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LUTSaHA HÕISOS, K006NEVUS JA UITUHISVIISID. 

LiitsSnaks nimetatakse kahest või enamast libtsõnast 
või liht sõna tüvest koosnevat äflna. Bftlt. smepea. kir.iutus-
laud, vil.iapuuaed. allmaaraudtee; kõrgrõhkkond, lõikhein, 
üldkohustuslik, koondaruanne« 

Kahest või enamast kõrvutiesinevast lihtsõnast erineb 
liitsõna rea tunnuste poolest. Nii võib ULtsõaa puhul kõzxel-
da foneetilistest, morfoloogiliste st , 11 a-1 elrai 

šetest ;Ja isegi ort ograaf i li st e st liitsõna tunnustest. 
LiitsõnaCfoneeti3^e^\tunnuseks on, et liitsõna on 

koos hääldatav, näit. suurlinn (vrd. suur linn), lasteaed 
(vrd. laste aed), punalipp, heinamaa, raudteejaam. Tuleb 
aga märkida, et tegelikus kõnes see lil<:aSr>« jiMT^i^ii.ci 

du kullalt jUjaekalt. Nii kaldutakse sc^edasti. pikemaid liit
sõnu lahus hääldama, eriti sel korral, kui liitsõna koosneb 
enam~EvSr~kahest sõn^t või kahest pikast sõnast, kuigi sa
mad sõmdkir j as kirjutatakse kokku, näit. .jääpallimeeskond« 
kerge.1 õustikuvõistlus, kehakultuurikollektiiv, kõhukelmepõ
letik, kuulipildu.jatuli, kodulinnukasvatus, koIhoositeemali-
ne, kandidaadidissertatsioon, projektsiooniaparaat, tele
graafiagentuur , isegi organiseeiAmisperiood, valimismäärus-
tik jm. Teiselt poolt aga esineb kõnes sagedasti sõnaühen
deid, mis ei ole liitsõnad, kuid mis hääldatakse koos, näit. 
lauseis nagu mis sa teed (hääldatakse sageli: missa teed), 
kas sa tuled (hääldatakse: kassa tuled), ei ole kodus (hääl
datakse: eijole kodus). panin laua peale (hääldatakse kiir

kõneliselt: panin lauabäle). Murdeis võib seesugune kokku-
hääldamine ulatuda isegi selleni, et tekivad sellised liit
sõnad, nagu sainviirde (seina veerde) jne. Eokkuhääldamine 
on küllalt oluliseks teguriks ka kirjakeeles liitsõnade, 
eriti kaassõnast ja nimisõnast koosnevate liitsõnade tekki
misel (tüüp: altkulmu, alltuule). 



0\ Teiseks liitsõna foneetiliseks tunnuseks on ühe pearõhu 
esinemine liitsõnal. See tunnus on kõige lähemas seoses eel
misega, sest kui kaks või enam sona hääldatakse koos, siis 
on sellisel sõnal tavaliselt üks peapohk» Haxilikult on liit
sõnas pearõhk esimesel sõnal, näit. maakoht % mu.i na saes i trüki— 
koda, köögivili., kettülekanne, kingsepatööl allveelaev, kaks-
kümmend, niisug"^^*^ - On aga ka liitsõnu, kus esineb tendents 
rõhutada mitte niivõrd esimest kui teist sona, näit. niisama, 
ni isflT"uti« üksteist^^wwnend, kaksteistkümmend« samuti võõrsõ
nades nagu sotsiaaldemokraatlik, kosmopoliitiline jne. 

Korrektse kirjakeele tarvitsmsel tuleb silmas pidada 
liitsõnade reeglipärast hääldamist, s. o. liitsõnade koos-
hääldamist ja pearõhu asetamist esimesele silbile. 

Liitsõna morfoloogiliseks tunnuseks on, et käändsõnalis-
tel liitsõnadel käändub ainult viimane liitosa, näit. noor
mees. om. noonaehe. os. noormeest. alaleütl. noormehele j 
suurvaim, om. suurvaimu« seestütl. suurvaimust; kottpime, om. 
kottpimeda. seesutl. kottpimedas; siir^kleit. om. siidkleidis 

Sellest üldreeglist on aga rida erandeid. Nii käänduvad 
mõlemad liitosised liitnimisõnades vaenelaps (om. vaeselapse, 
os. vaeslast. sisseütl. vaesesselapsesse. m. om. vaestelaste 
jne., kuid olev vaeselapsena, rajav vaeselapseni, ilmaütlev 
vaeselapseta, kaasaütl. vaeselapsega), teinepool * abikaasa* 
(om, teisepoole, os. teistpoolt, alaleütl. teiselepoolele 
jne.) ja viimnepäev (om. viimsepäeva, os. viimsetpäeva, alal-
ütl. viimselpäeval jne.). Et neid erandeid vältida, on soovi
tatud esimest sõna tarvitada konsonanttüvelisena, seega siis 
kujul vaeslaps (om. reeglipäraselt; vaeslapse jne.), teis
pool, viimispäev, kuid selline konsonanttüvelise liitumise
ga lühem kuju on osutunud sobivaks ainult esimese sõna puhul, 
kuna kahe viimase sõna puhul see muudab sõna kahemõtteliseks. 

Erandiks üldisest liitsõnade käänamisviisist on ka rida 
asesõnu, milledes käänduvad mõlemad liitosised. Sellisteks 
käänduvateks asesõnadeks on sõnad'seesama (om. sellesnma, os, 
sedasama, sisseütl. sellessesamasse, m. om. nendesamade. kuid 
kaasaütl. sellesamapia, rajav sellesamani), seesamane (om. sel-
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lesamase« os. sedasamast)« seesinane (om. sellesinase, os. 
sedasinast« sisseütl. sellessesinasesse). 

Kolmandaks erandlikult käänduvaks liitsõnade rühmaks 
on liitpõhiarvud. Nendes käänduvad mõlemad osised aga ai
nult kolmes käändes, nimelt nimetavas, omastavas ja osas
tavas, näit* kakstriimmend, om. kahekümne« os. kahtekiimmend, 
kuid sisseütl. kahe kümnesse, seesütl. kahekümnes .jne.. kolm-
teistkümmend, om.kolmeteistkümne. os. kolmeteistkümmend, 
kuid alaleütl. kolmeteistkümnele. 

Kõikide eelmiste sõnade puhul olevas, rajavas, kaasa
ja ilmaütlevas esimene sõna jääb omastavasse ja vastavas 
käändevormis esineb ainult viimane liitosis. 

Samuti kui eespool mainitud nimi- ja asesõnad käändu
vad ka paajissanaii nagu emb-kumb (om, emma-kumma, os. em-
ba-kumba, kaasaütl. emma-toimmaga), kimpsud-kompsud (om. 
kimpsude-kompsude« os. kimpse-kompse, kaasaütl* kimpsude-
kcaapsudega). 

Tähelepanu võiks juhtida ka liitabisõnadele, milledest 
on tarvitusel kolm kohakäänet. Nende puhul esinevad vastavas 
käändevormis mõlemad liitsõna osised, näit. väljapoole, väl-
•iaspool, väljastpoolt, sissepoole. seespool, seestpoolt, alla

poole . allpool. altpoolt. Tuleb aga silmas pidada, et liit
nimisõnad, mille esiosaks on abisõna, käänduvad siiski mit
te liitabisõnade, vaid liitkäändsõnade eeskujul, s. o. neil 
käändub ainult viimane sõna, näit. tagatuba, sisseütl. taga
tuppa (mitte tahatuppa), seesütl. tagatoas, seestütl. taga

toast . eeskoda, sisseütl. eeskotta, seesütl. eeskojas, taga
plaan , alaleütl. tagaplaanile. alalütl. tagaplaanil jne. 

Kuigi murdeis on tugev tendents omadus- ja nimisõnast 
koosnevais liitsõnades käänata mõlemaid sõnu, näit. ütelda 
lesknaise asemel lesenaise, noorkuu ajal asemel noorekuu 
ajal jne., tuleb kirjakeeles liitsõnades käänata ainult vii
mast liitosist, välja arvatud mõned eespool märgitud erand

juhud. ^ 
Kõige olulisemaks liitsõna tunnuseks tuleb pidada liit

sõna semantilis-leksikaalset tunnust, mille kohaselt liitsõ-^ 



na erineb vastavatest sõnaühenditest just oma leksikaalse 
tähenduse poolest. Seejuures tuleb silmas pidada, et liit
sõna tähenduslik erinevus sõnaühendist võib olla mitmesu— 
gxme. See võib olla väga terav ;ja ilmekas, näiteks juhtu
del nagu varsakabi 'teat» t8d.m*, lehmnmokk 'teat. seen', 
liivcumll *teat. kala*, patuoinas jne# Küllaltki teravalt 
erineb liitsõna tähendus vastava sõnaühendi tähendustest 
ka sellistel kordadel, nagu koolipoiss, pinginaaber, odra— 
karask, ru^ti^seJ^, kurgitünn, raamattiriiult aknaklaas« kelga-
sõit. paekivi jne. On aga ka liitsõnu, mille puhul liitsõna 

vastava sõnaühendi tähenduslik erinevus on küllalt väike 

ja mis asetsevad n.-^. liitsõnade piirimail, näit. sõnad na
gu ve"^^^»"*»^ne (vrd. venna naine), täditütar, õepoeg, samuti 

Amflicfifti eõi>eta.1a. väl.laostusumma, sõidumugavus« raharaiska
mine. päikesekiir, rahvasterändamine. Alati ei ole küllalt 
terav ka abisõnalise sõnaühendi ja vastava liitsõnalise 
määrsõna vahe, näit. juhtudel nagu kohapeal. kohapeale. kui
palju. kustkaudu, niikaua, niipalju jt. 

Kui liitnimisõnade, liitomadussõnade, liitasesõnade ja 
liitmäär- ja liitabisõnade puhul põhiliseks liitsõnade tun
nuseks on nende tähendus, mis neid eristab vastavatest sõna
ühenditest, siis ei ole see kehtiv arv— ja tegusõnade puhul. 
Sõnade tähendusest lähtudes tuleks kõiki liitarvsõnu pidada 
liitsõnadeks, kuid tegelikult kirjutatakse kokku ainult küm
ned ja sajad neid määravate arvudega, kõik teised arvud aga 
kirjutatakse lahku. Seega ei lähtuta arvsõnade kirjutamisel 
nende tähendusest, vaid võetakse kirjutamisel aluseks arvsõ
nade vormilised tunnused. Sama on kehtiv ka verbide puhul, 
kus samuti ei lähtuta sõnade kirjutamisel mitte nende si
sust, vaid vormidest. Näiteks sõnad nagu ära andma 'i^etma*, 
lahti laskma 'vallandama', tähele panema jne. on tähenduse 
poolest omaette verbid, kuid neid ei kirjutata kokku, vaid 
arvestatakse vonne, milles vastav sõna esineb. Seega ei ra
kendata liitsõnade kirjutamisel ühiseid printsiipe, vaid 
osa liitsõnu kirjutatakse vastavalt nende sisulistele tun
nustele, teiste sõnade puhul aga arvestatakse vormilisi 
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tunnuseid* Selle näiteks, kuidas sõnade kirjutamine sõltub 
mitte ainult sõnade tähendusest, võiksid olla sõnad, nagu 
siinpool, siiapoole, siitpoolt ja igal pool, «kõikjal*, iga
le poole. igalt poolt. kus sõna pool kirjutatakse abisõnaga 
kokku, käsLndsõnast aga lahku, samuti võiks selle kixmituseks 
tuua selliseid sõnu, nagu ühelt poolt mustjuur 'teat. taim*, 
musträstas 'teat. lind*, kuid teiselt poolt must sõstar, sest 
musta sõstra kõrval tuntakse ka punast ja valget sdstart, mi

da ei kirjutata kokku. 
Liitsõnade ort ograafili seks tunnuseks on kahe või enam 

liitsõnasse kuuluva sõna kokkukirjutamine. Kirjakeele prak
tilise tarvitamise seisukohalt on see tunnus üks olulisemaid 
Sellepärast antakse kooligrammatikals liitsõna definitsioon 
kujul: "Liitsõnaks nimetatakse kahest vÕi mitmest sõnast 
koosnevat sõna, millel on kindel omaette tähendus või tähen-
dusvarjund" , kusjuures liitsõna mõeldakse tingimata kokku
kirjutatuna. Seesama lähtekoht on aluseks ka meie õigekeel
sussõnaraamat uile, kus esitatakse tavaliselt ainult need sõ
nad, mis on kokkukirjutatavad. Sellepärast näiteks "Õigekeel 
suse sõnaraamat" (1960) annab küll sõnad nagu hapukoor ja 
hapupiim, kuid ei anna sõnu rõõskkoor ja rõõskpiim. pidades 
viimaseid sobivaks kirjutada lahku ja käsitada mitte liitsõ
nadena. Samadel põhjustel sõnaraamat annab küll sõnad nagu 
kättemaks. vastuvõtt« vastuvõtmine. vastuvõetav, .järeleaima
mine, üleskutse, ei esita aga verbe kätte maksma, vastu võt
ma. järele aimama, üles kutsuma, sest viimased ei mahu liit
sõnade mõiste alla, olles meie tänapäeva ortograafia reegli
te kohaselt lahkukirjutatavad. Küll aga tuleb ka sellised 
lahkukirjutatavad verbid anda leksikograafilistes töödes, 
kus raskus ei Isuige ortograafilisele, vaid leksikaalsele kül 
jele, nälit. eesti keele ja mõne teise keele tõlke sõnaraama
tus. Sellepärast on täiesti õigustatud eesti-vene sõnaraama
tus selliste verbide esitamine, nagu seda on näit. üle 

•1 
Vrd. N. Remmel, E. Riikoja, J. Valgma, Eesti keele 

grammatika 1966, lk. 150. 



üle astumat üle sLama, üle hindamat üle hüppamai üle .1 ooks— 
ma. üle .jääma« üle kandma, üle kar.juma, üle katma, üle kee-
ma, üle kolima, üle koormama. üle kulutama, üle kuulama, üle 

kuumutama, üle käima, üle külvama. üle lakkxma, üle lugema, 

üle lööma, üle minema, üle olema jne. , sest oma. semantilis— 

leksikaalsete tunnuste poolest ei ole sõnad nagu üle vaata
ma ja üle vedama mitte sugugi vähem üht mõttesisu märkivad 

kui sõnad ülevaatus ja ülevedu. 
Kui nüüd lõpuks küsida, missugune liitsõna tunnus on 

kõige olulisem, siis tuleb märkida, et hoolimata kõigist 
erandeist (arvsõnad, tegusõnad) kõige tähtsamaks tuleb pi
dada liitsõna semantilis-leksikaalset tunnust, mille koha
selt liitsõna oma tähenduselt erineb kõrvuti asetsevatest 
liitsõnaosistest kas või ainult väikese tähendusvarjundi 
poolest, näit. puuoks (puu osa, vrd. puuleht. puukänd. puu

koor) . vennatütar (mitte ühe või teise isiku venna tütar, 
vaid teatava sugulusastme märkimiseks tarvitatav sõna), 
peegliklaas (mitte teatava peegli klaas, vaid spetsiaalne 
klaasiliik peeglite jaoks), soojaveekraan (sisult peaaegu 
sama ^lis sooja vee krasin. kuid esitatud teatava kraanide 
liigi rdmetusena), 

Liitsõnaks peame seega kah.est või enamast lihtsõnast 
või lihtsõna tüvest koosnevat üksiksõnana (s. o. ühe pea
rõhuga ja üheskoos) hääldatavat ja kirjutatavat sõna, mil
lel on omaette tähendus. 

Mis puutub liitsõnade süntaktilisse kiilge, siis täna
päeva lauses liitsõna esineb samuti igasuguse lauseliikme 
funktsioonis nagu iga lihtsõnagi. Küll aga väärib süntakti
line külg esiletõstmist liitsõnade kujunemise seisiücohalt, 
sest enamik liitsõnu on kujunenud süntaktilistest sõnaühenr-
ditest, kusjuures liitudes selline sõnaühend on omandsinud 
mõnel määral uue erineva tähenduse, mis puudub vastava sõna
ühendi liikmeil lihtsa kõrvuti esinemise puhul. Väga suur 
hulk liitnimisõnu on kujunenud sel teel, et täiend on lii
tunud oma põhisõnaga, näit. omadussõnalise täiendiga sõnad, 
nagu noorsugu, vanataat« musträstas. sinilill. samuti põlev— 

» jäätmaa; omastavalise 'käiendiga sönadi nagu reliavaj?s« 
sulepea, meistritöö, korstnapühki.ia. paberikorv. peedisuh-

7rd. J. Tamm. Eesti-vene sõnaraamat, Tallinn 1955. 
lk. 762. * 



kuT, nadalapäev. lepapaa. IroJüLatynme. fcaunemi^t > Et llitsS-
naae hulgas joat talendist on Imjnnenad paljude"liltagnade 
esimene osis, siis on seda halEatudld nimetama liitsõna tilend-
sSnato. mis suhtub liitsõna pdhloslsesse ehk i>Shlsõnasse palr 
3udeT"5uhtudel samuti kui sõxiauliendls täiend oma põhisõnasse* 
Muldu^ ei ole liitsõnad alati tekldnud täiendist ja selle 
põhisõnast, vald liitsõnaks on võinud kujuneda ka oaadusaõ-
na ja seda laiendav määrus (ro^kasko^ane. tumehall. mstl-
hull). kaks kõrvuti esinevat määrust Ckusjuures. sJTiapool. 
nõndaviisi, niisamuti). Isegi käändsõna tema Juurde kuulu-rö. 
kaassõnaga CaltMe."pealttu^e. v^tuvoolu) jne. Üleminek 
sõnaühendilt llltsonadeie ei ole kaugeltki terav, nagu seda 
väga hftstl tunneme omastavalise täiendsõnaga liitsõnade pu
hul, kus sõltuvalt väljendatavast mõttest võidakse tarvita
da kas liitsõna või kaht lihtsõna, näit. rahvapidu ja (noo
re) rahva pidu, toubavedu ja (saabunud) kauba ve3u. möõbll-^ 
riie .1a caue) aöõbli riie. Sama näeme ka sõnade nagu vahet 
pidemata ja vahetpidamata *pidevalt*, koha peal ja kohapeal 
•fcahtes ^1 t^tmata ja tahestahtmata jne. puhul 

Kuid mitte alati ei ole liitsõnad tekldnud tänapäeva 
keelele omastest sõnaühenditest. Eriti on see kehtiv varase
mate liitsõnade kohta, milledes on näiteks võinud liituda 
kaks nimetavas käändes olevat nimisõna, nagu raudkivi, king
sepp. metsloom, kaelkoogud jne. 

Järgnevalt olgu lühidalt peatutud liitsõna ̂ ist^ ja 
nezide osiste omavahelistel suhetel, seega siis liltsõm koos
seisu küsimustel* 
* Tähniliselt koosneb liitsõna jgahest lih-faaSn«n-fa^ ngj-fc. 

põllumees, käsikivi. tööstustoodang, mesimagus, kiiduväärne. 
igasugune, kakskümmend, .-järgemööda. Liitsõna võib koosneda 
aga ka kolmest (näit. naicftiliõpilane. malmisulatusahl« kul-
tuurhelnamaa. külanõukogu). neljast (katelsepatoõkoda. kahe
teistkümneaastane . maailmaajalooline. mlttekallaletungile-
ping). isegi viiest (kaugelaske-sumtükivägi. allmaaraudtee
jaam) sõnast. Pikemaid liitsõnu esineb väga harva. 

Et harilikult liitsõna viimane osis on liitsõna põhitä
henduse kandja, siis nimetatakse seda põhisõnaks, esimest 
osist aga, nagu eespool märgitud, nimetatakse täiendsõnaks, 
sest see tavaliselt täiendab põhisõna, näit. sõnades eluma;^ 
ja. koolimaja, talumaja, tapamaja, haigemaja on põhisõnaks 
maja, kuna täiendsõna näitab, milleks üht või teist maja ka
sutatakse. Väga sagedasti märgivad sellised liitsõnad vasta
vate esemete liike, näit. kellade liigid on taskukell, käe
kell. lauakell, seinakell jne*, raamatute liigid - juturaa- , 

- 9 -

2. 



mat, õpperaamat» lugemleraamat. lauloraamat ;)ne., koolide 
liigid - algkool, keskkool, katsekool, ülikool jne. Võib 
aga esineda ka jiüitumeidt kus sSna pShltahendust ei kanna 
põhisõna, vaid täiendsõna. Selliste sõnade hulka kuuluvad 
näiteks pejoratiivsed sõnad, nagu hobusekronu (vilets ho
bune), vftTiVi^loks. kassirojju, poisi.lÕnpsikais. lehmakont jne. 
Teataval määral eelmistele on lähedased ka need sõnad, kus* 
täiendsõna ütleb sedasama, mida märgib kogu liitsõna, näit* 
kuusepuu (kuusk), lepapuu (lepp), pa.lupÕÕsas (paju), särje
kala (särg), jaanuarikuu (jaanuar), maikuu (mai). MÕnlgi-
kord on selliste liitsõnade puhul, kus ühe liitosa ärajät
mine ei takista vastava mõtte edasiandmist, ülearune liit
sõna osa ära jäetud. Kui varemalt tarvitati üleüldine, üle
üldse. hädaoht. siis nüüd tarvitatakse nende liitsõnade ase
mel lihtsõnu üldine, üldse, oht» Paralleelselt tarvitatak
se sõnu nagu seesama ja sama, niisamuti ja samuti, niisama
sugune ja samasugune, kuid ka üksteistkümmend ja üksteist jt. 

Täiend- ja põhisõnast ei saa aga kõnelda selliste sõna
de puhul, kus mõlemad osad on iseseisvad ja neid vÕib ühen
dada sidesõnaga ja, näiteks lüürilis-eepiline (s. o, lüüri
line ja eepiline), edasi-tagasi ( s. o. edasi ja tagasi), 
kimpsud-kompsud jt. Sellised sõnad ühendatakse enamasti si
dekriipsuga ja need erinevad põhiliselt teistest liitsõna
dest selle poolest, et neis sõnad on seotud rinnastavalt, 
mitte alistavalt. 

Kui kahest sõnast koosnevas liitsõnas esimest osist ni
metame täliend- ja teist põhisõnaks, sõltumatult sellest, 
missugune osis on sõna põhitähenduse kandja, siis pikemates 
liitsõnades täiend- ja põhisõna suhe võib olla mitmesugune. 
Nii võib kolmest sõnast koosnevas liitsõnas see suhe olla 
kolmesugune: 

1)'esimene sÕna on täiendsõnaks, kaks järgmist põhisõ
naks, näit. kodukesk.laam. köisülekanne. kinoülesvõte. kooli
vaheaeg. montaaiitöökoda. katsetamisaja.järk, giiramisseiau^ 
kord; 
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2) esimesed kaks s3na on täiendsõnaks, kolmas on põhi
sõnaks, näit, kodumaa-armastus. kõhukelmepõletik, poolteise
aastane, noorsooühing, mllnlplldu.1 atoll, madalrõhuala. maa
ilmarekord. peavalutablett: 

3) esimene sõna on teise suhtes täiendavaks ja teine on 
kolmanda suhtes täiendsõnaks, näit, kethehobusevanker. kiUjaa^ 
veekraan, mustaveeämber, rõõsakoorevõl. kaheinimesevoodi, 
laiatarbekaup. 

Võib esineda Isegi selline suhe, et kaks esimest sõna 
on täiendsõnaks, kusjuures kaks täiendsõnaks olevat sõna ei 
moodusta omaette liitsõna, vald on mõlemad täiendsõnaks kol
mandale, näit. masina-traktorl.jaam. mis koosneb Õieti kahest 
liitsõnast, masina.iaam ja traktori .jaam. Et näidata liitsõna 
osiste erinevat suhet, tarvitatakse siin sidekriipsu (masina-
traktorl j aam = masina- ja traktorijaam). 

Samuti kui kolmest sõnast koosnevals liitsõnades võib 
ka pikemais liitsõnades märkida mitmesuguseid täiend- ja põ
hisõna suhteid, kusjuures liitsõna osiste omavahelise suhte 
selgitamiseks tarvitatakse sagedasti sidekriipsu, näit, ka-
heksateistkümne-aastane. kingsepa-töökoda. aruandekoosolek 
e. aruande-koosolek jne, 

liitsõnade osised võivad omavahel mitmeti liituda, kus
juures täiendsõna liitumise viis sõltub liitsõna tähendusest, 
liitsõna osiste omavahelisest grammatilisest seosest ja sõna

liigist. 
Käändsõnaline täiendsõna liitub oma põhisõnale harili

kult kas nimetavas vÕi omastavas, näit. raudtee, piltilus, 
k-flirfliriimmend, seesugune ja rauarooste, plldltaollne, kahekua-
nes, sellekohane. Hoopis harvemini liitub teistes käänetes 
olev käändsõnaline täiendsõna oma põhisõnale, kusjuures põ
hisõnaks sel puhul on tavaliselt deverbaalne noomen, näit, 
tuldpurskav, paikapidav, küllakutse, kooliminek, maaslamaja. 
kosjaskäiv, peastarvutus. mehelemlnev. kohalollja. paigalt-
nthkumtne. pahakspanev, maaniulatuv, peataolek, maatamees. 
käegakatsutav jt. Ainult oleva käände kohta puuduvad näited, 
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loal Bitte axrestada selliseid vSiaalikke sSnn naga lesena-
•lABijM» Peale ainsose Icäanete vSib täiendsSna esineda Ica 
•itanae käändeis, eriti aga mitmuse omastavas, näit. laste
aed. naiste • -.'St, Jalgealune, aga ka narvesSSv. käsilolev ;It. 

ftaaHnaoSnadest on täiendsõnana vSimalikud ka keskrdrde 
voxaid, näit* nooremla^ t vanemSpeta.1 a« enaapakknalne« 
^ahwjigoolne, parow^t^SAi in«. samuti ka abisõnade konparatiiy-
sed Toznid nagu alamkoda, ülemjuhataja, ülemjooks. 

YerbiTorm^ vSivad olla täiendsõnaks nii infinitii-
Tid koi i>artitsiibid, näit* käimapanek, magnmanilnek. olemas
olev. mõistaandmine. põlevkivi. Jäätmaa (Jäetud maa). 

Rohkesti esinevad täiendsõnadena ka määr- Ja abisõnad, 
näit. siiajäämine, ennekuulmatu, eileõhtune. mõistujutt. 
otseühendus. ̂ Lnnisilmi, läbipaistev, kuspool. 

Kuigi enamikus liitsõnades täiendsõna liitub oma põhi
sõnale kas ühes või teises graiamatilises vormis, võib täiend
sõna liituda ka tüveliselt* 

Tüvelist liitumist võib esineda nii käänd-, pöörd- kui 
ka abisÕnaliste täiendsõnade ptihul* 

1. ne-liitelised noomenid liituvad võrdlemisi harva 
nimetavaliselt (vaenelaps, viimnepäev, teinekord). sageda
mini juba omastavaliselt (hobusemees, rebasesaba), väga sa
gedasti aga tüveliselt. Seejuures rakendatakse Järgmisi või
malusi. 

a) sõna liitub konsonanttüveliselt: naisarst, teispool.. 
vaeslaps, endisaegne, kinnistäht, mv-iA^^l^n^giST^1a, 
komandeerlmistunnistus; 

b) sõna liitub ilma liiteta: punanurk, hobujõud, kolla
tõbi. sinirebane. inimJÕud. samuti võõrsõnades; ̂ n^~ 
niatuurmaal. ml.nlmaalmÕÕt. monumentaalteos. natu— 

. raalpalk. nominaalväärtus. personaalküsimus, kyaH-
teetkaup. konsonanttüvi. 

