutta Googlen hakukone on kasvattanut jatkuvasti osuuttaan 

sivustoliikenteen määrästä.     
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Liite 6: Kävijätiedot Joulukuu 2009 

 

Joulukuussa 2009 verkkosivustolla (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin 128 

käyntiä ja 36 yksilöityä kävijää. Joulukuun 2009 aikana sivuston sivuja 

näytettiin 1 184 kertaa, joulukuun poistumisprosentti oli 52,54 % ja 

uusia käyntejä sivustolle tuli 21,88 %.  
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Joulukuun 2009 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin 

Google Analytics- ohjelman kautta 128 käyntiä, jotka tapahtuivat viiden 

eri selaimen kautta. Suurimman osan käynneistä tuottivat selaimet 

Internet Explorer (70,31 %), Opera (17,19 %) ja Firefox (1,56 %). 
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Joulukuun 2009 aikana eniten verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) 

suuntautunutta liikennettä palveluntarjoajista ohjasivat Elisa Oyj (77 

käyntiä, 60,16 %) sekä Salon Seudun Puhelin Oy (27 käyntiä, 21,09 %). 
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Joulukuun 2009 aikana sivustolle (www.elkoneet.fi) saapunut liikenne 

muodostui liikennelähteistä: Hakukoneet (51,56 %), suora liikenne 

(26,56 %) sekä viittaavat sivustot (21,88 %). 
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Kävijöiden esittely 
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Liite 35: Kävijätiedot tammikuu 2010 

 

Tammikuussa 2010 verkkosivustolla (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin 107 

käyntiä ja 47 yksilöityä kävijää, kun joulukuussa 2009 käyntejä oli 128 ja 

yksilöityjä kävijöitä puolestaan 36. Tammikuun 2010 aikana sivuston 

sivuja näytettiin 550 kertaa ja joulukuussa 2009 1 184 kertaa, joten 

näytettyjen sivujen määrässä on tapahtunut huomattava vähennys. 
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Tammikuun poistumisprosentti (33,64 %) on suurempi kuin joulukuussa 

2009 (28,91 %), mutta vastaavasti uusien käyntien määrä tammikuussa 

(36,45 %) on suurempi kuin joulukuussa (21,88 %). 
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Liite 38: Sivuston selainkäyntien tiedot tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) 

rekisteröitiin Google Analytics- ohjelman kautta 107 käyntiä, jotka 

tapahtuivat viiden eri selaimen kautta. Suurimman osan käynneistä 

tuottivat selaimet Internet Explorer (37,38 %), Opera (35,51 %) ja 

Firefox (20,56 %).  

 

Joulukuussa 2009 Internet Explorer keräsi selvästi suurimman osuuden 

(70,31 %) sivuston selainkäynneistä, joten tammikuun 2010 aikana 

Opera sekä Firefox ovat merkittävästi kasvattaneet omia 

prosenttiosuuksiaan. 
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Liite 40: Sivuston selainten yhteysnopeuksien tarkat tekniset tiedot tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) 

rekisteröitiin Google Analytics- ohjelman kautta 107 käyntiä, jotka 

tapahtuivat kuuden eri yhteysnopeuden kautta. Eniten käyntejä 

sivustolle yhteysnopeuksista toi DSL (76 käyntiä).  

Joulukuussa 2009 DSL toi sivustolle 111 käyntiä, joten koko sivuston sekä 

DSL:n käynnit ovat selvästi vähentyneet edelliskuukauteen verrattuna.  
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Liikenteen lähteiden esittely 

  

 

Liite 42: Sivuston käynnit eri liikennelähteistä tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana sivustolle (www.elkoneet.fi) saapunut liikenne 

muodostui liikennelähteistä: Hakukoneet (71,96 %), viittaavat sivustot 

(14,95 %) ja suora liikenne (13,08 %). Joulukuun 2009 vastaavat luvut: 

