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EESSÕNA 

Semantika on valdkond, mis hakkas mind huvitama juba ülikooli päevil. Väga 
põnevalt ja kaasahaaravalt kõneles meile semantikast Renate Pajusalu, kellest 
saigi hiljem siinse väitekirja üks juhendajatest. Täpsemalt kujunes uurimisteema 
aga välja, kui asusin tööle Eesti Keele Instituudi sõnaraamatute osakonda. Leksiko-
graafilises töös tuleb sõnasemantikaga seotud küsimusi pidevalt ette ja nii 
igapäevatöös kui ka teema valikul oli mulle eeskujuks ja nõuandjaks Margit Lange-
mets, kelle palusin väitekirja juhendama. Tänan südamest Margitit ja Renatet 
suurepäraste nõuannete, abivalmiduse, kannatlikkuse ja toetuse eest kõigil nendel 
aastatel. Aitäh, et te ei löönud mulle käega, kui mul jõud raugema kippus! Ilma 
teieta ei oleks seda tööd kunagi valminud. 

Olen väga tänulik ka oma retsensentidele. Suur aitäh Tartu Ülikooli eelretsen-
sendile Ann Veismannile, kelle põhjalik retsensioon aitas raampeatükki märksa 
paremaks ja terviklikumaks muuta. Tänan väga Ulla Vanhatalo väärtuslike ette-
panekute ja sõbraliku tagasiside eest. Soojad tänusõnad Mari Uuskülale, kelle 
asjatundlikke nõuandeid ja soovitusi hindan kõrgelt. 

Doktoritöö kirjutamine on olnud pikk protsess ja mul on olnud õnn kogu selle 
aja töötada toetavas ja inspireerivas keskkonnas. Tänan häid kolleege ja kaas-
doktorante Eesti keele Instituudist! Minu eriline tänu kuulub Ene Vainikule, kes 
on mind nii palju aidanud ja minuga kaasa mõelnud, et teda võiks pidada lausa 
mu kolmandaks juhendajaks. Väga väärtuslik on olnud ka lähedaste kolleegide – 
Kristina Koppeli ja Jelena Kallase – tugi, kellega läbi arutades muutus nii mõnigi 
mure väiksemaks ja sai nii mõnigi küsimus lahenduse. 

Olen rõõmus ja tänulik, et peale toredate kolleegide EKI-st on mind abistanud 
reedeklubi eesotsas Helle Metslangiga. Reedeklubi on pakkunud võimalust oma 
kirjatükke vabamas, ent vägagi konstruktiivses õhustikus arutada ja Helle nakatav 
optimism on andnud jõudu tööga edasi liikuda ka siis, kui tulevik on tundunud 
tume. 

Tänan Tartu Ülikooli meeldiva koostöö ja julgustava suhtumise eest! Amet-
likes asjaajamistes on hindamatu abiline olnud Tiia Margus, kes leiab kiirelt 
lahendused kõigile probleemidele. 

Viimaks, aga eriti palavalt, tänan oma perekonda ja sõpru, kes on olnud mulle 
vankumatult toeks ja rõõmuks sellel pikal teekonnal. Tänan oma ema ja isa, kelle 
peale saan alati kindel olla, ja elukaaslast Chrisi, kelle mõistev suhtumine ja iga-
külgne abi on võimaldanud rahuliku südamega kirjatööle keskenduda. 
 
Tallinnas 11. novembril 2022  
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1. SISSEJUHATUS 

Viimaste kümnendite jooksul on Euroopa leksikograafias toimunud suured muu-
tused: sõnaraamatute formaat nihkub paberkujult elektrooniliseks1 ning koos 
sellega on ka Eesti leksikograafia muutunud korpuspõhiseks ja liigub (pool)auto-
maatsete lahenduste suunas (vt nt Koppel 2020, Kallas jt 2015). Arvutipõhise 
leksikograafia levikuga on kasvanud vajadus täpsema semantilise märgendamise 
ja süsteemsema esituse järele. Polüseemia on nii korpuslingvistikas kui ka 
leksikograafias jätkuvalt relevantne probleem. Eesti keele suurimas ja pidevalt 
täienevas EKI ühendsõnastikus on enamik elemente seotud konkreetse tähen-
dusega, nt sünonüüme ühendatakse tähenduse, mitte märksõna tasandil ehk koos-
tatakse kahepoolselt (vt Tavast jt 2020). Seetõttu on süsteemsus tähendus-
jaotustes olulisemal kohal, kui kunagi varem.  

Siinne töö on esimene katse Eesti keeleteaduses selgitada tajuadjektiivide süste-
maatilisi tähendusmustreid ehk polüseemiamalle. Polüseemiamallid pakuvad 
tuge leksikograafile polüseemse sõna kirjeldamisel ning ka ainest keeleuurijale, 
kuna toovad välja seoseid eri tähendusvaldkondade vahel. Adjektiiv võib rõhu-
tada erinevas kontekstis nimisõna erinevat omadust, näiteks kare rätik viitab 
puudutamisel mittesiledale, krobedale materjalile, kare käitumine karmile ja 
järsule olekule ja kare hääl mittemeloodilisele, kähedale häälele. Uurides samasse 
semantilisse rühma kuuluvaid adjektiive ühiselt, on võimalik välja selgitada, 
milliste valdkondade vahel toimuvad süstemaatilised tähendusvaheldused ja seega, 
milliste teiste valdkondadega on uuritav semantiline rühm enim seotud. Täpsus-
tan tajuadjektiivi tähendusvahelduste motivatsiooni töös kognitiivsete teooriate 
taustal (Lakoff ja Johnson 1980, Viberg 1983, Winter 2019 jt). 

Väitekiri uurib eesti adjektiivide süstemaatilist polüseemiat kolme semantilise 
rühma näitel: värviadjektiivid, temperatuuriadjektiivid ja kompimisadjektiivid. 
Värviadjektiivide andmestikku kuulub 463 sõna (nt punane, erkkollane, tuha-
karva, valkjas), temperatuuriadjektiivide rühm moodustub 101 sõnast (nt jahe, 
tulikuum, külmavõitu) ja kompimisadjektiivide rühm 265 sõnast (nt sile, terav, 
muhklik). Andmestikud on komplekteeritud leksikograafiliste allikate ja korpuste 
abil. Iga sõna vähemalt üks tähendus võimaldab vastavalt väljendada kas 
1) värvust, 2) temperatuuri, või 3) kombitavat omadust. Kuigi ka temperatuuri-
adjektiive võib pidada kompimisadjektiivideks hulka, on nad siinses töös eraldi 
vaatluse all. Temperatuuri tajumisega on inimkehas seotud erinevad retseptorid 
võrreldes muu mehhaanilise tajuga (nt Zhang 2015) ning temperatuurisõnu on ka 
varem eesti tajusõnade uurimisel teistest kompimissõnadest lahus käsitletud 
(Sutrop 1998, Sutrop 2004). Väitekirja kompimisadjektiivide rühm keskendub 
(pinna)tekstuuri ja plastilisusega seotud omadustele, mida ei ole eesti keeles 
varem rühmana vaatluse alla võetud.  

                                                                          
1  26 riiki hõlmav kasutajate uuring tõi välja, et 79,8% ükskeelsete sõnastike kasutajaid kasu-
tab elektroonilist versiooni (Kosem jt 2019) 
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Töö üks teoreetiline lähtealus on distributiivse semantika hüpotees, mille 
kohaselt saab sõna tähendust tuletada tema kasutuskontekstist (Harris 1954, Firth 
1957). Adjektiivi tähendus on teiste sõnaliikidega võrreldes eriti kontekstisidus 
ja sõltub substantiivist, mille täiendina teda kasutatakse (nt soe vesi, soe naeratus, 
soe valgus). Kõik väitekirja viis artiklit on korpuslingvistilised uurimused, kus 
vaatlen tegelikku keelekasutust ja konteksti suurimast uurimuse ajal saadaolevast 
eesti keele korpusest. Kasutan kontekstist süsteemsema ülevaate saamiseks 
korpuspäringuprogrammi Sketch Engine´i (Kilgarriff jt 2014, Kilgariff jt 2004) 
tööriistu. Programm võimaldab vaadelda sõna kollokatsioone eri statistikute alusel, 
genereerida sõnavisandeid ja uurida sarnase kontekstiga sõnu tesauruse funkt-
siooniga. Polüseemia analüüsil on töös on kasutusel kombineeritud meetod: 
kasutan visandeid ja tesaurust korpuskontekstist süsteemsema ülevaate saamiseks, 
kuid kasutusjuhtude analüüsil ja tähendusteks koondamisel tuginen kvalitatiiv-
sele analüüsile. 

Tähenduste abstraheerimisel ja polüseemiamallide väljaselgitamisel rakendan 
enda välja töötatud eesti adjektiivi semantilisi tüüpe. Substantiivsete tähenduste 
märgendamisel kasutan Margit Langemetsa (2010) eesti nimisõna süstemaatilise 
polüseemia analüüsil rakendatud semantilisi tüüpe. Süstemaatilise polüseemia 
määratlemisel tuginen Langemetsa eeskujul Juri Apresjanile (1974), kelle järgi 
peab vähemalt kahe polüseemse sõna vähemalt kahe tähenduse vahel esinema 
sarnane tähendusstruktuur, et tähendustevahelist suhet saaks määrata süstemaati-
liseks polüseemiaks. Tutvustan raampeatükis lähemalt väitekirja teoreetilisi lähte-
kohti, uurimismeetodit ja materjali kogumist ning esitan üldistavalt uurimistöö 
tulemused. Väitekiri koosneb raamosast ja viiest publikatsioonist (vt 1.2). 
 
 

1.1 Töö uurimisküsimused 

Doktoritöö põhieesmärk on tuvastada eesti tajuadjektiivide süstemaatilise polü-
seemia mallid, mis võimaldaks selgitada adjektiivisemantika seaduspärasid ja 
looks leksikograafidele teoreetilise aluse, mille põhjal oleks võimalik ühtlustada 
adjektiivi polüseemia esitust sõnaraamatus. Töö tegeleb ka adjektiivi kui sõnaliiki 
iseloomustavate parameetrite kaardistamisega korpuses. Väitekirja rakenduslik 
eesmärk on muuta sõnastikutööd hõlpsamaks ja süsteemsemaks ning aidata kaasa 
adjektiivi täpsemale semantilisele ja sõnaliigilisele esitusele leksikograafias. 
Rakenduslik väljund on analüüsis selgunud semantiliste tüüpide ja süstemaatilise 
polüseemia mallide lisamine Eesti Keele Instituudi sõnastikusüsteemi Ekilex 
(vt Tavast jt 2018, Langemets jt 2021), et neid oleks võimalik kasutada EKI 
ühendsõnastiku (Langemets jt 2022) koostamisel leksikograafiliste abivahen-
ditena. Detailsemalt on töö uurimisküsimused järgmised (sulgudes esitan iga 
uurimisküsimuse järel publikatsiooni(d), kus vastavat teemat käsitlen):  
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1. Millised on 100 sagedasema adjektiivi alusel põhilised eesti adjektiivide 
semantilised tüübid, mida saaks kasutada tähenduste märgendamisel? (P1) 

2. Millised on värvi-, temperatuuri- ja kompimisrühma morfoloogilise struktuuri, 
sagedusandmete ja polüseemia seosed? (P2, P3, P4) 

3. Kui rikkalikult on eesti keeles adjektiividega kaetud värvi-, temperatuuri- ja 
kompimisvaldkond? (P2, P3, P4) 

4. Millised on semantiliste tüüpide abil korpuspõhiselt leitud värvi-, tem-
peratuuri- ja kompimisrühma süstemaatilise polüseemia mallid? (P2, P3, P4) 

5. Kuidas on polüseemiamallid leksikograafiliselt esitatud? (P2, P3, P4) 

6. Millised on tajuadjektiivide tähenduse ülekande eelisvaldkonnad? (P2, P3, P4) 

7. Milliste parameetrite abil oleks võimalik (prototüüpsele adjektiivile omistata-
vate tunnuste põhjal) adjektiive korpuses teistest sõnaliikidest eristada? (P5) 

 
 

1.2 Väitekirja ülesehitus ja publikatsioonide tutvustus 

Väitekiri koosneb raamosast ja viiest publikatsioonist (2014–2022). Raamosa esi-
meses peatükis annan ülevaate töö eesmärkidest. Raamosa teises, teoreetilise 
tausta peatükis tutvustan distributiivse semantika teooriat, süstemaatilise polü-
seemia käsitlust ja polüseemia esitust leksikograafias. Annan ülevaate ka taju-
sõnade eripärast ja liigitusest ning toon välja eesti adjektiiviklassiga seonduvad 
sõnaliigiprobleemid. Kolmandas, meetodi peatükis tutvustan semantilisi tüüpe 
analüüsivahendina, Sketch Engine´i tööriistu korpuskonteksti uurimisel ja peatun 
meetodi piirangutel. Neljandas osas “Allikad ja materjal” kirjeldan uurimusega 
seotud korpuseid, sõnastikke ja rühmade komplekteerimist. Viies osa annab üle-
vaate töös uuritud rühmade morfoloogilisest struktuurist, sagedusandmetest ja 
polüseemsusest. Kuuendas osas käsitlen kokkuvõtlikult tajuadjektiivide polü-
seemiamalle. 

Artiklis “Adjektiivide polüseemia korpuses ja sõnaraamatus” (P1) uurin eesti 
adjektiivide polüseemiat koondkorpuse 100 sagedama adjektiivi näitel. Artikli 
esimeses pooles vaatlen valimi jagunemist polüseemia seisukohast ja selleks, et 
selgitada polüseemia ja struktuuri suhteid, analüüsin adjektiivide morfoloogilise 
struktuuri varieerumist. Teises pooles keskendun semantilistele tüüpidele, mille 
abil saaks polüseemsete adjektiivide tähendusnihkeid paremini kirjeldada. Tutvus-
tan semantiliste tüüpide rakendusvõimalusi sõnaraamatute koostamisel ja pakun 
välja eesti adjektiivi peamised semantilised tüübid. Artiklis P1 esitatud semanti-
liste tüüpide loetelu ei ole ammendav, edasise analüüsi käigus tüübid täpsustusid. 

Väitekirja teine artikkel “Systematic Polysemy of Estonian Colour Adjectives” 
(P2) käsitleb värviadjektiivide süstemaatilist polüseemiat. Artikli kaasautor on 
Margit Langemets. Uurime 463 värvisõna polüseemiat ja morfoloogilist struk-
tuuri. Arvutame välja valimi juursõnade, tuletiste ja liitsõnade polüseemia indeksi, 
st keskmise tähenduste arvu sõna kohta. Süstemaatilise polüseemia mustrite 



12 

kaardistamisel kasutame eelmises artiklis välja töötatud adjektiivi semantilisi 
tüüpe. Värvisõnade rühmas tuvastame üheksa polüseemiamalli. Uurime korpus-
materjali põhjal mallide esilduvust ja arutame nende esituse üle “Eesti naaber-
sõnade sõnastikus” (2019). Olen panustanud artikli kõigi osade kirjutamisse. 

Artiklis “Eesti temperatuuriadjektiivide polüseemiamallid” (P3) annan üle-
vaate eesti temperatuuriadjektiivide rühmast ja selgitan seaduspärasusi sõnade 
semantilises struktuuris. Eraldi pööran tähelepanu eesti põhitemperatuurisõnadele 
(Sutrop 2004) ja nendega korpuses (distributiivse tesauruse suhetes) seonduvate 
sõnade hinnangulisusele. Analüüsi tulemusena tuleb esile 10 polüseemiamalli. 
Artiklis arutlen levinumate polüseemiamallide võimaliku motivatsiooni üle. Peatun 
pikemalt temperatuuritähenduste vaheldustel psühholoogiliste omadustega ja teiste 
tajuvaldkondadega. Tajudega seotud polüseemiamallide juures kõrvutan enda 
tulemusi Åke Vibergi (1983) tajuhierarhia teooriaga. Kirjeldan ka polüseemia-
mallide leksikograafilist esitust ja toon näiteid esituste variatsioonist. 

Neljanda artikli “Eesti kompimisadjektiivide polüseemiamallid” (P4) eesmärk 
on selgitada seaduspärasusi eesti kompimisadjektiivide semantilises struktuuris 
ja tuvastada korpuse põhjal valimi süstemaatilise polüseemia mallid. Käsitlen 
kompimisega seotud polüseemiamallide motivatsiooni kognitiivsete teooriate 
taustal. Kuna tegemist on kompimisadjektiivide rühma esmakordse käsitlusega 
eesti keeles, arutlen põhjalikumalt rühma piiritlemise raskuste üle ja annan vali-
mist üksikasjaliku ülevaate. Kirjeldan põhilisi maailmaga suhestumise taktiilseid 
dimensioone, mis valimis esile tulid, ja arutlen valdkonna sagedamate sõnade üle. 
Lisaks uurin ühendsõnastikust kompimisadjektiivide polüseemiamallide esitust 
ning vaatlen mallide leksikograafilist esitusviisi. 

Viies artikkel “Kuidas ära tunda adjektiivi? Korpuskäitumise mustrite analüüs” 
(P5) on kirjutatud koos Ene Vainiku, Geda Paulseni ja Ahti Lohuga. Artiklis 
uurime adjektiivi morfosüntaktilisi tunnuseid ja selgitame, kuivõrd on prototüüp-
sele adjektiivile omistatavad tunnused (nt ühildumine, võrrete moodustamine) 
adjektiiviklassile eriomased. Testime prototüüpse adjektiivi tunnuseid korpuse-
andmestikus kuue parameetriga. Vaatluse all on 12 sõnarühma, millest igaühte 
kuulub 10 sõna. Sõnavalikul arvestame adjektiiviklassi piiripealseid juhtumeid ja 
leksikograafilisi kitsaskohti. Olen kavandanud eksperimendi, tegelenud para-
meetrite väljatöötamisega, valinud testrühmad, läbi viinud koondanalüüsi ja 
kõrvalekaldeanalüüsi. Artiklis olen kirjutanud “Testsõnade valiku”, “Para-
meetrite”, “Koondanalüüsi” ja “Kõrvalekaldeanalüüsi” peatükid ning koostöös 
teiste autoritega “Kokkuvõtte ja arutluse” osa. 
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2. TAUST JA TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 

Teises peatükis tutvustan uurimuste teoreetilist tausta: distributiivset semantikat 
ja süstemaatilise polüseemia käsitlusi. Arutlen ka polüseemia esituse üle leksiko-
graafias. Alapeatükis „Tajusõnad“ teen lühikese ülevaate tajusõnade käsitlusest 
kognitiivses lingvistikas. Kuna nii värvi-, temperatuuri- kui ka kompimis-
adjektiivid kuuluvad tajusõnavara hulka, siis sobib uurimuse tulemusi kõrvutada 
ka kognitiivsete teooriatega. Alapeatükis „Adjektiivi määratlemine“ tutvustan, 
kuidas olen uurimustes adjektiiviklassi piiritlenud. 
 
 

2.1 Distributiivne semantika 

Üks doktoritöö lähtealus on distributiivse semantika hüpotees, mille järgi kalduvad 
kaks sõna, mis esinevad sarnases kontekstis, väljendama sarnast tähendust (Harris 
1954). Zellig Harris (1954: 155–156) kirjeldab tähendust distributsiooni funkt-
sioonina: kui me leiame, et sõnad A ja B on tähenduselt kaugemad kui sõnad A 
ja C, siis sageli selgub, et ka A ja B distributsioonid on omavahel erinevamad kui 
sõnadel A ja C, seega tähenduse erinevus korreleerub distributsiooni erinevusega. 

John Rupert Firth (1957:11) arendas edasi ideed, mis käsitleb tähendust funkt-
sioonina kontekstis ning sõnastas distributiivse semantika hüpoteesi ühe levinuma 
definitsiooni: sõna iseloomustavad tema kaasteelised2 (a word is characterized 
by the company it keeps). Firthi tööd semantika ja kollokatsioonide vallas mõju-
tasid nii süsteemfunktsionaalset lingvistikat kui ka korpuslingvistika arengut 
(Halliday, Yallop 2007: 61). Teooria, mis näeb tähendust kui kasutust ja konteksti, 
on korpuslingvistika ajastul saanud uue mõõtme ja uued võimalused. Korpus 
võimaldab uurida loomulikku keelekasutust ja pakub uurijale mahukaimat keele-
andmestikku. Siinses doktoritöös on kasutusel tänapäevased korpustööriistad, mis 
võimaldavad suure tekstikorpuse põhjal ülevaatlikult uurida kontekstis sündivat 
tähendust. 

Distributiivse semantika hüpoteesist on välja kasvanud statistiline semantika. 
Mudelite toel mõõdetakse tähenduste sarnasust nii, et distributiivne info teisen-
datakse vektoritesse, mille sarnasuse põhjal tehakse järeldusi tähenduse sarnasuse 
kohta (Burghard 1992). Vektorruumi mudelid esitavad sõnatähendusi ruumiliselt, 
tähenduselt sarnased sõnad asuvad üksteisele lähemal (Sahlgren 2006: 17–24). 
Gemma Boleda ja kolleegid (2012) on teinud katse määratleda distributiivse ja 
morfoloogilise info põhjal automaatselt katalaani polüseemsete adjektiivide 
semantilisi klasse. Eestis uurib adjektiivide polüseemiat distributiivse semantika 
mudelite abil Aimi Pikksaar3 (doktoriõpingute raames) ning sõna- ja tähendus-
vektoritega on eesti ühendverbe uurinud oma doktoritöös Eleri Aedmaa (2019). 

                                                                          
2  autori tõlge 
3  https://www.etis.ee/CV/Aimi_Pikksaar 
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Siiski on statistiliste mudelite eristusvõime praegu veel piiratud: on tehtud 
katseid, kus eristatakse kahte tähendust (Heylen jt 2015, Hilpert ja Saavedra 
2020, Pikksaar 2022), kuid ulatuslikuma polüseemia analüüsiks usaldusväärset 
mudelit ega automaatlahendust ei ole. Siinse töö eesmärk on uurida tajuadjek-
tiivide (süstemaatilist) polüseemiat detailsemalt kui kahe tähenduse ulatuses ning 
seetõttu kasutan küll automaatseid abivahendeid korpuskontekstist parema üle-
vaate saamiseks (Sketch Engine’i sõnavisand, tesauruse ja sõnaloendi funktsioo-
nid), ent konteksti tähendustesse paigutamisel ja nende tähenduste märgenda-
misel tuginen eelkõige siiski iseenda kui emakeelse kõneleja keeletajule. 

 
 

2.2 Süstemaatiline polüseemia 

Polüseemia probleemiga puutuvad kokku nii leksikograafid kui ka loomulikku 
keelt analüüsivad programmid. Kuigi sõnatähendust võib käsitleda erineval viisil 
(Trier 1931, Cruse 1986, Katz 1987, Goddard 2012 jt) või vaielda, kas see üldse 
eksisteerib (Hanks 2017), siis praktikud peavad igal juhul vastu võtma otsuse, 
kuidas sõna tähendusstruktuuri jagada ja kui mitme tähendusena seda esitada. 
Leksikograaf ja korpuslingvist Adam Kilgariff toob oma doktoritöös “Polüseemia” 
(orig Polysemy) (1995: 125) välja, et polüseemia võib esmasel kohtumisel 
meenutada mitmeid teisi keelenähtusi: homonüümiat, ellipsit, metafoori; süntak-
tilist variatsiooni või kollokatsiooni. Küsimusele “mida tähendab, kui sõnal on 
mitu tähendust?” saab vaadata kõigi nende nurkade alt.  

Jurij Apresjani (1974) määratlusel saab polüseemiast rääkida siis, kui sõna 
kaks või enam tähendust on omavahel seotud – sealjuures ei pea aga olema ühis-
osa polüseemse sõna kõigi tähenduste vahel, vaid piisab, kui iga tähendus on seo-
tud vähemalt ühega teistest tähendustest. Selles küsimuses, kas sõna üks tähendus 
on tema teise tähendusega seotud, ei pruugi uurijad (ega leksikograafid) aga alati 
sugugi üksmeelsed olla. Leksikograafid puutuvad traditsiooniliselt kokku ka 
polüseemia ja homonüümia eristusega, mis samuti nõuab tähenduste seotuse üle 
arutamist. Kui polüseemia puhul peaks iga tähendus vähemalt ühe teise sama 
sõna tähendusega seotud olema, siis homonüümia puhul langeb kokku eri sõnade 
vorm (kirjapildis või häälduses), nii et mitu tähendust esineb ühe, juhuslikult 
kokkulangevaks peetava vormi sees (Langemets 2010: 26). Ühest mõõdikut aga 
tähenduse seotuse üle otsustamiseks ei ole. Langemets (2010: 28–30) toob 
mitmeid näiteid Eesti leksikograafiast, kus varasemalt homonüümidena esitatud 
sõnad (nt taaler kui ’münt’ või kui ’maa hindamise ühik’, kann kui ’lelu’ või kui 
’lill’, talent kui ’vaimuanne’ või kui ’massiühik’) on hiljem kokku toodud polü-
seemse sõna tähendusteks. Ka Apresjan möönab (1974:13), et polüseemia ja homo-
nüümia on suhtelised mõisted ja leiab ainult, et vähese ühisosaga tähendused on 
vähem homonüümsed kui need, millel igasugune ühisosa puudub. 