2* kÕrge-tüüpi adjektiivid võivad liituda kas vokaal-
vÕi konsonanttüveliselt, näit. kergejõustik, rasketoallane, 
valgevask, kangekaelne, kaugejaam, kuid on ka k3-pp;T>?^hvvnT.^, 
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fcSrgahl. slrg.loon. kaug.1 ohtliaine. tamgaSgemlne. kergaSleteta-
rvm jne. 

3* SSr* es-lSpgga noomenid vdlrad samuti liituda koxiBO-
nanttüreliselt, näit. kuningriik, alHTnw«ter.1al. ka võõrsõ-
na. puhtteaduälik. tooraiid. 

4« MäärsSnad rSivad liituda kas vokaal- vSi konsonant-
tüveliselt, näit. püstiseis.la. ristipidine, kalduolek. kold 
ka pteb.loon. rist.loon. pSik.ioon. ristina, püstkirl. kaldpind. 

Märkida vSib ka seda, et vanades liitsõnades vSib olla ' 
liitumisviise eri sufiksite varal, mida tänapäevastes liita-
mistes ei tarvitata, näit. 

1) aepp-s8nale võib täiendsSna liituda mitte ainult no
minatiivselt vSi genitiivselt, vaid ka sufiksiliseltt 
kingissepp. potissepp. tõllassepp, klaasissepp. aaais-
sepp. plekissepp, kellassepp, kullassepp Jt.; 

2) reas sõnades esineb täiendsõnas liide -er. näit. pil
lerkaar (vrd. pill), kukerpall (vrd, kukkuma), heHer-
hein (vrd, hell), vikerkaar jt. 

Lõpuks juhitagu tähelepanu ka sellele, et on ole
mas rida nn. poolliitsõnu, milledest üks või teine 

' osa tänapäeva keeles üksiksõnana en^ tarvitusel ei 
ole, näit. laupäev, masa.1 algne, nadikael. küntiBpuu, 
paharet jne. 

Mis puutub sõnaliikidesse, siis on siin võimalikud väga 
mitmesugused llituralsviisid. Nii võivad liitumise teel tekki
da liitnimisõnad, liitomadussõnad, liitarvsõnad, liitasesõ
nad, liitpõõrdsõnad, liitmäärsõnad ja liitabisõnad. 

Liitnimisõnades võib täiendsõnaks olla nimisõna (poiss
mees. raamaturiiul). omadussõna (heategu), arvsõna (^Imnij^) 
asesõna (enesekriitika), tegusõna (püsilill). määrsõna (siin
olek. tänapäev), kaassõna (ületunnitöö), isegi hüüdsõna (hur-
raahüüe). Võiks moodustada liitsõnu ka sidesõnadega, näit. 
kui-lause. 
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Lil'toiBadussõnades esineb täiendsõnaks nimisõna (mesi— 
magus, tule^f^ndel). omadussõna Ctamepruon. peenetundeline), 
ax^sÕna (kolfflelcorT*'i«el^ti» , koiwnnrjaie)« asesõna Ciseteadlik» 
fflÕnepäev»Ti, pöördsõna (püs^ ndel« vastavasisuline, möödu— 
T^ni^aastfl^ift) I määrsÕna (eileõhtune) (ja kaassõna (vastumeelne). 

Lütaipvsõnade eslnemisvõlms.lused on piiratumad. Kõige 
enam liituvad arvsõnad arvsõnadega, nei-;. kolmteist, kaks-
kOmi^nd. kolmsada jt. Teised sõnaliigid liituvad arvsõnade
ga hoopis vähesel määral. Nii võib arvsõnaga liituda nixoisõ-
n& (aastakümme, aastasada 'sajand'), omadussõna (mustsada 
•tsaarivõimu kaitsjad 1905. a» revolutsiooni järel, karis-
toBsalk*, musttuhat 'väga palju, miljon') ja asesõna (mõni-
küiamend. mitukümmend, mitusada). 

Liitasesõnades esineb samuti kÕige tavalisemalt täiend
sõnana asesõna, näit. iseenese, üksteise, teineteise, seesa
ma. niisugune, seesugune, kõiksugune. samasugune. igaüks jt. 
Teised sõnaliigid on asesõna puhul harva täiendsõnadeks. Mai
nida võib selliseid määrsõnadena esinevaid sõnu, nagu eelkõi
ge. ennekõike, ükskõik. 

Liitpöördsõnades vÕib täiendsõnaks olla nimisõna (auta
sustama. teedrajav), omadussõna (kuritarvitama). arvsõna (ka
hekordistama) . asesõna (omavolitaema, ennastsalgav). pöörd
sõna (käimasolev) ja määrsõna (laialivalguv, taaselust»"*» ). 

Liitmäärsõnade puhul võib täiendsõnaks olla nimisõna 
(maatasa, ihualasti), omadussõna (Õigetpidi, pikisilmi), arv
sõna (tuhatnelja, neljakäpukil. kahekaupa, sajakordselt), 
asesõna (sedapidi, omasoodu, isekeskis). pöördsõna (võib-ol-
la). määrsõna (tihtilugu, tasapisi) ja kaassõna (enneaegu, 
vastuvoolu). 

Liitkaassõnad koosnevad tavaliselt kas kahest kaassõ
nast (üheskoos) vÕi määrsõnast ja kaassõnast (sealtpoolt. 
väljastpoolt), kusjuures sõnaliik siin sõltub sellest, mis
suguses tähenduses sõna tarvitatakse. 

Liitsidesõnades esineb harilikult kas asesõnaline (näit. 
mispärast, sellepärast) vÕi määrsõnaline täiendsõna (otsekui. 
niivõrd). Isegi hüüdsõnad võivad üksikjuhtudel esineda liit
sõnadena, näit. nojah, nonoh, noneh. 
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Järgnevas liitsõnade üksikasjalikumas käsitluses Taa

deldakse liitsõnu vastavalt pdhisõna sõnaliigile, kasjuures 
löhemalt Jfilcritakse llltnlnisõnu, llitoBadusBÖnu, lllt-
pöördsSnu ja liitmäärsõnu, teisi puudutades ainult vajaduse 
korral. Vaatlusel jälgitakse vastavaid liitsõnade liike 
vastavalt nende tähendusele ja liitumisviisile* 

I .  L I I T N I M I S Õ N A D .  

NIMISÕNALINE TilENDSÖNAGA. 
NIMETAVALISELT LIITUVAD NIMISÕNAD. , 

Nimisõna võib nimisõnale liituda väga mitmeti. Kõige 
harilikumalt liitub täiendsõna põhisõnale kas nimetavaliselt 
või omastavaliselt. 

Kindlaid piire nimetavaliselt ja omastavaliselt liitu
vate nimisõnade vahel ei ole kerge tõmmata, kuid üldiselt on 
siiski teatavad sõnade rühmad välja kujunenud, millede puhul 
eelistatakse üht vÕi teist liitumlsvllsi. Teguriteks, mis mää
ravad nimetavalise vÕi omastavalise liitumise, on 1) sõnade 
tähendus, 2) "sõnade päritolu ja 3) sõnatüüp. 

Mis puutub sõnade tähendusse, siis on tähele pandud, et 
nimetavalist liitimist eelistatakse sel korral, kui täiendsõ
na lähemalt määrab põhisõna olemust, esile tõstes näiteks ai
net, millest põhisõna koosneb (raudkang). või iseloomustades 
põhisõna selle väliskuju (raudjalad), silmatorkava tunnuse 
(sarvloom) vm. poolest. Omastavalist liitumist aga tarvita
takse sel korral, kui üks liitsõna osiseks olev sÕna teisest 
sõltub, kui näiteks täiendsõna näitab, mille osa on miski 
(kirvevars), mille vÕi kelle oma või mille jaoks on miski 
(lambanahTc. rauasaag) jne.'' Oluline on seega, et nimetavalise 

Vrd. P.J. Wiedemann. Grammatik der ehstnlschen Sprache, 
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liitumise puhul lähemalt kriipsutatalcse alla mSnd põžiigQfla-S _ 
eõeaea sisaldavat joonte ̂ mõnd põhisõnale omast olulist jbjui'" 
nust, omastavalise liitumise puhul aga jälgitakse kahe eri 
sSna suhet, märkitm siis üks sõna teise osa, teisele kuulu
vust või muud suhet. Säiteks võrreldes sõnu sibultaim ;ja 
bolataim näeme, et sõna sibultaim märgib mitmeaastast taime, 
millele on eriti tunnuslik sibulate olemasolu (näit. sõögi-
sibul, tulp, nartsiss jne.), sibulataim aga märgib noort 
söõgisibola taime (vrd# kapsataim jt,). Samuti on ilmne tä
henduslik vahe sõnade nagu metamees (metsrahva liige) ja 
mataameon (metsanduse alal töötaja), paberkott (paberist 
valmistatud kott)-ja paJbex^o;^ (kott paberite .laoks)«toit-
aine (toitev aine toiduaineis) ja toiduaine (millest vailmls-
tatakse toitu) vahel. 

Et sõnade päritolu võib olla oluliseks teguriks, see 
selgub, kui vaadelda varasemast keelest päritolevaid sõnu, 
millede puhul nominatiivne liitumine on tunduvalt suuremal 
määral esinemas kui hiljem tekkinud liitsõnades. Näiteks 
liitsõnade tähendusest lähtudes peaksid elukutset, märkivad 
sepp-põhlsõnaga liitsõnad liituma genltlivselt, kuid tegeli
kult liituvad need nominatiivselt, nagu raudsepp, kingsepp. 
ratassepp jne. Teiselt poolt on teistest keeltest laenatud 
liitsõnadel samuti täiendsõna nimetavas, sest need on sellis
tena teistest keeltest meile üle kantud, näit. koolmeister 
(vrd. kooliõi>etaja), postkaart (vrd. mängukaart), tempel
mark. jahtklubi jne. 

Sõnatüüp on samuti küllaltki oluline sõnade liitumise 
määramisel. Eriti paistab see silma s-, us-, is-lliteliste 
täiendsõnade puhul, kuid seda võib märgata ka teiste tüüpide 
puhul. Nii näiteks küüs-tüüpi täiendsõnad liituvad tavaliselt 
ainult genltlivselt (näit. laanepüü, laanesõna.1 alg). välja 
arvatud mõned hilised oskussõnad, kolmesilbilised tüved esi
nevad täiezidsõnadena sagedasti lühenenud tüvedega, näit. ku
ningriik. maaaikmarl jt. 

St. Petersbourg 1875, lk. 316 j J.7. Veski. Eesti Kir.iakeele 
edaslarendamise-teedest, "Voog" I. Tälllrua 1913, lk. 103; 
'J. Aavik. Hominätlivsed liitumised. Tartu 1914, lk. 4 Jt. 



Nimetavalise täiendsSnaga nimisõnade 
tähenduslikud rühmad. 

Jälgides lähemalt llltsSnu, kus nimlsSna on liitunud 
nimetavaliselt jäji?gnevale nimisõnale, võib märkida järgmi
si tähenduslikke rühmi. Seejuures võib tähele panna, et üh
tedes rühmades nimetavaline liitumine on üldine ja sellest 
esineb võrdlemisi vähe kõrvalepõikeid, teistes rühmades esi
neb paiguti paralleelsetkl esinemust, kuna kolmandates rüh
mades on domineeriv omastavaline liitumine ja nimetavalist 
esineb harva. Seejuures ebaühtlane esinemus kirjakeeles on 
tingitud suurel määral sellest, et ka rahvakeeles ei ole 
vajalikku ühtlust täiendsõna liitumises. 

1. Kõige üldisemalt esineb nimetavaline liitumine, kui 
täiendsõna märgib ainet, materjali, millest miski on tehtud, 
näit. a) metalle; aliimlInlumplekk. hõbelusikas. kulduur. 
malmnÕu. metallraha, messingtoru. pronksmedal, rmidaM, te-
rasplaat. tslnkkliSee. vaskkatel, samuti plekkfiiaber. traat
aed. magnetnÕel; b) mineraale s graniitsammas. kipsomament. 
kvartsklaas, marmortahvel. malahhlltvaas. smlrgelkäi. tee-
manttera. samuti aga lubikorall. betoontoru, krohvlagi. tse-
mentklvl. klaaspurk. portselantaldrik: c) tekstlllsaadusi: 
flanellpesu. kallngurkõlde. kaproonsukk. lÕuendpuri. marki-
settklelt. pitskrae, plütifimantel. presentkate. sametpluus. 
slidvooder. sitsrätik, žoržettkleit. vattkuub. viltkübar} 
nöörredel, kölstee; d) nähku; kotikknaukas, karakullpalitu. 
nahkkuub, pliberkrae. skunkskrae; e) ehitusmaterj ale: laast-
katus, lattaed. laudvooderdis. palksein, parkettpõrand.papp-
katus, roogmatt. sindelkatus. vineerkast, Õlgmatt. pöttahiž 
f) mitmesuguseid muid materjale: korkvest. kartoagkohver. 
pabemöör. peergkorv. vjtsmÕrd. muldpÕrand. karvmadrats. 
sulgpadi. lllmollus. parafllnküünal. harj asplntsel. killus-
tiksillutis jt. J 

Sulgi rahvakeeles tuntakse ka vorme nagu sindlikatus. 
slidis"Trad jne*, on kirjakeeles selles rühmas üldiselt siis*>' 
kl tarvitusel nominatiivne liitumine. 
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2» Eui. •bäiendsõiia näitab, millõst koosneb miski, siis 
on samuti tarvitusel nominatiivne täiendsõna, näit* ainete 
nimetused, nagu r**«''">iTie« sar^ine, sldeaine» kiudaine, 
5aü^toiEto, r>e, faisiaine. Nimetavalise täiendsõnaga on 
ka mitmesugustest ainetest koosnevad katted ja kestad, näit. 
mwi<^v«te (muld on katteks), karvkate (karvad on Icatteks), 
Inmiknte. taimka^, ganmiai Vate, väLrvkate, heinkamar, soon-
kest (silmamunal), li Haakest jt# Koosnevust märgib täiend
sõna ka sellistes sõnades, nagu sarvkiht, sõrestiksein. 
varbsein« roigasaed. põõsastara, kõhrkude, pekkliha, lihas— 
magu, lubisete, kaart kat aloog. punkt .ioon« põhksoöt, lehis-
sööt. .iuurhari« meespere» Nagu selgub, on enamik siiakuulu-

vaist sõnadest hilisemad oskussõnad. 
Ometi leidub selles rühmas ricLa sõnu, kus tarvitatak

se omastavalist liitumist, näit, liivakivi, lubjakivi, pae-
kallas, raisvcLlott^ jt. Vaieldavad on olnud mõned siia kuu
luvad sõnad, nagu lumevaip. loorberipärg. 

3. Eelmisele rubmale on lähedased sõnad, kus nimetava
line täiendsõna märgib olulist koostisosa, ilma et ese kogu 
ulatuses tarvitseks koosneda vastavast ainest, näit. veri-
kä^ (veri on käki valmistamisel oluline koostisosa, kuid 
käkk ei koosne ainult verest), verivorst, lubimuld. liivsavi. 
lämmastikväetis. kriitpaber, karamellkompvek. jõhvriie. mesi-
kook. bakterväetis. mürksööt. liimvöö. sõlmvaip jt. 

Siia rühma kuuluvates sõnades võib aga esineda ka omas
tavaline liitumine, näit. lepavõsa, liivamaa, liivapugu jne. 

Nende kahe liitumisviisi eristamisel koosnevust märki
vates sõnades on oluline meeles pidada, et juhul, kui koos
nevust, olgu täielikku ehk osalist, märkiv täiendsõna tõs
tab esile sõna kvalitatiivset külge, sõnade tunnuslikku mo
menti (verileib, mesileib), tuleb tarvitada nimetavalist lii
tumist," kui aga sõna puhul on esiplaanil kvantitatiivne mo
ment, s. o. kui sõna märgib mingisugust hulka, osa, tükki, 

Vrd. E. Raiet. õigekeelsuse küsimusi nimetavalise ja 
omastavalise liitumise alalt, "Emakeele Seltsi Aastareiamat" L 
Tallinn 1955, lk. 77 jj. 
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mõõtu, osadesi; koosnevat •tervikut vm,, siis tarvitatakse 
omastavalist täiendsõna (vrd. lähemalt lk, 32, 53). 

4, Keemiliste ainete ;}a ühendite nimeitustes tarvita
takse üldiselt nimetavalist täiendsõna. Seejuures võib sil
mas pidada järgmisi rühmi. Kui liitsõna näitab vastava aine 
keemilist koosnevust, siis tarvitatakse siin samuti kui ül
diselt ainet märkivate täiendsõnade puhul nominatiivset lii
tumist, näit» naatriumkarbonaat 'pesusooda', naatriuwifi r>-
riid e* kloomaatrium 'keedusool', kaltsiumarSenaat. ammn-
nluTirPosfaat, tsünnnkaalium, etüülaiirohol. kaalinm«alpeeter. 
broomnaatrium jt. Samuti tarvitatakse nominatiivset liitu
mist hapete ja hapendite puhul, näit. viinhape, piiiahape. 
sidrunhape. Õunhape, fosforhape, boorhape, salitsüülhape. 
väävelhape, süsihape, rasvhape. tsinkhapend. manp:aanhapend 
jt. Nominatiivne liitumine esineb tavaliselt ka mitmesugus
test keemilistest ainetest valmistatud või neid aineid si
saldavate saaduste nimetustes, näit, stecüyilnTcüünal. koobalt-
värv. salmiaakpiiritus. tsinksalv. volfraoteras. fosforväe-
tis. kaaliiimaeep. joodaalv. ammoniaakväetls. salpeeterväetis. 

Teiselt poolt tuleb aga märkida, et osa keemia alale 
kuuluvaid sÕnu liitub ka genitiivselt, näit, rauavitriol. 
kaaliumisool. hõbedasoolad. kaltsiumiühend jt» Nimetavalist 
liitumist tarvitatakse sel korral, kui rõhutatakse aine koos
seisu või olulist tunnuslikku koostisosa, omastavalist aga 
siis, kui märgitakse, millest aine on saadud, missuguse aine 
soolade või ühendite hulka aine kuulab. Näiteks kuulub vase-
soolade hulka vasevitriol (vrd, rauavitriol. tsingivitriol 
jt.), tema koosseisu järgi võib nimetada ka vaskaulfaa'-

(rahva hulgas tuntud silmakiri nimetuse all)» Seega sõl
tub liitumisviis teataval määral sellest, mida ühel või tei
sel juhul vastavas sõnas alla kriipsutatakse» 

Nagu selgub, märgivad eelmised neli liitsõnade rühma ai
net ja koosseisu ning nendes tarvitatakse üldiselt nimetava

list täiendsõna» 

5. Väga arvukaks nimetavaliselt liituvaks liitsõnade 
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rühmaks on nimisõnad, milledes täiendsõna märgib eseme või 
nalituse Niisugusel korral esineb sõnas -teatav 
võrdluse moment, kusjuures põhisõna on oma kujult mõnel maa.— 
rai võrreldav täiendsõnaga, näit. tõldauto puhul auto on oa»a 
kujult ja funktsioonidelt võrreldav tõllaga, lattraua puhul 
on raud latikujuline jne. Siia rühma kuuluvad sõnad võivad 
olla oma tähenduselt väga mitmesugused. Nad võivad märkida 
näiteks mitmesuguseid esemeid, nagu lõõtspill, tabelkalen— 
der. haaknÕel. raamsaag. pÕlvtoru. lehtsaag, linttransport-
tSõr. kastkaamera. ketasfrees. kettajam. rihma.jam, kox-vm5ö~ 
bei, pindlaud. näpitstangid. rõngaskuivik. väntvõll. võrk
kiik. sõrgkang. kohvergrammofon. puhvetkapp. sallkrae. kittel-
kleit. ehituste osi ja riistu, nagu kuppelkatus. võlvlagl. 
kärgtellis. pottkivi. timnelahi. koobaselamu, telkkatus. 
taldrikäke. kaaraken. harkader, tornkraana, redeltõke. rest-
pÕhl. tahvelkivi. lehtmetall. taimi .ia loomi, näit. lillher-
nes. kübaraeen. orashein, nuikapsas. niitvetikas. mÕÕkrohi. 
lehtsalat. habesamblik. huulhein, narmas,1 uur, põõsastaim. 
rõngas lill, mugul.juur. katmvili. väge Iie st. sammalloom. king-
loom, kepp-pisik. keerits-uss. sarviklõoke, kehaosi, nagu 
rangjalad. juussoon. pindluu. käärsool, kodarluu. kilpnääre. 
kuürselg. saagiihas. ussjätke. põisloode. maateaduslikke 
mõisteid, näit. risttee, ahelmäestik. moldorg. aedlAnn, rida-
küla. rõngassaar. vallsel.iak. sälkorg. kihtpilv. mitmesugu
seid ̂ eaduse ja kunsti alale kuuluvaid sõnu, nagu kii]^ri, 
piltkiri, numberkiri. värssdraama, nurksulg. pnnTrtiirjoon. 
soovlause, lugulaul, lehisornament. piltmõistatus. muid sõ
nu nagu ringkäik, ringtee, võlvkäik. kaarsild. sõmerlubi. 
tükksuhkur. munakivl. puderhautis. lööktöö, käärhüpe. hernes-
vesi, samuti hlrvpõder. kärpkass. iräh-pikkoer jt, 

6. Seimisest liitsõnade nihmast mõnel määral erinevad 
sõnad, kus täiendsõna näitab, kellena või millena esineb põ
hisõna. näit. meeskodanik (kodanik on mees), lesknaine (nai
ne on lesk), peigmees, poeglaps, tütarlaps, poissmees, pan-h, 
vang. orirahvas. samuti ka konserv juust. kahjurputukas. pa-
rasiittaim. vasalJjiik. asitõend, tippsaavutus. uudiskaup. 
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pShllaud. pShlfoQd. erand.1uhtuni. vastandnähtus. esikteos. 
telsikekaemplar. aiTrsõna. nimisõna, tugj^un^, 
loomorganism. plussmärk, kompromissettepanek, milnuspnnkt. 
magnetraud ;jt» Tüüpiline on sellele liitsõnade rühmale, et 
täiendsõna siin ei märgi ainult esinemiskuju (näit* kärg-
betoon - betoon on kärje kujuline, kärje taoline, ei ole 
aga mitte kärg), vaid märgib lähemalt, mis või kes on põhi
sõnas märgitud ese või isik (näit, ehisliistu puhul liist 
ei ole ainult ehise kujuline, vaid on ise ehis). Märgitagu 
siiakuuluvaist sõnadest veel selliseid, nagu lõppotsus. 
10pp~peatus. lõpptulemus (otsus, peatus, tulemus on ühtla- . 
si lõpp, on viimane, vrd. lõpueksam, s. o, koolitöö lõpul 
tehtav eksam), signaallipp (lipp ise on signaal, vrd. sif;-
naalipasun, millega signaali antakse), hüüdlause. tervik-
teos, hariaste, põhimõte (mõte on pÕhi, s. o. põhilise täht
susega), pühapäev, reserwägi. vurrkatin, tõsiasi, valekae
bus. tüürsulg, rannikmaa. remonttöö. sulgurlihas jne. Tähele
panu võib juhtida ka sõnadele,mille pooled on i>eaaegu võrdse 
tähendusega, näit. vägivald (vald siin tähenduses vägi, jõud, 
vrd, meeleveild jt.) ja hädaoht. Et põhisõna peaaegu sama tä
hendussisu omab kui kogu liitsõna, siis on viimasel ajal ha
katud täiendsõna ära jätma ja tarvitatakse hädaoht asemel 
ainult sõna oht. Tarvitatud on ka sõna ravimtaim, kuid kui 
taim ise ei ole ravim, vaid ainult sisaldab ravimit ja teda 
tarvitatakse ravimite tootmiseks, siis oleks Õigem tairvita-
da ravimi taim, kui aga taim ise on ravimina tarvitatav, siis 
on Õigustatud vorm ravimtaim. 

Mõnikord võivad siiakuuluvad sõnad märkida mitte ainult 
seda, kellena või millena esineb põhisõna, vaid nad võivad 
ühtlasi märkida ka otstarvet, milleks kasutatakse põhisõna, 
näit, sõna loodlaud puhul ei ole laud ainult lood, vaid on 
ühtlasi kasutatav loodimiseks, või sõnas näidisskeem on 
skeem ühtlasi näidiseks. Seda laadi liitsõnadeks on näiteks 
loodlatt. lubakiri. lööksalk. märklaud, märkniit. näidislau-
se, sidekriips, pidepunkt, piirjoon, samuti ka programakõne. 
musternäide. puksiirlaev jt. Siia võiksid kuuluda vahest ka 
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sSnad nagu paukpadrtua. (padrun paugu "begeDiiseks), ^-joonlaud 
(laud joone tõmbamiseks), käsk-ialg (isik käsu viimiseks) Jt. 
Üldiselt aga otstarvet märkivad sSnad liituvad genitiivselt» 

7. Nimetavaliselt liitub täiendsõna ka sel korral, kui 
täiendsõnaks on võrdlust märkiv sÕna^ mis ühtlasi kriipsu
tab alla vaatava eseme olulist tunnust vÕi isegi esinemis
kuju, näiteks sõnas on võrreldud lund tuhaga ja 
näidatud, et selline lumi oma omadustelt meenutab mõnel maa
ral tuhka, sõnas väiiting on võrreldud miitingut välguga, 
tõstes esile miitingu lühikese kestuse» Selliste võrdlust 
meb?kivate nimetavaliselt liitunud sõnadena võib märkida spor-
dialaseid termineid, nagu helveskaal, kärbeskaal, sulgkaal, 
ktikk-kaal. samuti sõnu kääbuspuu 'puu nagu kääbus *, löök-
number, lööklause, välktumiir. kääbustäht, hiidtäht 'täht 
-nagu hiid, hiiglane*, hiidsisalik, hiigelehitus «ehitus na
gu hiigel, hiiglane* (tänapäeveü. on sÕna hiigel kaotanud oma 
varasema tähenduse ja on liitsõnades tarvitusel hiigla ku
jul, tähistades vastava eseme hiiglaslikku suurust, näit» 
hiiglaehitus. hiiglakasv. hiiglaloom jne.), pöialpoiss.randr-
kivi. sÕlm.jaam. käguvaablane. vemmalvärss. 