Hakukoneet (51,56 %), suora liikenne (26,56 %) ja viittaavat sivustot 

(21,88 %).  
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Edelliseen kuukauteen nähden hakukoneiden osuus liikennelähteenä 

sivustolle kasvatti osuuttaan merkittävästi, kun taas vastaavasti suoran 

liikenteen sekä viittaavien sivustojen osuudet pienenivät. 
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Liite 45: Sivustolle liikennettä ohjaavat avainsanat tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana sivustolle (www.elkoneet.fi) eniten liikennettä 

ohjasivat avainsanat ”elkoneet” (32 käyntiä) sekä ”elkoneet oy” (21 

käyntiä). Joulukuussa 2009 vastaavat luvut olivat ”elkoneet” 

avainsanalla 48 käyntiä sekä ”elkoneet oy” avainsanalla 8 käyntiä. 
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Sisältökatsaus 
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Tammikuun 2010 aikana sivuston (www.elkoneet.fi) eri sivujen 

näyttökertoja oli yhteensä 550 kappaletta. Joulukuun 2009 aikana 

näyttökertoja oli yhteensä 1 184 kappaletta, joten pudotusta on 

tapahtunut selvästi. Tammikuun aikana välitön poistumisprosentti 

sivustolta oli 33,64 %, kun se joulukuun 2009 aikana oli vastaavasti  

28,91 %. 
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Liite 53: Kävijätiedot helmikuu 2010 

 

Helmikuussa 2010 verkkosivustolla (www.elkoneet.fi) rekisteröitiin 59 

käyntiä ja 36 yksilöityä kävijää, kun tammikuussa 2010 käyntejä oli 107 

ja yksilöityjä kävijöitä puolestaan 47. Helmikuun 2010 aikana sivuston 

sivuja näytettiin 226 kertaa ja tammikuussa 2010 550 kertaa, joten 

näytettyjen sivujen määrä on vähentynyt yli puolella edelliseen 

kuukauteen verrattuna. Helmikuun poistumisprosentti (52,54 %) on 

huomattavasti suurempi kuin tammikuussa 2010 (36,64 %), mutta 

vastaavasti uusien käyntien määrä helmikuussa (49,15 %) on suurempi 

kuin joulukuussa (36,45 %). 
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Liite 56: Sivuston selainkäyntien tiedot helmikuu 2010 

 

Helmikuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) 

rekisteröitiin Google Analytics- ohjelman kautta 59 käyntiä, jotka 

tapahtuivat viiden eri selaimen kautta. Suurimman osan käynneistä 

selaimien osalta tuottivat Internet Explorer (37,29 %), Opera (35,59 %) 

ja Firefox (23,73 %). Tammikuuhun 2010 verrattaessa Internet 

Explorer-, Opera- ja Firefox- selaimet tuottivat edelleen valtaosan 

sivustolle saapuvasta liikenteestä. Chromen osuus verkkosivuston 

liikenteestä pienentyi helmikuun aikana (tammikuussa 5,61 %). 
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Helmikuun 2010 aikana eniten verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) 

suuntautunutta liikennettä palveluntarjoajista ohjasivat Salon Seudun 

Puhelin Oy (19 käyntiä, 32,20 %) Elisa Oyj (6 käyntiä, 10,17 %) sekä 

Sonera Business Internet (5 käyntiä, 8, 47 %). 

 

Joulukuun 2009 aikana palveluntarjoajista eniten liikennettä ohjasivat 

Elisa Oyj (77 käyntiä, 60,16 %) sekä Salon Seudun Puhelin Oy (27 

käyntiä, 21,09 %). Oheisesta kuvasta voidaan huomata, että Elisa Oyj:n 

osuus liikenteen palveluntarjoajana on merkittävästi vähentynyt, kun 

taas vastaavasti Salon Seudun Puhelin Oy on kasvattanut omaa 

osuuttaan merkittävästi joulukuuhun verrattuna. 

 

 

Selaimet ja käyttöjärjestelmät 
 

 

Liite 67: Sivuston selainkäyntien ajankohdat eri selaimien ja käyttöjärjestelmien 

yhdistelmästä helmikuu 2010 
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Liite 68: Sivuston käynnit eri selaimien ja käyttöjärjestelmien yhdistelmästä 

helmikuu 2010 

 

 

Liite 69: Prosentuaaliset osuudet sivuston vierailuista eri selaimien ja käyttöjärjestelmien 

yhdistelmien perusteella helmikuu 2010 
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Maantieteelliset käynnit 

 

Liite 70: Sivuston maantieteelliset vierailut helmikuu 2010 

 

Liikenteen lähteiden esittely 

 

Lähteet 
 

 

Liite 71: Sivuston käynnit eri liikennelähteistä helmikuu 2010 

 

