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Juhtpaneelis esitatakse kõigi TNS Emoriga veebilehtede mõõtmisteenuse lepingu sõlminud klientide 
veebilehtede/keskkondade külastatavuse statistika.  

 

 Andmed avaldatakse aadressil  http://tnsmetrix.emor.ee/  kord nädalas, esmaspäeviti; 

 Andmed on vaikimisi vaates järjestatud kahanevas järjekorras brauserite järgi.  

 „Gruppi vaate“ kaardi peal on lehed grupeeritud vastavalt mõõtmisele kuuluvate veebilehtede 
soovidele. Suurema taandega (tähistatud ) veebilehed sisalduvad neist kõrgemal tasemel 

olevates lehtedes (nt „Delfi vene keeles“ näitajas sisaldub ka veebilehe „Bublik“ liiklus); 

 Reastamise aluseks on brauserite arv (esimene veerg) kahanevas järjekorras. Järjestatuse 
aluseks on nn. grupi ehk summeeritud tasand;  

 

Andmetabel sisaldab nädala näitajaid (rippmenüüs Periood: Kõik) 

 Periood: Tööpäevad – andmetabel sisaldab infot raporteeritava nädala keskmise tööpäeva kohta (nt 
riiklike pühade puudumisel 5 tööpäeva keskmine); 

 Periood: Puhkepäevad – andmetabel sisaldab infot raporteeritava nädala keskmise puhkepäeva (sh 
riiklikud pühad) kohta (nt riiklike pühade puudumisel 2 puhkepäeva keskmine). 

 

http://tnsmetrix.emor.ee/
http://tnsmetrix.emor.ee/
http://tnsmetrix.emor.ee/
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 (Delfi) - veebileht sisaldub summaarses tasandis "Delfi kokku„ 

 (Delfi vene) - veebileht sisaldub summaarses tasandis "Delfi vene keeles kokku„ 

 (Publik) - veebileht sisaldub summaarses tasandis "Publik„ 

 (Elion) - veebileht sisaldub summaarses tasandis "Elion portaalid"  

 (PM) - veebileht sisaldub summaarses tasandis "Postimees.ee keskkonnad„ 

 (PM vene) - veebileht sisaldub summaarses tasandis "Postimees vene keeles kokku„ 

 (E24) - veebileht sisaldub summaarses tasandis "E24.ee„ 

 (PM raadiod) - veebileht sisaldub summaarses tasandis "Raadiod kokku„ 

 (ERR) - veebileht sisaldub summaarses tasandis "ERR kokku„ 

 (Naistemaailm) - veebileht sisaldub summaarses tasandis "Naistemaailm kokku„ 

 (Õhtuleht) - veebileht sisaldub summaarses tasandis "Õhtuleht„ 

 (Mail.ru) - veebileht sisaldub summaarses tasandis „Mail.Ru Group kokku„ 

 (koostöö) – veebilehtede koostöö, st. ei eelda omandisuhet vaid koostöö kokkulepet 
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Summeeritud tasanditena toodud read sisaldavad järgimisi osiseid: 

 Eesti veebikeskkonnad sisalduvad kõiki tabelis näidatud lehekülgi; 

 Elion portaalid sisaldab neti.ee ja hot.ee liiklust; 

 Delfi kokku sisaldab lisaks põhidomeeni Delfi.ee liiklusele ka Publik, Weekend, Delfi vene keeles, 
Bublik, EPL, Naistekas, Delfi Sport, Forte, Eesti Ekspress, Delfi Majandus, Rahva Hääl, Maaleht, 
Eestielu, Noorte hääl, Otsing, Delfi – Ilm, m.delfi.ee külastatavusstatistikat; 

 Publik sisaldab ka Weekendi statistikat; 

 Delfi vene keeles sisaldab ka Bubliku statistikat; 

 Postimees.ee keskkonnad sisaldab lisaks põhidomeeni Postimees.ee liiklusele ka Kava.ee, Elu24.ee, 
Sport,  Naine24.ee, Tallinnapostimees.ee, Ilmajaam.ee, Tartupostimees.ee, Postimees vene keeles 
kokku, Limon.ee, Prognoz.ee, Sports.ee, Parnupostimees.ee, Reporter.ee, Sakala.ajaleht.ee, 
Kanal2.ee, Virumaateataja.ee, Jt.ee, Valgamaalane.ee, E24.ee, Juhtimine.ee, Tarbija24.ee, 
Postimehe mobiilikeskkonnad, Soov.ee, Raadiod kokku, Elamr.ee, Kuku.ee, SpinFM.ee ja Uuno.ee 
külastatavusstatistikat; 

 Postimees + Kava.ee (koostöö) sisaldab kõikide Postimees.ee keskkondade all olevate veebilehtede 
ja lisaks Kava.ee külastatavusstatistikat; 
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 Postimees vene keeles kokku sisaldab kõikide Postimehe venekeelsete lehtede liiklust st. 
Rus.Postimees.ee, Limon.ee, DzD.ee, Prognoz.ee, Sports.ee, Soov.ee (vene keeles),  

 E24.ee sisaldab ka Tarbija24.ee ja Juhtimine.ee statistikat. 

 Raadiod kokku sisaldab Elamr.ee, Kuku.ee, SpinFM.ee ja Uuno.ee statistikat. 