8. Väikese alarühma nominatiivselt liitunud nimisõnade 
hulgas moodustavad sugu märkiva täiendsõnaga liitsõnad, näit. 
lehmvasikas, lehmmullikas. .j äärt all, emissiga, härgmullikas. 
härgvasikas, pullmullikas. täkkvarss. runnhobune. samuti isa-
loom. emahanl. keslkfliga jt. See sõnade rühm on Õigupoolest 
üheks eespool vaadeldud rühma (vt. p. 6) alarühmaks, sest 
siingi näitab täiendsõna, kellena esineb, s. o. missugust 
sugu on põhisõnas märgitud loom. Seega on siia kuuluvad sõ
nad mõnel määral võrreldavad sõnadega nagu poeglaps, tütar
laps jt. Siia kuuluvad sõnad on rahvakeelsed ja sellistena 
juba varasemais kirjakeeleski tuntud* 

9. Eelmiste afinndega seoses juhltas^ tähelepsuiu ühele 
suhteliselt piiratud liitsõnade rühmale, mis eriti viimasel 
ajal on hakanud hoogsamalt levima. Siia kuuluvad sellised 
liitsõnad, mis märgivad esemeid või isikuid, kus ühel ese-
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mel v3i isikul on kahe eseme v3i isiku omadused ja tunnu
sed. Näiteks kalenderwS-y^T k on ühtlasi nii kalender kui 
TiiflrkTiii k. insenertev^nftioog on samaaegselt nii insener kui 
tehnoloog» Sellisteks kahepoolseteks liitsõnadeks on näi
teks kööktuba, kühvellabidas. pliit«>^'<. pumpkompressor. 
mudellennTik. kontsertmi i •hi npp. kontsertaktus. programnköne. 
restoranvagun. mil.ionärsovhoos. hobueesel. ahvlnlmene» ma-
sinininiene. sangar-ema. Siia kuuluvad ka sellised kahest 
osast koosnevad elukutset märkivad sõnad, nagu agionoom-
zootehrd^, insenerökonomist, insenerkeemlk jt. Eesti kee
lele see sõnatüüp ei ole siiski küllalt omane ja sellepä
rast nendel juhtudel, kui on võimalik ametinimetuse juures 
märkida, missuguse eriala kutsenimetusega on tegemist, mär
gitakse vastav eriala täiendsõnaks ja otsene ametinimetus 
põhisõnaks, näiteks mitte insenermelloraator. insenerV^ftwiv. 
insenerelektrik. i nsenergeodeet. insenermehhaanlk. vaid maa-
parandusinsener. keemi ainsener. elektriinsener, geodeesia
insener, mehhaanikainsener jne. Eelmisest ti;leh lahus hoi
da sellised sõjaväelaste nimetused, nagu insenerpolkovnik. 
insenerleitnant. iHn<^-ralma.ior. kintralleitnant jt« 

Siia rühma kuuluvad liitsõnad kirjutatakse üldise liit
sõnade kirjutamise reegli kohaselt kokku. Erandiks on selli
sed vastavaid voolusid vÕi selle pooldajaid märkivad sõnad, 
nagu marksism-leni ni sm. sotsialist-revolutsionäär. sotsia-
list-utopist jt. 

10. Nimetavaliselt liituvad ka arvulisi ühikuid näita
vad nimisõnad, nagu kaksik, kolmik, ruut, kant, kuup jt., 
näit. kaksikkonsonant (konsonant on kaksik, koosneb kahest 
osast), kaksi kkristall. kaksi kl ihas, kaksi vi öök, ka^yJ^mM;, 
kaksiktäht, kaksikvend, kaksikvÕlm. kolmikhüpe, 
kolmiktalled, nelikliit; ruutjuur, ruutmeeter, ruutvõrrand. 
kantmeeter ehk kuupmeeter, kuupsentimeeter. kuupmÕÕt. huiV-
nurk jt. 

Vrd. J»V, Veski. Ebakohti eesti kirjakeele sõnavaras, 
ENSV Teaduste Akadeemia Toimetised, ühiskonnateaduste seeria 
1956, lk. 109. 
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11, Omaette suure nimetavaliselt liituvate nimisõnade 
rühma moodustavad sSnad, mille täiendsõna tõstab esile olu^ 

-hnnnnfle. Eriti rohkesti tõstetakse nime-

tavaJLise liitumise veu?aJ. esile silmatorkavat välistunnust 
taimede, loomade ja mitmesuguste riistade nimetustes, näit. 
lehtpuu» o^f«gpuu« Õista^, muguTta^, kÕrshein, litterhein, 
kortsleht, astelpõõsas. pÕisrohi; sarvloom, sulgloom, sÕrg-
loom. saagkfi^, mõõkkala, kopskala. ripsuss, kärssuss. nõel
uss. , Tri ipVnrin, karpv«^^t prillmadu, kukkurrott. 
naaskelsaba. noTrfe'Toom, ristamblik; ratastool, klapptool. pen
delkell. napltsprill. nööpnõel, kramplukk. raamtaru, keel
pill. leeklamp. hÕlmader, pulkäke. redelvanker, kansval.jad, 
hamrnasratas. linttraktor, ratastraktor, mootorpaat, mootor
ratas. noolkraana, läätsteleskoop. kuullaager. tulirelv. 
vintpüss jt. Samuti märgivad nimetavalise täiendsõnaga siia 
kuuluvad liitsõnad kehakatteid ja jalanõusid (nöörpihik. 

tuttmüts. lakk-king. naelkin^;. säärsaabas. vik-
kelsukk"). haigusi (kämtõbi. soomus tõbi, nõgihaigus, pronks-
tõbi). ehitusi (vaikula. saamashoone. ujuksild. salvkaev) ja 
mitmesugixseid muid esemeid ja mõisteid (okastraat. paukp:anfl. 
kildmursk. tulihänd. lünkhar.iutus. vöötlihas. kurdmäestik. 
mäglra.ioon. vooltootmine). 

Alati ei ole tunnus silmanähtav, vaid võib avalduda ka 
eseme mitmesugustes omadustes, näit. kariloom (kariloomadele 
on tunnuslik, et nad viibivad karjaJcaupa koos), karihiir, 
erakvähk. plmõun (plm1,maitseline Õun), verihein (kaButatl 
rahvameditsiinis veresulgemise vahendina), mürkma^, pisar
gaas (gaasile on tunnuslik, et ta pisaraid tekitab), algvõ-
te. balcterhaigus (bakterite poolt tekitatud haigus). Silma
paistev tunnus võib esineda ka ülekantud tähenduses tarvi
tatud sõnades, nagu tattnina, kuürselg jt. 

Suur hulk sisuliselt siia kuuluvaid sõnu on aga omasta-
V6J.ise täiendsõnaga, näit, llivapaber. lõbnaaeep jne, (lähe
malt omastavalise täiendsõnaga liitsõnade puhul, lk, 35 ), 

12, Mingi taime, looma vm. põhilist esinemise kohta 
märgitakse tavaliselt nimetavalise täiendsõnaga, näit, 111-
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tuvad nimetavaliselt kohta märlcLvad täiendsSnad a) taimede 
liikide nimetustes: aasoai. aasnumikas. p3ldmarl« pSldoha-
kM, pSlduba. lepj^ill. liivkann. aeduba, aedkannikene. 
aedmaasikas« metsmaasikas, randristik. vesiroos, vesilääts. 
merikapsas, merihein. mäglmand; b) loomade liikide nimetus
tes: metssiga, metspart. mägikits«.p31dhlir. pSldpüü. aed-
pSamlkas. merisiga, meritint. merinSel. merikotkas. vesi-» 
kirp, vesirott, vesiämblik. Nimetavaline liitumine v3ib esi
neda aga ka muude sSnade puhul, kus täiendsSna märgib kohta, 
suunda v3i naabrust, näit, p31dpagu. välihospital. väliköök. 
vällvoodi. vesilennuk; kulgsein. otslaud (vankril), 18pp-
.1aam. lagipunkt, naaberriik. Viimaseid s3nu v3ib tähenduse 
t3ttu paigutada eespool käsitletud rühmadesse. Silmas tuleb 
pidada, et mitte alati kohta märkivail s3nadel ei esine no
minatiivset liitumist. Nii tarvitatakse näiteks sel korral, 
kui ei märgita teatavat taime- v3i loomaliiki, vaid märgi
takse teatavate taimede rühmi, genitiivset liitumist, näit. 
p3lluumbrohi. p311ulilled. metsakah.iurid. metsahein. mere-
loomad (meres elavad loomad üldse, mitte m3ni kindel liik, 
nagu merihärg. merihobune vm.), veetaimed jne. On aga ka ri
da üksikliikide nimetusi, kus esineb genitiivne liitumine, 
näit. •iärvek3rk.ias. .lärvekaur. .I3eforeli. .l3ehobu. laanepüü. 
n3mmemünt. n3mmekann» 

Teiselt poolt on aga vastupidiseid juhtumeid, kus ootaks 
genitiivset liitumist, on aga nominatiivne, näit. aedvili. 
vesivärav 'värav vee läbilaskmiseks* jt. 

13. V3rdlemisi piiratult esineb nominatiivset liitumist 
mingi nähtuse v3i eseme esinemise aega märkivate täiends3na-
dega liitsSnades. Siia kuuluvatest sSnadest v3ib k3igepealt 
märkida aastaaegadega seoses olevaid s3nu, nagu kevadtofprits. 
kevadkülv. kevadkünd. kevadvesi. suvinisu, suvirukis. suvi
vili. suvi3un. sügiskülv. sügiskünd, sügispüükj sügis3un. ta
linisu. talirukis. talisibul, talisort. talivili. tali3un. 
taliuinak. talisport. 

Nagu näiteist selgub, tarvitatakse aega märkivat. s3na 
nominatiivis neil kordadel, kui tegemist on nähtusega, mis 
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eriti tihedalt on" seotud vastava aastaajaga, näit. kevadele 
spetsiifiliselt omast suuxvett nimetatakse kevadveeks v3i 
ainuüksi talvel harrastatavaid spordialasid nagu suusatami
ne, uisutamine nimetatakse talispordlaiadeks» Samuti märgi
takse mitmesuguseid pSllutÜid või vilju vastavalt sellele, 
missuguse aastaajaga need seoses on (vrd. kevad-« sügis-
kiilv. suvi-« sügis-« taliõun). Sellest reeglipärasest esi-

. nemisest on siga teataval määral erandiks kolmesilbilised 
aastaaegu märkivad s3nad kevade ja sügise, millede puhul 
esineb tugev tendents tarvitada nominatiivset liitumist ka 
siis, kui üldise esinemuse kohaselt peaks olema täiendsõna 
om£i8tavas. See tendents tarvitada lühemat liitsSnavorml 
avaldub näiteks selles, et kevadeilm. sügisehommlk jt«(vrd. 
talveilm.' suvehommik) asemel kaldutakse tarvitama kevad^m, 
sügishommik jne. Et sellele tendentsile vastu tulla, on vii
masel ajal lebatud tarvitada sellistel juhtudel nii kevade-. 
sügise- kui ka kevad-. sügis-ku.iuli st täiendsõna. Paralleel
vormid on võimalikud sõnades, nagu kevadilm e. kevadelln. 
kevadlill e, kevade lill, kevadmantel e. kevademantel. kevad-
palitu e. kevadepalitu. kevadpäev e. kevadepäev. kevadtuul 
e« kevadetuul, kevadõhtu e. kevade õhtu, sügishormn-i v e. sügi-
sehonnnlk. sügiskuu e, sügisekuu. samuti sügismantel. sügis-
päev. sügisvihm. sügisõhtu, sügis öö jt. Samasugune paralleel
sus on võimalik ka sõnas ho"™*' >või ml emine"^, kuid teistes 
hommikuga seoses olevates sõnades on otstarbekas tarvitada 
genitiivset täiendsõna, näLit. hoTnmi.ku^H rtfr, hommi Vuiruub. hom-
mikukleit. hommikumantel. 

14, Omaette rühmadeks on liitsõnad, milledes täiendsõna 
märgib mingit kehaliiget, millega on seoses vastav põhisõna. 
Nii võivad sellised sõnad märkida a) kehakatteid ja jalanõu
sid: põlvpüksid. pÕlvsukk. sÕrmkinnas. säärsaabas: b) riistu 
ja esemeid, mida vastava kehaliikmega käsitsetakse, näit. kä
sikivi. käsimasin, käsipall, käsiraud. käsitöö, jalgmasin. 

"õigekeelsuse sõnaraamat" lubab küll ainult hcBmtiJaivcäjiH 
lemme, kuid eriala töötajäd eelistavad honunikvõimlemis11 
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jalgratas, .lalCTidur. kaelkoogud, kaelpuu. rindpuu •kangas
telgedel*, sõrmkübar, pihtkasukas. isegi .jalgvärav, .jalgtee, 
käsikiri, käsipuu; c) mõningaid kehaosi jm,, näit. selgroog. 
rindkere« pSskhabe; Õlgpuu 'kaaludel', päkkseis (võimlemi
sel) jm. Tuleb aga meeles pidada, et rohkesti on kehaliiget 
märkiva täiendsõnaga ka omaistavaliselt liitunud sÕnu, nagu 
käekell, (vrd. käsipeegel). käepide (vrd, käsipuu). ,1 aia
pink (vrd. .jalgtee) jne, 

15» Nominatiivne liitumine vÕib esineda ka juhul, kui 
täiendsõna näitab vahendit, millega midagi tehakse. Põhisõ
naks sel koiral on tavaliselt mingi deverbaal, näit, riist
võimlemine (riistad on võimlemise vahendiks, võimlemine toi
mub riistade abil), tuultolmlemine. piisknakkus. vesiravi. 
aurkuumendus. Õhkpidur (Õhk on pidurdamise vahendiks, mitte 
Õhku ei pidurdata), teivashüpe, neetühend. korrespondents
võistlus jt. Siia rühma võiksid tingimusi kuuluda ka selli
sed sõnad, nsigu kirimale (kiri on maletamise vahendiks, käi
gud tehakse teatavaks kirja teel), huulhäälik (hääldamine 
toimub huulte varal; huuled märgivad aga ka kehaliiget), 
mootorsaag (saagimine toimub mootori varal, kuid mootor on 
ühtlasi selle sae oluliseks tunnuseks), masinvali.ja, kamin-
keraamika. kontaktinfektsioon jt. Vahendit märkiva täiend
sõna puhul on võimalik ka geniti'ivne liitumine, nagu seda' 
näitavad sellised sõnad, nagu saanisÕit (sõitmine saani abU), 
laevasõit, noodapüük (kalapüük noodaga), võrgupüük jne. Os
kussõnade alal varemalt kasutati nominatiivset, nüüd aga on 
hakatud rakendama genitiivset liitumisviisi. Vaieldavad on 
eriti sellised juhtumid, nagu vingmürgistus vÕi vingumürgis-
tus (mürgistus vingu varal, mitte vingu mürgistamine), vorst-
mürgistus vÕi vorstimürgistus. eetemarkoos või eetrinar-
koos. gaaskeevitus vÕi gaasikeevitus. elekterkeevitus vÕi 
elektrikeevitus. röntgenravi vÕi röntgeniravi. unlravi vÕi 
uneravi, masinlüps või masinalüps. aurküte vÕi auruküte. kua 
selgem oleks nominatiivse täiendsõna tarvitamine. Viimased 
Õigekeelsus-sÕnaraamatud aga peavad otstarbekamaks genitiiv-
set liitumist. 

Vrd. E. Raiet, õigekeelsuse küsimusi nimetav^ilise ja 
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16# Paiguti võivad ka omadussõnalises või maäragna-
llsea tahendueee antud täiendsSnad, mis esinevad nimisõna 
nimetava ku.1nl ja märgivad vastava eseme laadi või liilcL 
eseme mingi tunnuse allakriipsutamise kaudu, moodustada vas
tavaid liitsõnu, näit. a) lontkõrv 'lontis kõrv*, punnsilm 
'punnis silm*, pnwp-aiim, ̂ j^Tkais, kriimsilm jt.j b) kunst— 
naViir 'kunstlik, tehislik nalik', kunstsiidi kunsthannnafl« 
katkend;joon 'katkendlik joon', suguelu ' suguline elu*, supt-
t^Tnp- j-fc. Siia kuuluvad ka võõrsõnalise täiendsõnaga liitsõ
nad, milledes täiendsõnas on ära jäetud omadussõna liide —n^ 
ja mis aeetõttu vormilt meenutavad nimisõna, tegelikult aga 
on omadussõnad, näit. kultuur^m^nft 'kultuxime inimene', 
vokaalVa- anti^^aeg jt» Viimases rühmas margitud sõnad 
ei moodusta aga mingit selgejooneliste tunnustega inihma,seet; 
neid on võimalik mõnel määral seletada ka eespool vaadeldud 
rühmadesse kuuluvatena, näit. punnsilm 'silm on võrreldav 
punniga, märgib ühtlasi võrdlust', kultuurrahvas 'rahva olu
liseks tunnuseks on selle kultuursus' jne. 

Kui teha kokkuvõtet põhilistest liitnimisõnade rühma
dest, milledes esineb nimetavaline liitumine, siis võime 
eristada järgmisi tähenduslikke rühmi: 

1, ainet ja koosnevust märkivad rühmad: 
a) täiendsõna näitab ainet, materjali, millest ese 

tehtud, 
b) täiendsõna näitab, millest miski koosneb, 
c) täiendsõna tõstab esile olulise koostisosa, 
d) täiendsõna märgib ainete keemilist koosseisu; 

2, põhisõna esinemiskuju vÕi sisulist olemust näitavad 
võrdlevat ilmet kandvad rühmad: 

a) täiendsõna tõstab esile v-älise esinemiskuju, 
b) täiendsõna näitab, kellena vÕi millena miski 

esineb, 
c) täiendsõna esitab võrdlussõna, 

omastavalise liitumise alalt, ESA I,fH79, J.V. Veski Ääre
märkusi nimisõnade liitumise kohta eesti keelesTTSl 
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d) tälendsSna näitab looma suga, 
e) täiendsSna ja pShisdna märgivad kaht ühel esemel 

vSirdselt eslnerat omadust; 
f) t^ends3na tSstab esile arrulist v9i mSSdulist 

ühikut; 

3« täiendsSna tSstab esile olulise, silmatorlcaTa tun
nuse; 

4^ täiendsõna märgib 

a) olulist esinemiskohta vSi 
b) olulist esinemisaega; 

5. täiendsSna märgib 

a) kehaliiget, millega ese on seoses vSi millega mi
dagi tehakse vSi — 

b) vahendit, mille abil midagi tehakse. 

ESige järjekindlamalt, esineb nimetavaline täLiendsSna 
esimestes rühmades, kSige ebakindlamalt viimastes rühmades. 
Nagu algul märgitud, vSib liitsSna liitumine sSltuda ka liit-
sSnade päritolust, nende tarvitusele tuleku ajast. Varemal 
a.ial keelde tulnud sSnad on suuremal määral liitunud nimeta
valiselt kui hilisemad, näit. ametinimetused laudsepp. l^irV-
sepp. parksepp, klaassepp, pottsepp, müürsepp, püttsepp, tün
der sepp. mööbelsepp, kasuksepp. Samuti kaupmees (vrd. laeva-
mees. pSllumees); taimede ja loomade nimetused: heinputk. 
varesputk (kuid: jSeputk). nälghein. vägihein. kuuskhein. 
vesihein. orashein (kuid: kastehein omastavaliselt, kuigi 
peaks olema nimetavaliselt); raudrohi (kuid kirburohi);taihk-
puu. kontpuu. (kuid: lod.iapMu). piimohakas. n^g^ th kas *must 
rähn', pahksääsk; mitmesugiiste riistade ja esemete nimetu
sed: roovlatt, nüürlatt. hakkjalg. pukkjalg. laudlina, mesi
puu. kangaspuud. kedervars« vägikaigas. küünarpuu, nööpauk. 
samuti sellised sSnad nagu vesiveski, silmnägu, soolvesi. 
küünamnkk. küünar luu, sammaspool, vägimees, tähtraamat jne. 

Osa selliseid sSnu on teiste keelte eeskujul tarvituse
le võetud nimetavalise täiendsõnaga, näit. sellised sõnad 
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nagu leentool (vrd. sks« Lehnstulil), aampalk, pruutpaar, 
pruutneitsi« maalermeister« karplia.la« •brilph.oone, postkon— ^ 

tor, kreiskool. 
Nii mõnigi kord sellised varasemad sõnad tunduvad täna

päeva liiturnisviiside kohaselt olevat väärad (vrd. näit. 
nööpa"^« tegumood» unimüts), kuid need on sellistena keelde 

juurdunud ja neid pole pÕhjiist muuta» 
Teiselt poolt esineb mõnevõn^a erinevat liitumist ka 

võõrsõnalise täiendsõnaga liitsõnades. Siingi esineb tugev 
tendents tarvitada enam nominatiivset liitumist, näit. ten-
ni te^ni sdress (vrd. suusa^aabag. suusadress). tree-
nimgdress, vokaalühend. konsonantühend (vrd. rauaütiend jt.), 
korrektuurpoogen, pastellmaal (vrd# tu&i.ioonis). remonttöö 
(vrd, külvltöö). dessantlaev. paraadmarss. aadressbüroo jt. 
Viimasel ajal on püütud selliseid võõrsõnaliste täiendsõna
dega sõnu enam liitsõnade üldiste liitmisreeglite.kohaselt 
esitada, näit. on hakatud tarvitama endise kontsertsaali 
asemel kontserdisaali. transportlennuki asemel transpordi-
lennniHt. tekstültööstuse asemel tekstiilitööstust, mootor-
spordi asemel mootorisporti« kui tuur t arve t e asemel kiiltuuri-
tarbeid. montaažtöö asemel montaažitööd ,1ne. 

Na^ kõigest eelmisest selgub, on eesti keeles rohkesti 
nimetavalise täiendsõnaga liitsõnu, kusjuures liitumisviis 
sõltub sõna tähendusest, sõnade tarvituseletuleku ajast ja 
päritolust ning muudestki vähemolulistest teguritest. VÕib 
isegi tähele panna, et teatavate põhisõnadega seoses eelis
tatakse üht või teist liitumist, näit. sõnaga -sepp või 
-hein nominatiivset» 

Juhitagu tähelepanu ka sellelS, et alati ei ole nimisõ
na nimetavakujuline täiendsõna nimisõna, vaid on omadus
sõna (normaalsuurus = normaalne suurus, kultuurinimene)« ver
bitüvi (presspärm = pressitud pärm, riivkapsad = riivitud 
kapsad) vÕi koguni määrsõna (ringvaade = vaade ümberringi. 
rlstküsitlus = küsitlus risti)» 

Lõpuks olgu märgitud, et teataval määral sõltub liitu
misviis ka täiendsõna käändtüübist» Juba käesoleva peatüki 
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algul oli juhitud tähelepanu sellele, et küüa-tüüpl sSnad 
liituvad üldiselt genitiivselt (kflüneviil. laanepüü. Lääne-
meri), välja arvatud mõned hilised oskussõnad nagu SSsuss* 
Teiselt poolt aga vesi-tüüpi sõnadel on tendents liituda 
nominatiivselt. Sellepärast tarvitatalcse sõna vesivesM, 
kuigi veski täiendsõnad tavaliselt on omastavas (vrd. tuule
veski. auruveski). samuti vesikaar (vrd. ilmakaar, põh.ia-
kaar), vesivärav. vesivagu 'põllult vee ärajuhtimiseks *, 
käsivars (vrd, luuavars). Sõnatüübist sõltub ka see, et tea
tavates sõnatüüpides on võimalik tarvitada lühendatud tüve
sid, mistõttu nimetavalise liitumise vahe võib kaduda nagu 
kolmesilbilistes ne- ja s_-sÕnades, näit, haridusministeexrl-
um (hariduseministeeriumi asemel), 

OMASOJAVALISEIfl? LIITÜ7AD NIMISÖHAD. 

Kõige arvukamaks liitsõnade liigiks on omastavaliselt 
liitunud nimisõnad. See on ka arusaadav, sest tavaliselt on 
omastavalised liitumid kujunenud süntaktilistest sõnaühendi
test, kus esimene sÕna oli harilikult täiendiks teisele, 
märkides kas seda, kellele vÕi millele midagi kuulus (näit* 
mehesõna, lastetuba. väravavÕti). kelle vÕi mille osa oli 
miski (lambanahk, labidavars. korstnajalg. lamblklaaLS) vÕi 
mingisugust muud kahe nimisõna vahekorda, kus üks sõna sõl
tub teisest. 

Täiendsõna tähenduse järgi võivad genitiivselt liitu
vad nimisõnad olla väga mitmesuguse sisuga, kusjuures osa 
liike kattuvad eespool vaadeldud nimetavaliselt liitunud 
nimisõnadega, osa aga on erinevad. Olgu alamal toodud näi
teid olulisematest rühmadest. 

1, Täiendsõna märgib otstarvet. milleks midagi tarvi
tatakse. Siia kuuluvad sÕnad iseloomustavad esemete liike 
nende otstarbe järgi, näit, lambihari (hari lambi puhasta
miseks), latemapost (post laterna jaoks), lauapaber (paber 
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laua katmiseks), madratslrile« mar.iakorvt papinael» pastla." 
nahk, lõime lõng, loomasööt, llpurlie, llpsxmõel, lille£o;^, 
lahingulaevt kaelarätt, kastme kann. kiiimihärg, protestl-

strelk, rauasaag jne. 

2. Täiendsõna võib märkida põh.lust, mille tõttu miski 
toimub, nalt* näl.lasurm (surm nälja tõttu), Piiritüli (tü
ll piiri tõttu), näl.lahäda, reisiväsimus, reisipalavlk, 
Triii{namnhir^ nakkushgi^us, tuleõnnetust tuulemurd, rasvaplekkt 

viinaulm; külmavlgastus, õhutakistus. 

5. Täiendsõna märgib esemeid või aineid, mille saadus, 
produkt miski on, näit. lambavill 'lambalt saadud vill*, 
peedisuhkur *suhkrupeetidest saadud suhkur', lubjavesi, tai
meõli , lagritsaekstrakt, llhasaadus, kondi .jahu, seebivaht, 
kartulitärklis, lehmapiim. Eriti kuuluvad siia igasugused 
toitude nimetused, milledes täiendsõna näitab, millest vas
tav toit on valmistatud, näit. läätseleem, kartulisupp, par
di praad, lihaplrukas, tangusupp, lambapraad, leivakali, lin
nase nook, pohlasalat, hane praad, vasikaraguu, õunakook, msia-
sikamoos. mar.lamahl. mai sl puder, maksapasteet, oako^, odra-
kara^k. Siia võiksid kuuluda aga ka sellised sõnad nagu 
loorberipärg, tammevlneer jt. 

4. "Eelmise rühmaga on seoses ka liitsõnad, milledes 
täiendsõna näitab, millest koosneb üks võl teine asi või mi
da see sisaldab, näit. liivamaa suurel määrsil liivast koos
nev maa', lilvalulde. lumememm 'lumest valmistatud memm', 
lumepall. lumevaip (varemates õigekeelsussõnaraamatutes ka; 
lumi vaip), lub.iaklvl. turbamuld turbast valmistatud muld 
väetamiseks , samuti lepavõsa, tuhamägl. tulemerl. veesam
mas, toiduaine, rasvavolt, tainapea, lõngakera, vorstirõn-
gas, palgiparv, lauavirn, lillekimp. 