Süstemaatilise ehk regulaarse polüseemia selgitamisel juhindun doktoritöös 
Apresjani käsitlusest (1974), mille kohaselt on sõna A polüseemia keeles regu-
laarne, kui keeles on vähemalt veel üks sõna B, mille tähendusi bi ja bj eristatakse 
üksteisest täpselt samal viisil nagu sõna A tähendusi ai ja aj ning kui ai ja bi ega aj 
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ja bj ei ole omavahel sünonüümid. Niisiis peab vähemalt kahe polüseemse sõna 
vähemalt kahe tähenduse vahel esinema sarnane tähendusstruktuur, et tähenduste-
vahelist suhet saaks määrata süstemaatiliseks polüseemiaks. Apresjan kasutab küll 
mõistet regulaarne polüseemia, ent siinses doktoritöös olen Langemetsa (2010) 
eeskujul valinud süstemaatilise polüseemia nimetuse. Neid kahte mõistet on 
teaduskirjanduses kasutatud sünonüümselt. James Pustejovskyl (1995) on sama 
nähtust kirjeldades kasutusel ka mõiste “loogiline polüseemia”. 

Regulaarset polüseemiat juhivad Apresjani (1974) järgi protsessid, mis on 
produktiivsed, korrapärased ja ennustatavad – sarnaselt protsessidele, mis juhivad 
sõnaloomet. Ta näebki polüseemiat semantilise derivatsioonina. Apresjan toob 
ühe sellise protsessina välja metonüümse tähendusülekande (nt foot ’jalg’ –> foot 
of the mountain ’mäejalam’), mida ta peab oma olemuselt regulaarsemaks kui 
metafoorset tähendusülekannet. Traugot ja Dasher (2002: 280) leiavad, et kuna 
keelekasutajatel on tendents kategoriseerida, kerkivad uued polüseemiad juba 
olemasolevatele kontseptuaalsetele struktuuridele. 

Eesti nimisõnapolüseemias esineb Langemetsa doktoritöö (2010) põhjal 
metonüümset polüseemiat oluliselt rohkem kui metafoorset polüseemiat. Kui 
metafoorseks polüseemiaks määratleti analüüsis 100 tähendusülekande paari, siis 
metonüümseks liigitus 380 juhtumit ehk ligi neli korda rohkem (Langemets 2010: 
217). Anastasiya Lopukhina viis koos kolleegidega läbi eksperimendi (2018), kus 
osalejatel paluti polüseemseid sõnu (nii nende otseseid, metafoorseid kui ka 
metonüümseid tähendusi) sisaldavaid fraase grupeerida nii, et samad tähendused 
oleksid samas rühmas. Tulemuste põhjal järeldasid uurijad, et tähenduste talleta-
mise viis mentaalses leksikonis erineb sõnaliigiti: nimisõnade ja verbide puhul 
talletatakse otseseid ja metonüümseid tähendusi mentaalses leksikonis koos ning 
metafoorseid tähendusi neist eraldi. Adjektiivide puhul aga kattusid metonüümsed 
tähendused suurel määral nii otseste kui metafoorsete tähendustega. Siinse 
doktoritöö artiklites metafoorseid ja metonüümseid tähendusvaheldusi arvuliselt 
ei loetleta, kuid teen järelduste peatükis tähelepanekuid tajuadjektiivi tähendus-
ülekande eelismehhanismide kohta. 

Leksikograafialähedaselt on uurinud polüseemiat James Pustejovsky, kes nime-
tab loogiliseks polüseemiaks (sünonüümne süstemaatilise polüseemiaga) sellist 
komplementaarset mitmetähenduslikkust, kus ei toimu leksikaalse kategooria 
muutust ja sõna mitmel tähendusel on osaliselt kattuv, teineteisest sõltuv, ühine 
tähendus (1995: 28). Seega leian, et kuna süstemaatiline polüseemia on mono-
seemiale lähemal kui mittesüstemaatiline polüseemia (vt ka nt Langemets 2009: 
29), ei toimiks ilmselt distributiivse semantika automaatanalüüsi mudelid selle 
puhul hästi. Mida erinevamad on tähenduste kasutuskontekstid, seda paremini 
suudavad distributiivsed mudelid neid eristada. Kuna süstemaatilise polüseemia 
puhul on tähendustel suurem ühisosa ja ka rohkem kattuvaid kontekste, järeldan, 
et (praegu veel) peaks analüüsima süstemaatilist polüseemiat mitteautomaatsete 
meetoditega. 
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2.3 Polüseemia leksikograafias 

Nii eesti kui inglise sõnastike ülevaated (Langemets 2010; Atkins, Rundell 2008) 
tõendavad, et enamik keeles leiduvaid sõnu on ühetähenduslikud. Nende tähen-
duste selgitamine ja esitus sõnastikes peaks olema seega kergem ülesanne, kuna 
leksikograaf ei pea pead murdma mitmetähenduslikkuse üle. Mida lähemale 
jõuame aga sageli kasutusel olevatele sõnadele, seda polüseemsemaks muutuvad 
sõnad (vt nt P1, P2). Kui võrrelda omavahel eesti keele suurt seletavat sõna-
raamatut (=EKSS), millel on ligikaudu 140 000 märksõna, ja eesti põhisõnavara 
sõnastikku, mis sisaldab ligikaudu 5000 sagedasemat sõna, leiabki polüseemseid 
sõnu erineval määral. EKSSi 1. trüki 137 767 märksõnast on polüseemne ligi-
kaudu iga kümnes sõna (kõigist märksõnadest on enam kui ühe põhitähendusega 
sõnu kokku 14 432 (10,5%)) (Langemets 2010: 254). Põhisõnavara sõnastiku 
(=PSV) 5392 märksõnast on polüseemsena esitatud 1296 sõna ehk ligi neljandik 
(24%) märksõnadest4. Kui arvestada juurde, et PSV on oma tähenduste esituses 
ka oluliselt lakoonilisem kui EKSS (PSV sihtrühm on keeleõppijad ja valitud on 
ainult tähendused, mis korpuses sageli esile tulevad (vt lähemalt Kallas, Tuulik 
2011)), siis oleks võrdselt põhjaliku tähenduste esituse korral polüseemsuse erine-
vus ilmselt veelgi suurem. Kuna keele põhisõnavara kipub olema polüseemne, 
peavad leksikograafid oma töös neid sagedaid ja polüseemseid sõnu analüüsima 
ja kirjeldama. Et saada ülevaade adjektiivide süstemaatilise polüseemia võima-
likust leksikograafilisest esitusest, uurin artiklites korpuse kõrval ka polüseemia-
mallide esitust sõnastikus. 

Paratamatult jäävad sõna semantilist analüüsi mõjutama uurija subjektiivsed 
otsused. Geart van der Meer (2006: 604) on öelnud „Pärast sajandeid praktilist 
leksikograafiat, ei ole ikka veel üksmeelt selles, kuidas jagada leksikaalse üksuse 
semantilist ruumi“. Ei ole üksmeelt uurijate vahel, mida sõnatähendused endast 
kujutavad; ei selles, kui laiad või kitsad need olema peaks; ega lõplikke juhiseid, 
kuidas teha kindlaks, kus üks tähendus lõppeb ja teine algab (Kilgarriff 2006: 29). 
Kilgarriff (1995) võtab kokku, et sõnastikutähendusena väljatoomisel lähtutakse 
sageli sellest, kas tähendus on piisavalt sage ja ebapiisavalt ennustatav. Kuid ka 
see määratlus jätab kõvasti tõlgendamisruumi. Käesolev töö on välja kasvanud 
leksikograafilistest küsimustest ja soovist tabada süsteemi eesti adjektiivipolü-
seemias, töö ei pretendeeri edasi arendama kognitiivse ja funktsionalistliku keele-
teaduse polüseemiateooriaid. 

Korpus võimaldab vaadelda loomulikku keelt kasutuses, uurida korraga suurt 
hulka suhtlussündmusi. Leksikaalsemantik Alan Cruse (1986: 53) kinnitab, et 
leksikaalsel üksusel võib olla erinev tähendus igas konkreetses erinevas kontekstis, 
milles ta esineb. Siiski on sõnastike töö olnud tähenduste esitusel üldistada. 
Leksikograafilises traditsioonis (Atkins ja Rundell 2008: 272–273) tuletavad 
leksikograafid lõpmatust arvust sõna üksikkasutustest lõpliku valiku leksiko-
graafilisi seisukohti (lexicographic utterance), mis seletavad, kuidas see sõna 
panustab kõigi nende üksiksündmuste tähendusse. 
                                                                          
4   Allikas on PSV andmebaas Eelexi sõnastikubaasis: https://eelex.eki.ee/ 
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Sõnastikud esitavad polüseemset sõna enamasti nummerdatud tähenduste 
reana, kusjuures tähendused on esitatud põhitähenduste ja alltähendustena (nt 
EKI ühendsõnastik) või üksikult eraldiseisvate tähenduste loendina (nt PSV). 
Korpuslingvist ja leksikograaf Patrick Hanks leiab aga (2000: 205), et nummer-
datud definitsioonide read sõnastikes aitavad kaasa sellele, et tekib moonutatud 
pilt tegelikult keelekasutuses toimuvast. Eesti tajuverbide polüseemia uurija 
Mariann Proos (2021: 14–15) on hästi kokku võtnud kognitiivse keeleteaduse 
seisukoha, mille kohaselt ei ole keelekasutajate peas eraldiseisvaid leksikaalseid 
kirjeid, millest igaüks esindab ainult ühte tähendust, vaid polüseemia on keeruline 
struktuur kohati kattuvaid ja ebamääraste piiridega kategooriaid. Seega tasub 
ettevaatusega suhtuda ka siinse töö tulemustesse. Tuleb silmas pidada, et analüüsi-
üksused on siiski abstraktsioonid. Ma ei väida, et alati on tegemist on kindla-
piiriliste kognitiivselt eraldiseisvate tähendustega. Uurin rühmade semantikat 
pigem ülevaatlikult, lootusega anda aimu süsteemist, mis võib just nende semanti-
liste rühmade puhul polüseemiat kujundada ning eesmärgiga pakkuda polüseemia-
mallide kujul tuge leksikograafidele, kes peavad sõnatähendusi eristades igal 
juhul otsuseid vastu võtma. 
 
 

2.4 Tajusõnad 

Doktoritöö artiklites on vaatluse all värvi-, temperatuuri- ja kompimisadjektiivid. 
Kogu doktoritöö valim on seotud tajudega ning seetõttu sobib tulemusi kõrvutada 
ka kognitiivsete teooriate ja neurouuringutega. Kognitiivne lingvistika näeb keelt 
kui fundamentaalselt kognitiivsetele protsessidele tuginevat nähtust (Langacker 
1987, Johnson 1987, Lakoff ja Johnson 1980) ning kognitiivsete protsesside alla 
kuuluvad nii nägemismeel kui ka kompimise eest vastutav somatosensoorne meel. 

Traditsiooniline mudel, mida tutvustas antiikaja filosoof Aristoteles, jaotab 
tajud viieks meeleks: nägemine, kuulmine, kompimine, maitsmine ja haistmine 
(nt Sorabji 1971). Mudeli järgi on iga meel seotud konkreetse meeleelundiga: 
silmad nägemisega, kõrvad kuulmisega, nahk kompimisega, keel maitsmisega ja 
nina haistmisega (nt de Vignemont ja Massini 2015). Siiski pole traditsiooniline 
mudel ainus võimalik jaotusviis. Inglise keele tajusõnade uurija Bodo Winter 
nimetab viie meele mudelit „kasulikuks fiktsiooniks“ – tohutuks üldistuseks, ent 
adekvaatseks alguspunktiks keele ja tajude uurimisel (2019: 11–16). Probleemi-
dena toob Winter (2019: 11–16) välja näiteks küsimuse, millise meele alla paigu-
tada valu (mida töötlevad kompimisest erinevad ajustruktuurid) ja kuhu liigitub 
Jacobsoni organ, mis vastutab feromoonide taju eest. Probleemidele vaatamata 
leiab Winter, et tänapäeva lääne ühiskonnas on viie meele mudel kultuuriliselt 
dominantseim ning võimaldab saada olulisi tulemusi ja teha tajusõnavara kohta 
üldistusi, isegi kui tegemist on tahtliku abstraktsiooniga (2019: 235–247). 

Winter (2019: 79–97) pakub välja seisukoha, et lingvistilised kategooriad nagu 
„maitsesõnad“ või „kompimissõnad“ joonistuvad välja ainult siis, kui keele-
kõnelejad, kaasa arvatud lingvistid, räägivad keelest metalingvistilisel moel ning 
et tõeline keelekasutus ei pruugi olla struktureeritud selliste kategooriate ümber. 
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Kuna ka minu töö käsitleb selliseid kategooriaid, siis toon vastuargumendiks aju-
uuringud, mis on proovinud kaardistada, kuidas keelelist-semantilist informat-
siooni ajus töödeldakse (Huth 2016, Damasio 1996, Lerner jt 2011). Huth ja 
kolleegid (2016) kasutasid sisendina jutustusi ja märgendasid sisendsõnu vald-
kondade kaupa (visuaalne, taktiilne, numeraalne, lokatsiooniline, temporaalne 
jne). Tulemused näitasid, et semantilise informatsiooniga tegelevad ajukoore eri-
nevad laiad piirkonnad, ent iga laiem piirkond sisaldab kindlaid alasid, mis on 
seotud konkreetset tüüpi semantilise informatsiooniga, nt numbrid, asukohad, 
puudutusega seotud omadused jne. Need ajukoore-kaardid on erinevatel ini-
mestel (detailideni) sarnased ning annavad alust väita, et eri semantiliste vald-
kondade sõnade töötlemisega tegelevad erinevad ajupiirkonnad. 

Läbi keeleajaloo on välja pakutud erinevaid meelte hierarhiaid (nt Ullmann 
1945, Williams 1976, Viberg 1983), mis järjestavad meeli selle põhjal, kui sageli 
nende sõnavara kasutatakse selleks, et rääkida teistest meeltest. Hierarhia eel-
duseks on seisukoht, et hierarhias kõrgemal kohal olevad meeled on kaetud rikka-
likuma sõnavaraga. Doktoritöö artiklites kasutasin võrdlusalusena Vibergi (verbide 
põhjal) välja pakutud hierarhiat (1983): 

 
• NÄGEMINE>KUULMINE>KOMPIMINE>HAISTMINE/MAITSMINE 

 
Vibergi hierarhia põhjal on kõrgemad meeled nägemine ja kuulmine, kompimine 
paikneb keskel ja haistmine/maitsmine koos kõige alumisel astmel. Siiski võib 
keeltevahelise universaalse tajusõnade hierarhia olemasolus kahelda. 20 erineva 
keele kõnelejaid hõlmav uurimus (Majid jt 2018) leidis, et keeled erinevad selles, 
milliseid tajuvaldkondi nad rikkalikumalt kodeerivad ja leitud mustrid lubasid 
järeldada, et leksikaalne tähistus oli kultuuriliselt mõjutatud.  

Mitmed uurijad on täheldanud, et värvisõnavara ja kompimissõnavara ei ole 
keelte vahel universaalsed (vt nt värvisõnavara kohta Berlin ja Kay 1969, Kay jt 
2009, Gibson jt 2017, Wierzbicka 2008; kompimissõnavara kohta Majid jt 2018). 
Üks uuemaid uurimusi (Josserand jt 2021) vaatleb keeli, milles on olemas eraldi 
sõna sinise värvi tähistamiseks. Eksisteerib ka keeli, kus esineb värvikategooria 
(ing k grue), mis ühendab sinise ja rohelise ühe nimetaja alla. Uuriti 142 kogu-
konda ja leiti, et üks mõjur värvisõna väljakujunemisel on UV-kiirgusest tingitud 
muutused silma võrkkestal, mis mõjutavad sini-rohe värvitaju ja raskendavad 
nende värvide eristamist ning seetõttu on värvisõnavara vastavalt kohastunud. 
Keeltes esines eraldi sõna sinise tarbeks tõenäolisemalt ka siis, kui keelekogu-
kond paiknes seisva veekogu (nt järve) lähistel. Niisiis tuleb värvi-, ja ka muude 
tajusõnade variatsiooni lahti mõtestades arvestada nii kultuuriliste, bioloogiliste 
kui ka füüsilise keskkonnaga seotud teguritega. 

Tajusõnade uurimises on oluline asjaolu, et tajusõnu saab kasutada ka muudes 
domeenides peale nende põhilise domeeni, st teistes kontekstides kui sõna pea-
mine tajuvaldkond, nt kare hääl (põhiliselt kompimisega seotud adjektiiv väljen-
damas hääleomadust) (Winter 2019: 67). Selliseid väljendusi on peetud sünes-
teetilisteks metafoorideks (nt Strik Lievers 2016) või keeleliseks sünesteesiaks 
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(nt Whitney 1952). Sünesteesia (keeleteadusest väljaspool) on tajunähtus, mis-
puhul ühe meele stimuleerimine toob kaasa tahtmatud kogemused ka teises meele-
elundis (nt Cytowic 2002), näiteks tekitab helide kuulmine inimeses värviaistingu. 
Kognitiivses keeleteaduses defineerib Yu (2003: 20) sünesteetilist metafoori kui 
metafoori, mis katab mitut tajuvaldkonda. Winter (2019: 67–97) väidab aga, et 
sünesteetilised metafoorid pole ei tõeliselt sünesteetilised ega ka mitte meta-
foorid. Ta toob esile, et keeleväline sünesteesia on haruldane ja erk tajukogemus, 
kus vahelduvad modaalsused ei ole omavahel seotud, on idiosünkraatilised ja 
kogeja kontrolli alt väljas, samas kui sünteetilised metafoorid on üldlevinud, seotud 
meeled on korrelatsioonis keskkonnaga ja kogeja kontrolli all. Sünesteetiliste 
metafooride metafoorsuse vastuargumentideks toob Winter (2019: 95–97) kaks 
aspekti: esiteks pole põhjust eeldada sünesteetilist metafoori, kuna väljenduses 
kohtuvad tajud on tugevalt omavahel seotud (tajuassotsiatsioon) või siis pole 
põhjust eeldada sünesteetilist metafoori, kuna tajudevahelised kasutused järgivad 
lihtsalt nende sõnade hinnangulisi tähendusi (nt magus kui hea). Winteri järeldus 
ühtib Rakova (2003: 147) seisukohaga, et kõik sünesteetiliste adjektiivide tähen-
dused on nende otsesed (mitte metafoorsed) tähendused. Võtmata seisukohta 
tähenduste metafoorsuse osas, vaatleb siinne doktoritöö valitud tajuadjektiivide 
süsteemseid tähendusmalle ja selgitab välja põhilised valdkonnavaheldused. 

Eesti keeleteaduses on tajusõnu käsitlenud erinevad autorid. Eesti keele taju-
sõnade ülevaate andis Urmas Sutrop oma doktoritöös “Tajusõnavara eesti keeles: 
tüpoloogia, ajalugu ja kognitsioon” (1998). Tajuverbe on põhjalikult uurinud 
Mariann Proos (2019, 2020a, 2020b, 2021). Anu Kalda on uurinud doktoritöö 
teemana tajumetafooride tõlkimist (nt Kalda 2020, Kalda 2021). Keele, taju ja 
mõtlemise omavahelist mõju on analüüsinud Mari Uusküla (nt Uusküla 2018, 
Uusküla 2019, Uusküla ja Bimler 2020). Täpsemalt on Uusküla uurinud, kuidas 
nimetatakse ja kategoriseeritakse värve erinevates keeltes (Uusküla 2008, Uus-
küla 2011, Uusküla 2014 jt). Eesti tajusõnadest ongi kõige rikkalikumalt ilmunud 
värvisõnade uurimusi (vt Uusküla ja Sutrop 2011, Rätsep 2018, Oja 2001, eesti 
viipekeele kohta Hollmann 2010). Kuid käsitletud on ka lõhnasõnu (Zurbuchen 
2017, Sutrop 2001, Sünd 2020) ja maitsesõnu (Sutrop 1998, Vainik 2018). Taju-
sõnad on seotud ka emotsioonisõnavaraga, mida on eesti keele seisukohast uuri-
nud Ene Vainik oma doktoritöös (2004) ja hilisemates uurimustes (Vainik 2017, 
Vainik 2018 jt). Konkreetsemalt adjektiivide semantika ja isikuomaduste sõna-
varaga eesti keeles on tegelenud Heili Orav (2006). Siinne doktoritöö keskendub 
esimesena tajuadjektiivide polüseemiale ning käsitleb ka esimesena kompimis-
sõnade rühma. 
 
 

2.5 Adjektiivi määratlemine  

Adjektiivirühmade moodustamisel ja uurimisel on vajalik piiritleda adjektiivi kui 
sõnaklassi. Suur osa tajusõnadest on eesti keeles adjektiivid (nt eesti temperatuuri-
sõnade loetelukatses olid adjektiivid kõik üle nelja korra nimetatud temperatuuri-
sõnad (Sutrop 2004: 116). Sarnaselt soome keelele (Juvonen ja Nikunlassi 2015) 
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võivad paljud eesti temperatuurisõnad siiski esineda nii adjektiivi kui substantiivi 
rollis (külm jook vs külma kartma). Teoreetiliselt on substantiivne kasutus võimalik 
ka iga värvisõnaga (punane kleit, kannab punast), kuid siiski on korpuskasutust 
uurides sagedaim adjektiiv.  

Uus eesti keele grammatika (Metslang jt: ilmumas) jagab sõnad süntaktiliselt 
iseseisvateks sõnadeks ja mitteiseseisvateks ehk abisõnadeks, semantiliselt täis-
tähenduslikeks ja mittetäistähenduslikeks sõnadeks ning morfoloogiliselt muutu-
vateks ja muutumatuteks sõnadeks. Adjektiivid kuuluvad iseseisvate täistähen-
duslike sõnade hulka, väljendavad tüüpjuhul (asja) omadust, saavad lauses esi-
neda ühilduva täiendina ja öeldistäitena ning muutuvad käändes, arvus ja võrdlus-
astmes. 

Eesti adjektiivisüntaksi uurija Mati Erelt (2017) on välja toonud, et adjektiive, 
nagu teisigi sõnaliike, iseloomustavad teatud morfoloogilised, süntaktilised ja 
semantilised omadused, millele võib lisanduda pragmaatiline aspekt. Adjektiivi 
põhiline semantiline eesmärk on viidata omadusele. Sageli on adjektiivid seotud 
võrdluskategooriaga – neist on võimalik moodustada kesk- ja ülivõrret, ning 
adjektiividele on tüüpiline ka gradatsiooni väljendus määrsõnade abil (väga soe, 
ülimalt pehme).  

Morfoloogiauurija Ülle Viks (1977: 525) toob esile, et kuigi sõnaliiki ise-
loomustab mingi diferentsiaaltunnuste kimp, ei pea iga sõna puhul sugugi olema 
esindatud kõik vastava sõnaliigi diferentsiaaltunnused. Viksi käsitluses on sõna-
liik üldjuhul mittehomogeenne klass, mis koosneb mitmest natuke erinevast 
homogeensest rühmast. Samas ei moodustagi sõnaliigid alati teravate ja selgete 
piiridega klasse – leidub sõnu, mis jäävad kahe (või rohkemagi) sõnaliigi vahele. 
Nendel sõnadel on osa tunnuseid omased ühele sõnaliigile, osa teisele.  

Selline teoreetilises plaanis igati arusaadav üleminekuala võib aga osutuda 
probleemiks rakenduslingvistikas, nt korpusmärgendamises ja leksikograafias, kus 
iga sõna peab endale külge saama sõnaliigimärgendi. Samuti tuleb keelesüsteemi 
ebamäärasusega rinda pista keeleteaduslikes uurimustes, kus on vaja võtta seisu-
koht, millise sõna võib analüüsi kaasata kui konkreetse sõnaliigi esindaja. Kuna 
doktoritöö materjal pärineb nii korpusest kui ka sõnaraamatutest/andmebaasidest, 
siis olid vajalikud täpsemad piirid: mida ikkagi lugeda adjektiiviks ja kaasata 
uurimusse. 

