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Haaste



Kun MM-Koneurakointi perustettiin vuonna 2004, sai 

yritys kotisivut kaverin tekeminä. Kymmenen vuotta 

myöhemmin aika oli ajanut sivuista ohi ja yritys 

kaipasi lisää näkyvyyttä sekä asiakkaita. 

Hakukonenäkyvyyttä oli jo aloitettu Google-

mainonnalla Fonectan kanssa, mutta toimitusjohtaja 

Marko Suominen halusi löytyä verkosta paremmin 

myös luonnollisten hakujen kautta. Fonectan media-

asiantuntija Mikko Suma kertoo, että yhteistyön 

alussa pohdittiin, miten saadaan Google 

kustannustehokkaaksi ja yrityksen kotisivuille 

enemmän liikennettä. 

”Google-haussa viisi ensimmäistä osumaa saa 

70 % luonnollisista klikeistä ja yrittäjä halusi 

tähän joukkoon mukaan”, Suma sanoo. 



Paremman näkyvyyden ensimmäinen 

askel: kotisivut kuntoon

Jotta hakukoneoptimointi voitiin aloittaa, piti ensin 

saada perusasiat kuntoon. MM-Koneurakoinnin 

tapauksessa tämä tarkoitti uusia, optimoitavia 

verkkosivuja. "Teimme kotisivut ja niihin optimointi, 

jotta saisimme myös luontaisia hakuja eikä kaikki 

olisi pelkän maksullisen mainonnan alla", MM-

Koneurakoinnin toimitusjohtaja Marko Suominen 

kiteyttää.



Ratkaisu



Hakukoneoptimointi kaipaa sisältöä

Hakukoneoptimoinnin tärkein tavoite on konversion syntyminen. 

Konversiolla tarkoitetaan asiakkaan toimintaa, kuten yhteydenottoa, 

tilausta tai tarjouspyyntöä. Yrityksen verkkosivulle saadaan 

liikennettä eri hakutermejä hyödyntämällä. Fonectan Mikko Suma 

kertoo, että MM-koneurakoinnilla on yrityksen nimen lisäksi 

hakuterminä muun muassa Salaoja Turku ja sen kaikki sijamuodot.

Hakukoneoptimoitiin liittyy myös yrityksen verkkosivujen 

käytettävyyden parantuminen, kun sivuille lisätään oikeanlaista ja 

laadukasta sisältöä. MM-Koneurakoinnin verkkosivut ovat nyt 

sisällöltään monimuotoiset, mikä Suomisen mukaan antaa 

luotettavan ja ammattimaisen kuvan yrityksestä. Kokonaisiksi 

virkkeiksi kirjoitettu sisältö toimii pelkkää hakusanojen käyttöä 

tehokkaammin.

Yrityksen kotisivuille tehty sisältö vastaa optimointiin 

vielä paremmin, sillä asiakkaat hakevat Googlesta asioita 

myös lauseina ja fraaseina”, Suma kertoo.



Lisäksi MM-Koneurakoinnin kotisivuilla viihdytään nyt 

pidempään. Vieraileva asiakas viettää sivuilla aikaa 

keskimäärin 1,33 minuuttia. Mitä kauemmin aikaa vietetään, 

sitä toimivammat sivut ovat esimerkiksi konversion syntymisen 

kannalta. ”Yleensä verkkosivuilla tehdään sekunneissa päätös 

siitä jatketaanko sen yrityksen sivuilla vai palataanko 

Googleen etsimään toista palveluntarjoajaa”, Suma sanoo.Yritykselle luotiin uudet verkkosivut.

Yritykselle määriteltiin hakutermit. 

Verkkosivuille tuotettiin yrityksestä 

kertovaa sisältöä, joka vastaa hyvin 

hakutermeihin ja antaa yrityksestä 

ammattimaisen kuvan

Näin tehtiin



Tulokset



Hakutulosten ykkönen

Googlessa on kaksi tapaa näkyä: mainos ja luonnollinen näkyvyys. 

Luonnollisessa näkyvyydessä konversion todennäköisyys on jopa 8,5-

kertainen verrattuna  hakusanamainonnalla hankittuun liikenteeseen. 

Luonnollisissa hakutuloksissa näkyminen vahvistaa Suman mukaan 

yrityksen brändiä sekä antaa yrityksestä uskottavan kuvan asiakkaille 

ja muille yrityksille. 