 ERR kokku sisaldab kõikide ERR’i lehtede andmeid sealhulgas ETV, Uudised, Sport, Vikerraadio, ERR 
vene keeles, R2, Klassikaraadio, R4, Raadio Tallinn 

 Ajakirjade Kirjastuse portaalid sisaldab kõikide Ajakirjade kirjastuse veebilehtede statistikat 
sealhulgas Toidutare, Naistemaailm, Kroonika, Telekas, Raamat24, Naised, Eesti Naine, Tervis Pluss, 
Pere ja Kodu, Kodukirja, Anne & Stiili ning Oma Maitse. 

 Mail.Ru Group kokku sisaldab Mail.ru ja Odnoklassniki.ru statistikat. 

 Õhtuleht sisaldab Õhtuleht - Naised, Õhtuleht –Sport ja m.ohtuleht.ee statistikat. 

 Õhtuleht + Ajakirjade Kirjastuse portaalid (koostöö) sisaldab kõikide Õhtulehe ja Ajakirjade 
kirjastuse portaalide külastatavusstatistikat; 
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Rippmenüü nädala 
valikuks 

Valitud nädala 
andmete esitamise 
viis – nädal kokku, 

keskmine tööpäev või 
keskmine puhkepäev 

Unikaalsete 
külastajate 

(brauserite) trend 
vastavalt kas nädala, 
keskmise tööpäeva 

või keskmise 
puhkepäeva kohta 

Andmetabelis 
kasutatavate 
statistikute 

definitsioonid 

Esitusvaate 
muutmine  - saab 

vahetada „Pingerea“ 
ja „Grupi vaate“ 

vahel 
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 Brausereid – kogu liiklus, mis läbis veebilehti valitud perioodil. Näitab unikaalse identifitseerijaga 
(cookie'ga) valitud keskkonda nii arvuti kui ka mobiilse seadmega külastanud internetilehitsejate 
(brauserite) hulka.  
 
Nt. Eesti veebikeskkondades käis 36. nädalal 2 328 907 unikaalse brauseriga külastajat.  

 

 Muutus % - esitatud liikluse (brauserid) muutus võrreldes eelmise nädalaga.  

 

 Eesti osakaal – Eestist pärinevate unikaalsete brauserite suhe kogu brauserite arvu.  
 
Nt. Eesti veebikeskkondade kogu külastatavus oli 36. nädalal 2 328 907, millest 75% pärines Eesti 
IP aadressidelt st. umbes 1,75 mlj. unikaalset brauserit pärinevad Eestist. 

 

 Mobiilikasutuse osakaal - mobiilsete seadmete (mobiiltelefonide ja tahvelarvutite) osakaal lehe 
kogu brauserite arvust.  
 
Nt. Eesti veebikeskkondades käis 36. nädalal 2 328 907, millest 9,3% olid mobiilsed seadmed st. 
umbes 216 tuhat unikaalset mobiilset seadet.  

 

 Lehekülgi – page view’de (PV) arv valitud perioodil. PV mõõdetava lehe piires tehtud lehtede 
laadimiskordade arv, iga lehekülje värskendamine (refresh) loetakse uue PV-na, samuti iga 
uudisloo avamine 

 

Juhtpaneelis kasutatud statistikud 
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 Sessioone – sessioonide arv valitud perioodil. Mõõdetava veebilehe/keskkonna külastuskordade 
arv. Üheks sessiooniks loetakse igat külastuskorda, mille käigus on tehtud vähemalt 1 PV. Sessioon 
aegub 30 minuti möödudes, kui ei ole tehtud ühtegi uut PV. Üks sessioon võib sisaldada nii 1 PV 
kui ka lõpmatut arvu PV’sid.  

 

 Sessiooni pikkus (min) – perioodi keskmine sessiooni pikkus veebilehel 

 

 Eesti kasutajaid TNSMetrix+ – number baseerub TNSMetrix+ uuringul, mille tulemuseks veebilehti 
külastavate inimeste arv. Näitaja uueneb kord kuus ja on esitatud eelmise kuu statistika baasil.  

 Nädal kokku – esitatakse varasema perioodi keskmise nädala inimeste arv 

 Keskmine tööpäev – esitatakse varasema perioodi keskmise tööpäeva inimeste arv 

 Keskmine puhkepäev – esitatakse varasema perioodi keskmise puhkepäeva inimeste arv 

Veerus olev 0 ei näitab, et valitud keskkonna kohta ei ole TNSMetrix+’i statistikat arvutatud 
 
 

Juhtpaneelis kasutatud statistikud 

muutus varasema nädala suhtes rohkem kui +15%  

muutus varasema nädala suhtes +5% kuni +15% 

muutus varasema nädala suhtes -5% kuni -5% 

muutus varasema nädala suhtes -5% kuni -15% 

muutus varasema nädala suhtes rohkem kui -15% 
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Andmeid puudutavad küsimused ja info TNS Emori poolt pakutava TNSMetrix mõõtmisüsteemi ja 
sellega liitumise võimaluste kohta: 

 

Elvin Heinla 
Uuringuspetsialist 
t  +372 6 268 510 
m +372 56 662 909 
e  elvin.heinla[at]emor.ee 

Jüri Järv 
Uuringuspetsialist 
t  +372 6 268 518 
m +372 56 695 797 
e  jyri.jarv[at]emor.ee 

TNSMetrix juhtpaneelis sisalduv teave on AS Emori autorikaitse objekt.  

TNSMetrix juhtpaneeli andmete avalikul kasutamisel tuleb see eelnevalt AS Emoriga kooskõlastada.  

 

© AS Emor 