Helmikuun 2010 aikana sivustolle (www.elkoneet.fi) saapunut liikenne 

muodostui liikennelähteistä: Hakukoneet (61,02 %), suora liikenne 

(22,03 %) ja viittaavat sivustot (16,95 %). Tammikuun 2010 vastaavat 

luvut: Hakukoneet (71,96 %), viittaavat sivustot (14,95 %) ja suora 

liikenne (13,08 %).  

http://www.elkoneet.fi/
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Edelliseen kuukauteen nähden hakukoneiden osuus liikennelähteenä 

sivustolle pienentyi, kun taas vastaavasti suoran liikenteen sekä 

viittaavien sivustojen osuudet sivuston liikenteestä kasvoivat. 

 

 

Liite 72: Sivuston liikenteen lähteet helmikuu 2010 

 

Avainsanat 
 

 

Liite 73: Avainsanojen sivustolle ohjaaman liikenteen ajankohdat helmikuu 2010 
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Liite 74: Sivustolle liikennettä ohjaavat avainsanat helmikuu 2010 

 

Helmikuun 2010 aikana sivustolle (www.elkoneet.fi) eniten liikennettä 

ohjasivat avainsanat ”elkoneet” (24 käyntiä) sekä ”elkoneet oy” (5 

käyntiä). Tammikuussa 2009 vastaavat luvut olivat ”elkoneet” 

avainsanalla 32 käyntiä sekä ”elkoneet oy” avainsanalla 21 käyntiä. 

Vertailtaessa tammikuun sekä helmikuun tuloksia, huomataan että 

avainsana ”elkoneet” on edelleen tuonut eniten käyntejä sivustolle, 

vaikka käyntien määrä onkin pienempi kuin edellisenä kuukautena. 

Avainsana ”elkoneet oy” tuomien käyntien määrä puolestaan on 

pudonnut selvemmin helmikuun aikana. Kyseinen hakutermi tuotti 

tammikuussa 21 käyntiä, kun taas helmikuussa ainoastaan 5 käyntiä 

sivustolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elkoneet.fi/
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Sisältökatsaus 

 

Sivut 
 

 

Liite 75: Sivuston sivujen näyttöjen ajankohdat helmikuu 2010 

 

 

Liite 76: Sivuston sivujen näyttökerrat helmikuu 2010 
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Helmikuun 2010 aikana sivuston (www.elkoneet.fi) eri sivujen 

näyttökertoja oli yhteensä 226 kappaletta. Tammikuun 2010 aikana 

näyttökertoja oli yhteensä 550 kappaletta, joten näytettyjen sivujen 

lukumäärä on pudonnut yli puolella tammikuusta. Helmikuun aikana 

välitön poistumisprosentti sivustolta oli 52,54 %, kun se tammikuun 2009 

aikana oli vastaavasti 33,64 %. 

 

 

Maaliskuu 2010  

 

Kävijöiden esittely 

 

Yhteysnopeudet 
 

 

Liite 77: Sivuston selainten yhteysnopeuksien ajankohdat maaliskuu 2010   

 

http://www.elkoneet.fi/
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Liite 78: Sivuston selainten yhteysnopeuksien tarkat tekniset tiedot maaliskuu 2010 

 

Kielet 
 

 

Liite 79: Sivuston selainkäyntien ajankohdat eri käyttökielillä maaliskuu 2010 
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Liite 80: Sivuston käynnit kielten mukaan maaliskuu 2010 
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Liite 81: Prosentuaaliset osuudet sivuston vierailuista käyttökielen mukaan maaliskuu 

2010 

 

Käyttöjärjestelmät 
 

 

Liite 82: Sivuston selainkäyntien ajankohdat eri käyttöjärjestelmistä maaliskuu 2010 
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Liite 83: Sivuston käynnit käyttöjärjestelmien mukaan maaliskuu 2010 

 

 

Liite 84: Prosentuaaliset osuudet sivuston vierailuista käyttökielen mukaan maaliskuu 

2010 
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Palveluntarjoajat 
 

 

Liite 85: Sivuston selainkäyntien ajankohdat palveluntarjoajien kautta maaliskuu 

2010 

 

 

Liite 86: Prosentuaaliset osuudet sivuston vierailuista palveluntarjoajien perusteella 

maaliskuu 2010 
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Maaliskuun 2010 aikana eniten verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) 

suuntautunutta liikennettä palveluntarjoajista ohjasivat Elisa Oyj (12 

käyntiä, 15,79 %) sekä Broadband Access Pool (10 käyntiä, 13,16 %). 