Nagu juba nimetavalise liitumise vaatluse puhul märgi
tud, tarT^tatakse nimetavalist liitumist sel korral, kui ta
hetakse rõhutada, missugusest ainest koosneb üks või teine 
asi. Kui aga märgitakse, mida sisaldab koostisalnena miski, 
või kui märgitakse mingisugust ainet mingisuguse hulga või 
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mõõdu üMlnina, s. o* kvantiteedi seisukohalt vaadelduna 

(näit. hurmik« kuhi. vakk)« siis tarvitatakse omastavalist 
liitumist. Sellepärast siis raudtee. kuid rauahunnik» vits-
korv. kuid vitsakimp jne. 

Eelmise zühmaga on väga lähedane see liitsõnade rühm, 
kus täiendsõna näitab ainet või esemeid, millest miski koos
neb, põhisõna aga märgib vastava aine osa, tükki, raasu vm.) 
näit. liivatera, rauapuru. Itimehelves. klaasitükk, leivavii-
lukas. leivapaluke. .iuusturaasuke. mullakamakas« kivi killuke, 
paberileht, samuti lakikiht, värvikord jt. Siia kuuluvad üld
se kõik sellised sõnad, mis näitavad mingi aine või mingisu
guste ainete hulka, näit. heinakuM, laastuhunnik. lumehang. 
rukki vihk, riidekangas. paberi poogen; lambakeiri. röövli .jõuk. 
linnuparv. Ea mõõtu märkivate sõnade puhul on täiendsõna 
omastavas, näit. piimaliiter, leivakllo. vaVIc. 

Väga suure omastavaliselt liitunud liitsõnade rühma 
moodustavad sõnad^ milledes täiendsõna näitab, mille või kel
le osa miski või keegi on, näit. kaevukook, kaevurake. adra-
hõlm. adranuga. laevamast. laevalagi. lambiklaas. lambikup-
pel. leheioots. lipuvarras, luuavars, oh.ianöör. kammi pii. 
kapseileht. kasetoht. noatera, pildiraam, uksehing, laualae-
gas. ah.lusuu, võtmekeel. kellavedru, tooli .jalg, aga samuti 
seltsiliige, linnaelanik jt. 

6. Küllaltki rohkesti esineb liitsõnu, milles omastava
line täiendsõna märgib kohta, kus mingi ese või olend aset
seb, kus miski või keegi on, kasvab ja elab, näit. mereloom, 
merekala. *loom, kala, kes elab meres*, meretee, luhahein 
•luhal kasvav hein', lehekirp, laelamp 'lakke riputatav ]ajirp', 
laadakaup, metsahein, kõrbeliiv. põlluhein. laaneli11. lava-
nurk. aialill. aiamari, ladvapung 'ladvas olev pung', laua
tennis, peenrakurk, pajapraad, nurgakivi, läänetuul 'läänest 

puhuv tuul', loodekaar jne. Nagu nimetavaliselt liituvate 
kohta märkiva täiendsõnaga liitsõnade puhul märgitud (vt. 
lk. 25), esineb nimetavaline liitumine üksikute kindlate 
looma- ja taimeliikide nimetustes, muudel juhtudel aga, kui 
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täleadsõna märgib kohta, tarvitatakse omastavalist liitu
mist. Seega üldisem on selles rühmas omastavaline liitumi
ne, pealegi, kui see ei piirdu ainult taimede ja loomadega, 
vaid on tarvitusel igasuguste esemete puhul, mis teatavas 
irahnn asetsevsd (^adakan£ * laadal müüdav kaup *, parfiipink 
'pargis olev pink*, «iaaohva jne»)* Mõnigi kord sõltub aga 
liliraiisvlis ka teistest teguiitest, näit. on samas tähen

duses tarvitatav nii merlhein kui mererohi > 

7. Ea märkiv täiendsõna võib esineda omastavas 
käändes, näit. suvekleit 'suvel kantav kleit*, suvemantel. 
aave'r">>'*™« * suvel toimuv puhkus', talvemts, talveriided, 
talveuni« gägjsepäev e. sügispäev, sügisevihm e. sügisvihn, 
kftva^^t""^ e. kevadetuul, kevadeõhtu e. kevadõhtu % hommxku— 
e^M, lõunasöÄ, lõunavaheaeg jne. Lähemalt 
nimetavaliselt ja ojsast avali selt liituvate siia kuuluvate 
liitsõnade irim vahet jälgisime eespool (vt.lk.25)» 

8. Omastavaline täiendsõna võib mäjricLda ka vahendit, 
millega midagi tehakse või milleks miski on, näit. masina-
tutrvaa (masina abil toodetud turvas), silmaTiägemine (silma
de abil nägemine), kõrvaVnTilmlne. näpunäide. saanlsõit, paa
disõit . T)a3.11mänp: (pall on mängu vahendiks), plaadlsai (knid; 
TwirnVook)« noodmiaük. passilaataainft - masina ladu, labidatnr-
vas. kepihwrjutus, orelimnnsika. tu&ijoonis (vrd. pastell
maal) jne. Bagu selgub, liitub vahendit märidv täiendsõna 
tavaliselt deverbaalsele tüvele. Nagu eespool selgus ja na
gu nähtub ka mõningatest kõrvutatud sõnadest, võidakse va
hendi mälumiseks tarvitada ka nimetavalist täiendsõna (vrd. 
eesp. lk. 27 ). 

9. Omastavaline täiendsõna võib märkida ka objekti, 
millele on põhisõnas märgitud tegevus suunatud. Põhisõnaks 
on ka sel puhul tavaliselt deverbaal, näit. palgip^'«'*vet"*^| 
parlamendivalimised. piletimüük. lõõtsatõTabam-i no ^ lõputege-

« lõhe püük, karjakasvatus. lumesadu, lub.lapõl ft-ham-i n«» ^ 
loomapidamine. liulaskmine. linaketras. maaharimine. liisu— 
heitmine, leivaküpsetus. lauluproov. kanakaavatus. laeva-
ehitus« meeleavaldus. tantsuõpetus. ^ 
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10. Eelmistele rühmadele oh lähedased ka need liitsõ
nad, kus täiendsõna märgih ob;jektina esemeid, mida keegi 
teeb, valmistab. Põhisõna sel puhul märgib tegijat, mitte 
tegevust. Näit. habemea.1a.1a. juukselõika.1ai orkestrijuht, 
margikorjaja. ordeni kandja, loomat alt aut aja« loodusevaat
lejat lipukandja, lehmalüpsja. keeleõpetaja, lapsehoidja. 
maadeuurija, samuti lainemurdja. kuulipilduja, leegiheitja. 
pliiatsiteritaja. 

11. Omastavaliselt esineb ka täiendsõioa, mis märgib, 
mille sugulane on keegi või kellest keegi pärineb, näit. 
pojapoeg, vennapoeg, onutütar, lelletütar. lellepoeg, lapse
laps. lapsevanem, õetütar, naisevend, samuti linnupoeg. pda-
poiss jt. 

12. Samuti on täiendsõna, mis näitab, kelle tehtud mis
ki on, omastavas käändes, näit. pagarileib *pagari tehtud 
leib*, pagaritoode. meistriteos 'meistri poolt tehtud töö, 
selline tÖö, nagu oleks selle meister teinud*, meistritöö. 
mõrtsukatöö» 

13. Väga rohkesti on omastavaliselt liitunud nimisõnu, 
milles märgitakse esemete liike vastavalt nende tunnustele, 
kusjuures sellisteks tunnusteks võib olla eseme kuju, näit. 
pfliri tubakas *paki kujul pakitult müüdav tubakas*, lehe salat« 
hundikoer, eseme välimus, mingi nähtav tunnus, näit. lööbe— 
haigus. pildileht. liimipaber, orasepõld; eaame koosnevus. 
näit. kruusatee, nahakaup (vt. eesp. lk. 18), eseme otsta3>' 
ve, näit. marjapress, passipilt, loomapeet, lingukivi, lap-
•cipvanifft-p (vt. eesp. lk. 21), eseme kõla, lõhn vm. meeltega 
tajutav tunnus, näit. lutusarv, piilupart, lõhnaseep. laulu
lind, lõhnaõli, eseme esinemiakoht või -aeg, näit. laemaal, 
ladvaiciht, mere kala, hommikusöök, kevadetunne, või mõnesugune 
muu Iseloonmlik tunnua, näit. luukala (luud on sellele ka3fib-
liigile tunnuslikud), liiduriik (tunnuseks on, et selline 
riik kuulub liitu), numbrituba, operetimuusika, pekisiga, 
lõpupidu, luulekeel, marjapõõsas (põõsas, mis kannab marju),' 
maomürk (maol olev, maolt saadav mürk) jne. 
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Nagu eelmistest näidetest võib naba, võivad olla ese
mete või olendite eri liigid väljendatud väga mitmesuguste 
tunnuste kaudu. Eseme esinemine mingisugusel kujul, mingis 
kohas või mingil ajal, selle kasutamine mingisuguseks ots
tarbeks jne. võib olla liigi eritunnuseks. Kuigi enamik ese
mete liike väljendatakse vastavalt nende tunnustele omasta
valise täiendsõnaga, võivad aga ka nimetavaliselt liitunud 
sõnad samuti wfiT»irisõnade liike. 

Väiteks selle kohta, kuidas liitsõnas omastavalise täi
endsõna kaudu mitmesuguseid vastava põhisõna tunnuseid eda— 

^ si antakse, võib olla sõna mees> Täiendsõna võib siin mär— 
kida a) elukohta: maamees» linnamees« pürimees» ronnamftesž 
b) elukutset seoses kohagas kohtumees» meremees« laevamees. 
põllmjees, talumees, mõisamees, kõrtsimees. kiiAkumees. kan^ 
dimees. saun^oee^; c) elukutset koos töövahendiga: kaalu
mees. kärumees. kellamees, irirvemees. labidamees. noodamees, 
parvemees. paadimees, hobusemees, ka mõõgamees, odamees. 
püssimees, suurtükimees; d) kutselist tegevust seoses töö
ala objektidega või põhitegevusega: kalamees, jahlneea, kee
lemees. kirjamees, karjaaaes. tunnimees, sõjamees, külvimees. 
künnimees, küüdimees, töömees, tüürimees, postimees, ka pil
limees ja piitsamees; e) sugulust või perekondlikku seisun
dit: kälimees. vuiiBeaa. naisemees, abielumees: f) suhtu
mist teisesse inimesesse: vihamees, sõbramees, ̂ hemees, 
nõumees. käemees; g) asendit teiste suhtes: peamees, mnn— 
mees, peremees; h) millegi omamist: rahamees, saaramees, 
.jõumees; i) iseloomulikku joont või omadust: jutumees, ha^ 
bamees. naljamees, nupumees, kõnemees, laulumees, lööma
mees . lõuamees, mokamees. joomamees. löögimees. näpmnees e. 
pikanäpumees. nuiamees. vigurimees; j) tegevusviisi: seisu-
mees. ratsamees. jalamees» k) ja muud: lumemees. nukitaamees, 
külamees jm. Seejuures võib tähele panna, et üldiselt esi
neb genitiivne liitumine, kuid üksikjuhtudel, eriti varase
mast ajast pärinevas sõnavaras esineb ka nominatiivselt lii
tumist, näit. kaupmees, peigmees jt. Kõikuv on olnud mere-
mees >^merimees tarvitamine; tänapäeval on kehtiv,meremees. 
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14. Lõpuks olgu juhitud tähelepanu veel ühele omastava
lise liitumise erlzühmale. Nimelt liitub nezidel kordadel, kui 
liitsõna põhitähendust kandvaks sõnaks ei ole liitsõna viima
ne, vald on esimene llltkomponent, täiendsõna harilikult ona»-
tavallselt* See nähtus esineb pe.ioratllvsetes sõnades, näit. 
mehenirakas. piibunosu, poisiklutt. keHaloks, polslpõnge^ 
jas« lumelSrts. tüdrukutirts. Inimeseloom, kaabulott. kuue-
n&m jt. Teiselt poolt esineb see sõnades, kus põhisõna näi
tab, missuguste esemete või nähtuste hnika kuulub täiendsõ
nas väljendatud mõiste, näit. leeprahalgus. s. o. leepra loair* 
lab haiguste hulka. Samasugused on näiteks sõnad naga lõhe-
kala. magasiait, maikuu, murdekeel, näkineiu, oktoobrikuu. 
mahagonlpuu. mopsikoer jt. Tuleb ära märkida, et mõned hili
semad seda laadi sõnad on liitunud ka nominatiivselt, näit. 
plüüftrlie (splüüft), plmssklvl (=plmss). 

Kõiki omastavalise liitumise rühmi on üksikasjalikelt 
raske märkida, sest liike võib siin leida väga rohkesti• Tüü
piline on kõigile omastavaliselt liitunud sõnadele, et täi
endsõna nezides tavaliselt lähemalt iselo(»iustab põhisõna, 
näidates seda, kelle või mille osa või kelle või mille juur
de kuuluv on keegi või miski, või lselo<nustades põhisõna 
otstarbe, koha, aja, tegija või mõne muu tunnuse poolest. 

Erinevust nimetavaliselt ja omastavaliselt liitunud 
täiendsõnade vahel võimaldavad mõnevõrra selgitada ka sõnad, 
milledes sõltuvalt tähendusest sama põhisõna puhul esineb 
kc^esugust liitumist, näiteks 

märksõna *sõnaartikli sõna, märgusõna 'parool, kokkulepi-
mllle järgi võib leida vas- tud sõna märguandjniseks (näit. 
tava sõi^ kohta käivaid and- sõjaväes)' 
meid sõnastikust, entsüklo
peediast jm.* 

turvasmuld 'teat. mullaliik' turtamuld 'turbapurust jm. 
valmistatud muld väetamiseks' 

lehtsalat 'teat. taim' ležiesalat 'lehtedest valmis
tatud salat toiduks' 
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netaneea *metslane, metsrahva 
liige• 

k&siraad *oksel olev pide ukse 

avamiseks ja sulgemiseks* 

slb"Ttaia 'taim, millele on 
tuimuslik sibtila olemasolu, 
näit. tulp, nartsiss* jt» 

metsamees 'metsanduse s.lal 
töötav inimene* 

käeraud 'vangide käte jaoks' 

sibulat aim «seeuaiest kasva
tatud sibula noor taim istu

tamiseks* 

Alati ei ole vaJie nominatiivse ja genitiivse liitumise 
vahel sugugi nii teravalt eristatav ja paljudel puhkudel 
esineb nimetavalise liitumise asemel omastavaline liitumi
ne vSi vastupidi* Olgu siin ISpuks toodud veel mõned näited 
selle kohta, kuidas ootuspärase genitiivi asemel esineb no
minatiiv, Üldiselt on ju nii, et millegi esinemise viisiV5i 
%oodl särgitakae omastavaliselt liitunud täiendsõnaga, näit. 
lauluviis, gppeviis,märkimisviis jne.Erandlikult aga esineb 
aSnes s3nas, kus tüves on vokaalidevaheline astmevahelduslik 
g, oodatava nõrgaastmelise täiendsõna asemel tugevaastmeline, 

näit. tegumood (vrd, riidemood), teguviis, tigusamm. Samuti 
ootaksime «xaastavalist liitumist ka sõnades nagu suguloom 
(vrd. tõuloom). sugupull. sugukult, suKUtäkk, suguvõsa jt. 

^ (0a. 3©-} MHBHSTE SCHADE LIITUMISEST. 

Et täiendsõna nominatiivne või genitiivne liitumine 
võib sõltuda ka sõnatüübist, see ilmneb eriti s- (om. se-) 
liitelistes sõnades, s. o. sõnades, nagu teos, vares» ras
kus. kirjutus, paratamatus. Nende sõnatüüpide puhul võib tä
hele panna, et nimetavalist liitumist esineb siin märksa 
rohkem kui teistes sõnatüüpides. Pealegi jagunevad ka s-sõ-
nad kahte rühma, kusjuures eriti tugevasti erineb üldisest 
tarvitusviisist kirjutus-, raskus-tüüpi sõnade liitumine# 

1. kirjutus-tüüpi täiendsõnad, s. o. kolmesilbilise ni
metavaga ̂ -liitelised täiendsõnad liituvad harilikult nomi-
natiivikujuliselt, näit. otsustusvõime (vrd. kandevõime), 

- 38 -



pal.iundusaparaat, ergatusvahend« eraldasHtark. eliltaslaaglgaad» 
hallitiisseen. ««ifttngiH i«i, -faaiH ntimagtt^ ipxsttttiiBinnni» iad.— 

vataspäber. nii satixslcaiial. Idbostasteokt, Icaavactttgtodt •omtl 
kaubaiidtisv5rk. kaevanduslinn, žiaridagmipister» Innletnalama; 
OBiadussSna.1 õimetas.juhtum. laatetuBmafca. isegi piiritaaXalüc« 
tiisikoahaige (yiimased on laenud, mis on muganenud idLgintas-
tüüpi sõnade taoliseks nii kaanamiselt koi liitamiselt)* 

2. raskus-tüüpi täiendsõnad, s. o* kahesilbilise Irolaan-
daväl^^lise nimetavaga s-lii te Ilsed taieada5nad UltanvA Mt-
muti harilikult nimetavakujxiliselt, niit. liiklaaSnnetua 
(vrd. laevaõnnetus). lõikustõo (vrd. kulvitõõ). leotnaveai. 
.1aotuskava« teostusviis, austusavaldus. maadlussport. kgtnis-
masin; kaetisrohi, koostisosa; samuti uhkustunne. soo;iia—ner-
gia. valguskiir, tarknflbaawas. nooruaajeg. nõritoahoog. terrla-
muda; saatuskaaslane. loodusteadus, seadusandlust iaegi y99̂  
ra päritoluga sõnad, nagu tsitrasvili. tüüfuahaige. ISlESSZ 
eae. mooruspuu jt. 

Nagu esitatud näidetest selgub, tarvitatakse eelmistes 
liit sõnarühmad es nimetavakujulist liitumist nii neil korda-
del, kui võrreldes varemvaadeldud sõnarühmadega peaks esine» 
ma genltilvne liitumine (näit. seletuRkirl. amastuaklri. 
vrd. kaebekiri. palvekiri; lõikustõö. fteflnstõõ. vxd. katse
töö. tõlketöö, põllutõõ jne.), kui ka neil kordadel, kxsi 
oleks õigustatud nominatiivne liitumine, näit. sõnades nagu 
ullatuavõit (võit oli üllatus), valgusreklaam jt. Ctteti on 
sellest üldtarvitusviisist mõningaid erandeid, kus tarvita
takse vokaalilist liitimist. Hii on selliseks erandiks sõ
nad, kus i)õhisõnaks on deverbaal ja täiendsõna vastava ver
bi objekt, s. o. sõnades, kus täieMsõna on objekti tähendu
ses, näit. valgusemõõtja. kiiruseaõõt.ia, kaugusemõõt.ja. nak
kusetekitajat näitusekülastaja. hai gusetekltaja. seaduserik
kuja. puhtuseaimastaja. jõudlusenäitaja. kindlustusevõtja, 
kirjandusearvustaja, jäätisemüüja, tervisejoomine. tervise-
karastus. niiskusesisaldus. niiskusemahutavus. leelisesisal-
dus. loodusevaatlus. loodusevaatleja jt. Eelmiste eeskujul 

- 39 -



peaks olema ka arvamuseavaldus« kuigi on tarvitusel furyamus-
avaldus. Samuti on erandid ka sõnad tervishoid (hoitakse teiv 
vist) seadusandlus» Peale objektilise täiendsõnaga liit
sõnade oh omastavaliselt liitunud ka veel sellised üksiksõ
nad, nagu leeliselahus, seisusevahe, mõistuseinimene jm. Põh
just ei ole aga niisuguste erandite hulka tuua sõnu, nagu 

tn«val.1ak« näituasaal. suurushullustus, kursustöö jmt., 
mis tuleks liita üldreegli kohaselt. Omastavaline vokaali
ga liitumine on neil juhtudel tingitud sellest, et varemalt 
neis sõnades täiendsõna liitus alati genitiivselt (näit* 
omadusesõna, looduseteadus, hariduseselts jt.). Et nimetava

kujuline liitumine siin hiline on, sellepärast esineb prae
guseski keeletarvituses mõnevõrra ebasoovitavaid kõikumisi 
(vrd. näit.. mõistusvastane. kuid seisusevastane, lõikus-

saal. kuid aktusesaal jt.). 
Eelmistest sõnatüüpidest erinevad on teos—, vares—tüüpi 

sõnad, s. o. ühesilbilise nimetavaga ja kahesilbilise esma-
või teisevältelise nimetavaga 'sõnad. Euigi need sõnatüübid 
täiendsõnana liituvad üldiste liitumisreeglite kohaselt, esi
neb siiski mõningaid kõrvalekaldumisi. 

Vastupidiselt eelmisele rühmale on siin ülekaalus geni-
tiivne liitumine, näit. a) käiseauk. veiseliha, veisekari. 
veisekiin. eosejuha jt., kuid ka ootuspäraselt nimetav, näit. 
eostaim; b) vare seki vi. varese .j alad, varesepesa, jänese jaht. 
jänesekapsas, jänesemokk. jänesepraad. tehasekomitee. teha
setööline. kohusetunner jaluserihm. orasepõld. oraseöölane. 
terasetöQstus. terasetoodang. nõgeseleht. kerisekivi jt., 
kuid reeglipäraselt ka emissiga. terasvedru, orashein; alus-
palk jt. c) katusekivi. katuseräästas. matuserong, matuseta-
litus. karjusekepp. tennisereket. keedisenõu. linnusevall. 
tellisetehas, kuid reeglipäraselt ka nimetav, näit. pööris-
vool, keeristorm, soomuskate. vennapüüTii svõrk (võrk 
on püünis, mitte püünise jaoks), medusroog jt. 

Ometi on rida sonu, milledes vastavalt sõnade tähendu
sele ootaks kindlalt genitiivset täiendsõna, esineb aga no
minatiivne täiendsõna, näit. uudishimu (vrd, jjoomahiim), 
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termisdress (vrd. suusadress), tennisklng (vrd. suusasaabas) 
Üldiselt on siiski ühesilbilise nimetavaga ja kahesilbilise 
esma- ja teisevältelise nimetavaga täiendsõnade liitmine 
reeglipärane, kahesilbilise kolmandaväiltelise nimetavaga ja 
neljasilbilise nimetavaga s-sõnade liitumine täiendsõnana 
aga erandlik. 

TEISTES KllNETES ESINEVATE TilEHDSÕRADEGA NIHISSKAD. 

Liitsõna täiendsõna esineb kõige sagedamini nimetavas « 
ja omastavas, kuid võib esineda ka teistes vormides. 

Osastavalise täiendsõnaga nimisõnu esineb vähe, siia 
kuuluvad sõnad nagu aihkulaakmine. nel.jasõit« tuhkatriinu. 

Sisseütlavalise täiendsõnaga nimisõnu esineb rohkesti, 
näit. nalgapanek, hakkipanek, ellusuhtumine. appihüüe« ar
vessevõtmine. rittaseadmine« rettuminek. sõttaastumine« vet-
tehüpe. õhkutõusmine« muldasängitamine« paariminek. külge-
haaki mi,ne« linnasõit. Põhisõnadeks on siia kuuluvatel sõna
del deverbaalid, mis tuletatud sisseütlevalise rektsiooniga 
verbidest (näit* kuhxigi panema, minema, sõitma, millessegi 
suhtuma). 

Seesütlevalise täiendsõnaga nimisõnade kohta võib tuua 
näiteid, nagu .iõusolek, ametiskäi.ia, räsas.ialad, reaskülv, 
saunaskäimine, sabassörkija, siImaspidamine, vaoshoidmine, 
korrashoid, kotisjooks, kooliskäimine. kodustöötaja, kinos
käik. karjaskäimine. Ka siia kuuluvate sõnade põhisõnaks on 
deverbaalid, mis pärit seesUtlevalise rektsiooniga verbidest 
(kuskil olema, käima). 

Seestütlevalise täiendsõnaga liitsõnu on ainult vähe
seid tarvitusel, näit. peastarvutus, laestvõtmine. 

Alaleütlevalise täiendsõnaga nimisõnu esineb rohkesti, 
näit. j utule soovi j a, teeleminek, vastutuselevõtmine, võidu
lepääs . maaletulek, arvelevõtmine, heinaleminek, paigalepa-
nek, korralekutsumine, karilejooksmine, lõpuleviimine, liik
vele panek, ilmaletule k. 



Aiwlütlevalise täiendsõnaga nimisõnadest võib tuua näi

teks sSaa, naga ̂ tttololija. .iahl llcäik« rahal olematus t seene 1-

ttlÄine, valvelolek, ärkvelolek. 
AiaHrff-hievT^ flc täiendsõnaga nimisõnade kohta esineb 

•eie keeletarrituses üksUDold naiteidi vaheltkanpleja. pai-

^^altalhkonlne« tlahlnialne • 
Raalima käändes esineva täiendsõnaga liitsõnalisi ni— 

aisõnu esineb VMn«T-fcw rohkesti, näit. iaekspanek. ilmsiks-
heakaküt. hwIrekw-HHhrfro». andektvtml-' 

» mine, selgeksÕTrpiffliPe% sur""^»vaikiaine« tuh.iakslaafllm1 nft. 
tõeks. õigekaaõis'*™^ . liikneksolenl ne . 

Järgxievate käänete esinesiise kohta nimisõnalise liit
sõna täiendsõnana esineb ainult üksikuid näiteid. 

yyanarntleywi < ̂ e täiendsõna esineb näiteks sõnades ivt-
aalagajjätt. käegalöömine« iJmaütlevaline tsLiendsõna juhtu
del, nagu töötaolek. tõötatööline. aaatamees. peataolek.Bw -
•iava kohta võiks tuua näite maani kuamardus. maanisä^, ole
va kohta on aga veelgi vähem näiteid, kui mitte arvestada 
selliseid juhuslikke, mitte küllalt liitsõnalist tähendust 
OBian<lannd väljendeid, nagu noolena—leTi<^*»in-ino^ lesena—e"*««•< — 
ne. 

Sellised liitsõnad on kujunenud verbi ja selle laiendi 
ü h e n d i s t ,  k u s j u u r e s  v e i t ) i  a s e m e l  e s i n e b  p õ h i s õ n a n a  m - i d e 
verbaalne noomen, täiendsõna aga esineb selles käändes, mi
da nõuab vastav verb (näit. tööle minema - tööl ft«ni , See
ga erinevad teistes käänetes oleva täiendsõnaga liitnimisõ
nad oluliselt nimetavalise ja omastavalise täiendsõnaga ni
misõnadest, millede puhul ei ole niivõrd IsLhtekohaks verbi 
ja selle laiendi kui täifendi ja põhisõna suhe. Seepärast ei 
ole ka teistes käänetes esinevate täiendsõnadega liitsõnade 
tähendus alati küllalt teravasti eristatav samade sõnade 
liitosifete tähendusest, näit. linna tulek ja linnatulek, 
s e l g e k s  õ p p i m i n e  j a  s e l g e k s õ p p i i b - < j n e .  
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TllENDSOSlA AIMSUS JA MIOÜIUS LIIOJNIMISÕNADES. 