Eesti keele sõnaliigi seisukohast ambivalentsete vormide uuring (Vainik, 
Paulsen ja Lohk 2020) näitas, et adjektiiviklassil esineb piiriala verbidega (nt 
mineviku ja oleviku partitsiibid avatud, armunud, tulev ning supiinid rääkimata, 
värvimata); nimisõnadega (nt vaimulik, rase, pull), pronoomenitega (nn pro-
adjektiivid nagu niisugune, samane, teistsugune) ja adverbidega (nt kiivas, 
krussis, purjus). Kõik need äärealad vajasid selgitamist ka 100 sagedasema adjek-
tiivi ning tajuadjektiivide piiritlemisel.  

Põhiliselt vajasid erilist tähelepanu partitsiibid ja käändumatud adjektiivid. 
Käändumatud omadussõnad valimis olid nt karva, -laadi, -võitu, -verd-osisega liit-
sõnad (morfoloogilise analüüsi kohta vt pt 5.2). Eriti palju esines käändumatuid 
adjektiive värvisõnade hulgas tänu -karva osisele (kullakarva, hiirekarva, ihu-
karva, kahvatuvõitu, meekarva, taevakarva, tulekarva jt), kuid neid leidus ka 
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temperatuurisõnade (jahedavõitu, kuumavõitu, külmavõitu, leigevõitu) ja kompimis-
sõnade rühmas (kõvavõitu). Käändumatud adjektiivid kaasasin uurimisse nende 
semantilisele ja süntaktilisele rollile tuginedes.  

Partitsiipe uurides võis korpuses täheldada adjektiivse kasutuse (st kui palju 
esines sõna korpuses adjektiivi rollis) erinevat määra – moodustus skaala. Skaala 
ühes otsas esines partitsiipe, mille puhul oli korpuses adjektiivne kasutus valdav 
(nt erinev), isegi sel määral, et verb oli peaaegu läbipaistmatu, nt adjektiiv palav 
(palama). Seejärel esines sõnu, millel leidus kasutust nii verbivormina kui adjek-
tiivselt (läinud, kehtiv, tulev, langenud). Kehtiva puhul on täheldatav ka leksiko-
graafilise esituse areng, kuna esimese uurimuse ajal (P1) see eraldi märksõnana 
seletavast sõnaraamatust puudus, kuid praeguseks (2022) on adjektiivina ühend-
sõnastikku kaasatud. Adjektiivide automaatsesse loenditesse korpuses sattus ka 
sõnu, mille puhul verbiline kasutus ületas adjektiivset (nt mõeldud, toimuv) ja välja 
tuli sorteerida ka selgeid verbivorme (asuv, kuuluv, pandud, osanud, hakanud). 

Rohkem kui ühes sõnaliigis esinevatest sõnadest oli valimis enim sõnu, millel 
leidus nii adjektiivset kui substantiivset kasutust. Neid esines igas uuritud rühmas: 
100 sagedasema adjektiivi hulgas nt kohalik, vana, noor, tuttav; värvide puhul 
teoreetiliselt kõik värvisõnad; temperatuurisõnade rühmas nt soe, külm, kuum ning 
kompimisadjektiividest nt kuiv, märg, karvane. Temperatuurisõnade substantivat-
siooni on uurinud Silvi Vare (2006), kes leidis, et kalduvus substantivatsiooniks 
näib olevat seotud omaduse intensiivsuse astmega ja tähenduse üldise iseloomuga. 
Soe ja külm kui kahe erineva temperatuuripooluse kaks kõige neutraalsemat esin-
dajat, on substantiveerunud kõige ulatuslikumalt, samas kui ebamäärasema sisuga 
liikmed leige ja jahe ei ole muutusele allunud. 

Nii adjektiivina kui ka substantiivina esinevatel sõnadel varieerus tähenduste 
(ja vastavate sõnaliikide) sagedus korpuses suurel määral, nt poliitilise kasutus 
substantiivselt poliitvangi tähenduses moodustab sõna poliitiline üldkasutusest 
oluliselt väiksema osa kui sõna haige substantiivne kasutus haige üldsagedusest. 
Pöörasin substantiivse tähendusega sõnadele analüüsis eraldi tähelepanu ja kaa-
sasin need ka süstemaatilise polüseemia mallidesse. 

EKI sõnaliigi-töörühma uurimused (nt Paulsen jt 2019, Paulsen jt 2020) anna-
vad ülevaate sõnaliikide rollist eesti leksikograafide töös. Leksikograafide uuringus 
(Paulsen, Vainik ja Tuulik 2019) toodi välja sõnaliigitusprobleeme kirjeldavaid 
näiteid, millest 26% moodustasid adjektiiviklassiga seotud sõnad. Erilise prob-
leemkohana rõhutati küsimust, kuidas teha kindlaks, kas verbi partitsiibil on juba 
piisavalt adjektiivset kasutust, et oleks õigustatud sõna lisamine sõnastikku/ 
andmebaasi ka adjektiivina. Sellest inspireeritult uurib doktoritöö viimane artikkel 
(P5), millised parameetrid võiksid korpuses aidata adjektiive teistest sõnaliikidest 
eristada, et leksikograafidel oleks tulevikus ebaselgete juhtumite puhul võimalik 
paremini hinnata sõna adjektiveerumise astet.  

Artiklis (P5) katsetatud parameetrid aitasid adjektiivirühmi piiritleda ka 
teistes doktoritöö uurimustes. Lähtusin parameetrite väljatöötamisel adjektiivile 
omastest tunnusjoontest, mis pärinevad nii teoreetilisest kirjandusest (Erelt 2017) 
kui ka praktilisest leksikograafilisest tööst. (Testitud parameetreid ja korpus-
uuringu tulemusi kirjeldan kokkuvõtvas osas.) Piiripealsete juhtumite puhul 
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kontrollisin 1. sõna kalduvust esineda lauses substantiivi atribuudi või predika-
tiivina, 2. sõna ühildumist järgneva substantiiviga, 3. võrdlusastmete võima-
likkust, 4. määrsõnalaiendite võimalikkust, 5. seda, kas sõna saab alustada lauset 
täiendi positsioonis substantiivi ees. Adjektiiviks määramisel arvestasin kõigis 
uurimustes nii semantilist aspekti – kas sõna viitab omadusele – kui ka süntaktilist 
aspekti – kas sõna esineb adjektiividele omastes süntaktilistes rollides (täiend, 
öeldistäide). 
 
  



23 

3. MEETOD JA ANALÜÜSI KÄIK 

Artiklites selgitan tajuadjektiivide semantikat ja polüseemiat korpuskonteksti ja 
semantiliste tüüpide abil. Korpuskonteksti uurin korpuspäringuprogrammiga 
Sketch Engine (Kilgarriff jt 2014), mis võimaldab vaadelda sõna kollokatsioone 
eri statistikute alusel, genereerida sõnavisandeid ja uurida sarnase kontekstiga 
sõnu tesauruse funktsiooniga. Kuna distributiivse semantika automaatsed mudelid 
pole ulatuslikuma polüseemia eristuses veel kuigi täpsed (vt pt 2.1), siis on siinse 
väitekirja uurimustes kasutusel kombineeritud meetod: kasutan visandeid ja 
tesaurust korpuskontekstist süsteemsema ülevaate saamiseks, kuid kasutus-
juhtude analüüsil ja tähendusteks koondamisel tuginen kvalitatiivsele analüüsile. 
Tähenduste abstraheerimisel ja polüseemiamallide väljaselgitamisel rakendan 
semantilisi tüüpe, mida töötasin samuti välja doktoritöö käigus. Tutvustan pea-
tükis põgusalt ka analüüsi käiku ja kombineeritud meetodi piiranguid. 
 
  

3.1 Semantilised tüübid 

Et tähendusi analüüsi tegemiseks formaliseerida, kasutasin semantilisi tüüpe. 
Semantilised tüübid on abstraktsed abivahendid sõnastikutöös ja korpusanalüüsis, 
mis võimaldavad tähendusi rühmitada ning polüseemia uurimisel paremini 
tuvastada süstemaatilisi tähendusvaheldusi. Nimisõna semantilised tüübid on 
näiteks TOIT, TAIM ja ESE (Langemets 2010: 307–318) ning adjektiivi semanti-
lised tüübid nt OMADUS_VÄRV, OMADUS_AEG, OMADUS_KOHT ja 
OMADUS_MÕÕDE (P1: 314). Uurimuses (P1) kasutasin eesti keele adjektiivi 
semantiliste tüüpide väljatöötamisel eeskujuna Dixoni (1982) seitset olulisemat 
adjektiivi semantilist tüüpi, leksikaalse andmebaasi SIMPLE koostamisel välja-
töötatud 18 tüüpi (Lenci jt 2000: 30–33) ning Hundsnurcheri ja Spletti (1982) 
uurimuse põhjal loodud GermaNeti 15 adjektiivi semantilist klassi. 

Adjektiivi semantilise tüübistiku aluseks on minu enda uurimused (eeskätt P1, 
aga ka P2 ja P3). Substantiivsete tähenduste märgendamisel on kasutusel Margit 
Langemetsa eesti nimisõna semantilised tüübid (2010). Langemets (2009) kasutab 
substantiivi polüseemia kodeerimisel 80 semantilist tüüpi (liigisuhet). Artiklis P1 
pakun välja 15 semantilist tüüpi spetsiaalselt eesti keele (polüseemsete) adjek-
tiivide kirjeldamiseks, hilisemastes uurimustes (P2, P3) tüübid lisanduvad ja 
täpsustuvad.  

Langemets (2009: 185) jõuab järeldusele, et kõikidesse semantilisesse tüüpi-
desse kuuluvad sõnad on valmis uusi tähendusi vastu võtma, määrav on üldine 
kasutuse laienemine ja sagedus. Ta märgib, et suhted olemasolevate ja võimalike 
tähenduste vahel kalduvad järgima samu reegleid, mis kehtivad olemasolevate 
tähenduste vahel. Semantiliste tüüpide kodeerimine sõnastikus või sõnakogus on 
samm leksikaalsemantilise info formaalsema esituse suunas, mis võimaldab 
kirjeldada polüseemiat semantilise tüübi süstemaatilise tähendusnihke kaudu (ja 
seostada baasis süstemaatilisi malle vastava sõnatähendusega). Süstemaatilist 
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polüseemiat silmas pidades on märgistatud tähendusi semantiliste tüüpidega nt 
hollandi keele sõnastikusüsteemis (Vliet 2007) ja inglise keele leksikaalses andme-
baasis CoreLex (Buitelaar 1998). Semantilisi tüüpe kasutatakse ka WordNeti 
tesauruses (nt Koeva jt 2018).  

 
 

3.2 Kollokatsioonid, sõnavisandid ja tesaurus 

Doktoritöö uurimustes kasutan korpuskontekstist kiirema ja süsteemsema üle-
vaate saamiseks Sketch Engine’i sõnavisandite funktsiooni. Sõnavisandite gram-
matika põhjal otsib programm statistika põhjal grammatilistes suhetes olevaid 
sõnapaare ja kolmikuid ning teeb uurija või leksikograafi jaoks sõna süntaktilisest 
ja kollokatiivsest käitumisest kompaktse kokkuvõtte (Kallas 2013: 26). Eesti 
keele sõnavisandite grammatika autor on Jelena Kallas (2013). Visandites esile 
toodud adjektiivikonstruktsioonide aluseks on olnud Mari Erelti (1979, 1986), 
Valter Tauli (1980), EKG (1993) ja Krista Kerge (2000) käsitlused (vt juurde 
Kallas 2013: 52–58). Kollokatsioonidena käsitlen (Kallas jt 2015 eeskujul) sisu-
sõnade tähenduslikke ja statistiliselt esilduvaid kombinatsioone teiste leksikaalsete 
ja grammatiliste üksustega. 

Adjektiivi sõnavisandis on võimalik vaadelda kollokatsioonipaare (nt sageduse 
või suhte tugevuse järjekorras): adjektiiv+substantiiv (mis on adjektiivi tähenduse 
selgitamisel üks olulisemaid suhteid), adverb+adjektiiv ning uuritavale adjektiivile 
eelnevaid ja järgnevaid adjektiive (joonis 1). Kaardistatud on nii omadussõnalised, 
nimisõnalised kui ka määrsõnalised kollokaadid. Esile on toodud ka adjektiiviga 
seotud rinnastus- ja võrdlustarindid (sinine nagu meri) ning täiendi ja öeldistäite 
funktsioonis esinemised (joonis 2).  
 

 
Joonis 1. Väljavõte sõna sinine sõnavisandist I 

 

 
Joonis 2. Väljavõte sõna sinine sõnavisandist II 



25 

Enim oli doktoritöö artiklites vaatluse all ühendkorpus 2019, mille sõnavisandite 
genereerimisel kasutab Sketch Engine sõnavisandite grammatika versiooni 1.8. 
(Uusim versioon on 2.0, mida rakendadakse ühendkorpuses 2021 (Koppel ja 
Kallas 2022)). Suhete otsingul on proovitud ette arvestada teatud morfoloogilise 
märgenduse vigadega ja versioon 1.8 kasutab vastavaid stoppsõnade loendeid (nt 
välistatakse adjektiivse kollokaadina lemmad andev, paiknev, viibiv jne, mis on 
korpuses adjektiivina märgendatud). Grammatika aluseks olevate regulaar-
avaldiste ja stoppsõnade täielike loenditega on võimalik tutvuda Sketch Engine’i 
programmis visandite funktsiooni aknas. 

Kollokatsioonide leidmiseks ja nende omavahelise tugevuse arvutamiseks 
kasutatavad korpuslingvistilised tööriistad erinevaid statistilise seose mõõdikuid. 
Sketch Engine’i programm võimaldab korpusest kollokatsioone otsida erinevate 
statistikute põhjal: t-skoor, MI-skoor (vastastikuse informatsiooni väärtus) (vt 
lähemalt Church ja Hanks 1990), MI3–skoor (vt Oakes 1998), log-tõepära funkt-
sioon (vt Dunning 1993), minimaalne tundlikkus (vt Pedersen 1998), Dice’i koe-
fitsient ja sellega seotud logDice statistik (Rychlý 2008) (eesti keeles vt välja 
toodud statistikute kohta Kallas 2013: 18–29). Sõnavisandite puhul kasutatakse 
sõnadevahelise seose tugevuse mõõtmiseks logDice’i üldist sõnavisandi skoori5. 
Seose tugevus võtab arvesse kollokatsiooni moodustavate sõnade sageduse kor-
puses, nt kena maja on nõrgem kollokatsioon, kuna nii kena kui maja võivad 
esineda koos paljude teiste sõnadega, ent kahekorruseline maja on tugevam 
kollokatsioon, kuna kahekorruseline esineb sageli koos majaga ja ei esine koos 
nii paljude teiste sõnadega. Sketch Engine’i kaasasutaja Pavel Rychlý (Rychlý 
2008) toob valitud logDice’i skoori eelisena välja, et kui selle aluseks olev Dice 
skoor annab küll häid kollokaadikandidaate, ent tema väärtusteks on väga väiksed 
arvud, siis logDice’i puhul on see probleem kõrvaldatud ja väärtused jäävad mõist-
likku vahemikku. Lisaks töötab valem hästi erineva suurusega korpuste peal. 

Kasutasin semantiliste rühmade komplekteerimisel ja sõnade semantika uuri-
misel abivahendina ka Sketch Engine’i tesauruse funktsiooni, mis genereerib 
sarnase korpuskontekstiga6 sõnade loendi. Statistika põhjal toob programm esile 
sõnu, millel on sarnane grammatiline ja kollokatiivne käitumine. Joonisel 3 on 
esitatud ühe värviadjektiivi (sinine), ühe temperatuuriadjektiivi (jäine) ja ühe 
kompimisadjektiivi (kare) tesaurusepilt ühendkorpus 2019 põhjal. Joonisel on 
sõna järel kirjas tema korpussagedus, sõnad on järjestatud aga seose tugevuse 
alusel, st et eespool on otsitud märksõnaga kõige sarnasemalt käituvad sõnad. 
(Adjektiivid on korpuses märgendatud neljal moel: adjektiivid (adjective positive), 
keskvõrdevormid (adjective comparative), ülivõrdevormid (adjective superlative) 
ja käändumatud adjektiivid (adjective indeclinable)). Jooniselt nähtub, et sageli 
satuvad sõna tesaurusesse semantiliselt lähedased sõnad, näiteks värvide puhul 
teised värvid. Rychlý ja Kilgarriff (2007) toovad välja, et tesauruse tulemused 

                                                                          
5  Valemiga saab tutvuda dokumendis Sketch Statistics, mis asub veebiaadressil: https:// 
www.sketchengine.eu/documentation/statistics-used-in-sketch-engine/ 
6  Sõnade sarnasusskoori täpset arvutust näeb dokumendist Sketch Statistics, mis asub veebi-
aadressil: https://www.sketchengine.eu/documentation/statistics-used-in-sketch-engine/ 
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paranevad korpuse suuruse kasvades. Suurema korpuse puhul on kindlam, et 
sarnased sõnad eristatakse mürast (sõnadest, mis lihtsalt juhtuvad jagama mõnda 
konteksti).  
 

 
Joonis 3. Sõnade sinine, jäine ja kare distributiivne tesaurus Sketch Engine’is 

 
 

3.3 Analüüsi käik 

Analüüsi eesmärk on kontrollida sõna sobivust konkreetse semantilise rühma 
adjektiivide hulka, tuletada sõna korpuskontekstist sõna tähendus(ed) ja abstra-
heerida tähendusi piisavalt, et erinevate sõnade tähendused või sama sõna eri-
nevad tähendused oleksid omavahel paremini võrreldavad. Kirjeldan lühidalt 
analüüsi samme: 
1. Otsida kandidaatsõnad (vt täpsemalt materjali kogumise peatükist), mille puhul 

võib eeldada, et sõnaga on võimalik väljendada (vähemalt ühte) omadust, mis 
osutab värvile, temperatuurile või kombitavale omadusele; 

2. vastava tähenduse esinemise kontroll sõna korpuskonteksti põhjal (sõnavisan-
ditest ja konkordantsidest) ja tähenduse märgendamine sobiva semantilise 
tüübiga (VÄRV, TEMP või PUUDUTUS); 

3. sõna võimaliku polüseemia selgitamine (põhiliselt sõnavisandite ja konkor-
dantside toel, vähemal määral ka distributiivse tesauruse abil); 4.1 kasutus-
juhtude analüüs: sarnaste kasutusjuhtude koondamine; 4.2 iga tähenduse 
puhul eriomaste joonte selgitamine, mis seovad koondatud kasutusjuhte ning 
eristavad seda konkreetset tähendust teistest;  

4. kõigi eristatud tähenduste semantiliste tüüpidega märgendamine. Nende tähen-
duste fikseerimine koos semantiliste tüüpide ja korpusnäidetega; 

5. reeglipärade otsimine sõnade tähendusstruktuuris; polüseemiamallide tuvasta-
mine ja kirjeldus. 
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Toon näite (joonis 4) temperatuuriadjektiivi leige kõige sagedamate A+S (adjek-
tiiv+substantiiv) korpuskollokatsioonide analüüsist ja semantiliste tüüpidega 
märgendamisest. Joonis näitab, kuidas lisasin kollokatsioonide põhjal semanti-
lised tüübid (vajadusel tutvusin lähemalt konkordantsidega). Koondasin kollokat-
sioonid tüüpide alla (TEMP=temperatuuriga seotud kasutus; PSÜHH= meeleolu, 
iseloomu ja vaimsete võimetega seotud kasutused). Fikseerisin sõnal leige 
tähendusvahelduse TEMP–PSÜHH. Kui mitme adjektiivi tähendusstruktuur 
väljendas sama tähendusvaheldust, moodustus polüseemiamall. 
 

 
Joonis 4. Adjektiivi leige kollokatsioonide analüüs 

 
 

3.4 Meetodi piirangud 

Töös kasutatav polüseemiauurimise meetod on praktilise kallakuga ja välja 
kasvanud leksikograafilise töö kogemusest. Põhiline piirang semantiliste tüüpide 
kasutamisel on tähenduste koondamise, semantilise rühmitamise ehk semanti-
listesse tüüpidesse jagamise erinevad võimalused. Artiklites kirjeldatu on üks 
võimalik viis sõnatähendusi analüüsida, mis ei välista teistsugust interpretat-
siooni. Näiteks soovi korral saaks ju semantilise tüübi OMADUS_TEMP jagada 
omakorda peenemaks: TEMP_SOE (millega saaks märgendada nt sõnu põrgu-
kuum, palav, unesoe) ja TEMP_KÜLM (nt kivikülm, jahe, jäine) või vastupidi – 
koondada semantilised tüübid HÄÄL, LÕHN ja MAITSE kokku tüübiks 
OMADUS_TAJU.  

Nagu teoreetiliste lähtepunktide peatükis (2.3) esile tõin, on igasugune tähen-
dus, mis üritab hõlmata rohkem kui üht konkreetset suhtlussündmust, abstrakt-
sioon. Semantilised tüübid on neid tähendusi omakorda koondavad abstraktsioo-
nid. Kui tulemus on nö abstraktsioonide abstraktsioon, võib tekkida küsimus, kui 
palju tuuma alles jääb, kui palju nihkub või läheb kaduma semantilist sisu. Kuid 
kuna siinse töö eesmärk on leida värvi-, temperatuuri ja kompimisadjektiivide 
rühmade polüseemia reeglipärasid, on praktiline just vastaval tasemel üldistus.  

Korpusest tähendust uurides ei saa infot suhtlussituatsiooni välise konteksti 
kohta ega suhtlejate emotsionaalse oleku kohta (see ei pruugi olla alati tekstist 
tajutav). Korpusest ei näe ka seda, mis täpselt toimub inimese meeles, nt võivad 
tähendused siiski olla suhtlejate jaoks erinevalt liigendatud, isegi kui korpus-
kontekst tundub sarnane. Toon näiteks sõna särk, mida võib mõista kui üldmõistet, 
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mille alla paigutuvad T-särk, triiksärk, alussärk jt või siis kui sama tasandi süno-
nüümi, mispuhul särk=T-särk, särk= triiksärk, särk=alussärk jne. 

Kuna uurisin sõnasemantikat korpuspäringusüsteemi abiga, siis tulid sõna-
visandites, nt adjektiiv+substantiiv kollokatsioonides, esile sõnad, mis on korpuses 
vastavate sõnaliikidega märgendatud. See tähendab, et sõnaliigimärgenduse eksi-
matus on ülimalt oluline usaldusväärsete visandite saamisel. Eesti ühendkorpuste 
märgendamiseks kasutatava morfoanalüsaatori täpsus on (vähemalt) 97% (Kaalep 
ja Vaino, 2001). Kuid Sketch Engine’i tarkvaraarendaja Miloš Jakubíček (2021) 
on selgitanud, et nt 97% täpsus sõnetasandil tähendab ainult 50%-list täpsust lause-
tasandil, nii et pooled korpuslaused sisaldavad vähemalt üht valesti märgendatud 
sõna. Pidasin kollokatsioonide uurimisel korpusmärgendust kriitiliselt silmas, et 
analüüsi oleks kaasatud soovitud sõnaliigiga sõnad. 
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4. ALLIKAD JA MATERJAL 

Neljas peatükk käsitleb doktoritöös kasutatud allikaid ja uurimismaterjali. Ala-
peatükis 4.1 tutvustan uurimuste aluseks olevaid tekstikorpuseid: Tartu Ülikooli 
koondkorpust ja Eesti ühendkorpuste sarja: 2013, 2017, 2019. Teises alapeatükis 
(4.2) selgitan, kuidas sõnastikumaterjal on doktoritöö uurimustesse kaasatud ja 
kirjeldan töö seisukohalt olulisemaid sõnastikke. Kolmandas alapeatükis (4.3) 
annan ülevaate tajuadjektiivide valimi komplekteerimisest ja eri rühmade mater-
jali kogumise erinevatest protseduuridest. 
 