Kun MM-Koneurakoinnin palveluita etsii verkosta, löytyy yritys 

hakutulosten kärjestä niin maksetuissa mainoksissa kuin luonnollisen 

näkyvyyden kautta. ”Tällä hetkellä ja jo yli vuoden ajan hänen kaikilla 

tärkeimmillä palveluilla haettaessa, on yrityksen kotisivulinkki ollut 

ensimmäisen viiden osuman joukossa. Tärkein termi salaoja Turku vie 

yrityksen verkkosivulle ensimmäisenä sekä luonnollisissa 

hakutuloksissa että mainoksissa.” Suma kertoo. Näkyvyys on 

toimialalla poikkeuksellinen.

”Tilanne kilpailijoihin verrattuna on hakusanoissa todella 

hyvä. Googlen näkökulmasta voisi jopa puhua 
markkinajohtajan asemasta tietyllä alueella.” Suma sanoo.



Pitkäjänteinen työ palkitsee

Kävijämäärät verkkosivuilla ovat hakutulosten ansiosta kohdillaan ja 

asiakkaat ottavat yhteyttä tai pyytävät tarjouksia sivuilta löytyvällä 

yhteydenottolomakkeella. Kävijämääriä on pystytty tasaisesti 

nostamaan koko yhteistyön ajan. Verkkosivuilla on ollut viimeisen 

vuoden ajan keskimäärin 200 kävijää joka kuukausi. Verrattuna 

kevätkuukausiin vuonna 2015, nousua on tapahtunut kahden 

kuukauden osalta 115 % ja näyttää siltä, että vauhti kiihtyy edelleen. 

Nousut ovat osoitus siitä, että optimointia kannattaa tehdä 

pitkäjänteisesti, sillä MM-Koneurakoinnin verkkosivut olivat jo vuosi 

sitten touko-kesäkuussa optimoinnin alaisina.

Suomisen mukaan on selvää, että ihmiset käyttävät paljon Googlea, ja 

jollei yrityksellä ole näkyvyyttä siellä, ei saa asiakkaitakaan. ”Vilkasta 

on. Sen tietää, että sijoittuu hyvin, koska näen, mitä kautta 

tarjouspyynnöt tulevat. Se, että näyn luonnollisissa hauissa 

ensimmäisellä sivulla on todella tärkeää.” Suominen painottaa.



Yritys voi nyt valita asiakkaansa ja työjonot ovat 

puolitoista kuukautta pidempiä kuin ennen. 

Hakukoneoptimointi on Suomisen mukaan lisännyt 

sekä yksityis- että yritysasiakkaiden tarjouspyyntöjä. 

Esimerkiksi isot rakennusfirmat ovat löytäneet MM-

Koneurakoinnin verkon kautta. Yrityksen tekemä työ 

on kausiluontoista ja kausi on pidentynyt 

asiakasmäärän kasvaessa. Etenkin koska 

yritysasiakkailla on rakennusprojekteja käynnissä 

myös normaalin kauden ulkopuolella.

”Ensin tehtiin vuosi optimointia ja nyt sitä 

jatkettiin, koska tämähän on ihan loistava asia. 

En mainosta muualla koska tämä riittää”, 

Suominen sanoo tyytyväisenä.



Yhteistyössä selkeät roolit

Suomisen mukaan työskentely Fonectan kanssa on sujunut 

hienosti. Yhteistyö hoituu yhteyshenkilön, ei nimettömän 

organisaation kanssa, ja se on nopeaa ja vaivatonta, kun 

esimerkiksi muutostarpeet hoidetaan yhdellä puhelinsoitolla.

Roolit ovat Suomisen mielestä selkeät: Fonectan työ on tuoda 

tarjouspyyntöjä ja yrittäjän tehtävä on saada niistä kaupat tehtyä –

tämä toimii hienosti. ”Koen, että olen saanut rahoilleni vastinetta ja 

olen tyytyväinen” Suominen sanoo. ”Hakukoneen ykköspaikka ja 

sitä kautta klikannut ja kotiutettu asiakas kattaa jo oston 

Fonectalla - ensimmäisenä löytyminen kannattaa”, Suma jatkaa. 

Lisäksi Suma muistuttaa, että hakukoneoptimoinnin hyöty vain 

kasvaa tulevaisuudessa, sillä Googlessa hakumäärät lisääntyvät 

jatkuvasti.



Mitä saavutettiin

1.
Kaikilla yrityksen tärkeimmillä 

palveluilla haettaessa, on sen 

kotisivulinkki ensimmäisen 

viiden osuman joukossa. 

Tärkein termi salaoja Turku vie 

yrityksen verkkosivulle 

ensimmäisenä.

200
Yrityksen verkkosivuilla on 

keskimäärin 200 kävijää 

joka kuukausi.

X 1,5
MM-Koneurakoinnin työkausi 

on pidentynyt ja työjonot ovat 

puolitoista kuukautta pidempiä 

kuin ennen.