Tavaliselt on liitsõnades täiendsõna ainsuse vormides. 
Teatavasti tarvitatakse täiendsõna ainsuses isegi neil kor
dadel ̂ kui täiendsõna liitsõna sisu kohaselt esineb mi 1:11111 ae 
tžLhenduses« näit. panipaikade nimetustes: kurgitiiTi" (tünn 
kurl^de, mitte ühe kurgi jaoks), raamaturiiul, riidekapp, 
tikutoos, pliiatsikarp, õunakott; müügikohtade, ladude jne. 
nimetustes: saapeikauplus. lilleärl. relveiladu, a.lalehekioak, 
nahatööstus, karbulikelder; kogunime tust es: lambaka^, linnu~ 
parv, kuusemets, lepavõsa, hanekari; millegagi tegelemist 
märkivates sõnades: VanaifHavatus« loomapid«w»ine, pardi.laht» 
kivilõhku.ia, habemea.1a.1a, ,iuukselõika.1a. korstnapü>^W .ja, 
linnukauple.ja, saapapuhasta.ia; otstarvet märkivates sõnades 
nagu saapamääre 'määre saabaste jaoks', vi nfyaTn^eem, riide

hari, korgitõmba.ia, karbi avana, kirbupulber. loomatoit jne. 
Väärib tähelepanu, et isegi mitmuslikes sõnades, mida 

ei tarvitata ainsuses, on sel puhul, kui need esinevad täi
endsõnana liitsõnades, tarvitusel ainsuse vormid, näit. 
püksid, kuid püksisäär (mitte pükstesäär), prillid, kuid 
prilliklaas, rõuged, kuid rõugearm. Seetõttu ongi kujunenud 
meie liitsõnade puhul üldreegliks, et täiendsõna esineb tä
hendusest sõltumatult alati ainsuses. 

Sellest üldreeglist on siiski rida erandeid, kus tar
vitatakse täiendsõna mitmuses. Kõige sagedamini esineb mit
muses olev täiendsõna mitmuse omastava vormides. Seejuures 
tuleb silmas pidada, et mitmuse omastav esineb täiendsõnana 
peamiselt neis sõnatüüpides, kus mitmuse omastava vormid on 
kahesilbilised. Nii esineb mitmuse omastava kujuline täiend
sõna järgmistes sõnatüüpides: 

a) maa-tüüpi sõnades: luuderohi, maadeuurija, maadeavastus, 
maadevallutaja, teedeasjandus, teedeehitus, teedeinsener, 
teedeministeerium, teedeosakond, teedevõrk, nõudepesija 
jt. Varemalt tarvitati ka vorme nagu maadeteadus, kuid 
nüüd tarvitatakse maateadusi 



b) keel-tüüpi sõnades: meeltesegadus. kiirtemäng, häälte^ 
enamas« noortebrigaad« noorterekord« noortesektsioon, 
noorteparkt 

c) käsl-tüüpi sõnades: katehar.iuttts. käteplaksatust kätera-
^ tlk, kätetöö, veteväli (ka: veeväli), veteteadua^ 

d) sõnades täiendsõnaga laste, meeste» naiste: lasteaed, 
lastearst, lasteetendus« lastehaigus, lastehalvatus, las
tekasvatus, laBtepidu, laatesõim, lastevanemad, lastekeel, 
lastekir.iejidus, lastekodu, lastekoor, lastetuba, laisteraa-
ma-fa. lasterõivad, lasteseep. laBtevoodi. laste lapsed (tar

vitusel ka: lapselapsed, kusjuures võimalik tähenduslik 
vahetegeadne); meesterahvas, meesteriietus, meeste.jalat
sid, meestevihka.ja; naisterahvas, naisteriietus, naiste
päev, naistepuna *teat. taim*, naistearst, naistehaigus, 
nni fl-hftirii-h-h. naisterätsep, naisterööv, naistevihka.ia, nais
tekliinik õt,j 

e) muudes kahesilbilise mitmuse omastavaga sõnades: vaeste
ma.! a. vaestelastekohus (ajaloolise tenninina); .jalgevahe. 
jalgealune, rindealune (ülakõht)j 

f) üksikutes pikema mitmuse omastavaga sõnades: vanadeko^, 
võõrastema.ia, rahvasterändamine. rahvasteliit (ajalooli
sed terminid), vanematearmastus (aimastus vanemate vastu) 
jmm. Üldiselt on aga viimased erandlikud ja tingitud sa
gedasti sellest, et omadussõnadest pärinevates täiendsõna
des ainsuse tarvitamine ei võimaldaks vastava sõna sisu 
küllalt selgelt edasi anda (pole võimalik öelda: vanakodu 
jt.). 

Teistes mitmuse käänetes esineb täiendsõna tunduvalt 
harvemini. Näiteid esineb nii de- kvii i-saitmuse käänete 
kohta, kusjuures i—mitmuse vormides olev täiendsõna esi
neb tavaliselt adverbilises tähenduses, näit. ̂ -mitmuses 
oleva täiendsõnaga sõnu: kätelseis. vetelpääst.-ja; i-^aitmu-
ses oleva täiendsõnaga: t^staevas * tähtedega kaetud tae-

käsile võtmine jmm. Üksikjuhtudel võib täiendsõnaks 
olla ka i_-^itmuse tüvi, näit. sepikoda, tapukikaa 
kukk'. 
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LÜHENENUD VÕI EONSGNANTTÜVELISE TlTENDSCKAGA 

UITNIMISCNAD. 

Omaette liitsõnade rühma moodustavad need sõnad, mille
des täiendsõna on liitunud põhisõnale kas lühenenud tüvega 
(näit. hobune. kviid hobusõiduk) või konsonanttüveliselt 
(näit. naine, om. naise, kuid naisarst). 

Alamal on vaadeldud siiakuuluvaid nimisõnu vastavalt 
nende tunnustele ja esinemusele. 

1. ne-liitelised nimisõnalised täiendsõnad ei liitu 
nimetavaliselt. Tavaliselt liitub ne-liiteline täiendsõna 
kas genitiivselt (hobusemees, rebasesaba) või tüveliselt, 
kus;}uures on võimalik mitmesugune tüveline liitumine: 

1) täiendsõna liitub kons onant tüve li se It: 
a) mine-liiteliste täiendsõnade puhul: organiseeri-
. mistöö, purustamisvõime. arenemisaste, sidumis-
nöör, elamispind, loomisrõõm; 

b) lane-liiteliste täiendsõnade puhul: mesilaspere. 
kangelaseepos. õpilaskomitee. liitlasilik. sugu~ 
laskeel; 

c) line-liiteliste täiendsõnade puhul: töölisklass. 
töölisliikumine. sügelislest; 

d) ne-liiteliste ühe- 3a kahesilbiliste tüvede puhul: 
naisarst, naispere, rebaahein. sulasmees, tihas-
hein; 

2) sõna liitub ilma liiteta: 
a) sõna hobune liitub kas omastavaliselt (hobusemeess 

hobusekronu, hobusekoorem. hobuseraud) või tüveli
selt, näit. hobueesel. hobtikaan. hobukala. hobu-
kakk. hobusipelgas; hobuheinik. hobukastan, hobu-
oblikas (loomade ja taimede nimed); hobuader. ho-
bukultivaator. hobtimasin. hobu-põllutööriist. ho-
busõidxik. hobuveok (hobusega veetavad või käima-
pandavad riistad); hobu.jõud e. hobuse.1 õud^ 
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b) sõzia inimene liitub täiendsõnana samuti kas omas
tavaliselt (inimesearmastus, i ni TnftHepääst.iat iSiz 
mesenahk, inimeselaps, inimeseloom) või tüveliselt, 
näit. inimhiiiv. inimsugu, inlTnühiskondt inimtõud, 
•jn-immwHfl (inimeste hulka, kogu märkivad sõnad); 
inija;Jõud, in-inmõtstus. inimkultuur, inimmõte, inltt» 
organi^, (inimlik, inimesele omane vaim
ne omadus); ini miga, inlmpäev» inimasula» inimahv» 

Nagu viimast sõna näitavad, ei ole ka nende sõnade 

puhul omastavaline ja konsoneinttüveline liitumine täiesti 
vaötav varem käsitletud omastavalisele õa nimetavalisele lii
tumisele. Lühenenud tüveline liitumine vastab siin küll tea
taval määral nominatiivsele liitumisele, kuid mitte 8ü.atl 
(vrd, saame tarvitada küll inimtõug, mitte aga loomtõug jne.)» 

2. as-(gas-, kas-) liiteliste nimisõnade puhul võib esi
neda samuti kas omastavaline (kuningakübar 'taim*, kuninga
koda, maaslkamahl, allikavesi, äädikaessents. pirukatäidis, 
toomingamari) või konsonanttüveline, kusjuures konsonanttü-
veline liitumine asendab nimetavalist liitumist, näit. oblik-
hape (vrd. soolhape), allikmater.ial, äädikhape, sipelghape, 
kadakkaer 'taim', harakputk 'taim',karikloom, .jäänukloom, 
ohaktam. ristiklind, kuningkotkas. kiinlngvesi, lim"i<"aolge 
jm. Kõnel juhul tarvitatakse konsonanttüvelist liitumist aga 
ka sõnades, kus ootaks omastavalist täiendsõna, näit. kuninga 
riik, (vrd. tsaaririik, vürstiriik). maasikmari (vrd. viina
mari, kuremari), isegi vaarmari (vrd. vaarika^). 

Eelmisest selgub, et lühenenud tüvega täiendsõna tarvi
tatakse kolmesilbilise tüvega as-sõnadest nimetavalise liitu
mise puhul. Kahesilbilise tüvega as-sõnad aga liituvad nomi
natiivis oma täielikul kujul, näit. rataslaev, ratastool, ke-
ta^koorija, rõngassaar. rööbaspuud, mätastaim. Ometi tuleb 
märkida, et mõningates sõnades on tarvitusel ka lühenenud tü
veline liitumisviis, näit. rööpjoon (omadussõna tähenduses: 
rööbitine, paralleelne /joon/), rööpvorm. rõnguss. rõikhein 
(=p31drõigas), rünkpilv. rünkpilvitus. 
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üldiselt vtSlb närklda, et kolaesllbilistel tüvedel on 
mõnevSncL enaa tezuientsi liit oda nctidLaatlivBelt kui kalieail'-
hilistel tüvedel» See ilstneb vSi sellistes sõnades nagu 
lasknrkorpas (vrd. väeuksas)« < a-hnwpj^-jfi-r» Samuti avaldub 
see tendents ka untes võSrsõnaliste täiendsõnadega tüvedes, 
nait. eksport kaup 'väljaveokaup*, importkaap jt. Õigekeelsus-
sõnaraamatuis on vastupidiselt sellele tendentsile hakatud 
eeUstaaa reeglipärast oaastavalist liitmiist, näit. kontsej^-
fll w1 (tbcwh kontsertsaal). aadxcaBllaBd. tekstiU^fcfif^ffcf^ 

Jne. 

OHADUSSCBIAIilSE TilENQSCNAGA lOHISÕIA]). 

Kui nimisõna ees olev omadussõnaline täiend märgib min
gi eseme püsivat, alatist ja tunnuslikku omadust, siis võib 
ta liituda vastava nimisõnaga ja moodustada liitsõna. Sel pu
hul erineb kujunenud liitsõna tähendus enam või vähem vasta
va sõnaühendi tähendusest, näit. iga kailjs kivi ei ole ka3^ 
1 iaklvi« iga küla hoone ei ole veel külmhoone« iga must juur 
ei ole mustjuur jne. Mõnikord võib olla liitsõna tähendus 
^rdlemisi lähedane vastava sõnaühendi tähendusele, näit. 
noor mees ja noormees, madal künd ja madal kiind. hapu piim ja 
hapupiim. teinekord aga on liitsõna küllalt kauge vastava sõ
naühendi tähendusest, näit. vana isa ja vanaisa, pikk poiss 
ja pikkpoiss (toidu nimetus), suur tükk ja suurtükk. Omadus
sõnalise täiendina võivad vahel esineda ka nimisõnad, näit. 
marupolka (s. o. maruliselt kiire polka), mädasoo, hõbepaju, 
hõberebane. 

Et omadussõna ühildub nimisõnaga, siis on omadussõnali
se täiendsõnaga nimisõnades tšLiendosa alati nimetavas kään-
*des (kuri^fcegu, vedelkütus)» kui omadussõnaline täiend ei esi
ne konsonanttüveliselt (väliskülg, nüüdisaeg) või lühenenult 
(piinanurk, kollatõbi). Erandiks on sellised liitomandussõna-
dest tuletatud sõnad nagu nõdrameelsus (vrd. nõdrameelne, 
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s. o. nõdra meelega), kurvameelsus, hullumeelsust guuremeel-
8U8 (kuid teravmeelsus), plkaa.lalisus. suure.ioonellsus. £ika^ 
totmelisus, kuumaverellsus« peenetundelisus, samuti ka sel
listes kolmest sõnast koosnevates liitsõnades, nagu puhtave^ 
torustik, kuumaveeallikas. soo.iaveekraan jt. Muidugi ei kuu
lu siia sellised sõnad, nagu kur.1ategi.1a. kuumnki ndlus. soo-
.ia.luht jt., kus omadussõnaline täiendsõna esineb nimisõnali

ses tähenduses. 
Täiendsõnadena nimetavalisel või omastavalisel kujul 

esinevad peamiselt lihttüvelised omadussõnad. Liitsõnu ei 
ole tekkinud liidete -lik (õnnelik-, mõistlik-tüüpi sõnad), 
-line (keeleline), -Idane (pikaldane), -.las (valk.ias), -kas 
(rohekas). -gune (ümmargune), -stikune (lähestikune) ja 
teiste taoliste liidete varal tuletatud omadussõnaliste täi
endsõnadega. -ne liitelistest sõnadest on ainult mõned üksi
kud liitunud nimetavaliselt, nii sõnad teinepool, vaenelaps 
ja viimnepäev. Harilikult on aga ne-sõnad liitunud kas ilma 
liiteta või konsonanttüveliselt. Küll aga on võinud liitu
da nimetavaliselt niisugused varemal ajal kujunenud omadus
sõnalised täiendsõnad, millede nimetavas esineb ühetäheline 
liide, nagu -v (om. -va), -1 (om. -la) või -s (om. -sa).näib. 
teravnurk, vedelkütus. magustoit jt. 

Tähenduselt märgivad omadussõnalised täiendsõnad vär
vust (pruunsüsi, mustmuld, musträstas. valgevask, vaip-elib-
le. halltõbi. hallpea, haljasala, klrgu-rähn jt.), väliskuju 
ja suurust (ümarkiri. kumerpeegel. kõver.ioon. käharpea, nu-
dipea. nõguslääts. õõneskivi. lampkatus. lameuss, laisaba. 
.jäme- ja peensool, pikk-kuub. suurlinn, väikekodanlane. suur-
ja väikeriik, kitsasfilm, madalsoo. lauaV-panniv^ sügavkünd). 
temperatuuri (palawöönd. soetobi, parasvöönd. külmreO^), 
kaalu (raskekaal. kergetööstus, kergebenaiin"). vanust (uus
aasta. uustrükk, noorkari. noorpõlv, vanaeit. vanaraud), 
maitset (magussöök. hapukapsas. magevesi, mõrumandel). niis
kuse astet (kuivaine, kuivtoit. märgpuhtimine. mitmesuguseid 
inimesele omaseid omadusi (heameel. pahat«>^tnvvnq^ kurbloo-
lHä» õigekirjutus. voltspaatos. väärsamni. valekaebus, vaba— 



riik, julgeolek, laiskloom, klir.iook3)« esemete muid omadusi 
(libemagu, kare rohi, sileliheis, koresööt, aheraine« kiilas-
.jäät pehmekiind, kiipsekartul, puhaskaal, tühi käik, valmis-
riie, täiskuu, täispiim õa muud). Küllaltki sagedasti tarvi
tatakse pejoratiivsetes sõnades vastavaid täiendsõnu põhisõ
na tähenduses, rõhutades vastava sõnaga mingit omadust, näit. 
laiskvorst (laisa inimese kohta, kes ei viitsi end liiguta
da, vaid vedeleb vorstina), lollpea, maiasmokk, kitsipung, 
kadekops. vedelvorst, sõgesikk, argpüks, ahnepäits, pimesikk. 

Ka komparatiivsed sõnavormid võivad esineda liitsõnades 
täiendsõnana, näit. nooremleitnant, vanemõpetaja, ülemjooks, 
ülemjuhatus, alamkoda, ai amtnäär, pahem- ja parempool. 

Omadussõnaliste täiendsõnade teise suure rühma moodus
tavad konsonanttüveiised või lühenenud tüvedega vonnid. Siin 
võib märkida järgmisi rühmi. 

1 <• ne-liitelised omadussõnad võivad esineda konsonant-
tüvelise täiendsõnana, näit. välissein (=väline sein), välis
maa, põlismets, põliselanik, hiliskülm, hilisõhtu, ühisela
mu, ühisomand, karusmari, mägismaa, limaskest, isasloom e. 
isaloom. emasõis; kinnistäht, vallasvara, nüüdisaeg, vääris
ese, pealiskiht, vastasleer; väävlishape, klooilshape. fos-
forishape. Siia võiksid kuuluda ka sellised sõnad, nagu 
aamlssepp. kellassepp, plekissepp, müürissepp jt., samuti 
suürispeakull, rahvakeelsed suurestükk 'suurtükk*, pikaa-
silm 'pikksilm' jt. 

2. Võõrsõnaliste omadust märkivate täiendsõnade puhul 
liitub võõrsõna ilma ne-liiteta, näit. 

a) horisontaaljoon (horisontaalne joon), feodaalkord. 
eksperimentaalfüüsika, dokumentaalfilm, reaalpalk, ratsio-
naalarv, seksuaalküsimus, territoriaalarmee, kapitaalehitus, 
vertikaaltelg, koloniaalriik, kriminaalkohus, normaalsuurus, 
neutraalasend, paralleeljoon; 

b) elementaarmatemaatika, di st siplinaarkaristus, kapil- . 
laartoru, molekulaarfüüsika, humanitaarteadus; miniatuuimaal, 
koloratuurlaulja; 
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c) föderatllvrilk, dipektiivorgaii« adalnl strat 11 v^eskas, 

reaktilTlennuk. kollektll-gma.iand. opesatllvplaan; 

d) kvallteetkaapt aatomaatrelv. separaatrahUt absoluat-

•vaärtus; 
e) lntl^i"««it eksaktteadus« haaartanang jt. 

Eelmistest erineb oma liitumisviisilt' hiljuti keelde 
tulnud liitsõnade riiihmy milles omadussõnaline taiendsõna 
esineb ilsia line~liiteta» Et eesti keeles line-liitelised 
omadussõnad liitsõna nimisõnadega ei moodusta^ siis oq. selles 
tüübis ka omadussõnalise täiendsõna Torm laenatud. Nii tarvi
tatakse poliitiline informatsioon asemel põllitinfoimatsioon« 
samuti ka poliitbüroo, poliitilng» poliittund, poliitkool. 
POliitÕPPUS. 

3* Omadussõnalise täiendsõna liitumi ne ilma ne-liiteta. 
s. o. tüTeliselt on omane ka paljudele meie genuiinsetele 
<»aadussõnadele ja on küllalt vana nähtus. 

a) Seda esineb rohkesti värvuste nimetustes, näit. puna
pea. punahabe, punaarmee, punalipp, punanurk, punalible. pu-
nataud. sinilill, slnihad. sinivaal. sinirebane, sinitihane, 
slnxkapsas, kollanokk, kollatõbi. 

b) Kui liituv omadussõnaline tüvi on kolmandavälteline, 
siis on ta liitunud konsonantselt, näit. umbkott (umbne kott), 
umbtänav, umbjärv, umbtee, ürgelanik (ürgne elanik), ürgaeK. 
ürginimene. ürgmets, ürgorg. ürgvels. lihtaine (lihtne aine), 
lihtaxv, lihthäälik, lihtlause, llhtseiadetls. lihttööline. 
üldpilt (üldine pilt), üldaine, üldkrlis, üldmul.ie. üldmõls-

üldplaan. üldreegel, üldstreik. Siia võiksid kuuluda ka 
sellised liitsõnad, nagu liigvesi (liigne vesi), liigväsimus. 
liigliha, algkuju.(algne, esialgne kuju), algkllrus. algasend, 
kaudsihltis jt. 

4. Tüveliselt on liitunud ka sellised omadussõnad, mil
lede omadussõnalised vormid esinevad praeguses keeles kas 
kene-, mine- või mõne muu sellise liitega, mis liitelisel ku
jul nimisõnaga ei liitu, näit. plslpala (pisike/ne/ pala), 
pisiküsimus, pisiasi. pisihiir. lühifilm (lühike/ne/ film), 
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luhl.ltttt« lii h1 kursus, lühi laine» lühinäidend« lühi saade, 
lühiaxirimus. lühi vestlus; slsehaigus (sisemine haigus), sise
seid* siseturg: ülahuul (ülemine huul), ülakeha, ülaosa; ala-
hxxal (alumine huul), alaosa; äTrlrrfinnak, (äkiline rünnak), 
äkksurm; keskkaal (keskmine 1^1), keskaeg, keskharidus. 
kesktonnaja. keskra.ioon. keskkoht, kesknädala Siia võiksid 
oma tälienduselt kuuluda ka sellised sõnad nagu eriuurimus 
(eriline, spetsiaalne uurimus), eriarst (arst-spetsialist), 
eriarvamua« eriharidus« eri .loon, erikaal, eriteade. eritead
lane; eraelu (isiklik elu), erakorter. eraomand; igi.jää (iga-
vene jää), igilumi. tagu.ialg (tagumine jalg), lähivõitlus jt. 

5. kõrge-tüüpi e-lised aäjektiivid liituvad täiendsõna
na nimisõnale kas vokaal- või konsonanttüveliselt, näit. ta3>-
vitatakse kauge .jaam, kaugekõne. kaugesõit. kauge laskekahur. 
kaugeühendus. kuid kaugjuhtimine. kaugmõ.iu. kaugnägemine. 
kaugõpe. kaugõppija. samuti ka kõrgepinge, kuld kõrgahi.Idhrg-
ehitus, kõrgpunkt, kõrgrõhk, kõrgseis. kõrgveel. Ainult kon-
sonanttüveliselt liitub sõna sirge, näit* sirgjoon, sirgJjõik. 
sirgnurk. sirgtee. Teised kõrge-tüüpi sõnad liituvad üldi
selt vokaaltüveliselt, näiteks valgevenelane. raskekuulipil
duja. kergeristleja. kergemeelsus, kangekaelsus, julgeolek. 
haigemaja, õigeusk, pehmekünd jt. Kindlaid reegleid, millel 
liitub kõrge-tüüpi adjektiiv konsonanttüveliselt, millel vo-
kaaltüveliselt, on raske esitada. Konsonanttüveliselt liitu
nud liitsõnad on hilist päritolu ja nende puhtil võib märgata 
mõnikord omadussõna tarvitamist määrsõnalises tähenduses, 
näit. kaugnägemine = kaugelt nägemine jmm. Üldiselt aga seda 
väita ei saa, sest kõrgehitus on ikkagi eelkõige kõrge ehi
tus ja sirgjoon on sirge joon. 

5. Kahesugust liitumisviisi võib konstateerida ka as-ItL-
teliste adjektiivide liitumisel. Nii tarvitatakse üheltpoolt 
võõrasema, võõrasisa, võõraspoeg. võõrastütar. kuid võõrke
ha. võõrkeel, võõrmõju. võõrnimi, võõrsõna, võõrtäht jt. Va
remal ajal tarvitati tooresaine, tooreskummi. tänapäeval tar

vitatakse ainult tooraine, toorkummi, toomahk. toorsiid. 
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toortoit1 toorõli jt. Seega vanemates as~» es—sõnades tarvi
tati nimetavalist liitumist, mis on säilinud ka sõnades nagu 
võõrasisa jt., hilisemal ajal eriti oskussõnastike kaudu tar
vitusele tulnud sõnades tarvitatakse aga sageli lühemat tüve
list J-iitumist. Sama on maksev ka pikemate sõnade puhul, näiti. 
llhavtaim (lihakas taim). Ei saa aga väita, et see oleks keh
tiv kõikide as-, es-sõnade kohta, näiteks tarvitatakse puhas-
kaai, puhaBkasum, hai .laske sa« hal.iasväetis, õõnesmoõt« õõnes-
sein. VitaaHk-nht reeglipäraselt nimetavalise täiendsõnaga, 
kuigi need on hiljuti tarvitusele tulnud. 

Lühenenud tüve võib märkida ka sõnade rõht.ioon, rõhtaed 
puhul (jTÕhtne, om. rõhtsa; nimetav esinenud kirjakeeles ka 
rõhtus kujul), samuti sõnades nagu tähtpäev (võiks olla lü
hem tüveline kuju omadussõnast tähtis, seega nii nagu liht
kiri on lihtne kiri, nii ka tähtkiri on tähtis kiri), täht-
saadetis. tähtteos jt. 

Lõpviks tuleb tähelepanu juhtida veel sellele, et 
omadussõnalise täiendsõnaga nimisõnad on meie keeles ulatus-
likumalt tarvitusele tulnud alles hilisemal ajal, kui tekkis 
vajadus teravamalt üksikmõisteid eristada, sest oskussõnana 
mitte igasugune must muld ei ole mustm^d jne. Rahvakeeles 
terve rida siiakuuluvaid sõnu pole veel kujunenud liitsõna
deks, näit. ei öelda noormehele, vaid noorele mehele« mitte 
hapukapsad, vaid J^pud topsad.võib kuulda isegi väljendeid, 
nagu mustad rästad, austa balli pead jne. Muidugi on ka rah
vakeeles adjektiivseid täiendsõnu, mida lahus ei hääldata 
ega mille täiendsõna ei käänata, näit. enamik pejoratiivseid 
sõnu (lollpea, vedelvorst jt.). 

Vastupidiselt rahvakeelsele pruugile on aga kirjakeeles 
nii mõnigi kord kiputud eri oskussõnade alal liialdama oma
dussõnalise täiendsõnaga liitsõnade taurvitamisel. Kii on näi
teks lindude nimede alal selliste juurdunud linnunimede, na
gu musträstas, kirjurähn eeskujul hakatud tarvitama selliseid 
linnunimesid, nagu suur-kir.1 urähn. väike-kir^-iu-rähn , must-lepa-
lind, rohe-lehelind. väike-lehelind. must-kärbsenäpp. hall-
Iwbsenäpp nt. (ved. S. Kumari, Eesti NSV linnud, Tallinn 
1954). Arvestades eesti keelele omast tendentsi omadussõna
lisi täiendeid tarvitada põhisõnast lahus, tuleks ka lindude 
nimede puhul tarvitada vastavaid omadussõnu mitte sidekriip
suga kirjutatult, vaid täiesti lahku kirjutatult. Pealegi 
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Inil me näiteks taimede nimetuste puhul samuti eelistame sel
listel kordadel lahkvücirjutamist, näit. valge karikakar, kol
lane karikakar, haisev kari>«>«T», suxir tulikas, kibe tuli
kas jne. Eri teadusalade terminoloogia nõuaks sellest seisu
kohast ühtlustamist. 

ARV- JA ASESÕNALISE TllENDSÕJAGA LIITNIMISÕJAD. 