 

4.1 Korpused 

Doktoritöö artiklid on valminud enam kui kaheksa aasta jooksul ja see on olnud 
eesti korpuslingvistikas murranguline aeg. Viimase kümnendi jooksul on eesti 
keelele loodud ühendkorpuste sari (vt täpsemalt Koppel ja Kallas 2022), mis 
võimaldab keelt uurida suurema tekstikogu põhjal kui kunagi varem, ja kanda on 
kinnitanud korpuspõhine sõnastikekoostamine (vt nt Kallas jt 2015, Langemets jt 
2018, Koppel 2020). Sellest tulenevalt on ka artiklite korpusanalüüsi alus ajas 
muutunud ja kasvanud. Olen kõigis doktoritöö uurimustes kasutanud artikli kirju-
tamise hetkel suurimat (ja värskeimat) saadaolevat eesti keele korpust. Kõik kasu-
tatud korpused on olnud kättesaadavad ja analüüsitavad Sketch Engine’i päringu-
süsteemis. 

Esimene doktoritöö artikkel (P1), mis tegeles semantiliste tüüpide väljatööta-
misega 100 sagedasema adjektiivi põhjal, kasutas aluseks Tartu Ülikooli koond-
korpust7. Koondkorpus oli ühendkorpuste sarja sünnini (aastal 2013) suurim 
eestikeelne korpus ja ka esimene, milles oli võimalik Sketch Engine’i kaudu 
päringuid teha. Eesti keele koondkorpus koosneb terviktekstidest, mille hulka 
kuuluvad ilukirjandusteosed 1990. aastast, ajakirjanduslikud tekstid aastatest 
1995–2008, 1,3 miljoni sõna ulatuses teadustekste, Eesti seadused ja Riigikogu 
stenogrammid ning ca 22 miljonit sõna uue meedia tekste. Korpuse koostajad 
(Muischnek jt 2011) toovad esile, et uue meedia korpus sisaldab omakorda nelja 
allkorpust: jututubade tekste, uudisgruppide tekste, foorumitekste ja kommen-
taaride tekste. 

Järgnevad doktoritöö artiklid ammutasid materjali eesti keele ühendkorpustest. 
Teine artikkel (P2), mis käsitles värvisõnade polüseemiat, tugines kollokatsiooni-
sõnastiku andmebaasi kaudu „Eesti keele ühendkorpus 2013“-le. Kolmas artikkel 
(P3 2020), mis uuris temperatuurisõnu, analüüsis „Eesti keele ühendkorpus 2017 
“ keelematerjali ning neljas (P4) ja viies artikkel (P5), mis uurisid vastavalt 
kompimisadjektiive ja adjektiivi määratlemist korpuses, kasutasid alusena „Eesti 
keele ühendkorpust 2019“. 

                                                                          
7  https://www.cl.ut.ee/korpused/segakorpus/index.php?lang=et 
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Nüüdseks on ühendkorpuste sarjas kokku neli versiooni: ühendkorpused 2013, 
2017, 2019 ja 2021. Koppel ja Kallas (2022) toovad välja, et 2013 a ühend-
korpuse lähtetekstid olid lausestatud, morfoloogiliselt analüüsitud ja automaatselt 
ühestatud OÜ Filosofti analüsaatori ESTMORF abil ning järgmiste versioonide 
märgendamiseks on kasutatud eesti keele töötlusprogrammi estNLTK teeke. 
Kogu korpuse sisu on klassifitseeritud žanridesse (blogid, foorumid, perioodika, 
veebikaubandus, entsüklopeedia, akadeemiline kirjutamine, kirjandus) ja teema-
desse (kokku 24 teemat, nt loomad, teadus, sport, religioon), mis võimaldab teha 
täpsemat keeleanalüüsi. Ühendkorpuste sari on valminud Eesti Keele Instituudi 
ja tarkvarafirma Lexical Computing Ltd. koostööna. 

Koppel ja Kallas (2022) toovad välja, et eesti keele ühendkorpus katab 
perioodi 1990ndatest kuni tänapäevani, mis tähendab, et tänapäeva eesti keelt on 
võimalik uurida umbes 30 aasta lõikes. Nad märgivad, et juba alates ühendkorpus 
2013-st moodustavad suurima korpuse osa veebikorpused. Kui 2013. aastal kogu-
tud veebikorpuse suurus oli umbkaudu 313 mln sõnet, mis moodustas 56% ühend-
korpus 2013 mahust; siis 2017. aasta korpuses oli veebitekste 763 mln sõnet, mis 
moodustas 80% ühendkorpus 2017 mahust; 2019. aastal 615 mln sõnet, moodus-
tades 87% ühendkorpus 2019 mahust; ning 2021. aastal 951 mln sõnet, mis moo-
dustab lausa 92% ühendkorpus 2021 mahust. Koondkorpus on siiski jäänud alati 
ühendkorpuste osaks. Kallas jt (2015) leiavad, et leksikograafi vaatevinklist täien-
davad koondkorpus ja veebikorpus teineteist hästi: esimene võimaldab analüüsida 
eelkõige kirjakeelt ja teine annab parema ülevaate just kõnekeelele lähedamast 
internetikeelest. 

Kristina Koppel tõdeb oma näitelausete korpuspõhist automaattuvastust käsit-
levas doktoritöös (2020: 68), et kuna ühendkorpus on suures osas just veebi-
korpus, sisaldab ta seetõttu veebikorpusele tüüpilisi probleeme, nagu näiteks 
masintõlkelisi ja automaatselt genereeritud tekste. Automaatse märgendamisega 
kaasnevad ka lemmatiseerimise, morfoloogilise analüüsi ja lausepiiride tuvasta-
misega seotud vead. 

Samas on korpuslingvist Adam Kilgarriff (2003) toonud veebi plussidena välja, 
et tegemist on äärmiselt suure keeleandmete allikaga, mis võimaldab seetõttu ka 
ulatuslikumaid uuringuid ning lisaks on veebi kasutamine ka tasuta ning koheselt 
võimalik. Suurem keeleandmestik võimaldab paremini leida infot ka harvemate 
sõnade kasutuse kohta. Ka ühendkorpuste kogumaht on iga versiooniga kasva-
nud. Kui ühendkorpus 2013 sisaldas u 563 miljonit sõna (Kallas jt 2015), siis 
ühendkorpus 20178 sisaldas juba 1,1 miljardit sõna ja ühendkorpus 20199 
1,5 miljardit sõna. 

Doktoritöö viimane uurimus (P5) erineb eelnevatest selle poolest, et korpus-
päringute tegemisel ei olnud kasutusel programm Sketch Engine, vaid ekstraheeri-
sime huvipakkuvaid parameetreid ühendkorpusest 2019 programmeerimiskeeles 

                                                                          
8  https://metashare.ut.ee/repository/browse/eesti-keele-uhendkorpus-2017/b616ceda30ce 
11e8a6e4005056b40024880158b577154c01bd3d3fcfc9b762b3/ 
9  https://metashare.ut.ee/repository/browse/estonian-national-corpus-2019/cd9633fab22e 
11eaa6e4fa163e9d4547b71a2df64d1f43f1ac26dbd8508ea951/ 
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Python kirjutatud loogiliste avaldiste abil ning eraldasime korpusest testsõna 
esinemisjuhud, mil konkreetne parameeter kehtis. Kuna artiklis katsetasime 
adjektiivsete joonte väljaselgitamist korpuses nii adjektiiviklassi kui ka muudesse 
sõnaliikidesse kuuluvate sõnade peal, siis pidi testsõna enda sõnaliik olema 
korpuspäringul alati määramata, vaba. 
 
 

4.2 Sõnastikud 

Sõnastikumaterjal on olnud doktoritöö uurimustesse kaasatud mitmel moel. 
Esiteks kasutasin abiks märksõnastikke/sõnastikubaase, et leida vaatlusalusesse 
semantilisse rühma kuuluvaid sõnu. Täielikult sõnastikubaasi-põhiselt on kokku 
pandud värvirühm, kuid ka temperatuurirühma ja kompimisadjektiivide koonda-
misel töötasin korpuse kõrval läbi sõnastikubaasi märksõnu. Teiseks uurisin 
korpuse kõrval sõnastikust polüseemiamallide esitust, et uurida, kas ja kuivõrd 
süstemaatiliselt on polüseemiamallid sõnaraamatus esitatud, kuna üks doktoritöö 
eesmärke on teha järeldusi polüseemiamallide leksikograafilise esituse kohta. 
Kolmandaks kasutasin uurimustes korpusnäidetele täienduseks sõnastiku definit-
sioonikatkeid ja näitelauseid tähenduste illustreerimisel. 

Uurimust alustades tuli otsustada, millist leksikograafilist allikat aluseks valida. 
Eesmärk oli valida tähenduste esituse uurimiseks suurim, ülevaatlikum ja usaldus-
väärseim eesti keele sõnastik. Eesti leksikograafias on esil nii normiv kui ka 
kirjeldav suund ja kaks vastavat peamist esindajat on õigekeelsussõnaraamat (ÕS) 
ja seletav sõnaraamat (vt nt Langemets 2008). Kuna õigekeelsussõnastike tradit-
sioonis on kombeks olnud anda tähendusi, kui üldse, siis piiratud mahus, osutus 
semantilise uurimuse puhul paremaks valikuks deskriptiivne suund. Doktoritöö 
alguse ajal oli Eesti keele suurim ja põhjalikema tähenduste esitusega sõnaraamat 
„Eesti keele seletav sõnaraamat“ (EKSS), mis ilmus kuues köites aastal 2009 ja 
sisaldas ligi 150 000 märksõna. Kuid EKSS-i tugevus – selle põhjalikkus ja 
ulatuslikkus – oli saavutatud 50-aastase töö tulemusena, mis teistpidi muutis ta 
doktoritöö võrdlusalusena siiski kaheldavaks. Doktoritöö lähenemine on sünk-
roonne ja tähendused on ajas muutuvad. Eesmärk ei olnudki küll süstemaatilist 
polüseemiat „välja nõrutada“ sõnastikutähendustest, vaid ikkagi nö elavast keelest, 
korpusest, kuid siiski oleks ka korpuspõhiste mallide kõrvale olnud hea uurida 
täiesti tänapäevast tähenduste esitust. 

EKSS-i toimetustöödega paralleelselt hakati aga koostama Eesti keele ühe-
köitelist sõnaraamatut (EKS) (Langemets jt 2010). Uue sõnaraamatu põhialuseks 
jäi suure seletava sõnaraamatu andmebaas, kuid tähendusi ja näiteid ajakohastati 
tekstikorpuste ja interneti abil. Seetõttu sobib sõnaraamat allikaks, mida eesti 
keele semantilisel analüüsil korpuse kõrval võrdlusmaterjaliks kasutada ja on 
ühtlasi ka parim leksikograafiline allikas, mille märksõnade seast leida sobivaid 
sõnu uurimiseks. EKS on mahukas eesti keele sõnavara sisaldavaid teosed ja seal-
juures ka nüüdisaegseim, kuna tegemist on Eesti esimese seletava sõnaraama-
tuga, mille koostajad kasutasid aluseks keelekorpust (Langemets jt 2018). 
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Sõnastikualus on püsinud kõikide uurimuste lõikes peaasjalikult sama, kuigi 
selle vorm on ajas muutunud. Esimeste uurimuste aluseks oli EKS-i tööbaas ja 
viimastel juba EKI ühendsõnastik, mille esmane märksõnastik (120 000 sõna), 
tähendusjaotus, seletused ja kasutusnäited “Eesti keele sõnaraamatust 2019“ 
(=EKSist) pärinevad. Doktoritöö valimi sõnad pärinevad osaliselt niisiis EKI 
ühendsõnastiku andmebaasist, mida koostatakse, toimetatakse ja täiendatakse 
pidevalt. Ühendsõnastiku eesmärk on koondada erinevaid sõnastikke ja keele-
andmeid, et kasutajal oleks võimalik saada kogu info kätte ühest kohast (Tavast 
jt 2020).  

Eesti keele instituudi leksikograafidel on olnud viimase kümne aasta jooksul 
kaks tööbaasi: Eelex (vt lähemalt Jürviste jt 2011) ja Ekilex (vt lähemalt Tavast 
jt 2018). Praegu tehakse koostamis- ja toimetamistöid Ekilexi baasis ja kasutajale 
saavad uuendused nähtavaks järgmisel päeval Sõnaveebi portaalis (Sõnaveebi 
kohta vt Koppel jt 2019, Langemets jt 2021). Et leksikograafias toetab semanti-
lise tüübi lisamine sõnatähendustele sama tähendusvälja sõnade ühtlasemat kirjel-
dust (ja lisaks võimaldab ka uurijatel sama rühma sõnu korraga välja otsida), siis 
on adjektiivi semantiliste tüüpide väljatöötamisel silmas peetud ka kasu andme-
baasitöös.  

Esimeses (P1) ja teises uurimuses (P2) kasutasin sõnaraamatuesituste uurimisel 
ühe allikana üheköitelise eesti keele seletava sõnaraamatu (EKS-i) andmebaasi 
Eelexis, kus juba märgiti polüseemia ühtlasema esituse huvides sõnatähenduste 
juurde semantilisi tüüpe. Koostamisel olid kasutusel Margit Langemetsa (2010) 
substantiivide analüüsil tuvastatud tüübid. Esimeses uurimuses pakkusin välja 
semantilised tüübid eesti adjektiivide jaoks.  

Teises uurimuses (P2) oli peale EKS-i olulisel kohal ka eesti naabersõnade 
sõnastik (vt lähemalt Kallas jt 2015), millele mõeldes tehti tähelepanekuid värvi-
sõnade polüseemiamallide esituse kohta. Naaabersõnade sõnastik ilmus aastal 
2019, kuid selle materjal on integreeritud ka EKI ühendsõnastikku. Naabersõnade 
sõnastik sisaldab umbes 10 000 märksõna ja on mõeldud eeskätt edasijõudnud 
eesti keele õppijatele. Sõnastikku koostati poolautomaatselt ning kogu sõnastiku 
andmebaas oli genereeritud ühendkorpus 2013 põhjal sõnavisandite funktsiooni 
abil. 

Kolmandas uurimuses (P3) kasutatud sõnastikuandmed olid saadud 2019. aas-
tal veebisõnaraamatuna ilmunud “Eesti keele sõnaraamatust” (EKS), mis oli sel 
ajal ka juba Eesti Keele Instituudi ühendsõnastiku ning keeleportaali Sõnaveeb 
keskne andmestik. Neljanda uurimuse (P4) sõnastikumaterjal pärines Eesti Keele 
Instituudi ühendsõnastikust 2020. 

Uuritud semantiliste rühmade morfoloogilise struktuuri analüüsis ehk sõnade 
juuradjektiivideks, tuletisteks ja liitsõnadeks jagamisel tuginesin erinevates dok-
toritöö uurimustes Silvi Vare sõnaperede sõnaraamatu (2012) võrguversioonile10. 
Sõnaperede sõnaraamat sisaldab 120 märksõna, mis on sõnadevaheliste moo-
dustusseoste abil koondatud 9000 sõnapereks. 

                                                                          
10  http://www.eki.ee/dict/sp/index.cgi 
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4.3 Materjali kogumine 

Doktoritöö esimene uurimus (P1) keskendus eesti keele 100 sagedasemale adjek-
tiivile, mistõttu sai uurimuseks vajaliku materjali korpusest välja pärida Sketch 
Engine’i sõnaloendi funktsiooniga. Järgnevad uurimused aga, mis käsitlesid 
konkreetseid semantilisi rühmi, vajasid teistmoodi lähenemist. Iga semantilise 
rühma süstemaatilise polüseemia uurimisele eelnes rühma sobivate sõnade 
kogumine. Värviadjektiivide, temperatuuriadjektiivide ja kompimisadjektiivide 
rühma sõnad ei olnud uurijale võrdselt kättesaadavad, seega materjali kogumise 
peatükis tutvustan lühidalt iga rühma komplekteerimise eripära. 

Kõige hõlpsam oli koondada värviadjektiivide rühma. Nimelt oli EKS-i 
tööbaasis adjektiivide (ja substantiivide) märgendamisel kasutusel semantiline 
tüüp VÄRV, mis võimaldas kõiki värve väljendavaid sõnu korraga välja pärida. 
Värviadjektiivide valimi moodustasidki sõnad, mille vähemalt üks tähendus on 
märgistatud semantilise tüübiga VÄRV. Kokku oli selliseid sõnu 463. Süste-
maatilise polüseemia malle selgitasin uurimuses (P2) 115 polüseemse värvisõna 
põhjal. Ülejäänud valim oli monoseemne, kuid oli siiski kaasatud värvisõnade 
morfoloogilisse analüüsi. 

Temperatuurisõnad andmebaasis eraldi märgendatud ei olnud. Temperatuuri-
adjektiivide rühma kokku kogumiseks töötasin Eelexi baasis läbi enam kui 12 000 
adjektiivi. Otsisin baasist sõnu, millel vähemalt ühe tähenduse definitsioonis oleks 
temperatuur tähendus- komponendina eksplitsiitselt välja toodud. Kõigepealt 
uurisin 3190 leidu, mis olid märgendatud semantilise tüübiga OMADUS_FÜÜS, 
seejärel analüüsisin semantilist tüüpi OMADUS_KVAL (6076 leidu) ja katus-
tüüpi OMADUS (2819 leidu) kandvaid sõnu. Kokku sobis uurimusse 101 sõna 
(P3), mille hulgas oli polüseemseid sõnu 46. 

Kompimisadjektiivide komplekteerimine oli kõige keerulisem ülesanne. 
Väljakutseks osutus juba rühma piiritlemine, kuna kompimisadjektiivid erinesid 
värvi- ja temperatuurisõnadest ka selle poolest, et eelnevaid uurimusi eesti keelele 
ei leidunud. Kasutasin valimi kokkupanekul erinevaid allikaid, programme ja 
leksikograafilisi abivahendeid (P4). Enamik valimi sõnadest pärineb “EKI 
ühendsõnastikust 2020”, mida sõelusin ühendsõnastiku märksõnade hulgast välja 
sünonüümide tööriista abil (joonis 5). Sünonüümide lisamisel on abiks auto-
maatselt genereeritud loend sünonüümikandidaate, mis on ekstraheeritud olemas-
olevatest sõnaraamatutest ning kasutatud on ka semantilist peegeldamist ja distri-
butiivse sarnasuse arvutamist korpuse põhjal (vt Tavast jt 2020). 
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Joonis 5. Sünonüümide lisamise vaade Ekilexi tööbaasis 

 
Kompimisadjektiivide leidmiseks korpusest kasutasin ka leksikograafilise tark-
vara Sketch Engine sõnavisandite ja distributiivse tesauruse funktsiooni (Kilgarriff 
jt 2014). Sõnavisandid esitavad sõna kollokatsioone ja võimaldavad otsida kom-
pimisadjektiive näiteks kompimiseks sobivate substantiivide kaudu (joonis 6) või 
teiste kompimisadjektiivide ja/või suhte abil (joonis 7). Lisaks oli valimi kogu-
misel kasulik Sketch Engine’i distributiivse tesauruse funktsioon, mis toob sta-
tistika abil esile sarnase grammatilise ja kollokatiivse käitumisega sõnu ja või-
maldab seeläbi kaudselt vaadelda ka sarnase tähendusväljaga sõnu (joonis 8). 
Kompimisadjektiivide andmestikku kuulub töös 265 sõna, millest polüseemseid 
sõnu on 102. 
 

 
Joonis 6. Väljavõte sõna maapind 

sõnavisandist 
Joonis 7. Väljavõte sõna libe  

sõnavisandist
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Joonis 8. Sõna kollane tesaurusepilt Sketch Engine’s 

 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et värvi-, temperatuuri- ja kompimisadjektiivide rühma 
moodustamisel oli põhiliseks allikaks sama (ajas täienev) sõnakogu (EKS, hili-
sema nimega EKI ühendsõnastik). Kasutasin värvirühma kokkupanekul juba 
andmebaasis esinevat semantilist tüüpi VÄRV (andmebaasi vanad adjektiivi-
tüübid ja minu pakutud uus tüübistik on esitatud P1-s). Temperatuurisõnad andme-
baasis eraldi märgendatud ei olnud. Sõelusin Eelexi sõnastikubaasis läbi enam 
kui 12 000 EKS-i märksõna, et leida sõnu, mille vähemalt ühe tähenduse defi-
nitsioonis on temperatuur tähenduskomponendina eksplitsiitselt välja toodud 
(vt täpsemalt P3). Kompimisadjektiivide komplekteerimisel kasutasin lisaks 
ühendsõnastikule ka Sketch Engine’i sõnavisandeid ja tesaurust. Kombitavat 
omadust väljendava tähenduse olemasolu kontrollisin korpuse abiga. 
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5. ÜLEVAADE UURITUD ADJEKTIIVIRÜHMADEST 

Viiendas peatükis analüüsin ja kõrvutan uuritud rühmi suuruse, morfoloogiliste 
tunnuste, korpussageduse ja polüseemsuse seisukohast. Andmeid esitan võrdle-
valt esmakordselt raampeatükis. Morfoloogia alusel jagan rühmad juursõnadeks, 
liitsõnadeks, tuletisteks ja kesksõnakujulisteks adjektiivideks. Annan ülevaate ka 
iga uuritud rühma (100 sagedasemat adjektiivi, värviadjektiivid, temperatuuri-
adjektiivid ja kompimisadjektiivid) põhilistest tuletusliidetest. Esitan jooniseid 
rühmade sagedusjaotuse kohta ja uurin, kuidas sagedus, morfoloogiline struktuur 
ja polüseemsus üksteist mõjutavad.  
 
 

5.1 Rühmade suurus 

Uuritud adjektiivide arv on esitatud semantiliste rühmade kaupa tabelis 1. Suurim 
uuritud rühm on värviadjektiivid 463 sõnaga, järgneb kompimisadjektiivide rühm 
265 sõnaga ning väikseim semantiline rühm on temperatuuriadjektiivid 101 sõ-
naga. (Esimese uurimuse, P1 valim sisaldas korpuse põhjal esile tulnud 100 sage-
dasemat adjektiivi ja oli semantiliselt piiritlemata.) Doktoritöö värvirühma suurus 
jääb varem kahe katselise meetodiga saadud tulemuse keskele: Uusküla ja 
kolleegid (2012: 56) said eesti värvisõnade rühma suuruseks loetelukatsega 
285 sõna ja nimetamiskatsega 638 sõna. Temperatuuriadjektiivide rühma suurus 
on sarnane Urmas Sutropi (2004: 116) läbi viidud loetelukatse tulemustega, kus 
keelejuhid nimetasid kokku 663 temperatuurisõna, mille hulgas oli erinevaid 
sõnu 92.  
 
Tabel 1. Sõnade arv uuritud semantilistes rühmades 

Semantiline rühm Värvi- 
adjektiivid 

Temperatuuri-
adjektiivid 

Kompimis- 
adjektiivid 

Valimi suurus 463 101 265 

 
Rühmade suurust on huvitav kõrvutada ka meelte hierarhia seisukohast. Winter 
(2019: 342) pakub välja, et meelte hierhia aluseks võib olla tõik, et mõne meelega 
seotud omaduste väljendamiseks on keeles rohkem adjektiive kui mõne teise 
meele puhul. Siinse töö nägemismeelega seotud rühm (värvid) on tõesti adjek-
tiivirikkam kui kompimismeelega seotud rühmad kokku (366 sõna, kui arvestada 
temperatuuri- ja kompimisadjektiive ühiselt). Lisaks on nägemisega seotud rühm 
kitsam ja ei sisalda näiteks objektide ega nähtuste kujuga seotud sõnavara 
(nt kõrge, madal) või üldisemaid hinnangulisi adjektiive (nt ilus, inetu). Kui eel-
dame, et valimi suurus peegeldab suuremat leksikaalset tähistatust keeles laie-
malt, sobituvad tulemused meelte hierarhia (Viberg 1983) reastusega. Nägemise 
kui kõrgema meelega seonduv sõnavara on rikkalikum kui kompimismeelega 
seonduv. Lõplikke järeldusi siiski teha ei saa, sest kuigi rühmad on koostatud 
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põhilises osas sama, eesti suurima sõnakogu alusel, on kompimisadjektiivide 
piiritlemiseks erinevaid võimalusi (vt täpsemalt P4) ja samuti ei sisalda värvi-
rühm kõiki nägemismeelega seotud adjektiive eesti keeles. 
 