 

Helmikuun 2010 aikana eniten verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) 

suuntautunutta liikennettä palveluntarjoajista ohjasivat Salon Seudun 

Puhelin Oy (19 käyntiä, 32,20 %) Elisa Oyj (6 käyntiä, 10,17 %) sekä 

Sonera Business Internet (5 käyntiä, 8, 47 %). Verrattaessa helmikuun ja 

maaliskuun tietoja, voidaan huomata että Salon Seudun Puhelin Oy:n 

osuus sivustolle suuntautuvasta liikenteestä palveluntarjoajien on 

vähentynyt huomattavasti (3 käyntiä, 3,95 %).   

 

Selaimet ja käyttöjärjestelmät 
 

 

Liite 87: Sivuston selainkäyntien ajankohdat eri selaimien ja käyttöjärjestelmien 

yhdistelmästä maaliskuu 2010 
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Liite 88: Sivuston käynnit eri selaimien ja käyttöjärjestelmien yhdistelmästä 

maaliskuu 2010 

 

 

Liite 89: Prosentuaaliset osuudet sivuston vierailuista eri selaimien ja 

käyttöjärjestelmienyhdistelmien perusteella maaliskuu 2010 
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Maantieteelliset käynnit 

 

 

Liite 90: Sivuston maantieteelliset vierailut maaliskuu 2010 

 

Liikenteen lähteiden esittely 

 

Avainsanat 
 

 

Liite 91: Avainsanojen sivustolle ohjaaman liikenteen ajankohdat maaliskuu 2010 
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Liite 92: Sivustolle liikennettä ohjaavat avainsanat maaliskuu 2010 
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1.12.2009 - 9.4.2010 

 

Yleiset tilastot 

 

 

Liite 93: Vierailut verkkosivustolla 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

 

Liite 94: Kävijöiden esittely 1.12.2009 – 9.4.2010   

 

 

Liite 95: Sivuston käyttö 1.12.2009 – 9.4.2010 
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Liite 96: Verkkosivuston liikenteen lähteiden esittely ja sisältökatsaus 1.12.2009 – 

9.4.2010 

 

Google Analytics- raportit 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

Kävijöiden esittely 

 

 

Liite 97: Kävijät verkkosivustolla 1.12.2009 – 9.4.2010 
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Liite 98: Kävijätiedot 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

Ajanjaksolla 1.12.2009 – 9.4.2010 verkkosivustolla (www.elkoneet.fi) 

rekisteröitiin 387 käyntiä ja 178 yksilöityä kävijää. 1.12.2009 – 9.4.2010 

aikana sivuston sivuja näytettiin 2 465 kertaa.  1.12.2009 – 9.4.2010 

ajanjakson poistumisprosentti oli 34,63 % ja uusien käyntien määrä 

42,38 %. 

 

 

Liite 99: Verkkosivuston tekninen profiili 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

 

 

http://www.elkoneet.fi/
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Selaimet 
 

 

Liite 100: Sivuston selainkäyntien ajankohdat 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

 

Liite 101: Sivuston selainkäyntien tiedot 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

1.12.2009 – 9.4.2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) 

rekisteröitiin Google Analytics- ohjelman kautta 387 käyntiä, jotka 

tapahtuivat viiden eri selaimen kautta. Suurimman osan käynneistä 

selaimien osalta tuotti Internet Explorer (55,81 %).  

http://www.elkoneet.fi/
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Seuraavaksi eniten käyntejä selaimista sivustolle toivat Opera (21,96 

%) ja Firefox (18,35 %). Sivustolle toivat lisäksi käyntejä Chrome (2,33 

%) sekä Safari (1,55 %). 