Arvsõnadest liituvad nimisõnadega peamiselt põhi- ja 
murdarvud, kuna järgarvud liituvad võrdlemisi harva. Põhi-
ja murdarvud, liitudes nimisõnadele, annavad võimaluse mär
kida, mitmest olulisest osast koosneb miski või mitu tunnus
likku osa on millelgi, näit. koimnurKale on tunnuslik, et 
tal on kolm nurka, veerandaasta märgib, et mainitav ajaühik 
kestab veerand aastat jne. Nagu eelmistest näidetest sel
gub, on liitarvsõnad kujunenud vastavaist sõnaühendeist, 
kusjuures tähenduslik erinevus sõnaühendi (näit. kolm .jalga) 
ja liitsõna (kolm.jalg) vahd. on küllaltki terav, sest liit
sõna märgib ikkagi ühtainust eset või mõistet, koosnegu see 
mitmest osast tahes. 

Põhiarvuline täiendsõna võib liituda vastavale nimisõ
nale kas nimetavaliselt või omastavaliselt. Nimetavaliselt 
liitub täiendsõna sel juhul, kui ta märgib, mitmest osast 
koosneb miski, näit. üksmeel, kaksliige« kolmjalg, kolmkõla, 
nelinurk, viisaastak, viisnurk, viispäevak, kuusnurk, kuus-
tahukas, seitsenurk, kaheksajalg *teat. loom*, üheksavägine 
•teat. taim', küiiimenurk. kümmepäevak, tuhat .jalg jt. 

Sellest üldisest liitumisviisist on erandiks järgmised 
rühmad. 

1. Kui arvsõnalise täiendsõna põhisõnaks on deverbaal,, 
siisv on täiendsõna omastavas. Sel korral võib sõna Jiärkida, 
mitme isiku vahel toimub midagi või mitmel alal toimub mis
ki, näit. kahekõne (kõne kahe inimese vahel), kahevõitlus, 
viievõistlus (viiel alal toimuv võistlus)> kümnevõistlus. 
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2« Kui arvsõnalise "bäiendsõnaga liitsõna on tuletattid 

liitomadussõnadest või kannab omadussõna ilmet» näxt. 
paikne (amfiib, maal da vees elav loom), kahepaiksusi kahe;; 
poolsed »kargumandlid', kahekordsus, viiekopikaline (viie-
kopikane raha.), kfl^^ierublaline (kümnerublane raha), ka.be— 

fniiBTiftieopikaline« sanarublaline jt. 

3» Kvii vastavast sõnaühendist, kas arvsõna on omasta
vas, on kujunenud kolmest sõnast koosnev liitsõna, näit* ka
hemehe saag (sae tüüp, millega saab töötada kahekesi), kahe-
värvitrukk. kaheinimesevoodi. kahehobusevanker, kolmeväl.la-
süsteetti kolmgkuningapaeV. kahevahelolek. samuti kahehobuse

voorimees jne • 

4. Kui nimisõna on tuletatud vastavast liitverbist, 
näit. kahekordistus (verbist kahekordistama), kolmekordis
tus jne. 

Omadussõnadest tuletatud nimisõnad on loomulikult sama 
täiendsõnaga, mis esineb vastavas liitomadussõnas, näit. 
kahehäälne - kahehäälsus, üksluine - üksluisus. 

Murdarvulise täiendsõna liitumine nimisõnale sarnaneb 
pShiarvude omale, olles kujunenud vaatavatest sõnaühendi
test. Nii liitub siingi reeglipäraselt murdu märkiv täiend
sõna nimisõnale nimetavaliselt, näit. poolaasta (pool aas
tat kestev aeg), poolaeg« poolfinaal. poolkera, poolkuu, 
poolring, pooltoon, veerandaasta, veerandnoot. kolmveerand-
tekt. kaheksandiknoot. kuueteistkümnendiknoot. koimpTn^mne-
kahendiknoot jne. 

Järgarvud täiendsõnadena esinevad harva. Mainida võib 
teinepool (om. teisepoole, alaleütl. teiselepoolele), mida 
ülekantud tähenduses on tarvitatud abikaasa märkimiseks. Sõ
nast esimene on tarvitusel lühem vossu esma— ehk esmas—, mis 
esineb sõnades, nagu esmaspäev (esimene päev nädalas), esma
abi (esmane ehk esimene abi), esma.iargulisus. esmavälteli— 
sus (viimased kolm sõna tuletatud vastavatest adjektiividest) 
jt» Kahesugune liitumine on siin täiesti samasugune kui oma
dussõnaliste täiendsõnade puhul (vrd. punalipp, aga hilisõh-
tu). Eelistatavalt on tarvitusele tulnud liitumine esma-

- 54 -



abil, kuna esmae- esineb harvemini (eaaaspäev. eamassünni
tas jm.). Teiselt poolt on aga samast järgarvust palju sa
gedamini tarvitusel puhas tüvekuju esi-» mis liitub väga 
rohkesti nimisõnale, näit. esietendus (esimene etendus), 
esikülg, esirida. esimast, esiisa, esivanemad. 

Rohkesti esineb puht arvsõnaliste täiendsõnade kõrval 
arvsõnadest ik-liite abil tuletatud niaisõnalisi täiendsõ
nu, mis liituvad siiski üldiselt samuti kui arvsõziad oineta-
valiselt, näit. kaksiklöök (löök on kaksik, kahest osast 
koosnev), kaksikvõim, kolmikhüpe jt. 

Asesõnaline täiendsõna esineb liitnimisõnas võ]?dlemial 
harva. Üldreegliks on, et asesõnaline täiendsõna nagu arv^ 
sõnedinegi liitub nimetavaliselt. Erandiks on muidugi enese
kohased pronoomenid, kus esineb rohkesti ka omastavalist 
liitumist. 

Jälgides asesõnalise täiendsõnaga nimisõnu asesõnade 
liikide järgi saame järgmise pildi. 

Isikulised asesõnad esinevad täiendsõnana ainult üksik
juhtudel, näit. minaromaan (romaan, kus autor jutustab sünd
mustest, nagu ta need ise läbi elanud; peategelaseks on au
tori "mina"), minavorm, sinavorm, sinasõprus. 

Enesekohased asesõnad esinevad aga täiendsõnaxia palju 
sagedamini, esinedes kas enese või enda kujul, näit. enese
algatus ehk endaalgatus« enesearendamine, eneseajaaastas, 
eneseavaldus, enesekaitse, enesekasvatus, enesemääramine, 
eneseohverdus, enesepete, enesetapmine, enesetunne, enese" 
valitsus, eneseülistus. 

Tavaliselt on põhisõnaks sel puhul deverbaal, kuid on 
ka üksikuid näiteid, kus i>õhisõna pole deverbaalne, näit. 
sõnades enesekriitika, enesekindlus. MÕnikoi^d võib asesõna 
olla ka mõnes muus käändes, näit. eneselevõtmine, enesesse-
pöördumine, enesestmõistetavus. 

Sõna ise on samuti üks tavalisemaid asesõnalisi täiend
sõnu, näit. ise laadi.1a, i s ema.1 andamine, isesiduja, isesütti-
tni ne. isesõit.ja, iseteadvus, i set olmlemine, ise valitsus, ise-

ÕEEija. 
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Omastavad asesõnad võtvad samuti olla täiendsõnadeks, 
näit. omakasu, omahind, omakohus, omalooming, omavalitsus, 

omavoli, ka omaksvõtmine« 
Näitavad asesõnad ei esine õieti liitnimisõnades täiend

sõnadena, sest sõnad nagu seekord, tookord on mitte nimi-, 
vaid määrsõnad. Samuti ei esine ka käsivad ja siduvad asesõ

nad täiendsõnana liitnimisõnades. Küll aga võivad siin täiend
sõnadena esineda tuabmäärased asesõnad, näit. igapäevasus, 
kõikteadja, kõikvõimsus, kogubind, kogupauk, kogusaak, kogu
teos. kogutulu, koguväärtus« ümbmäärasedki asesõnad liituvad 
üldiselt nominatiivselt, kuid kui sõna tuletub omastavaliselt 
liitunud omadussõnast, siis säilib sellises nimisõnaski omas
tava -kujuline asesõna täiendsõnana, näit. kõigekülgsus (vrd. 
kõigekülgne). 

VERBAALSE TlIENDSÕJAGA NIMISOTAD. 

Verbaalne täiendsõna võib nimisõnale liituda kas infi
nitiivi ja partitsiibi vormis või tüveliselt. 

1 • ma-infinitiiv esineb võrdlemisi harva täiendsõna^-a 
liitnimisõnas. Näidetena võib siin esitada sõnu, nagu hau-
dumapanek. põlemahakkamine, sei8ma.iätmine. seismapanek. käi
mapanek . söömaminek. liikumahnVkamine, lugemaõppimine. keh-
timapanek. kadumaminek. meigamaminek jt. Põhisõnaks sellistes 
liitsõnades on tavaliselt deverbaalid minek. Jganek, bflifVuml — 
ne, .lätmine jt. Üksikuid näiteid leidub ma-infinitiivi teis
te käänete kohta, näit. olemasolu, tegematajätmine. 

2. da-infinitiiv esineb samuti harva liitsõnas täiend-
sonema. Näiteks olgu toodud sõnad: haavatasaamine, seista— 
laskmine. lüüasaamine« teadnanne. mii^f^T ne. mõi st «and
mine. Siingi on põhisõnaks deverbaalid. 

3. Oleviku kesksõna esineb täiendsõnana sellistes liit
sõnades, nagu elavhõbe. elavnurk, elavjõud, põlevkivi. tegev-
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a£Siee, tegevliige, tegevteenistus, .läävhamaas, täitevkomiteet 
vahelduvvool. ^ , 

4. Mineviku kesksõnadest esineb liitsõnas täiendsõnana 
ainult tud-kesksõna. See ei esine aga tud-tunnusega, vaid 
t-tunnusega, näit. päritolu, näätmaa (jäetud maa)» raatmaa 
(raiutud maa, kus enne mets kasvanud), .j oot toru (joodetud 
toru). tJldse esineb mineviku kesksõna liitsõna osana väga 
harva. 

5* Esmavältelistest verbidest võib liitnimisõna täiend
sõnana esineda vastava verbi vokaaltüvi, kusjuures üldreeg- ' 
lina vokaaltüvi jääb muutmata, kuid mõningatel jxihtudel ka 
muutub. 

a) Verbi vokaaltüvi püsib täiendsõnast avasõna (avami
se sõna), avamäng, avakõne, halapa.iu (halav paju); kerilauad 
(kerimislauad), ronitaim (roniv taim), ronivars, õgirakk 
(õgiv rakk), ravivahend, küsimärk, püsinilt (püsiv niit), 
vATiivillem (veniv, laisk inimene), nugiseen; uju.ialg (uju-
mlsjalg), ujunahk, suruõhk (surutud õhk), sumpump, asumaa 
(asumismaa), asukoht. laguaine (lagumis-, lagunemisaine) jt. 

b) e-tüvelistel verbidel tüve e asemele tuleb liitumi
sel -1, näit. surilina (vrd. surema), surisärk, purihammas 
(vrd. purema), imlkärss (Imemiskärss), imipump, imitoru, imi-
uss jt. 

ise-llitelistel onomatopoeetilis-deskriptilvsetel ver
bidel tüvi liitub ilma ise-lilteta, näit. viriplll (vrd. vi
risema), pirtpill (vrd. pirisema), värlhein (vrd. värisema), 

sisihäälik (vrd. sisisema). 
Erandlikult on verbist lunastama moodustatud eelmiste 

verbide eeskujul sõna luna, mille varal on siis tuletatud 
sõnad, nagu lunamaks, lunaraha, lunasaadetls. 

6. Kolmandavältelise ma-infinltiiviga verbist võib Uit-
niäilsõna täiendsõna esineda tugevaastmelise konsonanttüvega, 
kuid üksikjuhtudel võib esineda ka nõrgaastmeline vokaaltü
vi. Viimast laadi nähtusega on meil tegemist sõnades, nagu 
tapaloom, tapamaja, tapalava, tapatalgud, tapakaal. 
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Tugevaastmeline konsonanttüvi võib täiendsõnana esine
da väga mitmesugustest verbitüüpidest, näit* aurdanr, murd— 
vaTfta (murdma—tüüp), pistoda» köitraag» feSiŽSSE» leldlapa; 
.juhtmõte. tingmärk, sundmäärus; röövloom» riivleib» traal-
laev» puurkaev» triiTjjää» käärpuud» põimlause» lõlkpaber» 
pleeviubi» krookpael» kleep&ine. kaapraud» triiksärk, muuk
raud» pookvaha; i ha» pakk—kaiHt« tippsibul» paTlmahk» 
presspäm; vilktuli» uhtuaa. puhkpill, kiskraud. rippsild; 

nõrgklht (nõrguaa-tüüp). nõrglubl. hSSglaip. hõõgnllt. 
koondrlvl. koondlause. roiskkärbus. taiükivlm; 

tÕBblM^fc" (tõmbama-tüüp)» t&absoon» rändlind, rändrah-
vaa. lend salk, lendleht. vlskoda. tulsklllv. purskkaev. 

trltua. näitarv, lõikhein, nuumsiga, laensõna, vään
kasv. põSrkllk; 

ühendkoor (ühendama-tüüp). täiendosat 
poJLeervaha (poleeriaa-tüüp). Isoleeralne. kopeerpaher 

dt. 
Tähelepana võib juhtida aga ka mõningatele erijoontele 

verbitüve liitumisel nimisõnaga. Nimelt jäetakse ta-suflks 
liltuBlsel ära ja verbitüvi liitub ilma liiteta, näit. Irv-
haM«B (vrd. irvitama), läkaköha; hööveldama-tüüpl verbl-
<to8t liitub täiendsõna samuti ilma da-lliteta nõrgaastaell-
80 konsonanttüvena nimisõnale, näit. höövelpink (höövel II 
viites), heegelnõel, traagelniit. peegelpind (peegel II väl
tes, peegeldav pind); suplema-tüüpi verbidest liitub täiend
sõna nõrgaastmelise ja konsonant tüve Ilsena, näit. supellina, 
supelrand jt. 

Kahesuguselt võivad liituda verbid, mille tüves pikale 
vokaalile järgneb helilizie konsonant n või r, näit. reegli
päraselt liituvad väänkael (väänama-verbist), hõõrhäälik. 
pöörkiik. kuid teiselt poolt võivad täiendsõnad olla kujun
datud k&. enesekohaste verbide tüvedest, kus lihttüvele on 
lisandunud d , näit. pöördlava (pöörduv lava), pöördsõna 
(pöörduv, pööratav sõna), käändsõna. hõõrdketM, hõõrdpidur. 
haardjalg. haard.luur (haarav juur). 

Lõpuks võib märkida sedagi, et ka mõningatel muudel juh
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tudel verbaalne tüvi ei liitu nimisõnale n.-ü. puhtal kujul, 
vaid mitmesuguste lisaelementidega, näit. verbist raiuma on 
tarvitusel liitsõnad rn1 dTni.ju, ra^^^^^^t jt., kuigi verbi tü
ves puudub d . 

Enam kui puhtakujulist verbitüve tarvitatakse tegevust 
märkivate täiendsõnadena liitnimisõnades deverbaalseid noo
meneid, näiteks e-liitelisi (.1ootekolb« nSelelõng» kuulde
toru) või i-, u-liitelisi deverbaale (valukoda, kasulaps. 
a.iu.iaht« eksisamm). kuid nende vaatlus ei ̂ ""1» enam käesole
vasse peatükki. Samuti ei kuulu verbaalse täiendsõna puhul 
ka tegija ja teonime vormides olevad deverbaalid (lugemis
õpetus. valijamees) enam käesolevas vaatluse alla. 

HliRSGErAUSfi JA ABISÕNALISE TIIENDSSbAGA 
LlITNIMISälAD. 

Määrsõnaline täiendsõna, liitudes nimisõnaga, võimal
dab iseloomustada põhisõna aja, koha, viisi või mõne muu 
suhte seisukohailt. Mis puutub määrsõnalise täiendsõna vor
mi, siis ka siin võivad täiendsõnad esineda kahel kujul, kas 
täielikult või lühen&nult. 

Algul olgu vaadeldud täielikul kujul esinevaid määrsõ-
nalisi täiendsõnu vastavalt nende tähendusele. 

Aega määravate täiendsõnadega liitnimisõnadest võib mä2>-
kida sõnu, nagu varahommik, varakevad, vastsündinu, tänapäev. 
enneminevik, jällenägemine, taassünd. Ea sõna eel võib esine
da aega märkiva määrsõna tähenduses, kuigi siin ajaline tä
hendus nii teravalt silma ei paista, näit. eelkõneleja (eel
mine kõneleja), eeltöö (ettevalmistav töö), eeluurimine. eel-
vägi. eelarvamus, eelteade. eellugu, eelmüük, eelmäng, eelar
ve. eeltingimus, eelnõu. Samuti märgib aega ka sõna järel, 
näit. järelmäng. järeleksam, järelkontroll. järelkonmendus. 
.läreTm^vs. järelroog, järelsõna. 

Kohta märkivate täiendsõnadega liitnimisõnad on näiteks 



laiali vedu, laialisaatmine« ainTiasõit. slla.iäämine, eeatvöte, 
siinolek, eemalolek, edasikaebus. edasiliikumine« tagasisõit, 
tagasipöördumine, vaheltharimine, vahelesegamine. 

Kohaga on seotud ka paljud ühendverbide osisteks olevad 
prefiksiaaladverhid, mis esinevad ühendverbidest pärinevates 
deverbaalides, näit. allaandmine, allasSit, allakirjutamine; 

eiJteJiafidia» ettekirjutus, ettekujutus, ettekääne, ettenäge-
jj[;g|us, ettepanek, ettevaatus, ettelugemine, ettevõte, ette
ütlus t juurdew^^t^^n^ ne, juurdeehitus, juurdekasv, juurde lõika— 
ja, juurdemaks, juurdevedu, juurdevool; sisseastuja, sisse-» 
neelamine, sissehindamine, slssejuhatus, sissekuklnmilne, sls— 
HftROQiamin«». slssekälk, sisseost, sissepääs, sissesõit; ta
ha jäämine ; mahajäämus, mahaleuakmlne. mahalaadimine; kokkupa
nek. kol^uost, kokkupuude. kokkupõrge; läbitungimatus, läbi
sõit. läbipääs, läbimurre. läbiminek, läbilõige, läbikäik, 
läbijooks: äraandja, äravool, äralend. äraminek, äraolek. 
äratõmme, üleminek; ülesanne,ülesehitus, üleskutse, ülesmi-
nek, ülestõus, ülesseadmine, ülesvõte; väljaanne, väljahei
de, väljakutse, väljajätt, väljamaks, väijahing^min*»^ välja
juurimine . väljamõeldis; ligipääs, liglolek; lahkuminek, lah
kulöömine , vallapäästmine; lahtilaskmine. piht««Ti<^Tni ne. huk— 
kami nek, luhtaminek, lõhki ajamine; tagaB.j«n''< ne. tagakihut^ 
mine, tagaotsimine jne. 

Koha tähenduses esinevad määrsõnalised täiendsõnad, mis 
keeles võivad esineda ka kaaissõnadena, kuld mis liitnimisõna
des omavad enam ittääi«õnallst tähendust. Nende puhul ei ole 
põhisõnaks deverbaal ja seetõttu need liitsõnad erinevad 
eelmisest rühmast. Siia kuuluvad sellised liitnimisõnad, na
gu allmärkus (all olev märkus), allkiri. all^Unn, allkeha. 
flJJüksus; eestuba (ees eisetsev tuba), eesriie. eesrdLodiane, 
jäfiflflõna, eesnimi, eeslinn, eesistuja, eeskiri, eesõigus, ees-
kava, eesmärk; tagasõna, tagatipp. tagatrepp. tagatuba, taga
uks; vastaskallas (vastaspool olev kallas), ̂ «taatolg, vas
tasmaja. vastasleer, vastassuund, vastasrind; seesoli.ia; juui-
resolek; taganttuul. eestvaade, pikilõige (pikuti lõige). 

Kolmandaks suuremaks määrsõnaliste täiendsõnade rühmaks 
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011 vllsl .ja olukorda märkivad määrsõnad, 'mis nimisõnadega 
liitudes moodustavad liitsõnu, nagu laokilolek (kuidas, mis
suguses olukorras olek), iSno-aiHloiek. üksiolek, viltuolek. 
viltuseist ratsasõit, ratsamees, ratsavägi. ratsahobune» 
.lõudeaegi jõudeelu, hulgikaubandus« val.1nhäälda.1a (valjult 
hääldaja), laialtkülv. teisitimõtle.1 a. eraldirahu« selili-
u.iumine, selili asend, kõhuliu.lumine. käsitsikülv« .jalgsi-
matk» alastiolek, uuestisünd, hüvastijätt» päriolek jt. 

Kii nagu käändsõnad võivad ka määrsõnad liituda järg
nevale nimisõnale konsonanttüveliselt, näit. põikpuu (põiki 
olev puu), põiktugi. põiksuund» põikjoon» põiktänav. põik
pea; längkünd; pü st juuksed (püsti olevad juuksed), püstkriips» 
püstkiri» püstkäik» püstpalk» püsttugi. püstvõll (kuid: jüs-
tiseisja, püstitõusmine); ristpuu (risti asetsev puu), rist
joon» ristluu, ristsuund» risttee» risttuli, rlsttänaviImld-
p-j pd (kaldu olev pind), kaldkiri, kaid joon. kaldlSikt lang' 

vihm (lausaline,lausa sadav vihm), lauatuli. lauBsadut siia 
võivad kuuluda ehk ka sõnad, nagu lahkarvamus (lahkoeinev oiv 
vamus)» lahkheli, lähkri vi. lahkiiflk jt. Enamik selliseid, koo-
sonanttüvellselt liitunud adverbe märgib vllsl või olakorda« 

Eespool oli esitatud rida ühendverbide koosseisu kua^ 
luvaid kohaadverbidele lähedase tähendusega prefiksiaalad— 
verbe. Peale kohafunktsiooni võivad predlksiaaladverbid tä
histada aga ka objekti. Nii on algsest objektist kujunenud 
sellised määrsõnalised täiendsõnad liitnimisõnades, nagu 
need esinevad näiteks sõnades arusaam, arusaamatust aruand
ja. ampär^ne; lugupidamine» lugupidamatus jt. 

Lõpuks võiks siin veel selliseid käändevoimili— 
si ühendverbides esinevaid prefiksiaaladverbe, nagu seda on 
täiendsõnad pIhI ja tähele liitsõnades n1aihoid» alwlhoidllk-
kus, täv^ftlepqtiflk-, tähelepanu jt. Eelmiste prefiksieÄladvei^ 
bide rühmadesse ei mahu ka niisugused määrsõnalises tähen
duses ühendverbides esinevad täiendsõnad nagu vastu, umber. 
limay üle. mis esinevad näiteks sõnades vastuhakk, vastu— 
ygtt. vastuarmastus. vastukaja, vastupanek, vastulöök, üm-
berwTvestus» üinberehitus, ümberhindamine» ümber j agamine, 



ümbervallittliie« ümbertöötamine j 1 lma.1 ätmlne« iIma.läämiae» ÜiSr 

koormatus, ülekulutus« ülepingutus jt. 
Kaasaõnallne täiendsõna liitnimisõnas esineb tunduvalt 

harvemini kui määrsõnaline, sest enamik eesti keele kaassõ
nu on teatavsLsti tagasõnad ja juba oma asendi tõttu lauses 
ei ole neil eeldusi kujuneda liitsõna täiendosiseks. Selle
tõttu kohtamegl kaassõnalisl täiendsõriu. peamiselt eessõnade 
hulgas. Nii esinevad selliste eessõnaliste täiendsõnadena 
sõnad, nagu üle, vastu jt.^näit. üleaedne (se«, kes "üle aia" 
elab), ülekaal, ülekohus. ülemäär; üleaisalöömine. üleajatöö. 
ülenormitöö. üleõlasuhtumine; vastuoksus (see, mis on vastu
oksa tehtud)^ vastuolu; pärastlõuna (peeilelõunane aeg); enne
minevik (enne minevikku olev aeg); keskpäev (aeg keset päe
va, mitte keskmine päev, vrd, lk. 5l)» tagantkäelöök jt. 

Eessõnade kõrval võivad aga esineda täiendsõnadena ka 
tagasõnad, näit. altkäemaks. pealekaebaja (kellegi peale kae
baja), allmaaraudtee« allveelaev, allveelaev, alltuulekülg 
jt. Sagedaatl esineb kaasaõnallne täiendsõna kolmest sõnast 
koosnevas liitsõnas, kus esimeseks kaheks sõnaks on kaassõ
na ja nimisõna, mille juurde kaassõna kuulub, näit. peaim»»-
kaevandus (kaevandus maa peal). Seejuures on kaassõna isegi 
sel korral, kui kaassõnaks on tagasSha, ikkagi liitsõna esi
meseks osiseks. 

Omaette täiendsõnade rühma moodustavad sõnad, mis üksik
sõnadena üldse ei esine ja mida võib seetõttu pidada puhtaku-
jullsteks prefiksiteks. Sellistele eesliidetele on tunnuslik, 
et nad muudavad põhisõna tähendust teatavas suunas. Näiteks 
sõnaosls eba- annab põhisõnale eitava sisu, eesliited ala- ja 
üll- määravad põhisõna astet jne. Sellised prefiksllised liit
sõnad on näiteks ebaedu (edu puudumine, nurjaminek), ebajw^fT 
(vÄärjumal), ebakoht, ebakõla, ebamugavus. ebanonaaalsus (mit— • 
tenomaalsas), ebaselgus, ebatarkus (rumalus), ebatõde. eba
usk. ebaõnn (oskusaladel ka £seud£-tähenduses, näit. eba>«>a-
va.1a - peeudotuumar)t alaealisus (mitte täisealisus), ala-
koormatas (normaalsest vähem koormatus), alatoitlus, alavorm. 
alaTäägana. alateadvus; alaliik (liigi allosa, vähem liik). 
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alajaotus, alalllgitus. ala.laam» alapealkiri, alaosa; ala-
haiil (sLlumlne huul), alalõualuu; üliagarus (agarus kõrgeoial 
astmel), ülikool (kõrgea kooli aste), ülivõrre. ülidpllane. 
ülihapend; kaasaeg (praegune aeg), kaasautor (autor, kelle
ga koos on teos välja antud), kaaselanik, kaasixilmene« kaas
kodanik. kaasmaalane« kaasmõju, kaasnähtus (kaasaskäiv näh
tus), kaasreisi.la. kaastead.la. kaastöö, kaastööline, kaaa-
üürnik jne. 

Müdsõnad esinevad liitnimisõnas võrdlemisi harva täi
endsõnana. Näiteks võib tuua selliseid sõnu, nagu hallohSae. 
hurraahüüe. pailaps jmm. 

Liitnimisõnad on kõige arvukam eesti liitsõnade rülim. 
Nende hulgas on kõige enam kahest või kolmest nimisõnast 
koosnevaid sõnu, kuna mingi muu sõnaliigi ja nimisõna liitu
misel tekkizmd liitsõnu on tunduvalt vähem. 