 

5.2 Rühmade morfoloogiline kirjeldus 

Valimi morfoloogilisel jagamisel tuginesin Silvi Vare „Sõnaperede sõnaraamatule“ 
(Vare 2012). Sõnad, mis Sõnaperede sõnastikust puudusid, määrasin analoogia 
põhjal. Rühmad jagunesid juursõnadeks (nt must, soe, krobe), liitsõnadeks (nt 
veripunane, ahjusoe, teraskõva), tuletisteks (nt kollane, pakasene, kühmuline) ja 
kesksõnakujulisteks adjektiivideks (nt põletav, torkiv). Värviadjektiivide valimisse 
kesksõnakujulisi adjektiive ei kuulunud. Sõnad, mis lõppesid sufiksoidiga -võitu 
(nt kuumavõitu, külmavõitu), määrasin „Sõnaperede sõnaraamatu“ abiga liit-
sõnaks. Sellised sõnad on korpuses märgendatud küll hoopis adverbina, mitte 
adjektiivina, ent semantika ja süntaktilise käitumise põhjal analüüsisin nad käändu-
matuteks adjektiivideks ja kaasasin valimisse.  

100 sagedasema adjektiivi ja värvirühma morfoloogilise ülevaate esitasin ka 
doktoritöö artiklites (P1, P2), kuid temperatuurirühma ja kompimisrühma jaotust 
kirjeldan esmakordselt töö raamosas. Esitan valimi morfoloogilise struktuuri 
varieerumise järgneval protsent-graafikul (joonis 9). 

 
Joonis 9. Rühmade jaotumine morfoloogilise struktuuri järgi 

 
Eesti keele 100 sagedasema adjektiivi hulgas on juursõnu 34% (nt uus, suur, vaba) 
ja värviadjektiivide rühmas ainult 10% (nt kirju, oranž, lilla). Temperatuuri-
adjektiivid (23%) ja kompimisadjektiivid (19%) paigutuvad nende kahe vahele 
(nt leige, vilu, lämbe; kare, sile, libe). On teada, et sageli kasutatavad sõnad nö 
kuluvad lühemaks (Zipf 1949) ja seega on 100 sagedama adjektiivi suurim 
juursõnade arv igati ootuspärane. On loogiline, et mida sagedam on valim, seda 
suurem on juursõnade osakaal. Suurem juursõnade osakaal lubab omakorda 
oletada, et temperatuurisõnad ja kompimissõnad esinevad rühmana keskmiselt 
sagedamini kui värviadjektiivid. Sagedusandmeid võrdlen järgmises peatükis. 

10%
23% 19%

34%15%

24%
54%

57%75%
49%

25%
3%

4% 2% 6%
värv temp komp  100 sag

juuradjektiivid tuletised liitsõnad kesksõnad
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Temperatuuriadjektiivide andmestikus on juuradjektiive 23%. Sutropi (2004) 
välja selgitatud temperatuuri põhisõnad (külm, soe, kuum ja jahe) ja ülemineku-
grupi (palav, leige) adjektiivid on kõik juursõnad. Põhitemperatuurisõnad ongi 
keeltes enamasti morfoloogiliselt lihtsõnad ja omasõnad (Sutrop 2002). Ja ka 
teiste valdkondade põhisõnad (värvisõnad, maitsesõnad, lõhnasõnad) jagavad 
sama tendentsi (Sutrop 2002: 39–41). Samas näiteks eesti põhivärvisõnade (põhi-
värvisõnade kohta vt lähemalt Sutrop 1995) seas on neli tuletist (kollane, punane, 
sinine, roheline). 

Liitsõnad moodustavad ¾ (75%) värviadjektiivide rühmast ja ligikaudu pool 
(49%) temperatuuriadjektiivide rühmast ning on seega valdavaim morfoloogiline 
kuju, milles nende rühmade adjektiivid eesti keeles esinevad. Kuna paljud värvi-
sõnad ja temperatuurisõnad põhinevad võrdlusel (nt rebukollane, vaseroheline, 
kõrbekuum, kivikülm), on selline jaotus loomulik. Kompimisrühma adjektiividest 
moodustasid liitsõnad väiksema osa, 25%, ja eesti 100 sagedasema adjektiivi hul-
gas on liitsõnu ainult 3. 

Tuletised moodustavad kõige suurema osa (57%) 100 sagedasema adjektiivi 
rühmast ja peaaegu samal määral esineb neid kompimisadjektiivide rühmas (54%). 
Nimetatud rühmadest poole vähem (24%) esineb tuletisi temperatuuriadjektiivide 
rühmas ja kõige väiksema osa (15%) moodustavad tuletised värvide rühmas (kuigi 
nende seas on ka põhivärvisõnu). Eesti 100 sagedasema adjektiivi hulgas on esil 
ne-tuletised (nt tänane, tõsine, endine), lik-tuletised (nt ohtlik, vajalik, võimalik) 
ja line-tuletised (nt tavaline, poliitiline, tõeline). Kompimisadjektiivide rühma 
iseloomustavad peamiselt ne-tuletised (nt sametine, siidine), line-tuletised (nt 
sakmeline, sämbuline, hambuline) ja jas-tuletised (nt soomusjas, tokerjas, kleep-
jas). Temperatuurirühmas on levinumad ne- (nt jäine, põuane, leitsene) ja line-
tuletised (nt tuline, pakaseline, arktiline). Värvirühmas on sagedamad ne-
tuletised (nt roheline, kollane), jas-tuletised (nt valkjas, mustjas, kahkjas), kas-
tuletised (nt punakas, pruunikas, sinakas) ja line-tuletised (nt värviline, roheline).  

Kasiku (2015: 347) järgi on eesti keeles omadussõnaliiteid võrreldes nimi-
sõnaliidetega vähe, ent ometi on enamik omadussõnadest tuletised just kolme 
arvuka ja produktiivse tuletustüübi tõttu: -ne, -line ja -lik liited. Kasik põhjendab 
arvukust sellega, et need liited liituvad ka vabalt liitsõnadele ja võõrtüvedele ega 
ei ole seotud kindla tähenduskategooriaga. Lik-tuletisi esines uuritud rühmadest 
märkimisväärselt ainult 100 sagedasema adjektiivi rühmas; semantilistes rühma-
des leidus ainult üksikuid näiteid. Küll aga esinesid kõigis kolmes rühmas (värvid, 
temperatuur, kompimine) ne- ja line-tuletised ning värvi- ja kompimisrühmas jas-
tuletised ning ainult värvirühmas kas-tuletised. kas- ja jas-tuletiste tähendus 
oleneb Kasiku (2015) põhjal tähismõiste kategooriast: asjamõiste kaudu omadust 
nimetavad kas-tuletised on possessiivse tähendusega (nt andekas), jas-tuletised 
võrdleva tähendusega (nt munajas); omadusmõistega seostudes modifitseerivad 
mõlemad liited omaduse astet (nt pruunikas, mõrkjas). 
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5.3 Rühmade sagedusandmete võrdlus 

Et oleks võimalik võrrelda uuritud rühmadesse kuuluvate sõnade korpussagedust, 
pärisin kõigile rühmadele Sketch Engine’i abil uued sagedusandmed Eesti ühend-
korpusest 2019. Rühmade sagedusjaotust illustreerib logaritmskaalaga joonis 10, 
mis kõrvutab doktoritöö semantilisi rühmi ja esitab 100 sagedasema adjektiivi 
sagedusjaotuse, et võrrelda semantiliste rühmade jaotust semantiliselt kitsenda-
mata adjektiivide rühma andmestikuga. 100 sagedasema adjektiivi sageduspilt 
pakub ka konteksti uuritud semantilistele rühmadele ja võimaldab vaadelda, 
kuidas rühmade sagedaimad sõnad suhestuvad eesti keele kõige sagedamate 
adjektiividega. Punase joonega on joonisel tähistatud rühma mediaansagedus. 
 

Joonis 10. Uuritud rühmade sagedusjaotus ühendkorpuses 
 
Kõige madalama keskmise sagedusega uuritud rühm oli värviadjektiivide rühm 
(mediaan 122), mida iseloomustas ka suurim liitsõnade osakaal. Enamik madala 
sagedusega sõnu kõigis semantilistes rühmades olid liitsõnad. Rühma sageduse 
mediaanväärtuse poolest paigutus värvi- ja kompimisrühma vahele temperatuuri-
adjektiivide rühm (mediaan 318) ning semantilistest rühmadest sagedaim oli 
kompimisrühm (mediaanväärtusega 789). (Eesti sagedaimate adjektiivide rühma 
mediaansagedus oli 261560.)) Alla 100 esinemise korpuses oli kompimisadjek-
tiivide rühmas 49 sõnal (nt raudkõva, kidaline, paberjas), temperatuuriadjektii-
vide rühmas 34 sõnal (nt põrgupalav, ihusoe, pakasene) ja värviadjektiivide rüh-
mas 171 sõnal (nt porihall, tintmust, korallpunane). Värviadjektiivide sagedus-
jaotuses on ka kõige märgatavam langustendents: sagedaimad värvid kuuluvad 
100 sagedasema adjektiivi hulka (must, valge, punane, roheline), aga suure osa 

100 sagedasemat

PUUDUTUS

VÄRV

TEMPERATUUR
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rühmast moodustavad madala sagedusega sõnad. Teistes rühmades on distri-
butsioon ühtlasem. Üle 10 000 esinemiskorra on korpuses 13 temperatuurisõnal, 
18 värvisõnal ja 37 kompimissõnal. 

Semantiliste rühmade sagedusjaotus järgib adjektiivide rühma sagedusjaotuse 
tendentse korpuses üldisemalt. Joonis 11 kujutab kõigi ühendkorpuse adjektiivide 
sagedusandmeid. Adjektiivid on korpuses märgendatud neljal moel: adjektiivid 
(adjective positive), keskvõrdevormid (adjective comparative), ülivõrdevormid 
(superlative) ja käändumatud adjektiivid (indeclinable). Adjektiivide distribut-
sioon korpuses järgib Zipfi seadust (1936) – on väiksem osa kõrge sagedusega 
adjektiive ja ülejäänute sagedus väheneb järk-järguliselt. Logaritmskaalaga joonis 
(11) illustreerib adjektiivisageduse variatsiooni. Sagedusjaotuse lõpuosas on palju 
adjektiive ühekordse esinemisega (hapax legomena). 63%-l korpuse adjektiivi-
dest on ainult üks esinemine, 12% ainult kaks esinemist ja 5% kolm esinemist. 
Kõige sagedasemana tulevad korpuses esile adjective positive märgendiga sõnad, 
sageduselt teisena keskvõrdevormid (adjective comparative) ning kolmandana-
neljandana ülivõrdevormid (adjective superlative) ja käändumatute adjektiivide 
rühm (adjective indeclinable). Kahe viimase rühma sagedusjaotus korpuses on 
lähedane. 
 

 
Joonis 11. Adjektiivide (positive, comparative, indeclinable, superlative)  

sagedusjaotus ühendkorpuses 
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5.4 Rühmade polüseemsus 

Alapeatükis annan lühikese ülevaate uuritud rühmade polüseemsust. (100 sage-
dasema adjektiivi ja värviadjektiivide rühma andmed on avaldatud ka artiklites 
P1 ja P2.) Tabel 2 kõrvutab värvi-, temperatuuri ja kompimisadjektiivide valimit 
ning 100 sagedasema adjektiivi rühma: polüseemsete sõnade hulk on esitatud nii 
arvuliselt kui ka protsendina valimist.  
 
Tabel 2. Polüseemsete sõnade arv uuritud rühmades 

 VÄRV TEMPERATUUR KOMPIMINE 100 sagedasemat 
Rühma suurus 463 101 265 100 

Polüseemseid 
sõnu rühmas 

115 (25%) 46 (46%) 102 (39%) 80 (80%) 

 
Kõige väiksem polüseemsete sõnade osakaal on värviadjektiivide rühmas (25%) 
ning kõige kõrgem 100 sagedasema adjektiivi rühmas. Semantilistest rühmadest 
on kõrgeim temperatuurirühma polüseemsete sõnade osakaal (46%), kuid lähe-
dane on ka kompimisrühma tulemus (39%). Samas tuleb silmas pidada, et värvi-
adjektiivide rühm on sõnade arvult suurim ja temperatuuriadjektiivide rühm väik-
seim. Tulemused kinnitavad, et sagedasti esinev sõna kaldub olema polüseemne 
(Zipf 1945) ja rühma polüseemsuse tase on korrelatsioonis ka selle morfoloogi-
liste tunnustega. Mida polüseemsem rühm, seda suurem juursõnade ja väiksem 
liitsõnade osakaal. 
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6. ÜLEVAADE POLÜSEEMIAMALLIDEST 

Kuues peatükk esitab kokkuvõtlikult värviadjektiivide, temperatuuriadjektiivide 
ja kompimisadjektiivide polüseemiamallid, mida käsitlesid vastavalt P2, P3 ja 
P4. Esimene alapeatükk annab ülevaate süstemaatilistest tähendusvaheldustest, 
mis esinesid vähemalt kahes uuritud rühmas. Seejärel tutvustan levinumaid ühiseid 
malle lähemalt. Alapeatükis 6.2 käsitlen rühmade eriomaseid polüseemiamalle 
ehk malle, mis seondusid analüüsis ainult ühe uuritud semantilise rühmaga. Ala-
peatükk 6.3 keskendub polüseemiamallide esitusele sõnaraamatus. 
 
 

6.1 Rühmade kattuvad polüseemiamallid 

Tabel 3 annab ülevaate süstemaatilistest tähendusvaheldustest, mis esinesid vähe-
malt kahel uuritud rühmal. Kuna doktoritöös uuritud semantilised rühmad on 
kõik tajusõnade rühmad, on ka rühmade tähendusvaheldustes rohkem kattuvust, 
kui oleks kaugemate valdkonna sõnadel. X tähistab tabelis doktoritöös uuritud 
sõnarühmi: värvi-, temperatuuri või kompimisadjektiive. A viitab adjektiivsele 
tähendusele ja S substantiivsele tähendusele. Tärn tähistab vastava polüseemia-
malli puudumist rühmas. 
 
Tabel 3. Valimi ühised polüseemiamallid  

Mall Värv Temp. Komp. Malli kirjeldus 
X–PSÜHH 9 24 43 Uuritud tajusõnal esines ka meeleolu, 

suhtumist või iseloomu väljendav tähendus,  
nt must kass => must meeleolu, soe saun => 
soe vastuvõtt, terav serv => teravad suhted 

X–HÄÄL 9 6 18 Uuritud tajusõnal esines ka heli, häält 
iseloomustav tähendus, nt heledad seinad=> 
hele lauluhääl, käre pakane => käre 
mehehääl, kõva voodi => kõva lärm 

MATERJAL/
AINE – X 

16 1 11 Uuritud tajusõnal esines ka teatud 
materjalist/ainest koosnemist või sellega 
kaetud olemist väljendav tähendus, nt pigine 
korsten => pigine pimedus, jäine rada => 
jäine tuul, siidine hommikumantel => siidised 
põsed

X–NÄHTUS_
LOODUS  
(A, S) 

4 14 10 Uuritud tajusõnal esines ka ilma, 
loodusnähtust, keskkonna olekut 
iseloomustav tähendus, nt valge kleit => 
väljas juba valge, külm vesi =>ei kannata 
külma, kuiv pinnas => terve nädala pidas 
kuiva
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Mall Värv Temp. Komp. Malli kirjeldus 
X–MAITSE * 3 11 Uuritud tajusõnal esines ka maitset 

iseloomustav tähendus, nt tuline radiaator => 
tulise maitsega karri, kuiv pesu=>kuiva 
maitsega siider

X–VÄRVUS * 6 3 Uuritud tajusõnal esines ka värvust või 
valgust iseloomustav tähendus, nt soe õhtu 
=> soojad toonid, metalne pind => metalne 
läige

X – LOOM_
OMADUS 
(S) 

9 * 6 Uuritud tajusõnal esines ka sama omadust 
kandvat looma tähistav substantiivne 
tähendus, nt kõrb hobune => kõrvid 
lähenesid, lühikarvaline kass => 
lühikarvaliste näitus

X – IN_ 
OMADUS 
(S) 

11 * 3 Uuritud tajusõnal esines ka sama omadust 
kandvat inimest tähistav substantiivne 
tähendus, nt blond neiu => talle meeldivad 
blondid, karvane kasukas => karvaste pidu 

 

6.1.1 X–PSÜHH 

Kõigil kolmel rühmal esinesid regulaarsed tähendusvaheldused psühholoogilise 
omadusega (semantiline tüüp PSÜHH). Enim esines psühholoogilisele oma-
dusele ülekannet kombitavalt omaduselt (43 sõna tähendusstruktuuris). Kõige 
sagedasem oli psühholoogilise omadusega seotud mall ka temperatuuriadjektiivide 
rühmas (24 sõna). Nii temperatuuriadjektiivid kui kompimisadjektiivid kuuluvad 
taktiilsesse valdkonda, nii et on igati ootuspärane, et nende põhilistes polüseemia-
mallides on kattuvust. Värvisõnade puhul oli malli esinemine tagasihoidlikum – 
psühholoogilist tähendust kandis 9 värviadjektiivi. 

Nii värvi- kui temperatuurisõnu kasutatakse tunde intensiivsuse väljenda-
miseks. Malli VÄRV-PSÜHH näitlikustab adjektiiv must ’sünge, morn, rõõmutu’ 
millega rõhutatakse lootusetust ja süngust: must mure, must tulevik, mustad mõtted, 
must meeleolu. TEMPERATUUR-PSÜHH mallist sobivad intensiivistava tähen-
duse näideteks kollokatsioonid palav armastus, tuline viha, põletav kirg.  

Kompimisadjektiivide rühmas (mall PUUDUTUS-PSÜHH) võis täheldada 
meeldiva puudutusaistingu vaheldumist positiivsete vaimsete omadustega ning 
ebameeldivat puudutuskogemuse vaheldumist vaimselt ebameeldiva kogemusega. 
Näiteks adjektiividega ogaline ja okkaline iseloomustatavad esemed ja olendid 
(kaktus, roos, siil jt) võivad meid torkida ja meile haiget teha ning nende sõnadega 
saab väljendada ka psühholoogilisi omadusi, mis on meile rasked taluda ja 
ebameeldivad (okkaline teekond, okkaline iseloom). Ka temperatuuriadjektiivide 
rühmas ilmnes soojema ehk kogemuslikult meeldivama temperatuuriga seotud 
tähenduse vaheldumine positiivsete omadustega (soe naeratus, palav armastus) 
ja külma temperatuuri vaheldumine negatiivse emotsionaalse kogemusega (külm 
vastuvõtt, jahedad suhted, jäine pilk). 

 
Tabel 3. Järg  
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Lakoffi ja Johnsoni (2003) [1980] järgi suhestuvad kõik kognitiivsed nähtused 
(sealhulgas keele moodustamine ja mõistmine) erinevate kehaliste, afektiivsete 
ja tajuga seotud protsessidega. Ka süstemaatilise polüseemia uurimine loob pildi 
mõtlemise mustritest ja tajutähenduste vaheldumiste motivatsioon langeb osaliselt 
kokku mõistemetafooride omaga – abstraktsemate tähenduste väljendamiseks 
ammutatakse ainest kehalisest kogemusest.  
 

6.1.2 Tajumallid 

Teistest tajuvaldkondadest esines vähemalt kahel uuritud rühmal süstemaatilisi 
tähendusvaheldusi hääle-, maitse- ja värvisfääriga. Hääle- ja helivaldkonnaga 
leidus süstemaatilise polüseemia malle lausa kõigil kolmel rühmal. Enim süste-
maatilisi seoseid esines kompimise ja hääletähenduse vahel, malli PUUDUTUS–
HÄÄL kandis 18 sõna valimist. Värvirühma analüüsis ilmnes hääletähendus 9 
sõna tähendusstruktuuris ja temperatuurirühmas 6 sõna juures. 

Ka helivahelduse puhul (mall PUUDUTUS–HÄÄL) esines tähendusülekannet 
meeldiva puudutusaistingu ja meeldiva hääle vahel ning seda nii temperatuuri- 
kui kompimisadjektiivide rühmas. Soe, pehme, siidine, sametine hääl kirjeldavad 
kõik nauditavat, meeldivat häält ja ka samade sõnadega osutatakse ka aistingule, 
mis naha vastas mõnus. Seevastu käre, kalk ja kare hääl pole sugugi nii meel-
divad kuulata ega pole taktiilselt meeldivad ka näiteks käre talveilm, kalk kivi või 
kare materjal. Värvirühmas oli seos meeldivuse ja ebameeldivuse vahel eba-
selgem. Määravam oli pigem värvi ja hääle intensiivus või siis just vastupidi – 
vähene intensiivsus. Hõbedane ja hele viitasid kõrgele ja kõlavale häälele, ja samas 
ka värvuse/valguse mõttes tugevat valgust kiirgavale, läikivale värvitoonile. 
Akvarelsega viidati õrnadele, õhulistele värvitoonidele ja ka mahedale, õrnale 
kõlale. Matt ja tuhm jällegi osutasid säratule, läiketule värvile ning ka tuhmile ja 
kõlatule häälele. 

Kohati oli keeruline eristada, kas seos on ikka hääletähenduse ja uuritud taju-
tähenduse (kompimine, temperatuur, värv) vahel või pigem on teiseks osapooleks 
juba sõna psühholoogiline tähendus, nt kalk viitab südametule inimesele, seega 
võiks eeldada, et kalk hääl on sellise inimese omadus; samuti osutab ergas nii erk-
sale toonile, vaimult virgele loomusele kui ka väljendusrikkale, ilmekale häälele. 

Maitsevaldkonnaga esines tähendusvaheldusi temperatuuri- ja kompimis-
adjektiiivide rühmas, kuid mitte värvisõnade juures. Temperatuurirühmas ilmnes 
süstemaatiline mall TEMPERATUUR–MAITSE küll ainult 3 sõna tähendus-
struktuuris (nt tuline pann=>tuline karri), kuid kompimissõnade rühmas esines 
mall PUUDUTUS–MAITSE 11 sõna juures (kuiva maitsega siider, metalne järel-
maitse, siidise maitsega jäätis). Kompimisadjektiividel oli korpuses maitse-
sõnadena rohkem kasutust ja täpsemaid tähendusi erialasõnavaras, alkohoolsete 
jookide kirjeldamisel (metalne, nahkne, siidine, mullane jt). Huvitav küsimus on 
veel, kuivõrd iseloomustab nt sametine, sametjas, sametpehme maitse tegelikult 
maitset ja kui palju mõjutab hinnangu andmisel ka konkreetse toidu tekstuur (nt 
pehme, vahune), kuid siiski võib eeldada, et viidatakse ka õrnale, mahedale 
maitsele. 
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Värvi-, värvuse omadust väljendati süsteemselt nii temperatuuri kui kompimis-
sõnadega. Rohkem esines värvuse väljendamist temperatuurisõnade abil (6 sõna 
valimist, nt soojad toonid, külm valgus), kuid mõnel juhul oli värvuse tähendus 
lisandunud ka kompimissõnale (3 sõna juures, nt vahane nahatoon). Värvusega 
vaheldumist esines teistel uuritud rühmadel vähe, nii et siin ei kinnita süste-
maatilise polüseemia uurimine tajuhierarhia loogikat, kust väljendusvahendeid 
laenatakse kõrgema meele poolt. 

Küll aga kinnitavad süstemaatilise polüseemia mallid metafooriuurimisi (nt 
Williams 1976, Shen ja Cohen 1998, Shopin 2017), näidates tugevat sidet kompi-
mismeele ja kuulmismeele vahel ning ka kompimismeele ja maitsemeele vahel. 
Nägemisvaldkonnal olid võrdselt tugevad süstemaatilised seosed kompimis-
valdkonnaga (kui arvestada kokku temperatuuri- ja kompimisadjektiividega seo-
tud mallid) ning kuulmismeelega. Maitsemeelega seotud tähendustega nägemis-
valdkonnal uuritud värvisõnade ulatuses süstemaatilist seost ei olnud. 
 

6.1.3 MATERJAL/AINE – X 

Semantiline tüüp MATERJAL/AINE pärineb Eesti nimisõnade semantilisest 
tüübistikust (Langemets 2010) ja tähistab tähendusi, mis väljendavad mingi 
materjali või ainega kaetud olemist / koos olemist või sellest tehtud olemist. Mall 
MATERJAL/AINE – X oli kõige produktiivsem mall värviadjektiivide rühmas 
(16 esinemist) ja kõrge sagedusega (11 sõna struktuuris) ka kompimisadjektiivide 
rühmas. Temperatuurisõnadel selline regulaarne tähendusvaheldus puudus. 