 

Yhteysnopeudet 
 

 

 

Liite 102: Sivuston selainten yhteysnopeuksien ajankohdat 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

 

Liite 103: Sivuston selainten yhteysnopeuksien tarkat tiedot 1.12.2009 – 9.4.2010 
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Kielet 
 

 

Liite 104: Sivuston selainkäyntien ajankohdat eri käyttökielillä 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

 

Liite 105: Sivuston käynnit kielten mukaan 1.12. – 9.4.2010 
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Liite 106: Prosentuaaliset osuudet sivuston vierailuista käyttökielen mukaan 

1.12.2009 – 9.4.2010 

 

Käyttöjärjestelmät 
 

 

Liite 107: Sivuston selainkäyntien ajankohdat eri käyttöjärjestelmistä 1.12.2009 – 

9.4.2010 
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Liite 108: Sivuston käynnit eri käyttöjärjestelmien mukaan 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

 

Liite 109: Prosentuaaliset osuudet sivuston vierailuista käyttöjärjestelmien 

perusteella 1.12.2009 – 9.4.2010 
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Palveluntarjoajat 
 

 

Liite 110: Sivuston selainkäyntien ajankohdat palveluntarjoajien kautta 1.12.2009 – 

9.4.2010 

 

 

Liite 111: Prosentuaaliset osuudet sivuston vierailuista palveluntarjoajien perusteella  

1.12.2009 – 9.4.2010 
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1.12.2009 – 9.4.2010 aikana eniten verkkosivustolle (www.elkoneet.fi) 

suuntautunutta liikennettä palveluntarjoajista ohjasivat Elisa Oyj (120 

käyntiä, 31,01 %) Salon Seudun Puhelin Oy (99 käyntiä, 25,58 %) sekä 

Broadband Access Pool (20 käyntiä, 5, 17 %). 

 

Selaimet ja käyttöjärjestelmät 
 

 

Liite 112: Sivuston selainkäyntien ajankohdat eri selaimien ja käyttöjärjestelmien 

yhdistelmästä 1.12.2009 – 9.4.2010 
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Liite 113: Sivuston käynnit eri selaimien ja käyttöjärjestelmien yhdistelmästä  

1.12.2009 – 9.4.2010 
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Liite 114: Prosentuaaliset osuudet sivuston vierailuista eri selaimien ja 

käyttöjärjestelmien yhdistelmien perusteella 1.12.2009 – 9.4.2010 
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Maantieteelliset käynnit 

 

 

Liite 115: Sivuston maantieteelliset vierailut 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

Liikenteen lähteiden esittely 

 

Lähteet 
 

 

Liite 116: Sivuston käynnit eri liikennelähteistä 1.12.2009 – 9.4.2010 
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1.12.2009 – 9.4.2010 aikana sivustolle (www.elkoneet.fi) saapunut 

liikenne muodostui liikennelähteistä: Hakukoneet (54,26 %), suora 

liikenne (23,26 %) ja viittaavat sivustot (22,48 %).  

 

 

Liite 117: Sivuston liikenteen lähteet 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

http://www.elkoneet.fi/
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Liite 118: Sivuston liikenteen lähteiden prosentuaaliset osuudet 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

Avainsanat 
 

 

Liite 119: Avainsanojen sivustolle ohjaaman liikenteen ajankohdat 1.12.2009 – 

9.4.2010 
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Liite 120: Sivustolle liikennettä ohjaavat avainsanat 1.12.2009 – 9.4.2010 
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Liite 121: Sivustolle liikennettä ohjaavien avainsanojen prosentuaaliset osuudet  

1.12.2009 – 9.4.2010 

 

1.12.2009 – 9.4.2010 aikana sivustolle (www.elkoneet.fi) eniten 

liikennettä ohjasivat avainsanat ”elkoneet” (115 käyntiä), ”elkoneet oy” 

(42 käyntiä) sekä ”elkoneet.fi”. Sivustolle liikennettä tuottaneiden 

avainsanojen laajuus ei ole kehuttavaa, sillä neljä ensimmäistä 

avainsanaa liittyvät yritykseen tai toiminimeen. Ensimmäinen avainsana 

joka ei liity yrityksen nimeen, ”hybridikattila”, on tuonut sivustolle vain 

5 käyntiä ja muillakin yritykseen nimeen liittymättömillä avainsanoilla 

tuodun liikenteen määrät ovat hyvin pieniä. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elkoneet.fi/
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Sisältökatsaus 

 

Sivut 
 

 

Liite 122: Sivuston sivujen näyttöjen ajankohdat 1.12.2009 – 9.4.2010 

 

 

Liite 123: Sivuston sivujen näyttökerrat 1.12.2009 – 9.4.2010 
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Liite 124: Sivuston sivujen näyttökertojen prosentuaaliset osuudet 1.12.2009 – 