Vaadeldes liitsõnu nende tekke seisukohalt võib konsta
teerida, et nende kujun^iise aluseks on olnud ühelt poolt 
vastav süntaktiline sõnaühend, teiselt poolt vajadus exl tä
hendussisu edasi anda kahe või enama sõna liitmise teel« Kõ
neldes süntaktiliste st suhetest võib ühelt poolt* nflririda ot-
ribotiivBet seost, mis esineb näiteks enamiku gexiltiiVBelt 
liitunud nimisõnaliste täiendsõziade põhul, aga samuti ka ad-
jektiivse või adjektiivselt tarvitatud teiste sõnn liiki de 
puhul (tüübid: aknaklaas, suurlinn, omahind), teiselt poolt 
aga objektilist või adverbiaalset suhet, mis esineb sel kor
ral, kui põhisõnaks on deverbaalid (tüübid: kar.lakasvatnfl. 
laialiajamine). Deverbaalne põhisõna aga esineb kõikides 
liitsõnade rülmades, ezriti aga sel korral, kui täiendsõna 
on mõnes muus käändes peale nimetava või omastava, aga samu
ti väga rohkel määral adverbiliste täiendsõnade puhul* 

Mis puutub aga käsitletud liitnimisõnade semasioloogi-
lisse külge, siis võib tähele panna, et objektilist ja ad-
verbiaalset suhet märkivatest ühenditest tekkinud liitsõnade 
sisu on tavaliselt veel kavinis lähedane nende liitsõnade 
aluseks olnud sõnaühendite sisule (vrd. näit. parlamendi va-
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llmlsed ja parlamepdlvallndsed, maade miri.ja ja maadeuurl.1a« 
puhtuse armasta.ja Ja pohtusearmasta.la, õhku tõusmine ja õhku-
tõuamlne, tööta olek ja töötaolek# sööma minek ja söömaminek, 
eemal olek ja eemalolek, ümber töötamine ja ümbertöötamine 
jne.). Teiselt poolt aga atributiivset suhet märkivatest sõ
naühenditest tekkinud liitsõnades, eriti kui need koosnevad 
kahest llbtsõnast, võib liitsõna tähendus küllaltki teravalt 
erineda vastava sõnaühendi tähendusest • Seda me ei märka ai
nult pejoratiivsete liitsõnade (näij;, kadekops või ihnuskoi), 
vaid sagedasti ka teiste liitsõnade puhul (näit. isamaaiema
keel. ratassepp). Eriti ilmekalt paistab see silma taime- ja 
loomanimede puhul, kus sõnu on uans tihti tarvitatud nende 
ülekantud tähenduses (näit. varsakabi« lehmanisat pääsusil
mad, kassikäpad, kirilind e. lepatriinu, käolehm. liivarull 
jne.). 

64 -



II. LIITOMADUSSÕNAD 

NIMISÕNAST JA CMADÜSSÕIAST KOOSNEVAD UIT-
OMADÜSSÕNAD. 

Võrdlust märkivad nimetavalise täiendsõnaga 
liitomadussõnad 

(nimisõna + omadussõna). 

Nii nagu liitnimisõnu on ka liitomadussõnu nii liitumis-
viisilt kui ka tähenduselt väga mitmesuguseid» Siingi võib 
kõnelda ühelt poolt nimetavalisest ja teiselt poolt omasta
valisest täiendsõnast, siin esineb nii täielikke kui lühene
nud täiendsõnu. 

Üheks kõige sirgejoonelisemaks ja selgemaks liitomadus
sõnade rühmaks on sõnad, kus nimetavaline nimisõna on liitu
nud omadussõnale, võimaldades märkida konkreetsemalt, mis
sugusele esemele omaste tunnustega on vastav omadussõna. Näi
teks selleks, et tõsta esile halli värvuse eri varjundeid, 
on keeles hakatud vastavat omadussõna võrdlema selliste ese
metega, nagu seda on vesi, tuhk, hõbe, tina ja teras ja nii 
on saadud võrdlevat laadi omadussõnad vesihall, tuhkhall, 
hõbehall, tinahall ja terashall. 

Kõige rohkem esinebki selliseid võrdlevaid omadussõnu 
vastavate värvuste märkimiseks, näit. rubiinpunane. veripu
nane. vaarikpunane, pronkspunane, kirsspunane, tulipunane, 
taevassinine; süsimust, nõgimust, pigimust, sitikmust; lumi
valge , kriitvalge, piimvalge, alabastervalge; vahakollane, 
õlgkollane, kreemkollane, sidrunkollane; smaragdrõheline, 
roostepruun, lõheroosa, surnukahvatu. Eelmiste eeskujul tu

leks tarvitada ka kohvpi^un, sest siin on tegemist täpselt 
samasuguse võrdlusega kui eespool toodud näiteis. Kui aga ta
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hetakse märkida, et kohvist saadakse värvimiaeks rastavat 
pruuni värvi, siis seda pruuni värvi oleks võimalik nimeta
da kohvi, samuti nagu me lehtedes olevat klorofülli 
nimetame leheroheliseks. Mingit mõtet pole aga kirssponase 
värvivarjundi kõrval kõnelda veel kirsiponasest« Erasdliknlt 
võiksid kolmest sõnast koosnevates varvusenimetu^tes olla 
täiendsõnad omastavas, näit* ^•nViH lillesini "ne« kase leherohe
line. sibulakoorekollane. Ei ole aga põhjust omastavaliselt 
liita selliseid täiendsõnu, nagu glrellillat sidimdopllane 
jt. ("Õigekeelsuse sõnaraamatus*sire3i.lilla. kuid sidrunkol

lane.) 
Peale värvuste nimetuste tarvitatakse võrdlevaid nimi— 

sõnalisi täiendsõnu nimetavas käändes veel väga mitmesugus
te teiste omaduste märtdLmiseks, näit. )r1 nnnselge (selge, lä
bipaistev nagu klaas), päevselge« kristallselge« kristallpOf-
has; mesimaguB, anhirn-rmagus; sulgkerge. tinarask; randküla» 
tniiiruumt villpehme, suljgEetito, sametpehme. siidpehme, malm-
kõva, teemantkõva. teraskõva; kiudpeen, niitpeen. .juuspeen« 
udupeen, tolmpeen, tohkpeen; piltilus« laudsile, peegelsile; 
küünalsirge. noolsirge« tikksirge; vSTkkiire. tuul^ire; kal-
julri ndel. sarmkindel; vesimärg. vesivedel; suimvai^»^. lind
prii. kottpime. puupal.ias. faull.iulge^ Mõnel määral lähedased 
eelmistele on ka sõnad, nagu rangjalgne (kellel jalad kõverad 
nagu rangid), punnsilmne (kellel silmad punnis, nagu punnid 
peas), punnpõskne. kus ei puudu võrdlev element. Ometi erine
vad nad eelmistest, olles tuletatud vastavatest käändsõna
dest (rang.ialg. punnsilm, pvmnpõsk). seega olles kujunenud 
hoopis teisiti kui eespool vaadeldud sõnad. 

Mitmesuguseid suhteid märkivad omastavalise 
täiendsõnaga liitomadussõnad 

(nimisõna + kaassõnast tuletatud omadussõna). 

Mitmesuguseid suhteid, näiteks kohta, aega, kohasust, 
vastasust jm. näitavad liitomadussõnad on moodustunud hoopis 
teisiti kui eespool vaadeldud võrdlevat laaäi omadussõnad. 

—  6 6  —  



Tüüpiline on neile, et omadussõnaline põhisõna on ne— või 11— 
po—llltellne tuletis* Olgu vaadeldud siingi esinevaid rubmi 
vastavalt nende tähendusele. 

Kohta märkivad liitomadussõnad on kujunenud tavaliselt 
nimisõna ja kaassõna ühendist, kusjuures vastava kaassõna 
asemel esineb kaassõnast tuletatud ne-liitellne omadussõna, 
näit* veealune (vee all olev), maa-alune« laealunet lauaalu
ne 1 lõuaalune, löövialune. kurgualune, kuuriaJ , kõhualu
ne 1 nahaalune, metsaalune; läveesine (läve ees olev), koIde
aalne. plildleslne. xikseesine; kuklatagune (kukla taga olev), 
nurgatagune, aiatagune; piiripealne (piiri peal olev), lauda-
BSfilne, plimapealne. laepealne, loopealne. ka aega märkivas 
tähenduses: vahepealne, täpipealne, punktii)ealne« Siia kuulu
vad sõnad on huvitavad sellepoolest, et paljud neist võivad 
esineda nii omadussõnalises kui nimi sõnalises tähenduse s.üQJL 
võib kõnelda kuurialusest ruumist ja kuurialusest (vrd, rehe
alune jt.), läveeslsest maast ja läveesisest (vrd. otsaesine 
jt*), loopealsest heinamaast ja loopealsest jne. 

Samuti märgivad kohta ka niisugused sõnad kui jõeäärne 
(jõe ääres olev), i^annaääme. teeäärne. mereäärne« piiriäär
ne. ]HhflääTTte• tänavapoolne (tänava pool olev), päikesepool-
ne, põhjapoolne, servapoolne. äärepoolne. ladvapoolne. ida
poolne . läänepoolnei linna]ahftdane (linna lähedal olev), sü

damelähedane jt. 
Nagu eelmistest näidetest selgub, võib nimisõnade varal, 

millede juurde kuuluvad kaassõnad all, peal, ees, taga, ää
res. pool või lähedal. moodustada lõpmatult palju ne-liitell-
sl liitomadussõnu, mis märgivad mingi eseme ruumilist suhet 
põhisõnas antud esemega, neüLt. teeäärne maja on maja, mis 
asetseb tee ääres, veealune kalju on kalju, mis on vee all. 
Sellele rahvakeelsele väljendusvõimalusele toetudes on vii
mastel aastakümnetel hakatud tarvitama ka sõna väline abil 
moodustatud liitsõnu, et nende varal märkida tegevust, mis 
toimub väl.iaspool» näit. kooliväline töÖ on töö, mis toimub 
väljaspool kooli, klassiväline töö, mis toimub väljaspool 
klassi. Samuti on võetud teurvitusele ka sõna sisene, näit. 
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parteis!sene lõisimua (s. o. küsimus| mida lahendatakse sees
pool partei piire, sisemise korra kohaselt). Üldiselt on. aga 
sõnad väline (väljaspool olev) ja sisene (seespool olev) 
siiski vähe keeles tarvitusele tulnud. Rahvakeelest on seda 
laadi sõnadest tuntud ka kõrvane (kõrval olev), näit. leiva-
vST»vHTie (a, o. see toit, mida süüakse leiva kõrvale; esineb 
aga enam substantiivi kui adjektiivi tähenduses). 

Aega märkivatest liitomadussõnadest on samuti osa kuju
nenud nimisõna ja kaassõna ühendist. Siia kuuluvad kõigepealt 
kaassõnade eel ja .järgi (=.iärel) abil moodustatud sõnad, mis 
on samuti oma yald&vas enamuses hilist algupära. Sellised on 
liitsõnad, nagu surmaeelne (enne surma toimunud), maieelne, 
kapitalismieelne« õhtueelne« pidueelne; sõjajärgne (sõja jä
rel olev), re volut si oonl .1 ärgne jt. Sõnad nagu sõ .j ae eine ja '' 
3Õ.1a.1ärgne on osutunud otstarbekamateks ja on tõrjunud välja 
varemalt tarvitatud sõnad ennesõ.jaaegne ja pärastsõjaaegne. 
Varem tarvitusel olnud sõnadest, mis kaassõna pool var<al 
moodustatud, võib nimetada selliseid, nagu õhtupoolne ja 
Vtftmwi - Eaassõna puhul varal on moodustatud koos ase
sõnaga tarvitatav liitsõna sellepuhune. 

Aega märkivaid liit omadus sõnu on tuletatud aga ka vas
tavatest nimisõnadest, näit* kiviaegne. sõjaaegne, revolut-
siooniaegne. ammuaegne jt. 

Ka kohasust või vastasust märkivad liitomadussõnad on 
osalt moodustatud vastavate kaassõnade tüvedest. Nii esineb 
väga rohkesti kohasust märkivaid omadussõnu, mille põhisõnaks 
on pärane. St selliseid liitomadussõnu rahvakeeles tarvita
takse paralleelselt vastavate kaassõnaliste sõnaühenditega, 
on i>õhjust airvata, et needki sõnad on kujunenud kaassõnade 
kaudu. Võrreldagu selleks näiteks sõnu nagu käepg-ranft ja käe
pärast (viimane adverb kujunenud nimi— ja kaassõna ühendist, 
s. o. sõnaühendist käe pärast \ meelepärane ja meelepärast 
(s. o. meeltmööda), vHatpgT^wn» (vrd. viisi pärast). kombe-
P&3rane (Txd. kombe pärast) jne. Siia kuuluvad sõnad, nagu 
looanparane. kunstipärane. plaani,pär**"**« tõepärane, suujgäx^^ 
Qfii, rahvapärane, har.iuauspärane. seaduspärane (viimased kaks 
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liituvad vastavalt selle sõnatüübi liitumisviisile^konso— 
nanttüveliselt), samuti algupärane (viimane soome aUcupe— 
räinen eeskujul). 

Vastasust märkivad liitomadussõnad on moodustatud oma
dussõna vastane abil, mis on kõige lähemas seoses kaassõna
ga vastu, näit, loomuvastane (s. o, loomu vastu olev), loo-
gikavastane. nohiivflatanft ̂ palavikuvastane. militj^ismJLvas^ 
tane, sõjavastane. faftismivastane, samuti naVTniavastane« 
teadusvast ane, 

Kaassõna järgi abil on moodustatud liitomadussõna sea
dusjärgne (s, o. seaduse järgi, kohaselt olev). 

Eelmistest mõnel määral erinevad liitomadussõnad, mis 
on moodustatud -väärne abil ja mis on seostatavad kaassõna
ga väärt, näit, auväärne (auväärt), kiiduväärne (kiiduväärt, 
s, o, kiitmist väärt), naeruväärne (naeruväärt, näit. lau
ses seda on naeruväärt vähe, s, o, naeruväärselt vähe), lai
duväärne « märkimisväärne. põlastusväärne, mälestusväärne. 
Erinevus eelmistest on selles, et kaassõnana sõna väärt esi
neb koos osastava käändega, liitomadussõnas aga omastavalise 
täiendsõnaga, nii nagu teisedki kaassõnade varal moodustatud 
liitomadussõnad. Varemal ajal tarvitati -väärne asemel enaa 
väärt abil moodustatud vonse omadussõnalises tähenduses,nSit. 
laiduväärt tegu jne. 

Ligikaudu samas tähenduses kui -pärane tarvitatakse ka 

omadussõna -kohane, nliit. loomukohane (vrd. loomupärane), 
ae.lakohane (asja kohta käiv), ajakohane, kavakohane. päeva

kohane . graBfIkukohane. 

Rohkust, vähesust, valmidust vm, märkivad 
liitomadussõnad 

(nimisõna + rohkust vm, märkiv omadussõna). 

Omaette liitomadussõnade rühma moodustavad sõnad, mil
les põhisõnaks on mingi kvaliteeti märkiv omadussõna ja täi
endsõnaks nimisõna, mis näitab, mille poolest on omadussõna 



- poolt laiendatav nimisõna rikss või vaene (näit. viljarikas 
maa on maa, mis on rikas vilja poolest), või mille suhtes on 
miski kindel (näit. tolmukindel on see, mis on kindel tolmu 
vastu), milleks on miski valmis, võimeline vm. Põhisõnadeks 
on nendes liitomadussõnades harilikult sõnad rikas, küllane, 
rohke, vaene. lage, vaba, kindel, valmis, võlüieline jt., näi-
teks lillerikas (lillede poolest rikas)» rohurikas, terari~ 
kas« temperamendiidkas, viisirikast vaevarikas, maap:irikas, 
oaoonirikas, piinarikas, nüansirika^, lärmirikaa, lämmastika-
rikas, leherikas, lumerikas, lihaserikas, lootusrikas (loo
tuste poolest rikas), väljendusrikas, vaheldusrikas, sündmus
rikas, elamusrikas, lasterikais; rõõmuküllane (rõõmu poolest 
küllaneX huuaoriküllane, tundeküllane, tujuküllane; rõõmuroh-
ke, kriitikajohke, kaotusrohke, liiklusrohke; si sutihe (tihe 
sisult, sisu poolest); lumevaene (vaene lume poolest), mahla-
vaene, verevaene•, r-ooatevaba (vaba eostest, mitteroostetav), 
töövaba, tollivaba, valikuvaba; sõnaaher, sõnakehv (kehv sõ
nade poolest, vähese kõneandega); maitselage; kõneosav; vor-
mikindel (kindel vormi poolest), värvi kindel, taktikindel, 
stiiliklMel, rütmikindel, plaanikindel, otsusekindel, vee
kindel (kindel vee vastu), vihmakindel, tuulekindel, tõvekln-
del, roostekindel, põuakindel, Raasikindel, ilmastikukindel, 
pommikindel, õhukindel, küJ.maklndel, pesemiskindel, valgus-
kindel, niiskuskindel; aordipuhas (puhas sordi poolest), aõ-
juvöimaa (võimas mõju poolest); eluvõõras (võõras elu suhtes), 

elutark, auahne (ahne au suhtes) jt. Eelmiste sõnadega võivad 
liituda ka liitsõnad, mis näitavad valmisolekut millekski, 
näit, löögivalmis (valmis löögiks),hüppevalmiB, stardivalmis, 
trükivalmis, abivalmis, minekuvalmis, lobinp^valmis, lenna-
•p-flimla. laskevalmis (laskmiseks valmis) jne. 

Nagu eelmistest näidetest selgub, on kõikides siiakuulu-
vates sõnades nimisõnaline täiendsõna omastavas käändes, us-
ja ne-liitelised sõnad, mis nimisõnadele liituvad konsonant-
tüveliselt, liituvad samuti ka omadussõnadele (tulemusrikas). 
Mitmuslik täiendsõna esineb sõnas lasterikas. Erandiks sel
lest üldisest liitumisreeglist on sõna teguvõimas (võimas te-
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gude poolest, teovõimeline). mille asemel siiski on soovitav 
tarvitada reeglipärast voimi teovõimas* 

Selle rühmaga teataval määral liituvad ka sellised liit
omadussõnad, nagu võitlusvõimeline (võimeline võitluseks), 
lennavõiaeline. töö.lõuline. kar.i ääri himuline jt. 

Tüüpiline on kogu sellele omadussõnade rühmale, et nimi
sõnaline täiendsõna siin määrab lähemalt omadust selle laadi, 
otstarbe või suhte poolest. Süntaktiliselt on selliste liit— 
sSnade kujunemisel omastavaline nimisõna õiesti omadussõna 
laiendiks olevaks suhte— või otstarbemääruseks vastavas sõna
ühendis, näit. lumerikas = rikas lumest, lahiTip^gvai"""' s = val
mis lahinguks jne. Oluline on see, et selle omadussõnade rüh
ma puhul esineb võrreldes tavalise sõnade järjekorraga sõna
ühendis inversiooniline järjekord, s. o. omadussõna otstarbe 
või suhte poolest laiendav nimisõna esineb liitsõnas omadus
sõna ees, sõnaühendis aga selle järel. 

Suurust, kuju, taolisust vm* märkivad 
liitomadussõnad 

(nimisõna + ne-liiteline omadussõna)* 

EelJoisest liitomadussõnade rühmaBt erinevad tunduvalt 
liitomadussõnad, mis märgivad suurust, ulatxist, kuju, taoli
sust, samasust või muud seesugust. Ka need liitomadussõnad 
koosnevad omastavas käändes olevast nimisõnast ja omadussõ
nast, kuid nende puhtil täiendsõna näitab, mille või kelle 
suurune, -caoline või kujuline on miski ja omadussõziaks on 
harilikult ne- või line-liiteline omadussõna, näit. sõnas 
pöidlaTDikkune näitab täiendsõna, et vaadeldav ese on oma 
pikkuselt võrreldav pöidlaga, või sõnas lefayikiakujuline näi
tab täiendsõna, et miski on oma kujult võrreldav lehvikuga. 

Sellesse liitomadussõnade rühma kuuluvad näiteks sõnad, 
nagu rusikasuurune (rusika suurune, suuruselt võrreldav ru
sikaga), tollipaksune, meetripikkune, põlvepikkune» küünra-
2aiui3^, majakõrgune, sõrmejämedune. nädalapikkune» aastapik—•-
kijne* kuuajaline; südamekunuline (südame kujuga, südame tao— 
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line kujult), lehtriku.lullne. nooleku.iuline. nuiakujullne« 
toruku.iuline. slllndrlku.1uline« ruuduku.iuline, rSngaku.lull-
ne; käsnataollne« aülditaoline« marmoritaoline; metalliläi
ke llne (metalli läikega, läikelt metalli taoline) 

Nagu neid aSnu jälgides võib tähele panna, avalduvad 
neis liits5na tunnused väga nõrgalt, sest tähenduselt ei 
ole suurt vahet sõnaühendi meetri pikk\ine ja liitsõna meetri-
pivimne vahel, kuna näiteks eelmiste liitomadussõnade puhul 
liitsõna iseloom väga teravalt ilmneb (vrd. sõna kehv ja sõ

nakehv) . 
Eelmiste sõnadega on võrreldavad ka sellised liitomadus

sõnad, nagu budausuline, luteri usuline, muhamediusuline, 1^-

aeealine jne. 

Liitnimisõnadest tuletatud liitomadussõnad ^ 
(nimisõixa -i- nimisõnast tuletatud omadussõna). 

Suur hulk liitomadussõnu on tuletatud vastavatest nimi
sõnadest, kusjuures siin võib omakorda eraldada mitu liiki. 
Kui liitnimisõnas täiendsõna on liitunud nimetavaliselt, siis 
püsib üldiselt ka vastavast liitnimisõnast tuletatud liitoma-
dussõnas nimisõnaline täiendsõna endiselt nimetavas käändes, 
kui aga liitnimisõnas täiendsõna on omastavas, siis on see 
püsinud ka vastavas liitomadussõnas. Enamik siia kuuluvaid 
omadussõnu on tuletatud line- või ne-liite varal, kuid on 
ka teiste liidetega tuletatud omadussõnu. 

1) Nimetavaliselt liitunud liitomadussõnad. 

Nimetavaliselt liitunud liitnimisõnadest on tuletatud 
omadussõnu 

a) line-liite varal, näit. põhimõtteline (vrd. põhimõ
te), tõsieluline, sidekoeline. nurk.looneline. vokaallõpuli
ne, ringkirjaline t 

b) ne-liite varal, näit. vägivaldne (vrd. vägivald), 
selgroogne. ruutmeetrine, okasnahkne. hultamitoe, ööpäevane; 
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lik-liite varal, nalt« polsamehelik (vrd. poissmees), 
tütarlapselikž 

d) kas- ja ta—llite varal, näit. otstarbekas (vrd. ots
tarve), otstarbetu. 

Rohkesti on eelmiste eeskujul moodustatud eriti loodus
teaduste alaseid oskussõnu, kusjuures nende puhul vastavad 
nimisõnaliselt liitunud substantiivid võivad ka puududa. Sel
lised oskussõnad võivad meLrkida nii adjektiive kui substan
tiive, näit. korvõieline (taiimesugukonna nimetusena mitmu
ses: korvõielised), ristõieline, liblikõieline; kõht.1 algne 
(limuste klassi nimetusena mitmuses: kõhtjalgsed), lüli.lalg-
ne; mõõklehine taim, kodar lehine: samuti loomtoiduline lind 
jt. 

2) Omastavaliselt liitunud liitomadussõnad. 

Omastavaliselt liitunud liitnimisõnadest on samuti tu
letatud vastavaid liitomadussõnu 

a) line-liite varal, näit. unenäoline (vrd. unenägu), 
verejanuline, lauserõhuline, luuleandeline« ajalooline, trüki-
tehniline, lavakunstiline. sõnalõpuline; 

b) ne-^liite varal, näit. lambanahkne (vrd. lambanahk), 
hülgenflhknfl,Meelevaldne, ohvrimeelne, orjameelne, argipäeva
ne. põhjamaine, ametialane; 

c) lik-liite varal, näit. seltsimehelik (vrd. seltsi
mees), siimairirjalik. koolikohustuslik jt. 

Mis puutub nimisõnadest tuletatud liitomadussõnade tä
henduslikku külge, siis võivad need olla väga mitmesuguse 
tähendussisuga, näidates seda, mis kellelgi või millelgi on 
(näit. selgroogsetei loomadel on selgroog, vokaallõpulistei 
sõnadel on vokaal lõpus, verejanulisel loomal on verejanu), 
missugusele alale kuulub keegi voi miski (näit. tj^kiteh— 
niIlsed küsimused kuuluvad trükitehnika alale, tõsieluline 
probleem tõsielu alale), mille või kelle taoline on miski või 
keegi (tüt**"''lapselik käitumine on tütarlapse taoline käitu
mine) või millest on miski tehtud (lambanahkne kasukas on 

valmistatud lambanahkadest) jne. 
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MSzmI määral eelmiste taoliselt on kujunenud ka keelt 
näxklTad liitomadoasSnad, naga eestikeelne» venekeelnei soo» 
MoVaoine. hiinakeelne« ingliskeelne. prantsuskeelne jne., 
koigi vastaT nimisSna nende sõnade pahal liitsõna ei moodus-
ta (eesti keel, vene keel) ja vastavat rahvast märkivat sõ
na võidakse pidada ka mitte n1 mi sõnaks, vaid omadussõnaks* 
Enll aga sobivad reeglipäraselt siia sõnad naga emakeelne 
(vrd. ema]rael)« lastekeelne jt* Liituda võivad eelmistega 
ka haigust au^vad sõnad, naga leetrihaige. leeprahaige, 

ais vSivad esineda nii ad;}ektiiv8es kai subs
tantiivses tähenduses. 

Devezbaalse põhisõnaga liitomadussõnad. 

Devexbaalse i>õhlsõnaga liitoaadussõnad on peamiselt 
kahte liikii nad kas märgivad mingit omadust, mis on seoses 
vastava vexbiga, -^i ;)ällegi märgivad mingi verbiga seoses 
oleva omaduse pandamist. Jaatava tähenduse puhul on ad;)ek-
tiiv tuletatud lik-sufiksiga« eitava tähenduse puhul aga 
tu-sufiksiga« näit. 

a) asjatundlik (kes asja tunneb), aupaklik, seadasand-
llk. sõnamurdlik. sõnakuulelik, klassiteadlik, tervishoid
lik. valutundlik, meeleheitlik, toölrölblik; 

b) kirjaoskamatu (kes kirja ei tunne, kirjutada ei os
ka), meelemärkusetu. teovõimeta, suimakartmatu. sõnakuulma
ta. asjatundmatu, sõidxikõlbmatu. võistlusvõimetu jt. 

Näidetest selgub, et täiendsõnaks olev nimisõna esineb 
omastavas käändes, sõltumatult sellest, missugust käänet nõu
ab vastav verb, millest deverbaalne adjektiiv tuletatud (näit. 
tundma nõuab osastavat, kuid tundlik puhul esineb omastava
line täiendsõna: asjatundlik). Erandiks on sõna vahetpidama
tu, sest osastavaline täiendsõna juurdus juba siis, kui seda 
sõna talitati ma-infinitiivi ilmaütleva käände kujul, s. o. 
vahetpidamata kujul (ilma vahet pidamata, vahetpidamata töö). 