Nii värviadjektiivide kui kompimisadjektiivide rühmas vaheldusid tajutähen-
dused regulaarselt adjektiivsete ainetähendustega (MATERJAL/AINE (A)) ja ka 
substantiivsete ainetähendustega MATERJAL/AINE (S). Adjektiivse tähendus-
vahelduse näide värvirühmast on sõna süsine, mis võib tähendada „söega kaetud, 
söestunud“ ja „täiesti must, väga tume“. Sarnased vaheldused esinevad ka nt 
adjektiividel pigine, tindine, vahane, pronksine ja kuldne. Substantiivse tähendus-
vahelduse korral tähistab sõna nii teatud materjali või ainet (substantiiv) kui ka 
sellega seostatavat värvitooni, näiteks vask kui metall ja ka kui punakas värv. Siia 
sobivad veel näideteks purpur, ultramariin, vask, mahagon, neoon ja rooste. 

Mallis MATERJAL/AINE – PUUDUTUS esineb regulaarne tulenemissuhe, 
kus teatud materjali/ainet tähistavale omadussõnale on liitunud selle materjaliga 
seonduv kompimisaistingu tähendus, mida omakorda saab kanda juba teistele 
(teisest materjalist) objektidele. Kollokatsioonides sametine ülikond, sametine 
kate, sametine kangas tähistab sametine sametist tehtud esemeid, kuid kollokat-
sioonides sametine nahk, sametised huuled juba sameti pehmust meenutavat 
aistingut. Samuti viitavad takused püksid, takune riie ja takune nöör konkreetsele 
takust tehtud materjalile, takused juuksed ja takune habe aga taku-taolisele 
pulstis, sassis olekule.  
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6.1.4 X–NÄHTUS_LOODUS  

NÄHTUS_LOODUS on laiem semantiline tüüp, mis pärineb eesti nimisõnade 
tüübistikust (Langemets 2010) ja tähistab ilma, loodusnähtust, looduse olekut. 
Tüübiga NÄHTUS_LOODUS esines süstemaatilisi vaheldusi kõigil kolmel 
uuritud rühmal. Temperatuuriadjektiivide rühmas oli selliseid vaheldusi 14 sõnal 
ja kompimisadjektiivide rühmas 10 sõnal. Värvisõnadel on teoreetiliselt univer-
saalne elliptiline kasutus, kus värvisõnaga saab viidata mistahes vastavat värvi 
esemele/nähtusele: taevas on halli, puudes on punast, kuid siiski pole selline 
tähendusvaheldus enamasti nii süstemaatiline, et seda sõnastikes esile tuua või et 
korpusanalüüsil paistaksid konkreetse üht liiki entiteedid, mida ühise tähenduse 
alla koondada. Ka temperatuurisõnade puhul on võimalus looduse olekule viidata 
peaaegu universaalne, kuid samuti lähtusin siin väljatoomisel tähenduse korpus-
esinemisest. 

Kompimissõnade uurimuses ilmnesid regulaarsed tähendusvaheldused nii 
adjektiivsete kui substantiivsete NÄHTUS_LOODUS tähendustega. Mallis vahel-
dus konkreetne kombitav tähendus, nt kuivad riided (PUUDUTUS), abstrakt-
sema kirjeldusega, nt kuiv suvi (NÄHTUS_LOODUS A) ja ka substantiivse 
tähendusega, nt nädal aega pidas kuiva (NÄHTUS_LOODUS S). Langemets 
(2010: 159–161) on välja toonud, et sõnad, mis osutavad omadust ja ühtlasi ka 
omaduse kandjat, esindavad sõnaliigi vaheldumisega seotud metonüümsel üle-
kandel põhinevat süstemaatilist polüseemiat.  

 

6.1.5 X– IN/LOOM_OMADUS 

Semantilised tüübid IN_OMADUS ja LOOM_OMADUS koondavad substan-
tiivseid tähendusi, mis osutavad vastavat omadust kandvale inimesele või loomale, 
näiteks brünett kui ’tumepruunide juustega’ (brünett neiu) ja ka kui ’tume-
pruunide juustega inimene’ (veetlev brünett) või võik kui ’kollane’ (võik täkk) ja 
ka kui ’kollane hobune’ (võik sõi kaera). Nii X – LOOM_OMADUS kui X – IN_ 
OMADUS malli kandsid uuritud rühmadest värviadjektiivid ja kompimis-
adjektiivid, temperatuuriadjektiividel neid ei ilmnenud. Rohkem esines nime-
tatud tähendusvaheldusi värvisõnade rühmas: malli X – LOOM_OMADUS 
9 korral ja malli X – IN_OMADUS 11 sõna juures (kompimisrühmas vastavalt 6 
ja 3 sõna tähendusstruktuuris). 

Värvisõnade IN_OMADUS vahelduse puhul viidati enamasti kas inimese 
juuksevärvile või nahavärvile (blond, šatään, brünett, must, valge, kollane, punane, 
värviline). LOOM_OMADUS tüübiga sai märgendada valdavalt hobusele viita-
vaid värvisõnu (kõrb, raudjas, hiir, võik, kimmel). Hobustele osutavad värvisõnad 
olid küll üldiselt madala korpussagedusega ja seega sõltub selle malli välja-
toomise otsus sõnastikus kindlasti sihtrühmast, näiteks õppijasõnastikus võiksid 
need pigem kõrvale jääda. 

Kuigi temperatuuriadjektiivid ja kompimisadjektiivid on mõlemad seotud 
kompimismeelega ning värviadjektiivid nägemismeelega, siis ei tähendanud see, 
et ainult temperatuuri ja kompimise mallid omavahel kattuksid. IN/LOOM_ 
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OMADUS tüüpi tähendustega vaheldusid süstemaatiliselt just värvi- ja kompi-
misadjektiivid, nii et inimesele või loomale viidatakse värvi või kompimisega 
seotud omaduse kaudu, mitte temperatuuriga. Temperatuur omadusena ei ole 
enamasti peale vaadates selgeks tehtav (nt radiaatorit vaadates me ei tea, kui külm 
või soe see on), seega on väljajäämine loogiline. Nägemismeel võib samas kom-
pimissõnade töötlemisel ja mõistmisel sageli olla kompimismeele kõrval toetavas 
rollis või isegi esmane, näiteks saame hinnata looma karvaseks ilma teda 
puudutamata ja karvane pikajuukselisele inimesele viitavalt on ilmselt enamasti 
vaatluse teel selgeks tehtud. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et temperatuuriadjektiivide ja kompimisadjektiivide 
rühmas oli süstemaatilise polüseemia mallides mitmeid kattuvusi. Kõige produk-
tiivsem mall mõlemas rühmas oli X–PSÜHH ehk temperatuuri või kombitava 
omaduse vaheldumine psühholoogilist omadust tähistava tähendusega. Mall 
esines mõlemas rühmas kahesuunaliselt – sõnadel, mille esmatähendus osutas 
temperatuurile või kombitavale omadusele, oli ka psühholoogilise omaduse 
tähendus (nt leige vastuvõtt, kivikõva iseloom) ning sõnadel, mille esmatähendus 
oli psühholoogiline, esines temperatuuri või kombitavat omadust kirjeldav tähen-
dus (nt karm kliima, karmi karvaga koer). Selliseid sõnu, kus psühholoogiline 
omadus oleks esmane ja kompimistähendus kaasneks, esines valimis vähem, kui 
sõnu, mis olid esmase psühholoogilise tähendusega ja teisese temperatuuri-
tähendusega. Läbipõimunud semantika annab tunnistust valdkondadevahelisest 
tugevast sidemest. Temperatuuri- ja kompimisadjektiivide kokkukuuluvust näita-
vad ka mõlema rühma vaheldused hääle ja värvivaldkonna tähendustega. 
 
 

6.2 Rühmade eriomased polüseemiamallid 

Joonis 12 esitab ülevaate värvi-, temperatuuri- ja kompimisrühma süstemaatilisest 
polüseemiast semantiliste tüüpide abil. Kolmiku keskel paiknevad semantilised 
tüübid, millega esines süstemaatilise polüseemia malle vähemalt kahel uuritud 
rühmadest (täpsemaks eristuseks vaata tabel 3). Lisaks on põhirühmad joonisel 
nooltega ühenduses semantiliste tüüpidega, millel leidus süstemaatilisi tähendus-
vaheldusi ainult ühendatud rühmaga. Kolm põhirühma on nooltega ühendatud ka 
omavahel, sest nende vahel esines samuti süstemaatilist polüseemiat. 

Värviadjektiivide rühmal esines mall VÄRV–HINNANG, kus värvitähendus 
vaheldub hinnanguga seotud omadusega, näiteks hall kui „igav“, kahvatu kui 
„mitte muljet avaldav“ ja kuldne kui „väga hea, väärtuslik“. Teiste rühmade puhul 
sellist malli esile ei kerkinud, kuid tuli ette, et analüüsil oli keeruline eristada 
semantilise tüübiga HINNANG märgendatavaid tähendusi PSÜHH tüübi tähen-
dustest. Näiteks kuidas märgendada libeda tähendust kollokatsioonides libe sell, 
libe jutt? Kuigi libe kannab siin konkreetseid pshühholoogilisi omadusi (lipitsev, 
kaval, osav oma eesmärkide saavutamisel), kannab see endas ka negatiivset hin-
nangut. Lipitsev olek on midagi, milles suhtes võiks eeldada ühiskonnas laiemalt 
negatiivset hoiakut ja seega pole sõnavalik neutraalne. 
 



48 

 
Joonis 12. Ülevaade uuritud rühmade süstemaatilisest polüseemiast 

 
Teiseks eriomadeks polüseemiamalliks värviadjektiivide rühmas oli kolmikmall 
OMADUS_VÄRV – OMADUS_ÜHISKOND – IN_ROLL, kus poliitilise liiku-
mise või ühiskondliku mõtlemise suunaga seotakse mingi värv, mis hakkab 
tähistama ka seda liikumist/suunda ennast ja ühtlasi ka vastavat mõtteviisi pool-
davat inimest (punane, roheline, valge, roosa, punaroheline, veripunane). Näi-
teks punane kui kommunistlik, roheline kui ökoloogilist mõtteviisi pooldav 
inimene, valge kui parempoolsete kodanlike vaadetega isik, roosa kui vasakpool-
susesse kalduv ja punaroheline kui nii ökoloogilist ja ka vasakpoolset mõtteviisi 
pooldav inimene. 

Temperatuuriadjektiivide rühmas oli ainsana regulaarne vaheldussuhe koha-
tähendustega. Mallis KOHT–TEMPERATUUR koondab semantiline tüüp KOHT 
mingi koha või piirkonnaga seotud omadust väljendavaid tähendusi (arktiline, 
boreaalne, atlantiline jt). Omadussõna, mis tähistab teatud geograafilisest piir-
konnast pärinemist või sinna kuulumist, on hakanud tähistama ka vastava piir-
konnaga seostatavaid kliimaolusid ja temperatuuri, näiteks tähistab sõna arktiline 
Arktikast pärinemist (arktilised linnud, arktiline õhumass) ja ka väga külma ja 
karmi ilma (jõulude paiku oli täiesti arktiline lumetorm). 

Teised ainuomased temperatuurirühma süstemaatilise polüseemia mallid olid 
TEMPERATUUR–LIIKUMINE ja TEMPERATUUR–VANUS. LIIKUMINE 
märgib liikumise ja tempoga seotud omadusi ning kodeerib vaheldumist tem-
peratuuritähenduse ning tempotähenduse vahel. Valimis esines mall rohkem 
soojaga seotud sõnade juures, nt palavikuline (palavikuline nahk, palavikuline 
sagimine), kuid esines ka kiiret liikumist iseloomustav tähendus külmaga seotud 
sõna juures käre (käre talv, käre jõgi). Semantiline tüüp VANUS koondab kellegi 
või millegi ea, olemasolu ajaga seotud tähendusi. Mallis TEMPERATUUR–

TEMPERATUUR PUUDUTUS

VÄRVUS

PSÜHH

HÄÄL

MATERJAL/AINE

MAITSE

LÕHN

MÕÕDE

NÄHTUS_LOODUS

IN/LOOM_OMADUS

KOGUS

KOHT

LIIKUMINE

VANUS

HINNANGÜHISKOND
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VANUS vaheldub temperatuuritähendus eaga seotud tähendusega, nt sõnas ahju-
soe (ahjusoojad pirukad, ahjusoe raamat).  

Kompimisadjektiivide eriomased mallid olid PUUDUTUS – LÕHN, PUUDU-
TUS–MÕÕDE ja PUUDUTUS–KOGUS. Mallis PUUDUTUS – LÕHN vahel-
dub kompimistähendus lõhna iseloomustava tähendusega, nt terav nuga => 
terava lõhnaga gaas, mullane kartul => mullase lõhnaga seened. PUUDUTUS–
MÕÕDE mallis kannavad sõnad koos kompimistähendusega ka ruumilist oma-
dust tähistavat tähendust, nt paks puder => paksud seinad või rasvane laud => 
rasvaste tähtedega tekst. Lisaks leidus kompimisadjektiividel vaheldust 
PUUDUTUS–KOGUS, kus kompimistähendus esines koos hulgatähendusega, 
näiteks kõva iste => kõva rahasumma. 

Eesti nägemis- ja kompimisvaldkonna sõnade süstemaatilise polüseemia ana-
lüüsi tulemused võimaldavad tulevikus paremini diskuteerida ka kultuurispet-
siifilisuse ja universaalse kognitiivse ajendi suhete üle. Kindlasti paistab tule-
mustest üldinimlike kehaliste kogemuste olulisus, kuid kõrvutades tulemusi teiste 
keelte polüseemiauurimistega, oleks võimalik ka kultuurikesksem lähenemine. 
 
 

6.3 Süstemaatiliste polüseemiamallide esitus 
sõnaraamatus 

Polüseemiamallide esitus sõnaraamatus (vt pt 4.2) varieerus kõigis kolmes 
rühmas. Loomulikult sisaldasidki polüseemiamallid eri tüüpi tähendusvaheldusi, 
mida ei pruugi olla otstarbekas sõnastikus samal viisil esitada (näiteks vaheldust 
adjektiivsete tähenduste vahel või vaheldust adjektiivse ja substantiivse tähen-
duse vahel). Ometi leidus erinevat esitust ka sama malli sama sõnaliigiga osaliste 
vahel. Siinses peatükis on vaatluse alla võetud psühholoogilise omadusega seotud 
mall, kuna seda leidus kõigis kolmes rühmas rikkalikult. Enamasti olid mallis 
kodeeritud kaks tähendust eraldi põhitähendustena esitatud (malli X – PSÜHH 
näited 1, 2, 3). Välja on toodud ainult malli kandvate tähenduste definitsioonid, 
uurimisel lisatud semantiline tüüp ja üks kasutusnäide tähenduse kohta. 
 
(1)  okkaline 

1  (torkavate) okaste, ogade või asteldega (kaetud) [PUUDUTUS] Okkaline kala 

2 pahur ja tõrges [PSÜHH] Tüdruk oli võõraste vastu okkaline 

 

(2) külm 

1 madala temperatuuriga, vähese soojusega või hoopis soojuseta [TEMPERA-
TUUR]  

 Täna on väljas külm ilm 

2  (inimese olemuse kohta:) ilma südamlikkuse ja soojuseta, tundetu või ükskõikne 
[PSÜHH] Meid võeti vastu külma viisakusega 
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 (3)  roosa 

1  kibuvitsaõie värvi, kahvatupunane [VÄRVUS] Roosa pesu 

2  (liiga) optimistlik, rõõmus ja muretu [PSÜHH] Ole roosa ja rahulik! 
 
Malli kodeeritud tähendused võisid olla esitatud ka põhitähenduse ja alltähen-
dusena (näited 4, 5, 6). Alltähenduse positsioonis esitatakse tavaliselt seotumaid 
tähendusi, mille puhul on märgata otsesemat tulenemissuhet ja Langemetsa 
(2010: 50) järgi on alltähendusena esitamine süstemaatiline polüseemia puhul 
sageli eelistatum esitusviis.  
 
(4)  kõva 

1  (materjali, asjade vm kohta:) koostiselt tihe, survele vastupidav, mitte painduv 
[PUUDUTUS] Hiina traditsiooni järgi peab voodi olema kõva 

1.2  (inimese kohta:) iseloomult, käitumiselt järeleandmatu, mingile mõjule mitte-
alistuv [PSÜHH] Ole kõva, ära anna alla! 

 

(5)  jäine 

1  külm nagu jää, väga külm [TEMPERATUUR] Jäist tuult trotsides rühiti edasi 

1.1  (tunnete, psüühilise sfääri kohta:) äärmiselt ükskõikne, kalk [PSÜHH] Külaline 
võeti vastu jäise viisakusega 

 

(6)  erk 

1  vaimult virge, terane ja (uuele) vastuvõtlik, kiiresti reageeriv, mitte uimane ega 
loid [PSÜHH] Ta on heas vormis ja vaimselt erk 

1.1  (värvi kohta:) puhta, silmatorkava värvitooniga [VÄRVUS] Huulepulk ei tohiks 
olla liiga erk 

 
Toodud näited annavad tunnistust, et leksikograafide taju võib erineda sama malli 
osaliste tähendusvahekorra tajumisel. Tähendusi võidakse pidada eraldiseis-
vateks üksusteks või teineteisest tulenevaks. Kolmas leksikograafiline esitusviis 
oli malli osaliste koondamine ühise tähenduse alla (näide 7). Selles näites on 
tähenduste kirjelduses väga olulised ka näitelaused. Viimaks ilmnes korpus-
analüüsi tulemuste ja leksikograafilise esituse kõrvutamisel ka sõnu, mille puhul 
ühendsõnastik kompimisadjektiivi psühholoogilist tähendust eraldi esile ei 
toonud (ei tähenduse ega kasutusnäidete kujul), kuid mis uuritud korpusnäidete 
põhjal malli siiski kandsid (näide 8). 
 
(7)  teraskõva 

1  (hrl materjali või isikuomaduste kohta:) väga kõva, väga tugev, ülimalt vastu-
pidav [PUUDUTUS] [PSÜHH] Lapimaa jää on teraskõva. Tal on teraskõvad 
närvid 
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(8)  limane 

limaga kaetud või lima sisaldav [PUUDUTUS] Angerja nahk on limane 
[PSÜHH] korpusnäide: Kaasajal baarides räuskavad mehed on aga küünilised, 
empaatiatundeta limased tegelased. 

 
Malli produktiivsust demonstreeriski ootuspäraselt paremini korpus. Väiksema 
sagedusega sõnade juures võis olla sõnastikus esitatud üks malli osapooltest. 

Polüseemiamalli konkreetse parima leksikograafilise esituse valimisel mängi-
vad rolli sõnastiku sihtrühm, sõnasagedus, vastava tähenduse sagedus ja muud 
tegurid. Samas näitab sama malli erinev esitus sageduse poolest võrreldavatel 
sõnadel, et polüseemiamallid võiksid süsteemsemat esitust abistada, kui leksiko-
graafil oleks võimalus potentsiaalsete süstemaatilise polüseemia mallidega koos-
tamise ajal tutvuda. Semantilise tüübi lisamine sõnatähendusele (käändsõnade 
juures) on ühendsõnastikus juba praegu kohustuslik element ja ehk hõlbustaks 
tööd polüseemsete sõnadega see, kui süsteem pakuks leksikograafile välja konk-
reetse semantilise tüübiga seotud võimalikke polüseemiamalle. 
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7. TULEMUSTE KOKKUVÕTE JA ARUTELU 

Väitekirja eesmärk on uurida eesti tajuadjektiivide süstemaatilist polüseemiat 
kolme semantilise rühma näitel – selgitada semantiliste tüüpide abil korpus-
põhiselt välja värvi-, temperatuuri- ja kompimisrühma polüseemiamallid. Töö 
tegeleb ka adjektiivirühma sõnaliigilise piiritlemisega ja uurib, millised adjektiivi 
tunnused on korpuses kaardistatavad viisil, mis aitaks leksikograafil paremini 
adjektiiviklassi piiripealsete juhtumite puhul sõnaliiki määrata. Nii süstemaatilise 
polüseemia mallide selgitamise kui ka adjektiivi kui sõnaliigi korpusprofiili 
loomise rakenduslik siht on hõlbustada sõnastikutööd ning aidata kaasa adjektiivi 
täpsemale esitusele leksikograafias. 
 
 

7.1 Tajuadjektiivi süstemaatiline polüseemia 

Alapeatükis 7.1 käsitlen järjest vastuseid uurimisküsimustele 1–6 (vt ptk 1.1).  Et 
välja selgitada süstemaatilist polüseemiat, rakendasin adjektiivi korpuskonteksti 
analüüsil semantilisi tüüpe. Semantilised tüübid on abstraktsed abivahendid 
sõnastikutöös ja korpusanalüüsis, mis võimaldavad tähendusi rühmadesse koon-
dada. Adjektiivi semantiliste tüüpide arv võib erinevates käsitlustes suuresti vari-
eeruda. Uurimuses kasutasin (P1) eeskuju ja võrdlusmaterjalina Dixoni (1982) 
seitset olulisemat adjektiivi semantilist tüüpi, leksikaalse andmebaasi SIMPLE 
koostamisel väljatöötatud 18 tüüpi (Lenci jt 2000: 30–33) ning Hundsnurcheri ja 
Spletti (1982) uurimuse põhjal loodud GermaNeti 15 adjektiivi semantilist klassi, 
millel on omakorda 78 alaliiki. 100 eesti sagedama adjektiivi tähendusi ana-
lüüsides pakkusin (esimeses artiklis, P1) välja 15 semantilist tüüpi spetsiaalselt 
eesti keele (polüseemsete) adjektiivide kirjeldamiseks. Hilisemates uurimustes 
(P2, P3, P4) tüübistik täienes ja täpsustus, nt lisasin tüübid HÄÄL, MAITSE, 
LÕHN ja PUUDUTUS. Välja töötatud tüübid võimaldavad märgendada tähendusi 
adjektiivi polüseemia uurimisel ja ka adjektiivitähenduste täpsemat semantilist 
märgendamist sõnaraamatutöös. 

Uuritud rühmade morfoloogiliste tunnuste, korpussageduse ja polüseemsuse 
võrdlus kinnitab, et polüseemia eelistab sagedat sõna (vt ka Zipf 1945). Polü-
seemsus on korrelatsioonis ka rühmade morfoloogilise struktuuriga – mida polü-
seemsem rühm, seda suurem on juursõnade ja väiksem liitsõnade osakaal. Uuritud 
rühmadest oli enim harvemaid sõnu (alla 100 esinemise korpuses) värviadjek-
tiivide rühmas. Liitsõnad moodustasidki 75% värviadjektiivide rühmast ja ligi-
kaudu pool (49%) temperatuuriadjektiivide rühmast. Seega on liitsõna põhiline 
morfoloogiline kuju, milles nende rühmade adjektiivid eesti keeles esinevad. 
Kuna paljud värvisõnad ja temperatuurisõnad põhinevad võrdlusel (nt rebu-
kollane, vaseroheline, kõrbekuum, kivikülm), on selline jaotus loomulik. 

Suurim uuritud semantiline rühm on värviadjektiivid 463 sõnaga, järgneb 
kompimisadjektiivide rühm 265 sõnaga ning väikseim rühm on temperatuuri-
adjektiivid 101 sõnaga. 
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Rühmade suurust on huvitav vaadelda ka meelte hierarhia seisukohast. Winter 
(2019: 342) pakub välja, et meelte hierhia aluseks võib olla tõik, et mõne meelega 
seotud omaduste väljendamiseks on keeles rohkem adjektiive kui mõne teise 
meele puhul. Siinse töö nägemismeelega seotud rühm (värvid) on tõesti adjek-
tiivirikkam kui kompimismeelega seotud rühmad kokku (366 sõna, kui arvestada 
temperatuuri- ja kompimisadjektiive ühiselt). Lisaks on nägemisega seotud rühm 
kitsam ja ei sisalda näiteks objektide ega nähtuste kujuga seotud sõnavara (nt 
kõrge, madal) või üldisemaid hinnangulisi adjektiive (nt ilus, inetu). Kui eeldame, 
et valimi suurus peegeldab suuremat leksikaalset tähistatust keeles laiemalt, sobi-
tuvad tulemused meelte hierarhia (Viberg 1983) reastusega, mille kohaselt näge-
mise kui kõrgema meelega seonduv sõnavara on keeles rikkalikum kui kompimis-
meelega seonduv. Lõplikke järeldusi siiski teha ei saa, sest kuigi rühmad on 
koostatud põhilises osas sama, eesti suurima sõnakogu alusel, on kompimisadjek-
tiivide piiritlemiseks erinevaid võimalusi (vt täpsemalt P4) ja samuti ei sisalda 
värvirühm kõiki nägemismeelega seotud adjektiive eesti keeles. 