9.4.2010 
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Verkkosivuston (www.elkoneet.com) seuranta 

 

Joulukuu 2009  

 

Elkoneet Oy:n uuden verkkosivuston (www.elkoneet.com) julkaisu 

tapahtui joulukuun 2009 viimeisten päivien aikana. Sivuston toimintaa 

sekä liikenteen aktiivisuutta on seurattu tästä lähtien, mutta johtuen 

julkaisuajankohdasta, sivuille rekisteröitiin liikennettä vasta juuri 

ennen vuodenvaihdetta. Joulukuun kävijämäärät ovat edellä 

mainitusta syystä hyvin vähäisiä.   

 

AWStats- raportit joulukuu 2009 

 

 

Liite 125: Vierailujen määrä verkkosivustolla (www.elkoneet.com) joulukuu 2009 

 

http://www.elkoneet.com/
http://www.elkoneet.com/
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Liite 126: Kuukausittaiset tilastot verkkosivuston koko liikenteestä joulukuu 2009 

 

 

Liite 127: Sivuston maantieteelliset vierailut joulukuu 2009 

 

 

Liite 128: Käynnit verkkosivustolla eri IP- osoitteista joulukuu 2009 
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Liite 129: Vierailujen kestot sivustolla joulukuu 2009 

 

 

Liite 130: Sivuston lataukset joulukuu 2009 

 

 

Liite 131: Sivuston käyttöjärjestelmät joulukuu 2009 

 

 

Liite 132: Sivuston selaimet joulukuu 2009 
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Tammikuu 2010 

 

Elkoneet.com 

 

Opinnäytetyöprosessissa kolmantena osapuolena toimiva ZAS Data 

Applications Consults- yritys sai Elkoneet Oy:n uuden verkkosivuston 

(www.elkoneet.com) rakennusvaiheen pääasiallisesti valmiiksi 

joulukuun 2009 lopulla. Sivuston vierailijamääriä sekä sivustolle 

saapuvan liikenteen aktiivisuutta on seurattu joulukuun loppupuolelta 

lähtien ja uudet verkkosivut julkistetaan lopullisesti maaliskuun 2010 

alussa. Opinnäytetyön tutkimuksen kannalta ajanjakso maaliskuu – 

huhtikuu 2010 toimii vertailuajankohtana verkkosivustojen välillä.  

 

AWStats- raportit tammikuu 2010 

 

 

Liite 133: Vierailujen määrä verkkosivustolla (www.elkoneet.com) tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) 

rekisteröitiin AWStats- tilastoanalytiikkaohjelman kautta 21 uniikkia 

vierailijaa (yksilöityjä kävijöitä). Yhteensä rekisteröityä vierailuja 

sivustolla oli 81. Verkkosivuston sivuja selattiin näytetyn liikenteen 

mukaan 4 436 kertaa (54,75 sivuja/vierailu) ja osumia sivustolle tuli 

näytetyn liikenteen mukaan 8 578 (105,9 osumia/vierailu). 

http://www.elkoneet.com/
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Liite 134: Kuukausittaiset tilastot verkkosivuston koko liikenteestä tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) 

rekisteröitiin AWStats- tilastoanalytiikkaohjelman kautta 21 uniikkia 

vierailijaa (yksilöityjä kävijöitä). Yhteensä rekisteröityä vierailuja 

sivustolla oli 81.  
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Liite 135: Verkkosivuston vierailut päivittäisellä tasolla tammikuu 2010 

 

Oheisen kuvan perusteella huomataan, että tammikuun 2010 aikana 

verkkosivuston (www.elkoneet.com) vierailut on rekisteröity 

pääasiallisesti arkipäivien aikana. Viikonloppuisin tulleita vierailuja 

(harmaalla pohjalla) on noin 1-3 kappaletta, kun taas eniten vierailuja 

on rekisteröity keskellä viikkoa (esimerkiksi 13.01 8 kappaletta ja 

27.01 6 kappaletta.)    
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Liite 136: Verkkosivuston tapahtumat viikonpäivinä tammikuu 2010   

 

Tammikuun 2010 aikana verkkosivuston (www.elkoneet.com) sivuja on 

selattu aktiivisimmin alkuviikon päivien aikana. Esimerkiksi tiistai-

päivien aikana sivuston sivuja on selattu keskimäärin 453 kertaa ja 

osumia puolestaan on tullut keskimäärin noin 710 kappaletta.  
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Liite 137: Verkkosivuston vierailut tunneittain tammikuu 2010 
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Liite 138: Sivuston maantieteelliset vierailut tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) 

rekisteröitiin AWStats- tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä 

kahdeksasta eri maasta. Suomen alueelta tuli luonnollisesti valtaosa 

sivustolle suuntautuneesta liikenteestä (Sivuja 4 294 ja osumia 8 397). 

