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Kuidas leida õige märksõna kodulehe nähtavuse tõstmiseks? 

 

Otsingumootorites käib võitlus nimekirja esimeste kohtade pärast. Selleks, et otsingumootorite 

jaoks sõbralikumaks muutuda, tuleks oma kodulehega midagi ette võtta – leida õiged 

märksõnad, millega otsingunimekirjades ettepoole saada. Selleks on olemas mitmeid erinevaid 

tasuta võimalusi, kuidas leida õiged märksõnad. 

 

Õige märksõna leidmine on kõige alus – peab mõtlema sellele, mis on sinu jaoks oluline, vaid 

mis on sinu kliendi jaoks tähtis ja mida ta otsida soovib. Tihti võib juhtuda nii, et kliendid 

otsivad  hoopis midagi muud, kui ettevõte arvab. Üks võimalus on kasutada Google`i tasuta 

otsisõnade planeerijat Adwords. Selle märksõnade plaanija abil saab otsida märksõnu ning 

uurida, kuidas märksõnaloend võiks toimida.  Kui sisestad seal oma kodulehe aadressi ja 

valdkonna, milles tegutsed, pakub Google vastuseks otsingutulemuste edetabeli märksõnade 

järgi, mida kodulehe ja selle sisuga seoses võidakse kõige rohkem otsida.  

 

Kasulik koht, kust leiab oma märksõnadele ka teisi alternatiive on Keywordtool.io – see 

veebileht annab näiteks brändinimele või soovitud märksõnale võimalikke alternatiive, mida 

inimesed tegelikult seoses sellega Google´i otsinguaknasse sisestavad. Sisestades keskkonda 

märksõna „kompetentsikeskus“, eesmärgiga välja selgitada, milliste märksõnadega võidakse 

otsida Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust TSENTER selgub, et 

TSENTRIT soovitakse google´st leida väga erinevate nimedega nt kõige sagedamini Võrumaa 

ja Võru kompetentsikeskus, aga ka puidu kompetentsikeskus, mööbli kompetentsikeskus, 

Väimela kompetentsikeskus, kompetentsikeskus tsenter. 

https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://keywordtool.io/google
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https://keywordtool.io 

 

Märksõnade populaarsus on ajas muutuv. Seda mõjutavad näiteks erinevate riikide poliitikad, 

katastroofid ja uued tehnoloogiad. Google Trends aitab välja selgitada, millised märksõnad 

muutuvad populaaremaks ja millised mitte. Google Trends annab suuna sind huvitavate 

märksõnade osas graafikutena, millest võib välja lugeda ka seda, mis lähiajal toimuma hakkab.  

 

Google Trends´i saab sisestada märksõna kas otsinguterminina või teemana. Sisestades 

teemana „mööbel“, on näha, et mööbliga seotud erinevaid märksõnu viimase aasta mai kuus 

kõige vähem otsitud. 

 
https://trends.google.com 

 

Samuti on võimalik näha, millistes maakondades on mööbliga seotud erinevate märksõnade 

otsing kõige populaarsem viimase aasta jooksul. Kõige populaarsemad maakonnad, kus 

mööbliga seotud teemasid otsiti oli Põlvamaa, Lääne-Virumaa ja Tartumaa. Kõige vähem 

teostati mööbliga seotud otsinguid aga Hiiumaal ja Jõgevamaal. Populaarsemad seotud teemad 

märksõnaga „mööbel“ on Kasutatud Mööbel OÜ ja RUG Mööbel OÜ. 

https://trends.google.com/trends/?geo=US
https://trends.google.com/
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https://trends.google.com 

Otsingusagedus suurenes kõige rohkem viimase aastaga 

 
https://trends.google.com 

 

Seonduvate märksõnade leidmiseks on suurepärane vahend ka  

näiteks https://kwfinder.com/. Trikk on leida märksõnad, kus konkurents on väike, kuid mida 

palju otsitakse. Tehes nii saad kiiresti külastusi juurde. Tasuta on võimalik teha kuni 5 otsingut 

päevas. 

Sisestades kwfinder`isse otsingusõnaks mööbel, on tulemuseks see, et mööbliga seonduv kõige 

populaarsem märksõna on  Eestis köögimööbel. Saksamaal on aga näiteks mööbliga seonduvad 

kõige populaarsemad märksõnad diivanid ja sohvad. 

 

http://veebilahendus.ee/KW
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https://app.kwfinder.com 

Kõige rohkem on Eestis viimase aasta jooksul tehtud mööbliga seotud märksõnade otsinguid 

jaanuaris. 

 

https://app.kwfinder.com 

Mööbliga seotud otsingusõnade tulemusena kuvatakse kõige esimesena kaup24, Jyski ja 

Aatriumi kodulehed. 

https://app.kwfinder.com/
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https://app.kwfinder.com 

Lõpetatuseks mõned head soovitused märksõnade leidmiseks: 

• Kui alustad märksõnade planeerimist, siis alguses kirjuta omale üles 5-6 märksõna. 

Hiljem vali omale 1-3 märksõna, millele optimeerid oma loodava sisu. 

• Eelista märksõnu, mida otsitakse rohkem. Samas, kui optimeerid oma sisu kindlale 

fraasile, mis ei ole väga populaarne, kuid mis lahendab sinu sihtgrupi probleemi, siis 

võid saavutada väga häid positsioone otsingumootoris. 

• Jälgi, milline on märksõnade konkurents. Mida kõrgem on märksõna konkurents, seda 

raskem on saavutada paremaid tulemusi otsingumootoris. See tähendab seda, et nendel 

teemadel tuleb sul rohkem kirjutada ja vaeva näha, et saada paremaid positsioone 

otsingumootoris. 

• Võimalusel kasuta täpseid otsingufraase, sest nii jõuad sa oma sihtrühmani paremini. 

Kui kasutad liiga üldiseid märksõnu, siis saad sa oma veebilehele küll liiklust juurde, 

kuid paljud külastajad lahkuvad ka kiiresti sinu lehelt, kuna veebilehel olev info ei ole 

nende jaoks. 

https://app.kwfinder.com/


Rakendusuuring  
 

 
Mööblitootmise valdkonna teadlikkuse 

suurendamine maailmatrendidest ja turutõrgete 
ületamise võimalustest 

2.2.12 Muu dokument 
 

Ülevaate artikkel 
 

 

6 
 

• Kui oled valinud välja oma märksõnad, siis vaata, milliseid tulemusi otsingumootoris 

sinu valitud märksõnad annavad. Sealjuures vaata ka, kes on sinu konkurendid ja mida 

nemad kirjutavad. See aitab sul planeerida paremini nii võtmesõnu kui ka sisu. 

• Ka kodulehe sisu peab üle vaatama, kuna pealkirjad, alapealkirjad, pildiallkirjad, lingid 

ja rõhutatud tekstid on kohad, kust otsimootorid proovivad erinevaid märksõnu leida. 

Pole hea, kui on liiga palju alapealkirju ja linke. 

 

Kasutatud allikad: 

1) https://www.veebimajutus.ee/blogi/kodulehe-optimeerimine-tasuta 

2) https://keywordtool.io 

3) https://trends.google.com 

4) https://app.kwfinder.com 

5) https://kodulehekoolitused.ee/kas-kasutad-kodulehe-sisu-optimeerimisel-oigeid-

marksonu/ 

Koostaja: Aeg: 

Merle Tsirk 2018 

 

 

https://app.kwfinder.com/