Kõik doktoritöös uuritud semantilised rühmad on tajusõnade rühmad ja see-
tõttu on ka rühmade tähendusvaheldustes (ja polüseemiamallides) tõenäoliselt 
rohkem kattuvust, kui oleks üksteisest kaugemate valdkonna sõnadel. Samuti 
mõjutab polüseemiamallide sarnasust, et temperatuuriadjektiivid kuuluvad kom-
pimisadjektiividega üldistatult samasse tajuvaldkonda – mõlemad on seotud 
taktiilse tajuga. Kõigil kolmel rühmal esinesid regulaarsed tähendusvaheldused 
psühholoogilise omadusega (semantiline tüüp PSÜHH). Enim esines psühho-
loogilisele omadusele ülekannet kombitavalt omaduselt (43 sõna tähendus-
struktuuris). Kõige sagedasem oli psühholoogilise omadusega seotud mall ka 
temperatuuriadjektiivide rühmas (24 sõna). Värvisõnade rühmas esines malli 
vähem – psühholoogilist tähendust kandis 9 värviadjektiivi. 

Nii värvi- kui temperatuurisõnu kasutatakse tunnete intensiivsuse väljenda-
miseks (nt lootusetuse rõhutus: must mure, must meeleolu; kire rõhutus: palav 
armastus, tuline viha, põletav kirg). Mõlemas rühmas võis täheldada ka meeldiva 
puudutusaistingu vaheldumist pigem positiivsete vaimsete omadustega (nt soe 
tuba, soe vastuvõtt; pehme padi, pehme loomuga) ning ebameeldivat puudutus-
kogemuse vaheldumist vaimselt ebameeldiva kogemusega (nt külm ilm, külm pilk; 
okkaline roos, okkaline iseloom). Siiski leidus tajusõnadel ka näiteid tähendus-
vaheldustest, mis ei kinnita omaduse kognitiivse meeldivuse või ebameeldivuse 
järjepidevust. Mitmed kombitavat omadust väljendavad adjektiivid, millel esineb 
polüseemiamall PUUDUTUS–PSÜHH, ei ole kompimiskogemuse põhjal üheselt 
liigitatavad positiivseks või negatiivseks (nt karvane loom, karvane tunne; tasane 
maapind, tasase loomuga). 

Lakoffi ja Johnsoni (1980) järgi põhineb keele moodustamine ja mõistmine 
erinevatel kehalistel, afektiivsetel ja tajuga seotud protsessidel. Abstraktsemate 
ja keerulisemate nähtuste väljendamiseks kasutatakse võrdkujusid kogemuslikult 
tuttavamatest ja kehapõhisematest valdkondadest. Süstemaatilise polüseemia uuri-
mine osutab tugevale seosele kompimisvaldkonna ja tunnete valdkonna vahel. 
Kehaga/nahaga/suuga vahetult kogetav on ülimalt sobilik lähtevaldkonnaks, mille 
mõistetes räägitakse abstraktsematest nähtustest nagu psühholoogilised nähtused.  
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Tugevat seost valdkondade vahel kinnitas temperatuurirühmas ka kahepool-
selt läbipõimunud semantika. Esmatähendusega temperatuurisõnadest kandsid 
malli kõik temperatuuri põhisõnad (nt külm suhtumine, soe inimene, kuumad 
tunded, jahedad suhted). Aga valimis leidus ka mitmeid peamiselt psühholoogi-
lise tähendusega kasutusel olevaid sõnu, millel esines temperatuuritähendus (nt 
kõhe, leebe, karm). Kui temperatuuriadjektiivide rühmas esines vaheldumine 
psühholoogilise omadusega kahesuunaliselt, siis kompimisadjektiivide rühmas 
on valdav tähenduse liikumine konkreetsest kombitavast omadusest abstraktsema 
psühholoogilise omaduse poole. 

Uuemad uurimused lubavad oletada, et temperatuuriga seonduvad suhtumised 
keeles ei pruugi olla universaalsed, vaid sõltuvad ka keelekasutajate kultuurist ja 
keskkonnast (Majid jt 2018, Koptjevskaja-Tamm 2015). Uurisin (P3) eesti 
temperatuuri põhisõnade seondumist positiivse või negatiivse hinnanguga Sketch 
Engine’i tesauruse funktsiooni abil, mis võimaldas vaadelda korpusest sarnase 
kontekstiga sõnu. Ootuspäraselt ilmnesid külma puhul negatiivset hinnangut 
väljendavad adjektiivid (nt igav, kole) ja sooja puhul positiivse hinnanguga sõnad 
(nt mõnus, ilus, kena, meeldiv). Jaheda tugevamate tesauruseseoste hulgas 
hinnangulisi omadussõnu ei esinenud. Põhisõna kuum, mis võiks viidata juba liig-
sele soojusele ja omada ühiseid kollokatsioone ka negatiivset hinnangut väljen-
davate omadussõnadega, seostus tugevamate tesaurusesuhete põhjal samuti 
ainult positiivse hinnanguga (nt mõnus, kena). Korpusanalüüs viitab eestlaste 
soojalembusele ja lubab oletada, et Eestis kui külma kliimaga piirkonnas on seos 
soojuse ja positiivsete emotsioonide vahel eriti tugev. Siiski oleks kindlamaks 
väitmiseks vajalik võrdlev uurimus. Eesti emotsioonisõnade uurija Ene Vainik 
(2016: 285) toob välja, et seda erinevates keeltes ja kultuurides ilmnevat püsiseost 
kiindumuse ja soojuse vahel on seletatud universaalse nn primaarmetafoorina ehk 
seosena, mis kujuneb meil kõigil imikueas kehalisest süles hoituse kogemusest. 

Teistest tajuvaldkondadest esines vähemalt kahel uuritud rühmal süstemaati-
lisi tähendusvaheldusi hääle-, maitse- ja värvivaldkonnaga. Hääle- ja helivald-
konnaga leidus süstemaatilise polüseemia malle lausa kõigil kolmel rühmal. 
Enim süstemaatilisi seoseid esines kompimise ja hääletähenduse vahel, malli 
PUUDUTUS–HÄÄL kandis 18 sõna valimist. Värvirühma analüüsis ilmnes 
hääletähendus 9 sõna tähendusstruktuuris ja temperatuurirühmas 6 sõna juures. 
Maitsevaldkonnaga esines tähendusvaheldusi temperatuuri- ja kompimis-
adjektiivide rühmas, kuid mitte värvisõnade juures. 

Puudutuse ja heliga seotud tähenduste puhul (mallid PUUDUTUS–HÄÄL, 
TEMP–HÄÄL) võis samuti märgata tähendusülekannet meeldiva puudutus-
aistingu ja meeldiva hääle vahel ning seda nii temperatuuri- kui ka kompimis-
adjektiivide rühmas. Soe, pehme, siidine, sametine hääl kirjeldavad kõik naudi-
tavat, meeldivat häält ja ka samade sõnadega osutatakse ka aistingule, mis naha 
vastas mõnus. Seevastu käre, kalk ja kare hääl pole sugugi nii meeldivad kuulata 
ega taktiilselt pole meeldivad ka käre talveilm, kalk kivi või kare materjal. 
Värvirühmas oli seos meeldivuse ja ebameeldivuse vahel ebaselgem. Määravam 
oli pigem värvi ja hääle intensiivus või siis just vastupidi – vähene intensiivsus. 
Hõbedane ja hele viitasid kõrgele ja kõlavale häälele, ja samas ka värvuse/ 
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valguse mõttes tugevat valgust kiirgavale, läikivale värvitoonile. Akvarelsega 
viidati õrnadele, õhulistele värvitoonidele ja ka mahedale, õrnale kõlale. Matt ja 
tuhm jällegi osutasid säratule, läiketule värvile ning ka tuhmile ja kõlatule häälele.  

Williams (1976) on inglise keele sünesteetilisi adjektiive uurides välja toonud, 
et kõige rohkem teistest tajualadest pärit sõnu kasutatakse helide iseloomusta-
miseks, samas kui kompimisvaldkond on kõige sagedamini kasutusel allikvald-
konnana. Shen ja Cohen (1998) rõhutavad, et ka adjektiivide sünesteetilistes 
kasutustes on allikvaldkond sihtvaldkonnast konkreetsem ja seetõttu ligipääse-
tavam, seega võetakse täiend pigem kompimisalast ja harvem nägemis- või 
kuulmisvaldkonnast. Süstemaatilise polüseemia uurimise tulemused toetavad 
sünesteetilise metafoori uurimisel täheldatud tendentsi. 

Värvusega vaheldumist esines teistel uuritud rühmadel üsna vähe, nii et siin 
ei kinnita süstemaatilise polüseemia uurimine Vibergi (1983) tajuhierarhia loogi-
kat, mispuhul väljendusvahendeid laenatakse kõrgema, eeldatavasti sõnavara-
liselt paremini kaetud, meele poolt. Temperatuuri- ja kompimisrühma sõnadel 
esines ka regulaarseid tähendusvaheldusi nii nägemise kui kuulmise valdkonna 
tähendustega (soe valgus, jäine hääl, siidine hääl). „Kõrgema kategooria“ tajude 
(nägemine-kuulmine) väljendamiseks on laenatud „madalama kategooria“, 
kompimisvaldkonna sõnu. 

Kokku avaldus värviadjektiivide rühmas 9 polüseemiamalli, temperatuuri-
adjektiivide rühmas 10 polüseemiamalli ja kompimisadjektiivide rühmas 13 polü-
seemiamalli. Vähemalt kahes uuritud rühmas esinesid süstemaatilised vahel-
dused tüüpidega MATERJAL/AINE, NÄHTUS_LOODUS ja substantiivsete 
tähendustega, mis kandsid tüüpi IN/LOOM_OMADUS. Enamik polüseemia-
malle moodustusid paarisuhetest, ent avaldus ka kolmiksuhteid: VÄRV – ÜHIS-
KOND – IN_ROLL, PUUDUTUS–HÄÄL–MAITSE. 

Polüseemiamallide esitus sõnaraamatus varieerus kõigis kolmes rühmas. Mall 
võis olla esitatud: 1) kahe eraldi põhitähendusena 2) põhitähenduse ja all-
tähendus(t)ena; 3) ühise koondtähendusena; 4) süstemaatilist polüseemiat polnud 
esitatud. Hindasin esitamata jätmiseks olukorda, kus tähendus sõnastikust puudus, 
ent korpuses arvestatava sagedusega esildus. Analüüs näitas, et leksikograafide 
taju võib erineda sama malli osaliste tähendusvahekorra tajumisel ning seetõttu 
võiks süsteemsemale esitusele kaasa aidata tutvumine vastava semantilise tüübiga 
seotud polüseemiamallidega. 

 
 

7.2 Adjektiivi korpusprofiil 

Alapeatükis 7.2 käsitlen vastust uurimisküsimusele 7 (vt ptk 1.1).  Nii nagu adjek-
tiivi semantika pole alati samal viisil kirjeldatud, pole ka adjektiivikategooria ise 
keeltes ühtlaselt esindatud ega selgelt piiritletud: on keeli, kus omadussõnu on 
piiratud arvul või pole adjektiivide klassi üldse (Dixon 1982: 1–7). Kõik semanti-
lised adjektiivid pole keeles grammatiliselt adjektiivid. Eesti keeles on keeruline 
piiri tõmmata näiteks partitsiipide või käändumatute adjektiivide puhul. Väite-
kirja adjektiivirühmade kindlaks määramisel vajas selgitamist adjektiivi-verbi 
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piir (nt põletav, torkiv, jahtunud), adjektiivi-substantiivi piiriala (nt must, soe, 
kuiv) ning adjektiivi-adverbi piir (nt kullakarva, jahedavõitu, kõvavõitu). Töö 
uurib, millised on keeletehnoloogia võimalused hõlbustada sõnaliigi üle otsus-
tamist adjektiivi piirialade puhul ja kuidas võiks korpuse andmete põhjal eristada 
adjektiive teistest sõnaliikidest. 

Leksikograafide uuringus (Paulsen, Vainik ja Tuulik 2019) tõid leksikograafid 
välja sõnaliigitusprobleeme kirjeldavaid näiteid, millest 26% moodustasid adjek-
tiiviklassiga seotud sõnad. Põhilise murekohana nimetasid leksikograafid vaja-
dust hinnata partitsiipide adjektiveerumise astet (nt sõnades muteerunud, müüv, 
kiusav). Väitekiri (P5) pakub prototüüpsele adjektiivile omistatavate tunnuste 
põhjal välja parameetrid, mille abil saaks korpusest kontrollida, kuivõrd on sõnal 
adjektiivset kasutust ja mis aitaksid leksikograafil otsustada, kas lisada sõna 
sõnastikku/andmebaasi adjektiivina. Uurimus on aluseks leksikograafilise raken-
duse loomisele. 

Töö tulemusena välja pakutud parameetrite loomisel on lähtutud adjektiivile 
omastest tunnusjoontest teoreetilisest kirjandusest ja ka praktilisest leksikograafi-
lisest tööst. Atribuudiparameeter [test_S] tugineb adjektiivi omadusele esineda 
atribuudi funktsioonis ja mõõdab testsõna esinemisi substantiivi ees. Võrdepara-
meeter mõõdab sõnast moodustatud keskvõrde sagedust korpuses. Ühildumis-
parameeter [test_S_ÜHILD] lähtub adjektiivide omadusest ühilduda substan-
tiiviga arvus ja käändes ning kontrollib testsõna ühildumist, kui sellele järgneb 
substantiiv. Lausealguseparameeter [LA_test_S] selgitab, kuivõrd alustab test-
sõna lauset täiendi positsioonis substantiivi ees. Adverbiparameeter [D_test] 
tugineb adjektiivide korpussuhtele D+A (nt liiga soe, väga pehme) ja mõõdab, 
kui sageli esineb testsõna ees korpuses adverb. Neljakohaline parameeter 
[V_?_test_S] selgitab, kui sageli esineb testsõna mustris V_?_test_S (järjend 
pärineb käsitsi morfoloogiliselt ühestatud korpuse analüüsist). 

Adjektiveerumata partitsiipide rühma eristas prototüüpsete adjektiivide rüh-
mast kõige paremini kolm parameetrit: lausealguseparameeter 90% täpsusega, 
adverbiparameeter 80% täpsusega ja keskvõrde parameeter 100% täpsusega 
(100% täpsus tähendab, et kõigi uuritud partitsiipide tulemused jäid kõrvale-
kaldeanalüüsis väljapoole adjektiivide järgi sätitud piirmäära.) Siit nähtub, et 
verbiühendi osana ei alusta partitsiip lauset substantiivi ees, kuid adjektiivilaadne 
partitsiip võib seda teha. 

Prototüüpsed adjektiivide väärtused ületasid kõiki teisi uuritud sõnarühmi 
(teised sõnaliigid ja adjektiivi piirirühmad) keskvõrdeparameetri ja adverbipara-
meetriga mõõtes. Adjektiivirühma piirväärtuste arvesse võtmisel (kõrvalekalde-
analüüs) osutusid parimateks eristajateks prototüüpsete adjektiivide ja teiste 
sõnaliikide vahel: lause alguse parameeter (eristas ~78% sõnadest), keskvõrde 
parameeter (eristas 100% teistest sõnaliikidest sõnu) ja ühildumisparameeter 
(eristas ~59% sõnadest, sealhulgas substantiive, adverbe ja verbe 100%-liselt). 
Tulemused annavad lootust luua rakendus, mis aitaks leksikograafidel hinnata 
adjektiiviklassiga piirneva keelendi käitumist tekstis ning saada tuge sõnaliigi-
otsustuste langetamisel. 
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7.3 Edasised uurimisvõimalused 

Adjektiivi korpusprofiili lävendeid saaks edaspidi täpsustada, kui keskenduda 
leksikograafidele probleeme tekitavale partitsiipide rühmale. Oleks võimalik 
katsetada erinevaid sarnasusmeetodeid (eukleidiline kaugus, koosinussarnasus jt), 
et selgitada välja, milline meetod annaks parima tulemuse leksikograafilise töö 
seisukohast. Testida võiks ka uusi adjektiivide rühma iseloomustavaid para-
meetreid, mida artikkel P5 ei käsitlenud, näiteks predikatiiviparameetrit või 
adjektiiviga seonduvaid tuletuslõppe. 

Doktoritöös rakendatud meetodiga (korpuse ja adjektiivi semantiliste tüüpide 
abil) on võimalik uurida ka eesti keele maitse-, lõhna-, ja kuulmisvaldkonda kuulu-
vate adjektiivide polüseemiat. Eesti tajuadjektiivide süstemaatilise polüseemia 
analüüsi tulemused võimaldavad tulevikus paremini diskuteerida ka kultuuri-
spetsiifilisuse ja universaalse kognitiivse ajendi suhete üle. Siinse doktoritöö 
tulemused näitavad üldinimlike kehaliste kogemuste olulisust, kuid kõrvutades 
tulemusi teiste keelte polüseemiauurimistega, oleks võimalik ka kultuurikesksem 
lähenemine. 
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SUMMARY 

Systematic Polysemy of Estonian Adjectives on  
the Example of Perception Adjectives 

The main objective of the doctoral thesis is to identify the patterns of systematic 
polysemy in Estonian perception adjectives, which would make it possible to 
analyse the patterns of adjective semantics and create a theoretical basis for 
lexicographers that could be used to harmonise the presentation of adjective 
polysemy in dictionaries. The thesis also tackles mapping the parameters to 
characterise the adjective word class in corpora. The practical aim of the thesis is 
to make lexicographic work easier and to enable a more systemic semantic 
presentation for adjectives. Also, the thesis contributes to a better part-of-speech 
analysis of the ambiguous cases connected to adjective word class in corpora11.  
 

Introduction 
In recent decades, major changes have been taking place in European lexico-
graphy: the format of dictionaries is shifting from paper to electronic (a survey of 
users covering 26 countries pointed out that 79.8% of users of monolingual 
dictionaries use an electronic version (Kosem et al. 2019)) and with it, Estonian 
lexicography has also changed from corpus-based and is moving towards (semi-)- 
automatic solutions (see, for example, Koppel 2020, Kallas et al. 2015). As a 
result of the above, the need for more precise semantic tagging and more syste-
matic presentation has increased. Polysemy continues to be a relevant problem in 
both corpus linguistics and lexicography. In the largest and constantly updated 
dictionary of the Estonian language, The EKI Combined Dictionary, most ele-
ments are related to a specific meaning, e.g. synonyms are combined at the 
meaning-level, not keyword-level, i.e. the synonym layer of the dictionary is 
compiled bilaterally (see Tavast et al. 2020). Therefore, systemicity is more 
important than ever in the word sense division.  

This thesis is the first attempt in Estonian linguistics to study the systematic 
meaning patterns of perception adjectives. Polysemy patterns would provide sup-
port for the lexicographer in describing a polysemous word, as well as material 
for the linguistic researcher of the subject, as they show regular semantic shifts 
between different domains. The adjective can emphasise a different characteristic 
of a noun in different contexts, for example, kare rätik ‘coarse towel’ refers to a 
material that is non-smooth, rough to the touch, kare käitumine ‘coarse behaviour’ 
to a harsh and abrupt conduct, and kare hääl ‘coarse voice’ to a non-melodic, 
hoarse voice. By studying the adjectives belonging to the same semantic group 
together, it is possible to find out between which areas there are systematic dif-
ferences of meaning and thus which other areas the semantic group being studied 
                                                                          
11  In Estonian, the adjectives’ morphological profile is characterised by inflection (in case 
and in number), gradation, and derivation. 
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is most closely related to. I will also specify the motivation of meaning shifts in 
the context of cognitive theories (Lakoff and Johnson 1980, Viberg 1983, Winter 
2019, etc.). The thesis examines the systematic polysemy of Estonian adjectives 
on the example of three semantic groups: colour adjectives, temperature adjec-
tives and tactile adjectives. 
 

Structure of the thesis 
The thesis consists of a framework chapter and five scientific articles. In the 
second, theoretical background part of the framework chapter, the theory of 
distributive semantics and the concept of systematic polysemy are presented and 
the presentation of polysemy in lexicography is discussed. Also, an overview of 
the distinctive features and classification of perception adjectives is given and the 
classification problems of Estonian adjectives are highlighted. In the third part, 
describing the method, I will introduce the use of semantic types as an analytical 
tool, as well as Sketch Engine tools for corpus study, and will also describe the 
limitations of the method. The fourth part on sources and material describes the 
corpora and dictionaries used for the research, as well as compiling the word 
groups. The fifth part provides an overview of the morphological composition, 
frequency data and polysemy of the word groups examined in the thesis. In the 
sixth part, I will introduce and summarise the polysemy patterns of perception 
adjectives. 
 

Goals of the Thesis 
• Giving an overview of the wide variety of words used to describe the domains 

of colour, temperature and touch. 
• Explaining the connections in morphology, frequency data and polysemy 

between the word groups in the categories of colour, temperature, and touch. 
• On the basis of 100 common adjectives, proposing the basic semantic types of 

Estonian adjectives that could be used to tag meanings. 
• Using semantic types to identify patterns of systematic polysemy in the colour, 

temperature, and tactile adjective groups in corpora. 
• Applying the semantic types and systematic polysemy patterns revealed as a 

result of the analysis in the Ekilex dictionary system of the Estonian Language 
Institute (see Tavast et al. 2018, Langemets et al. 2021) in the compilation of 
the EKI Combined Dictionary, (see Tavast et al. 2020) as lexicographical aids. 

• Improving the knowledge of the most prevalent domains for meaning shifts in 
perception adjectives. 

• Proposing parameters by which it is possible (based on the characteristics 
attributed to a prototypical adjective) to distinguish adjectives from other word 
classes in a corpus, with the aim of creating an automatic word classification 
tool for the lexicographer to assess cases where it is difficult to distinguish 
whether the word should be classified as an adjective. 
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Background and Method 
One theoretical basis for the work is the distributional semantics hypothesis, 
according to which the meaning of a word can be derived from its context of use 
(Harris 1954, Firth 1957). The meaning of an adjective is especially contextual 
compared to other word classes and depends on the noun for which it is used as 
an attribute (e.g. soe vesi ’warm water’, soe naeratus ’warm smile’, soe valgus 
‘warm light’). All five articles of the thesis are corpus linguistic studies, where I 
examine actual language use and context, always using the largest available 
Estonian language corpus at the time of the study. For a more systemic overview 
of the context I use Sketch Engine (Kilgarriff et al. 2014, Kilgarriff et al. 2004) 
tools. The program allows to observe the collocations of a word based on different 
statisticians, to generate word sketches and study words with a similar context 
with the function of the thesaurus.  

The distinctive character of the statistical models for distributional semantics 
remains limited: tests have been carried out in which two meanings are distin-
guished (Heylen et al. 2015, Hilpert and Saavedra 2020), but there is no reliable 
model or automatic solution for the analysis of more extensive polysemy. Thus, 
a combined method is used for this thesis: I use both sketches and a thesaurus to 
get a more systematic overview of the corpus context, but rely on qualitative 
analysis when analysing cases of use and condensing those into meanings. 

In abstracting meanings and identifying polysemy patterns, I apply the semantic 
types (P1) of the Estonian adjective I have previously developed. When marking 
the noun-meanings, I use the semantic types applied to the analysis of the syste-
matic polysemy of the Estonian noun by Margit Langemets (2010). In defining 
systematic polysemy, the dissertation follows the example of Langemets who 
used the definition by Yuri Apresjan (1974), according to whom a similar 
meaning structure must exist between at least two meanings of at least two poly-
semous words in order for the relationship between meanings to be determined 
as systematic polysemy. 

The number of semantic types of the adjective can vary greatly, based on the 
approach used. In the study, I used the seven most important semantic types of 
Dixon (1982), the 18 types developed in the compilation of the lexical database 
SIMPLE (Lenci et al. 2000: 30–33) as an example and reference material, and 
GermaNet’s 15 adjective semantic classes, which in turn have 78 subtypes, 
created on the basis of a study by Hundsnurcher and Splett (1982). Analysing the 
meanings of the 100 most frequent adjectives in Estonian, I propose 15 semantic 
types specifically for describing the (polysemous) adjectives of the Estonian 
language. In later studies (P2, P3, P4) the types were updated and specified, e.g. 
the types VOICE, TASTE, SMELL and TOUCH were added. The developed 
types make it possible to tag meanings in the study of adjective polysemy, as well 
as allow for more accurate semantic tagging of adjective meanings in dictionary 
work. 