Seuraavaksi suurimmat liikemäärät tulivat Yhdysvalloista (sivuja 69 ja 

osumia 91) sekä Iso- Britannian alueelta (sivuja 17 ja osumia 17).   

 

 

Liite 139: Vierailujen kestot sivustolla tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana verkkosivustolla (www.elkoneet.com) 

vierailuja oli yhteensä 81 ja vierailujen keston keskiarvo oli 1 067 

sekuntia. Suurimman osan sivuston vierailujen kestosta muodostivat 0s 

– 30s kestäneet käynnit (29 vierailua, 35,8 %) ja 30s – 2min kestäneet 

käynnit (11 vierailua, 13,5 %).  
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Sivustolla rekisteröityä käyntejä, jota kestivät tunnin tai pidempään 

oli yhteensä 14 kappaletta (17,2 %) kaikesta sivustoliikenteestä. 

Pitkäkestoisten vierailujen kohdalla on otettava kuitenkin huomioon, 

että käyttäjä on saattanut jättää sivuston selaamisen kesken ja 

ottanut käyttöön uuden välilehden tai poistunut koneen läheisyydestä. 

Näin ollen kyse ei aina ole aktiivisesta liikenteestä sivustolla.    

 

 

Liite 140: Sivuston lataukset tammikuu 2010 

 

 

Liite 141: Sivuston käyttöjärjestelmät tammikuu 2010   
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Tammikuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) 

rekisteröitiin AWStats- tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä 

kolmen pääasiallisen käyttöjärjestelmän kautta. Windowsin 

käyttöjärjestelmistä eniten liikennettä toivat XP (osumia 6 998 ja 81,5 

%) sekä Vista Longhorn (osumia 1 016 ja 11,8 %). Linux Ubuntu toi 

liikennettä verkkosivustolle seuraavaksi eniten (osumia 352 ja 4,1 %). 

   

 

Liite 142: Sivuston selaimet tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) 

rekisteröitiin AWStats- tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä 

kolmen pääasiallisen Internet- selaimen kautta. Eniten liikennettä 

sivustolle toivat Opera (osumia 6 246 ja 72,8 %), Mozilla Firefox 

(osumia 1 320 ja 15,3 %) sekä Internet Explorer (osumia 1 012 ja 11,7 

%). 
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Liite 143: Verkkosivustolle saapuminen eri osoitteista tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana verkkosivustolle (www.elkoneet.com) 

rekisteröitiin AWStats- tilastoanalytiikkaohjelman kautta käyntejä 

kahden pääasiallisen liikennelähteen kautta.  

Suoran liikenteen (suora osoite/kirjanmerkit) osuus sivuston 

liikenteestä oli sivuja 202 (91,8 %) sekä osumia 203 (90,2 %). Linkit 

Internetin hakukoneista (Google) sivuja 18  

(8,1 %) sekä osumia 18 (8,0 %). Linkit ulkopuolisilta sivuilta (poislukien 

hakukoneet) osumia 4 (1,7 %). 

  

 

Liite 144: Hakukoneiden hakulauseet tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana hakukoneissa eniten käytetyt hakulauseet 

olivat ”www.elkoneet.com” (4 hakua, 22,2 %), ”elkoneet” (4 hakua, 

22,2 %) sekä ”ala hammerum” (2 hakua, 11,1 %).    
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Liite 145: Hakukoneiden hakusanat tammikuu 2010 

 

Tammikuun 2010 aikana hakukoneissa eniten käytetyt hakusanat olivat 

”elkoneet” (5 hakua, 15,6 %), ”www.elkoneet.com” (4 hakua, 12,5 %) 

sekä ”russell” (3 hakua, 9,3 %).    
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Liite 146: Käynnit verkkosivustolla eri IP- osoitteista tammikuu 2010 
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Helmikuu 2010 
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