The polysemy research method used in the thesis is one of a practical in-
clination and has grown out of the experience of lexicographical work. The main 
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limitation in the use of semantic types is to do with the different possibilities of 
aggregating meanings, semantic grouping or dividing them into semantic types. 
Any meaning that tries to encompass more than one specific communication 
event, is an abstraction. Semantic types, in turn, are abstractions that encompass 
these meanings. With this, the question arises of how much of the core meaning 
remains, the extent of shifts in meaning or the amount of semantic content lost. 
However, since the aim of this thesis is to find the polysemy rules for groups of 
colour, temperature and tactile adjectives, a generalisation is necessary. 
 

Results and discussion 
Since the semantic groups studied in the doctoral thesis are all groups of percep-
tion words, there is also expected to be more overlap in the meaning shifts with 
these words than one would find with words that are further away from each other 
in terms of subject field. It also affects the similarity of polysemy patterns that in 
general, temperature adjectives belong to the same area of perception as the tactile 
adjectives – both of which are related to tactile perception. All three groups had 
regular shifts of meaning with psychological characteristics (semantic type 
PSYCH). The most common shift to the psychological characteristic was from 
the tactile characteristic (43 words from the meaning structure). The pattern 
associated with psychological characteristics was also the most common in the 
group of temperature adjectives (24 words). In the group of colour words, the 
pattern was less present – 9 colour adjectives had a psychological meaning. 

Both colour and temperature words are used to express the intensity of feelings 
(e.g., the oppression of hopelessness: must mure ’black worry’, must tulevik ’black 
future’, mustad mõtted ’black thoughts’; emphasizing passion: palav armastus 
’hot love’, tuline viha ’fiery anger’, põletav kirg ’burning passion’. In both groups, 
shifts could be observed from pleasant tactile sensations to rather positive mental 
characteristics (e.g. soe tuba ’warm room’, soe vastuvõtt ’warm reception’; pehme 
padi ’soft pillow’, pehme loomuga ’soft-natured’) and unpleasant alternation of 
touch experience with mentally unpleasant experience (e.g. külm ilm ’cold 
weather’, külm pilk ’cold gaze’; okkaline roos ’thorny rose’, okkaline iseloom 
’thorny character’). However, there were also examples of meaning shifts in 
perceptual words that do not confirm the consistency of cognitive agreeableness 
or unpleasantness of a characteristic. A number of adjectives expressing tactile 
properties with the polysemy pattern TOUCH-PSYCH are not unambiguously 
categorised as positive or negative based on tactile experience (e.g. karvane loom 
’furry animal’, karvane tunne ’hairy feeling’ (meaning ‘unpleasant suspicion’); 
tasane maapind ’level ground’, tasase loomuga ’level nature’. 

According to Lakoff and Johnson (1980), the formation and understanding of 
language is based on various bodily, affective, and perceptual processes. To express 
more abstract and complex phenomena, equivalences from more experientially 
familiar and body-based domains are used. The study of systematic polysemy 
points to a strong link between the domains of tactile touch and feelings. All that 
is directly experienced via the body/skin/mouth is extremely suitable as a starting 
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point for concepts to express more abstract phenomena such as psychological 
phenomena.  

In the temperature group, the strong link was also illustrated by bilaterally 
intertwined semantics. Of the words with their first meaning in the domain of 
temperature, all the basic words for expressing temperature (e.g., külm suhtumine 
’cold attitude’, soe inimene ’warm person’, kuumad tunded ’hot feelings’, jahedad 
suhted ’cooled relationships’) followed this pattern. Still, the sample included 
several words that are mainly used in a psychological meaning, that also showed 
a temperature-related meaning (kõhe ’chilling’, leebe ’mild’, karm ’harsh’). While 
in the temperature adjective group, the shift of meaning toward psychological 
characteristics occurs in both directions, in the tactile adjective group, the most 
prevalent meaning shift is one from a specific touchable characteristic toward a 
more abstract psychological one. 

Newer studies allow for the presumption that the temperature-related attitudes 
in language are not universal, but depend also on the culture and environment of 
those using the language (e.g. Majid et al. 2018, Koptjevskaja-Tamm 2015). I 
studied the connection of basic Estonian words for temperature with either a 
positive or negative connotations with the thesaurus function of Sketch Engine 
that allows to examine words that have the most similar context in a corpus. As 
expected, for words that express cold weather, adjectives expressing a negative 
attitude emerged (e.g. igav ’boring’, kole ’ugly’), whereas for warmth, there were 
adjectives linked to a positive attitude (e.g. mõnus ’nice’, ilus ’beautiful’, kena 
’lovely’, meeldiv ’pleasant’). As for coolness, the thesaurus offered no strong 
connections to attitude-related adjectives. According to the stronger links in the 
thesaurus function, the basic word kuum ’hot’, that could refer to warmth that is 
already excessive and has common collocations with adjectives expressing a 
negative attitude, is still linked to only positive attitudes (e.g. mõnus ’nice’, kena 
’lovely’). Analysing the corpus, one will deduce that Estonians appreciate 
warmth, presuming that in Estonia as an area with a particularly cold climate, the 
link between warmth and positive emotions is especially strong. Still, a com-
parative study would be necessary to make this claim. Researcher of Estonian 
emotion terms, Ene Vainik (2016: 285) points out that the permanent connection 
between affection and warmth in different languages and cultures has been 
explained as an universal primary metaphor: it is a connection that we all make 
as infants, when we experience being physically held. 

In other domains of perception, at least two groups exhibited systematic shifts 
of meaning with the domains of voice, taste and colour. For the domains of voice 
and sound, there were patterns of systematic polysemy in all three groups. The 
largest amount of systematic connections were found between tactile touch and 
voice; the pattern TOUCH–VOICE was present for 18 words out of the sample. 
In the colour group, analysis revealed a voice-related meaning in the meaning 
structure of 9 words; in the temperature group, in 6. 

When it comes to voice, there were also meaning shifts between pleasant 
tactile sensations and pleasant voices, as noted in both temperature and tactile 
adjective groups. Soe ’warm’, pehme ’soft’, siidine ’silky’, sametine ’velvety’ 
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voice all refer to an enjoyable, pleasant voice; the same words are used to describe 
a sensation that is pleasant for the skin. In contrast, a voice that is käre ’harsh’, 
kalk ’callous’ ja kare ’rough’ are not at all as pleasant to listen to, similar to how 
käre talveilm ’harsh winter weather’, kalk kivi ’rough stone’ or kare materjal 
’rough material’ are also rather unpleasant. In the colour group, the link between 
pleasantness and unpleasantness was less clear. The determining factor for this 
group was the intensity of the colour or voice, or to be more specific, lack of 
intensity. Hõbedane ‘silver’ ja hele ‘bright’ referred to a high and resonant voice, 
while for colours, both of these words also referred to a shade that radiates intense 
light and has a glossy sheen. Akvarelne ’watercolour, pastel’ was used to refer to 
light, airy shades, as well as to soft, gentle sounds. Matt ’matte’ and tuhm ’dull’ 
were used to refer to a shineless, matte colour, as well as to a dull, toneless voice. 
As for taste, there were meaning shifts in the groups of temperature and tactile 
adjectives, but not in the colour adjective group. 

Williams (1976) has pointed out that for synaesthetic adjectives, sound is the 
domain that most commonly uses words from other domains of perception, 
whereas the tactile domain is most often used as a source domain. Shen and 
Cohen (1998) emphasise that in the synaesthetic use of adjectives, the source 
domain is more specific than the target domain, which makes it more accessible; 
thus, the complement word is more commonly from the tactile domain, less 
commonly from the visual auditory domain. The results of studies of synaesthetic 
polysemy support the tendency observed when examining synaesthetic metaphors. 

In other examined groups, shifts of meaning with colours occurred quite rarely, 
which means that in this case, the study of synaesthetic polysemy does not 
confirm Viberg's (1983) logic of the hierarchy of the senses, in which case the 
means of expression are borrowed from a sense that ranks higher in the hierarchy. 
The words of the temperature and touch group also had regular shifts of meaning 
with both the visual and auditory fields (soe valgus ’warm light’, jäine hääl ’icy 
voice’, siidine hääl ’silky voice’). To express perceptions of the higher category 
(vision-hearing), one borrows the words of a lower category, the field of touch. 

In total, there were 9 polysemy patterns in the colour adjective group, 10 in 
the temperature adjective group, and 13 in the tactile adjective group. In at least 
two of the groups studied, there were systematic shifts of MATERIAL/ 
SUBSTANCE, PHENOMENON_NATURE and noun meanings of type IN/ 
ANIMAL_PROPERTY. Most polysemous patterns were formed by double, but 
also by triple connections: COLOUR -SOCIETY – IN_ROLL, TOUCH -
SOUND-TASTE . 

The presentation of polysemous patterns in the dictionary varied across all 
three groups. The pattern was represented as: 1) two distinct primary meanings; 
2) primary meaning and submeaning(s); 3) a common aggregate meaning; 4) no 
systematic polysemy was presented. When there was a meaning that was not 
listed in the dictionary, but was used frequently enough in the corpus, I classified 
it as not having been presented. The analysis showed that the perception of lexico-
graphers may differ in the perception of the meanings of the participants in the 
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same pattern; therefore, acquaintance with polysemy patterns associated with the 
respective semantic type could contribute to a more systematic representation. 

Just as the semantics of the adjective are not always described in the same 
way, the adjective class itself is not evenly represented different the languages, 
nor is it always clearly defined: there are languages in which the adjectives are 
limited in number or there is no class of adjectives at all (Dixon 1982: 1–7). Not 
all semantic adjectives are grammatical adjectives in English. In Estonian, it is 
difficult to draw a line, for example, in the case of participles or non-declinable 
adjectives. The adjective-verb boundary (e.g. põletav ’burning’, torkiv ’prickling’, 
jahtunud ’cooled off’), the adjective-noun boundary (e.g. must ’black’, soe ’warm’, 
kuiv ’dry’), and the adjective-adverb boundary (e.g. kullakarva ’gold-tinted’, 
jahedavõitu ’coolish’, kõvavõitu ’somewhat firm’) needed clarification when 
determining the adjective groups for the dissertation. The thesis explores the 
possibilities of language technology to facilitate deciding on word classes in more 
ambiguous cases, and how adjectives could be distinguished from other word 
types based on corpus data. 

In a study of lexicographers (Paulsen, Vainik and Tuulik 2019), lexico-
graphers pointed out examples of word classification problems, 26% of which 
were words related to the adjective class. As a main concern, the lexicographers 
cited the need to assess the degree of adjectivisation of participles (e.g. in words 
muteerunud ’mutated’, müüv ’selling’, kiusav ’bullying’). The thesis (P5) pro-
poses, on the basis of the attributes of the prototypical adjective, parameters for 
verifying the adjective’s use in the corpus and for helping the lexicographer to 
decide whether to add the word to the dictionary/database as an adjective. The 
study is groundwork for creating a lexicographic application. 

The parameters proposed as a result of the work are based on adjective 
characteristics from theoretical literature as well as practical lexicographic work. 
The attribute parameter [test_S] relies on the adjective's tendency to occur in the 
attribute function and measures the occurrences of the test word in front of the 
noun. The comparative form parameter measures the frequency of the compara-
tive formed by the word in the corpus. The agreement parameter [test_S_ÜHILD] 
is based on the adjective's ability to match a noun in number and case, and verifies 
the concordance of the test word when followed by the noun. The sentence 
beginning parameter [LA_test_S] explains the extent to which a test word starts 
a sentence in a complement position in front of a noun. The adverb parameter 
[D_test] relies on the D+A corpus relation of adjectives (e.g. liiga soe ’too warm’, 
väga pehme ’very soft’) and measures how often the test word is preceded by an 
adverb in the corpus. The four-digit parameter [V_?_test_S] explains how often 
the test word occurs in the pattern V_?_test_S (the sequence comes from the 
analysis of the corpus integrated morphologically by hand, see P5 for more 
information). 

The group of non-adjective participles was best distinguished from the group 
of prototypical adjectives by three parameters: the beginning-of-sentence 
parameter (with 90% accuracy), the adverb parameter (with 80% accuracy), and 
the comparative parameter (with 100% accuracy) (100% accuracy means that the 
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results of all the partitions studied were outside the adjective threshold set in the 
deviation analysis).) Thus, as part of the verb compound, the participle does not 
start a sentence in front of the noun, but an adjective-like participle may do so. 

The prototypical adjective values exceeded all the other word groups studied 
(other word classes and groups borderlining adjectives), measured by the com-
parative form parameter and the adverb parameter. When considering the limit 
values of an adjective group (deviation analysis), the best distinctions between 
prototypical adjectives and other word classes were found to be the following: 
the beginning of a sentence parameter (distinguished ~78% of words), the 
comparative form parameter (distinguished 100% of other word classes), and the 
concordance parameter (distinguished ~59% of words, out of which nouns, 
adverbs, and verbs to 100%). The results give hope for creating an application 
that would help lexicographers assess the behaviour of the words that could be 
added to a dictionary as an adjective and to support them when deciding on word 
part-of-speech classification. 

The thresholds of the adjective corpus profile could be further refined by 
focusing on the participle group, which causes problems for lexicographers. It 
would be possible to test different measures of similarity (Euclidean distance, 
cosine similarity, etc.) to find out which method would give the best result from 
the point of view of lexicographic work. It would also be possible to test new 
parameters characterizing the adjective word class which were not discussed in 
the article P5, for example the predicative parameter or derivation word-endings 
related to adjectives. 

With the method applied in the doctoral thesis (using the corpus and adjective 
semantic types), it is also possible to study the polysemy of Estonian adjectives 
pertaining to the sense of taste, smell, and hearing. The results of the systematic 
polysemy analysis of Estonian perceptual adjectives will enable better future 
discussions of the relationship between cultural-specific and universal cognitive 
motives. The results of this doctoral thesis highlight the importance of universal 
human bodily experiences, though by comparing the results with polysemy 
studies of other languages, a more culturally oriented approach would also be 
possible in the future. 
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LISA 1: Eesti adjektiivide semantilised tüübid 

Semantiline tüüp Kirjeldus Näited valimist 

OMADUS_FÜÜS füüsikalised omadused, mis ei 
kuulu kitsamatesse tüüpidesse

tugev, nõrk, puhas 

OMADUS_MÕÕDE ruumilised omadused pikk, lai, lühike, kõrge 

OMADUS_LIIKUMINE liikumise ja tempoga seotud 
omadused

kiire, aeglane 

OMADUS_VÄRV värvusega seotud omadused must, valge, punane, 
roheline

OMADUS_MASS massiga seotud omadused raske, kerge

OMADUS_ 
TEMPERATUUR 

temperatuuriga seotud omadused külm, soe 

OMADUS_AEG ajaga seotud omadused eilne, tänane, käesolev, 
praegune, endine 

OMADUS_KOHT mingi kohaga seotud omadused sealne, kohalik 

OMADUS_VANUS kellegi või millegi eaga, 
olemasolu ajaga seotud 
omadused

vana (ka tähenduses 
‘kulunud’), 
noor, uus, värske 

OMADUS_KOGUS hulgaga seotud omadused suur (tähenduses ‘arvukas’), 
vähene

OMADUS_ÜHISKOND sotsiaalsete suhetega seotud 
omadused

poliitiline, rahvuslik, 
sotsiaalne, avalik, riiklik 

OMADUS_ 
RÕHUTAMINE

intensiivsust, suurust või väiksust 
rõhutavad omadused

täielik, viimane (nt käitub 
nagu viimane narr) 

OMADUS_HINNANG hinnangu ja sealhulgas 
modaalsusega seotud omadused

õige, huvitav, ohtlik, sobiv, 
halb, võimalik

OMADUS_PSÜHH meeleolu, iseloomu ja vaimsete 
võimetega seotud omadused

tõsine, tark*, rõõmus* 

OMADUS_SUHTELISUS omadused, mida defineerib 
võrdlus või suhe millegi muuga

sarnane, keskmine, viimane 
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LISA 2: Värviadjektiivide polüseemiamallid 

Mall  Sõnade arv Näited valimist Malli kirjeldus 

OMADUS_ 
VÄRV– VÄRV 
(A+S) 

Võimalik 
kõigi värvi-
sõnade 
puhul 

kollane, roheline, 
punane, sinine 

Värviadjektiiv tähistab ka sama värvi 
substantiivset kasutust, näiteks 
„kaskedes on kollast“, „ta kannab 
punast“.

VÄRV–
MATERJAL/AINE 
(S+S) 

20 purpur, 
ultramariin, vask, 
mahagon, neoon, 
rooste

Sõna tähistab nii teatud materjali või 
ainet (noun) kui ka sellega seostatavat 
värvitooni, näiteks vask kui metall ja 
ka kui punakas värv.

OMADUS_ 
VÄRV- OMADUS_ 
MATERJAL/AINE 
(A+A) 

16 pigine, tindine, 
vahane, süsine, 
pronksine 

Adjektiiv väljendab mingi aine või 
materjaliga kaetud olemist/ koos 
olemist või sellest tehtud olemist ja ka 
vastavat värvi. Näiteks süsine kui 
„söega kaetud, söestunud“ ja „täiesti 
must, väga tume“ .

OMADUS_ 
VÄRV – OMADUS_ 
HINNANG 
(A+A) 

13 hall, kahvatu, 
värvitu, kuldne, 
roosiline, veretu 

Värvitähendus vaheldub hinnanguga 
seotud omadusega. Näiteks hall kui 
„igav“ ja kahvatu kui „mitte muljet 
avaldav“.

OMADUS_ 
VÄRV – INIMENE_ 
OMADUS 
(A+S) 

11 blond, šatään, 
brünett, must, 
valge, kollane, 
punane, värviline 

Sõna tähistab nii värvi kui ka teatud 
omadusega inimest (noun). Näiteks 
juuksevärve tähistavate sõnade puhul 
nagu blond, šatään ja brünett tähistab 
sama sõna ka vastava juuksevärviga 
inimest. 

OMADUS_VÄRV – 
LOOM_OMADUS 
(A+S) 

9 kõrb, raudjas, 
hiir, võik, kimmel 

Sõna tähistab nii teatud värvitooni kui 
ka vastavat värvi looma (noun), 
näiteks kõrb kui „punakaspruun“ ja ka 
kui „punakaspruun hobune“. 

OMADUS_VÄRV – 
OMADUS_PSÜHH 
(A+A) 

9 must, sünkmust, 
roosa, terasene, 
roheline, erk  

Värvitähendus vaheldub meeleolu, 
iseloomu või vaimsete võimetega 
seotud omadusega. Näiteks must kui 
„masendav“ ja roosa kui 
„rõõmus/muretu“.

OMADUS_ 
VÄRV –  
OMADUS_HÄÄL 
(A+A) 

9 hele, tuhm, 
hõbedane, 
akvarelne, matt 

Värvitähendus vaheldub hääle või heli 
omadusega, näiteks hõbedane kui 
„kõrge, heledalt kõlav“. 

OMADUS_ 
VÄRV – OMADUS_ 
ÜHISKOND – 
IN_ROLL 
(A+A+S) 

6 punane, roheline, 
valge, roosa, 
punaroheline, 
veripunane 

Poliitilise liikumise või ühiskondliku 
mõtlemise suunaga seotakse mingi 
värv, mis hakkab tähistama ka seda 
liikumist/suunda ennast ja ühtlasi ka 
vastavat mõtteviisi pooldavat inimest. 
Näiteks punane kui kommunistlik ja 
roheline kui ökoloogilist mõtteviisi 
pooldav inimene.



76 

LISA 3. Temperatuuriadjektiivide polüseemiamallid 

Mall Sõnu 
valimis Näited Malli kirjeldus 

TEMPERATUUR–
PSÜHH 

24 külm, soe, jäine, 
leige, kuum 

Temperatuuritähendus vaheldub 
meeleolu, suhtumist või iseloomu 
väljendava omadusega

TEMPERATUUR– 
NÄHTUS_FÜÜS 

14 vilu, toasoe, palav, 
suvesoe 

Adjektiivne temperatuuritähendus 
vaheldub substantiivitähendusega, mis 
tähistab vastavat füüsikalist nähtust 

TEMPERATUUR–
KOOSNEMINE

6 jäine, krõbe, 
pehmeke, kalk

Temperatuuritähendus vaheldub millegi 
koostist, ehitust väljendava tähendusega 

TEMPERATUUR–
HÄÄL 

6 käre, kalk, soe, 
sume

Temperatuuritähendus vaheldub heli, 
häält iseloomustava tähendusega 

TEMPERATUUR–
VÄRVUS 

6 külm, soe, sume, 
kalk, mahe

Temperatuuritähendus vaheldub värvust 
või valgust iseloomustava tähendusega 

KOHT–
TEMPERATUUR 

5 arktiline, 
boreaalne, 
atlantiline 

Adjektiiv, mis tähistab teatud 
geograafilisest piirkonnast pärinemist 
või sinna kuulumist, on hakanud 
tähistama ka vastava piirkonnaga 
seostuvaid kliimaolusid ja temperatuuri 

TEMPERATUUR–
LIIKUMINE 

5 palavikuline, 
palav, käre 

Temperatuuritähendus vaheldub 
liikumist ja tempot iseloomustava 
tähendusega

TEMPERATUUR–
PUUDUTUS 

4 pehme, karm Temperatuuritähendus vaheldub 
tähendusega, mis iseloomustab 
puudutamisel tekkivat aistingut 

TEMPERATUUR–
MAITSE 

3 tuline, mahe, 
pehme

Temperatuuritähendus vaheldub maitset 
iseloomustava tähendusega 

TEMPERATUUR–
VANUS 

2 ahjusoe, soe Temperatuuritähendus vaheldub millegi 
või kellegi iga või olemasolu aega 
iseloomustava tähendusega 

 
  



77 

LISA 4. Kompimisadjektiivide polüseemiamallid 

Mall Sõnu 
valimis* Näited Malli kirjeldus 

PUUDUTUS–
PSÜHH 

43 pehme, okkaline, 
libe, kuiv, nüri, jäik 

Kompimistähendus => meeleolu, 
suhtumist või iseloomu väljendav 
tähendus, nt okkaline roos/okkaline 
iseloom

PUUDUTUS–
HÄÄL 

18 kõva, kare, sametine, 
karune 

Kompimistähendus => heli, häält 
iseloomustav tähendus, nt sametine 
nahk/sametine hääl

PUUDUTUS–
MAITSE 

11 terav, õline, 
sametpehme, ümar 

Kompimistähendus => maitset 
iseloomustav tähendus, nt teravad nurgad/ 
terav karri

PUUDUTUS –
VÄRVUS 

3 vahane, metalne Kompimistähendus => värvust või valgust 
iseloomustav tähendus, nt metalne pind/ 
metalne läige

PUUDUTUS – 
LÕHN 

4 terav, õline, mullane Kompimistähendus => lõhna iseloomustav 
tähendus, terav nuga/ terava lõhnaga gaas 

PUUDUTUS–
TEMPERATUUR 

4 karm, pehme Kompimistähendus => 
temperatuuritähendus, pehme voodi/ 
pehme suveõhtu

MATERJAL/ 
AINE (A)– 
PUUDUTUS 

11 siidine, sametine, 
takune 

Teatud materjalist/ainest koosnemist 
väljendav tähendus esineb koos 
tähendusega, mis markeerib selle materjali 
puudutamisel tekkivat puuteaistingut ja on 
omakorda kantav ka muust materjalist 
objektidele, nt sametine ülikond/ sametine 
nahk 

PUUDUTUS–
MATERJAL/ 
AINE (S) 

4 villane, puuvillane, 
linane 

Teatud materjaliga seotud 
kompimistähendus esineb koos 
substantiivse tähendusega, mis tähistab 
sellest materjalist eset, nt villased sokid/ 
kannan villast

PUUDUTUS–
NÄHTUS_ 
LOODUS (A)

10 kuiv, niiske, märg, 
tatine, lumine, ligane

Kompimistähendus => ilma, loodusnähtust 
iseloomustav adjektiivne tähendus, nt 
tatine taskurätik/ tatine talv

PUUDUTUS–
NÄHTUS_ 
LOODUS (S) 

4 kuiv, märg Kompimistähendus => ilma, loodusnähtust 
iseloomustav substantiivne tähendus, nt 
märg pesu/ mantel peab märga 

PUUDUTUS– 
IN/LOOM_OMA
DUS (S) 

6 karvane, 
siledakarvaline 
 

Kompimistähendus => sama omadust 
kandvat inimest või looma tähistav 
substantiivne tähendus, nt karvane elukas/ 
karvaste pidu

PUUDUTUS–
MÕÕDE 

4 rasvane, paks Kompimistähendus => ruumilist omadust 
tähistav tähendus, nt paks puder/ paksud 
seinad

PUUDUTUS–
KOGUS 

3 kõva, paks, tihe Kompimistähendus => hulgatähendus, nt 
kõva iste/ kõva rahasumma 
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