Mõningates siia kuuluvates sõnades esineb täiendsõna ka 
väliskohakäänetes, näit. sõnas sõnulseletamatu. Kõrvalsõnali-
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se määi^sõnaga vormid võivad muidugi olla väga mitmetes kään— 
devormides, näit. SLlalhoidlik. rahulolematu« tähelepaneaiatu 

Mitmusliku täiendsSnaga liitomadussõnad. 

' Juba eespool on toodud mõningaid näiteid mitmuse omas
tavas esineva täiendsõna kohta, näit. lasterikas. Eriti roh
kesti esineb aga mitmuslikku täiendsõna põhisõnade vaheline 
;)a rohke puhul, näit. linnadevaheline« liitlastevaheline« 
sugudevaheline. ridadevaheline. roietevaheline« inimesteva
heline « rühmadevaheline; sademeterohke« vigaderohke, võtete-
•pnViiTfti mhadeaegne« võimetekohane jm. 

Liitsõnad, mille põhisõnaks on sõna -täis. 

Väga rohkesti on eesti keeles võimalik tarvitada liit
sõnu, mille täiendsõnaks on nimisõna, mis tavaliselt märgib 
mingit nõu või ruumi, ;ja põhisõnaks sõna täis, näit. nnmi-
täis, purgitäis, lusikatäis, kotitäis, ahjutäis, saalitäis, 
labidatäi3. näputäis, peotäis jne. Seoses põhisõnaga täis 

on täiendsõna alati omastavas käändes. 

KAHEST OMADÜSSÕHAST KOOBNEYAT UITOMADUSSOTIAD. 
LIITOMADUSSQNAD, MIS NllTAVAD, EELLEL VÕI 

HILLEL MIDAGI ON. 

Kahest omadussõnast koosnevatest liitomadussõnadest 
moodustavad ühe aarvukama rühma sellised omadussõnad, mille 
põhisõna on ne— või line—liiteline nimisõnast tuletatud ad
jektiiv ja täiendsõna on mõnesugust kvaliteeti märkiv oma
dussõna. näiteks seda, «t kellelgi 'on hõredad Juuk

sed, võidakse edasi anda liitadjektiiviga hõreda.1uuk3eline. 

Selliste liitomadussõnade hulga kuuluvad näiteks 
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a) line—liitelised sõnad: härdasiidec^eline (kes on här
da südamega), eredavfirvtitn». rgdmsailmeline« peeneteraline« 
roheliseXalgaline. pilcamofcaline. selgepllilline > siledapin-
naline, swirekasviiline. laiaoksaline« t5"^"Ttflhftiine, tugeva-
tahtellne. tihedavUlaline. kSrgetasemeline, teravamaitseli
ne, laelcdajankseline« Bipisetriibalipe« healõhnaline, faalvar-
kvaliteediline« hailihabemeline. elavaloomuline« punasetril-
bnline, saledalcehaline« kitsar< Tinaiino _ sagavamõtteline. 
arodaioomillTiR. graakoeHne.. faeato^nHTift. kltsapfioliae, 511-
sahingeline« vfilkBearvaline« vaikseloomoline, paremakäe line. 
sSstrasi Imaline e. sõstrasilmne, valgepealine e. valgepäine« 
pnnapgseline e. panapSskne, sinisilmaline e« sinisilmne jt.; 

b) ne-liitelised sõnad: rõõmsameelne (kel on rõõmus 
meel), suuremeelne« laiaõlgne, väledajalgne, üllameelne» ah
talehine» nahknalehine. ainumkne« pal.ia.ialgne jne* 

c} lik-liitelised sõnad: nõrgamõistuslik (nõrga mõistu
sega), lai aulat uslik. täi sväärtuslik jt. 

Omadussõnaline täiendsõna sellistes mingi omaduse kel
lelegi kuulumist näitavais liitomadussõnades on reeglipära
selt omastavas käändes. Sellest üldreeglist on aga mõned 
erandid. Nii tarvitatakse sõna blond.jmikseline« kuigi reegli
päraselt peaics olema blondi .juukse line (vrd. musta.iuukseline). 
Samuti, tarvitatakse sõna teravmeelne, kuigi teiselt poolt on 
olemas suuremeelne. Põhjuseks, miks siin on hakatud taxvitar* 
laa naninatiivset täiendsõna, on asjaolu, et on -roimalik ka 
substantiiv teravmeel. mil lest siis otsese tuletisena «««««>«» 
Yoxmi teravmeelne. nii nagu me geomeetrilistest terminitest 
teravnurk, täisnurk ja nüri nurk saame vastavad adjektiivid 
teravnurkne. tfiisnurkne ja aurinur^m»-

Tähe'lepanu väärib ka täiendsõna täis tarvitamine. Sel
legi puhul on omaflussžkiades reegliinraselt onastavBline tal— 
«zidsSnaj näiteks täiearvtiHr>i» (koosseis), täievoliline, täie-
gjgttslifc. kuld ziialsSnadest täisarv, täisiga. tälsnuA on 
vastavad csaadussõnad tälsarvuline. taija t^^^wrime. 
Ometi kasutatakse aga ka selliseid sõnu, nagu täisvillane. 
täisväärtuslik, kuigi vastavaid nimisõnu nende puhul ei ole 



tarvitatud (näit. täisvill ei tarvitata). EhkfcL need ei laiu-
lu oma tähenduselt käesolevasse rCLhmaf näitavad nad| et sS»» 
na täis tarvitatakse rohkem kui teisi s5nu liitsSnades nomi"* 
natiivselt• 

Üldiselt siia rüiuna kni;iluvad m •fanmafliiwaSnad on kas 
liiiB—« ae^ v3i Uk—liitelised tuletisi, kuid esineb ka md~ 
n1 ngaid lihttüvelisi s5nu, xiäit. gmst*»^^ r.iu, kollasekig.1u» 

K&HT GHIDÜST TÕI nwAnTiRB tüpt VAfiJüHDI7 

VÄREIVAD LLITOUADÜSSCRAI). 

Rida kahest omadussõnast koosnevaid liitsSnu on selli
seid, kns esimene omadussSna näitah põhisõnaks oleva omadus-
sõna eri varjundit, näit. helepunane (s. o. pimane, kuid he
ledama värvivarjundiga), tumepunane« erepunane« TOOsakaspu-
nane. tumesinine, helesinine, sügavsinine« helehall. tuhk.1as-
hall. valkiiashall. rohekashall. sinihall, sinililla. punakas
pruun. kahk.1 askollane. rohekaskollane. sinakasmust. Peale vär-
vi varjundi te märkimise võidakse aga seda väljendusvõimalust 
kasutada ka teiste adjektiivide puhul, näit. sulaselge (väga 
selge), salakaval (salsJLikult kaval), kibesoolane, peensaag-
jas. Sagedasti aga väljendavad sellised liitomadussõnad ka 
kaht omadust korraga, näit. mwnlnhkB (rumal ning uJbke).kMrt-
tmm. -feMhipoTj]»». maguBhai». imal lääge. knmemSgfls. halenal- ' 

jakas. 
Siia röhma kuulub ka rida võõrsõnu, kusjuures sel kor

ral, kui antud vSõrsõzialine oanadussõna on tuletatxid vastan 
vast ziimisõnast, kirjutatakse aöiemMl sõnad kokku, näit. 
sot8i"«»'<pQT'*^'fc'< Utia (vzd« sotsiaalpoliitika), sotsiaalftovi-
j^stllk (vzd. sotslaalAoviniaa), 
BotsiaaldeBokraatla) • Kui ega viSõrsSnalises owaflusifilhiaB 

nm ori nai on korraga alla kriipsutatud, siis ühendata]^ 
se sellised võõrsõnad sidekriipsu abil, näit. füüsikalis— 
keemi 1 iTtf> (s. o. füüsikaline ning keemiline), füüsikalls-
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matemaatiline. kliinilis~laboratoome, ideelis-poliitiline , 
ideelia-teoreetiline. lüürilia~eepiline. teoreetilis-filo-
soofilinet romantilie-heroiline: sotsiaal-kultmiriline, prog
ressi iv-premiaalne . materiaai -tehni n wa « ma rtealfltlik-leiiin-
lik (täiendaõnalcs on tavaliselt line-, ne~ v3i lik-liiteline 
võõrsõna). Samuti kir;)utatakae ka liitomadussõnad, mille üks 
komponentidest on võõrsõna, näit. arsoxik-««^T'^-faflaTOe (arstlik 

ning sanitasime), kodan 1 ik-demokraatlik. ma.ianduslik-poliiti-
line või sot siaal-ma.landuslik. kultuurilis-kasvatuslik« kom-
munaal-elukondlik. Kui aga liitomadussõnades ei rõhutata mõ
lemaid omadusi, vaid märgitakse alale kuuluvust, siis kirju
tatakse sõnad kokku, näit. füüsilisgeograafiline (mitte füü
siline ja geograafiline, vaid füüsilise geograafia alale kour-
luv), poliithariduslik (poliitilist haridust pakkuv), formaal-
looRiline (formaalse loogika alale kuuluv), populaarteaduslik 
(populaarset teadust pakkuv). Alati ei ole kahe märgitud sõ
narühma vahe küllalt terav ja selle tõttu on esinenud tarvi-
tosviisis kõikuvusi. 

Samasugune kirjutusviis on meil kehtiv ka kohaziimedest 
pärinevates omadussõnalises tähenduses tarvitatavates sõna
des, näit. soome-ugri keeled (s. o. soome ja ugri keeled), 
indo-euroopa rahvad, türgi-tatari keeled, kuid lõunaslaavi 
keeled (mitte lõuna ja slaavi, vaid lõunapoolsete slaavlas
te keeled), põhjaeestiline (s. o. Põhja-Eesti alal tarvita
tav), idabalti tõug. On aga käsitav, kas eelmise põhjal saab 
õigeks pidada kirjutusviisi lõuna-eesti murded, lääne—euroo
pa kultuur jne. omadussõnalises tähenduses. 

OMADUSSÕNALISE TÄIBNOSÕNAFJA LIITNIMISÖHADBST TULETATUD 
LIITOMADUSSÕNAD. 

Omadussõnalise täiendsõnaga liitnimisõnadest on tuleta
misel saadud liitomadussõnad, millede põhisõna on tuletatud 
nimisõnast line-. ne- või lik-liite varal. Selliste sõnade 
hulka kuuluvad näiteks 
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a) lljw-liltelletest; tähta:}allne (vrd. tähtaeg)« ürg-
jgttllne (vxd. ujggjõud), ukslkaa.lallne (vrd. mVaI iraai -
enaai taarvltosel ülLBllcae.ialik kujul), slrg.looneliue (vrd. 
airg.1oon). kÕTerpInnalIne, kõrgmttestlkullne, madalaelBiillng; 

b) Qe;rllltell8teBt: vanaaegne (vrd# vanaaeg), ürgaegne 
(vrd. urgaeg). keskaegne« vdSrkeelne (vrt. v55rkeel)« kSgi>-
siljmet 

c) aik-liitelistest: vabariiklik (vrd. vabariik), suur-
3ŽPl1fc, vamaehelik. vwnwl nimeaelik. õigeusklik, kuritegelik 
dt. 

Tunnuslik on sellele liitsõnade lülimale, et neis täiend
sõna on nominatiivis, nagu see lowmlik on liitnimisõnade, 
mitte aga liitomadussõnade puhul. Eelmiste eeskujul on aga 
moodustatud ka mõningaid UitnmiidTinnffnn| kuii vastavad liit
nimisõnad pole keeles välja kujmienud. Selliste hulka kuulu
vad näiteks liitsõnad (timu alam ei ole liitsõna),' 
väikekodanlik. vaBakPOolae (vrd. v»**»»^ pool). parempoolne. 

Mende kõrval ei puudu aga ka genitiivse tai»adsSnaga reeg-
lipärased liitomadussõnad, nagu -«Hvanemaaegne Jam. 

LOHEEEHUD TUSSDSikÄ&k LUTOHADUSSälAD. 

Samuti koi liitnimisõnade puhul esineb ka liitoioadus-
sõnade puhul rida lühenenud täiendsõnaga sõnu, milledest mõ
ningaid on juba eespool zilmetatud* 

Lisaks eelmistele võib siin nimetada veel selliseid 
liitomadussõnu, nagu võrdvõimeline (võrdsete võimetega), võrd-
külgne. võrdnurkne, vSrdõiguslikt lühinägelik, lühiajaline. 
ürgkogukondlik (ürgne kogukondlik); sisepoliitiline (vrd. 
sisepoliitika). välismaine (vrd. välismaa), pealiskaudne, 
praegusaegne. erisk"TnTnallne. avameelne, üldkasulik. üldinim
lik. üldpoliitiline. puhtas.jalik. puhtma.ianduslik. Eelmiste
ga liituvad ka sellised liitsõnad, nagu eriaep:ne (ajalt eri
nev), erlku.iuline (erineva kubuga), erlnimellne. erisugune, 
erialane (vrd. eriala) jt. 
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Omadussõnalises tähenduses esineb nlmisõnaJcujullne täi
endsõna sõnades nagu tulihingeline (tulise hingega) ja kuld-
lokiline (kuldsete lokkidega). 

ARVSÕNALISE TÄIENDSÕNAGA LIITOMADUSSÕNAD. 

Arvsõnalist täiendsõna koos järgneva omadussõnaga tar
vitatakse kõige sagedamini, kui märgitakse, mis millelgi või 
kellelgi on. Seejuures on täiendsõna reeglipäraselt omasta
vas käändes ja põhisõna on line- või ne—liiteline, olles tu
letatud vastavast nimisõnast. Siin võib märkida järgmisi ala-

rühmi. 

1) Liitsõna märgib, mitmest osast koosneb vastav ese 
või mitu olulist tunnuslikku osa on vastaval esem«l, kus

juures 
a) põhisõna on tuletatud line-liite varal, näit. ühe

köiteline (ühest köitest koosnev), kahetoaline (kahest toast 

koosnev), kolmemastiline (kolme mastiga), kolmerattaline, 
kaherööpmeline, seitsmeharuline. seitsmeklassiline, kahele
heline , neljasilbiline, kuuekandiline, neljaklassiline« nel-
•iallikmeline, neljanurgeline (tuletatud i*^itmuse tüvest), 
kaheksameheline, kolmemootoriline« viieprotsendiline jne., 
või 

b) põhisõna on tuletatud ne-liite varal: sajakordne 
(koosneb sajast korrast), kahehäälne (kahel häälel lauldav), 
kahejalgne (kaht jalga omav), ühekülgne jt., kuid ka kolm
nurkne t viisnurkne, üksmeelne (vrd. kolmnurk, viisnurk, üks
meel). Nii nagu omadussõnalise täiendsõnaga liitomadussõna

de korral on ka arvsõnalise täiendsõnaga liitsõnade puhul 
sel korral, kui liitomadussõna on tuletatud liitnimisõnast, 
mille täiendsõna on nimetavas, see nimetavaline täiendsõna 
säilinud ka liitomadussõnas. Kõikidel muudel juhtudel esi
neb aga omastavaline täiendsõna. 
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2) Liitsõna märgib arvuliselt raskust, suurust, vanust 
või mingit muud mõõdetavat ja kaalutavat. Sel korral on põ
hisõna tuletatud ne—liite varal ja täiendsõnaks on põhiarvu 
omastav, näit. viieaastane (viis aastat vana), sanaaastansi 
seitsmekümneaastane. kaheksatunnine. ühepäev*»Tif», kahenäda— 
lane. kolmekuune (pole põhjust teha vahet; kolmekuune laps 

kolmekuuline kursus vahel);sajakilone (sada kilo raske), 
kiinineRmTnmlne« kolmetonnine (näit. kolmetonnine auto), icBha— 

teentrjne; ühemeetrine. kümnesentimeetrine. viiekilomeet
rine; kaheliitrine, viieliitrine; kolmetolline (nael), kahe-
puudane (pomm), viieleisikane (kott), ne 1.1 akiiünrane (riide
tükk), kiimne sü Ilane ~ jne. 

Nagu eelmistest rühmadest näha, on täiendsõnaks arvsõna 
puhul põhiarvu omastav. Vähesel määral võib aga ka järgarv 
olla täiendsõnaks, olgu siis täielikul või lühenenud kujul, 
näit. esmakordne (esimest korda toimuv), esmajärguline« 
teis kordne e. teistkordne, teissugune e. teistsugune, tei
sekujuline (teise kujuga), teiselaadiline. teisevälteline. 
kolmandavälteline. neljandajärguline jne. Siia võiks kuulu
da ka esialgne. 

Nimetavalise täLiendsõnaga sõnadest võib nimetada veel 
sõnu ükskõikne (vrd. ükskõik, ükspuha) ja üksluine. 

Lõpuks võib juhtida tähelepanu ka murdarvudele pool ja 

veeraM, mis samuti võivad esineda täiendsõnadena liitoma

dussõnades. Seejuures sõna veerand esineb alati nimetavali
se täiendsõnana, näiteks veerandkllone. veerandliitrine jne. 
(vrd. Vflhftiri 1 nnft jt.). Sõna pool esineb alalises tähendu

ses samuti kui teised arvud omastavaJLise täiendsõnana, näit. 
•poolftki 1 one. pooleliitrine« pooleaastane. poolepäevane jne. 
Kui aga sõna pool ei esine arvsõnalises, vaid määrsõnalises 
tähenduses, siis liitub ta omadussõnaga nimetavaliselt,näit. 
poolvedel (pooleldi vedel), pooltoores, poolpaljas, poolpi
me. poolküps, poolkurt jne. 
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ASESÕNALISE TilENDSCNAGA LIIT OMADUSSÕNAD. 

Asesõnalise täiendsõnaga liitomadussõnades liitub ase
sõna üldiselt omastavaliselt, välja arvatud juhud, kus sel
line liitomadussõna on tuletatud vastavast nimisõnast, ül
diselt esineb asesõnalise täiendsõnaga liitomadussõnu suhte
liselt vähe. Olgu neid alamal jälgitud vastavalt asesõnade 

liikidele. 
Isikulise asesõnaiga liitomadussõnu esineb üksikjuhtu

del, näit. minusuKxme« sinusugune, temataoline, meieaegne 
jne. Enesekohased asesõnad esinevad sellistes liitomadussõ
nades, nagu enesekindel (kes on kindel enesele, vrd. külma-
irindfil jt.), enesekriitiline, enesekohane; iseteadlik (kes 
ise teab), iseseisvusetu, isevalitsuslik. Liitsõnades, na
gu isesugune Geirisugune)« isemeelne« isenimeline. iseäralik 
ja iseäraline« esineb ise sõna eri tähenduses. Omastav ase-
'sõna esineb liitsõnades, nagu omapärane, omaloominguline« 
omavoliline, omaaegne« omapoolne, omavaheline jt. 

Kahesugune täiendsõna esineb näitavate pronoomenite pu
hul. Nimetavaline täiendsõna esineb sõnades, nagu seekordne, 
tookordne. mis otseselt toetuvad sõnadele seekord, tookord. 
Haudel juhtudel esineb aga näitav asesõna omastavas, näit. 
selleaegne, tolleaegne, sellekohane, sellelaadiline, selle
nimeline . 

Kõige sagedamini esinevad täiendsõnadena liitomadussõ
nades umbmäärased asesõnad, näit. iga-aastane (igal aastal 
toimuv), igapäevane. igahommikune, igasuvene, igakordne, iga
külgne , samaealine (sama eaga, vanusega), sainahinnaline, sa
masuunaline , samatüübiline, samapikkune, samaaegne, samalaad
ne, samaväärne; ühekaugune (=samakaugune), ühepikkune, ühe

vanune, ühepaksune. kõigekülgne, paljusõnaline, paljulapseli

ne , paljurahvuseline, paljukordne; mitmeaastane, mitmeastme
line , mitmeharuline, mitmejärguline, mitmepalgeline, mitme
värviline , mitmekordne; mõnenädalane, mõnerealine, mõlema
poolne jne. Erandlikult on tarvitusel nimetavaline täiendsõ
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na öõnas lc51kvSim«H (see, kes kõike võib). Nagu eelmistes 
rühmades on asesõnalisegi täiendsõna puhul, välja aj?vatud 
kõikvõimas, põhisõnaks line- või ne-liiteline tuletuslik 
omadussõna. 

MXÄR- JA ABISONALISE TllENDSOTAGA LIITOlÄADÜSSÕNAr . 

Määrsõnalise täiendsõnaga liitomadussõnad võivad mär
kida aega, kohta, viisi ja muid suhteid, samuti võivad esi
neda ka ühendverbidest tuletatud liitomadussõnad, millede 
täiendsõnaks on kõrvalsõnaline määreõna. 

Külladtki rohkesti esineb aega märkiva täiendsõnaga 
liitomadussõnu, näit. tänahommikune (täna hommikul toimunu), 
eile õhtune, tänaõhtune, taLnaöösine, hommehommi kune, tänapäe
vane, tänavuaastane, senikuulmatu, senitundmatu, veelkordne, 
varahommikune, varakevadine, varaküps« ennekuulmatu, kaua
aegne , enneolematu^ ennenägematu, edasilükkamatu, edaspidi
ne . 

Kohta märkiva täiendsõnaga liitomadussõnu esineb tundu
valt vähem, näit. eespoolne, tagapoolne, allpoolne. püstlood-
ne, ligilähedane, ristsuunaline» 

Viisi märkivate määrsõnaliste täiendsõnade kohta võib 
tuua näiteks liitomadussõnu, nagu 1 okkis.juukseline, püstl-
päine« tasavägine, tasakaalukas, tasakaalutu, põikpäine, vä
hehaavaline . ligikaudne, otsekohene. 

Küllaltki rohkesti esineb kõrvalsõnalise määrsõnaga 
ühendverbidest tuletatud adjektiive, näit. ettevaatlik, et
tevaatamatu, ettevõtlik, ettenägelik, tähelepanelik, tähele
panematu, läbipaistmatu, lühinägelik, vastuvõtlik, vastuvõt— 
matu, möödapääsmatu, .järeleandlik, järeleandmatu, järelemõt
lematu, äraandlik, kokkuhoidlik, kokkuvõtlik jne. Nagu sel
gub, on need liitsõnad kas lik- või ^-liite varal tuletatud. 

Rida määrsõnalise täiendsõnaga liitomadussõnu on tule
tatud ka vastavatest nimisõnadest, nagu eeskujulik (vrd.ees-
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kujju), päriaor.ittsllk (vrd. pärisor.ius)« täsakaalukas, kokku
leppeline « koosseisuline« 

KaassSnalise täiendsõnaga liitomadussõnad on kujunenud 
tavaliselt kaes- ja nimisõna ühendist, ja nimelt prepositsi-
oonilistest ühenditest, näit. vastumeelne (vastu meelt olev), 
üleplaaniline (üle plaani olev), üleriigiline, ülekaalukas. 
ülearune, üleliiduline. ilmsüütu (ilma süüta), ilmaaegne. 
ümberkaudne, enneaegne, ennelõunane. ennemuistne, kesknäda-
lane, keskpäevane, pärastlõunane. pealelõunane, pikitriibu
line, läbiaastane. 

Eesliitelise ehk prefiksilise täiendsõnaga liitomadus
sõnadele on tunnuslik, et prefiks samuti kui sufiks annab 
omadussõnale erineva, sageli diametraalselt vastupidise si
su, näit. ebaharilik (s. o, mitteharilik, vrd. harilik). eba
loomulik. ebakindel, ebaselge (vrd. selgusetud, ebamäärane, 
ebamoraalne, ebatavaline, ebaühtlane; umbisikuline (vrd. isi
kuline ). umbkeelne, umbmäärane, umbusklik; alaväärtuslik 
(vrd. väärtuslik). alakaaluline ( alla oma nonnafilset kaalu 
olev), alamõõduline. alaealine (alla oma iga olev), alalõpma-
tu. alateadlik. Mõnevõrra Itthedased on eelmititele ka sõnad, 
nagu kaastundlik. mitteametlik. mittekohuBtuelik. mittetäie
lik , mitteküllaldane .1t. 

PARALLEEIfiüST JA ASTENDÜST VÄLJENDA VAIST 
LIITOMADUSSQNADEST. 

Kordkorralise pideva tegevuse märkimiseks tarvitatakse 
liitomadussõnu, milles täiendsõnaks on nimisõna nimetav ja 
põhisõnaks samast nimisõnast -j-ine abil tuletatud omadussõna. 
Seegi liitsõnade liik on kujunenud vastavast sõnaühendist, 
näit. tähttäheline (s. o. täht-tähelt jälgiv, tähte tähe jä
rel silmas pidav, täpne), sõnasõnaline, ridarealine, järk
järguline , kordkorraline, päevpäevaline, saTnm.ctainTnulinp , 

Eelmisest erinevad onomatopoeetilist laadi paralleel-
sõnadest tuletatud omadussõnad, näit. kribukrabuline (vrd. 
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kribu-krabu), yinVavnnVai Ine (vrd. ylnJca-vonka). sllravilra-

llne. siiruviiruline jt. 
Siia omadussSnade rühma kuuluvad ka zm. reduplikatiiv-

sõnad, millede tunnuseks on, et vastava omaduse rõhutamiseks 
korratakse põhisõna algushäälikuid, näit. uhiuus *väga uus', 
võhivõõras. võnnuvõõras jmm. 

Teiselt poolt kasutatakse põhisõnas antud omaduse alla
kriipsutamiseks teatavaid nimetavas käändes olevaid nimisõ
nu, mis annavad sõnale eriti intensiivse omaduse varjundi, 

näit • 
tuliuus (väga uus), tulisoolane, tulivihane. tullvedel; 

purukuiv (väga kuiv), pururumal« puruhaige, puru.iuhm. puru-
kodanlik, purulaisk, puruloll. purusant. purutagur11k, puru
vaene ; püupal.las (väga vaene); verivärske (väga värske), veri
vaene; marurahvuslane (šovinlst), maruvihane; imesuur (väga 
suur), imekena, imetore, samuti ka püstihull, püstivalelik jm. 

Eelmistega seoses võiks mainida ka sellist sõna nagu 
pisitilluke, kus väiksuse näitamiseks on liitunud kaks eri-
tüvellst sõna pisike ja tilluke. 

Paiguti esineb ka vastupidist nähtust, kus endise liit
sõna asemel tänapäeval tarvitatakse ainult sõna tähendust 
kandvat põhisõna, näiteks tarvitame üleüldine asemel üldine 
ja hädaohtlik asemel ohtlik. 

Tehes kokkuvõtet liitomadussõnadest võib märkida, et 
täiendsõna liitomadussõnades on üldiselt omastavas käändes. 
Erandiks on a) sõnad, milledes nimetavaline täiendsõna mär- . 
gib võrdlust (tüüp: lumivalge). 2) liitnimisõnadest tuleta
tud liitomadussõnad (tüüp: poissmehelik. kuritegelik, kolm
nurkne . 5) kaht omadust või omaduse varjundit märkivad liit
omadussõnad (tüüp: magushapu) ja 4) omaduse intensiivsust 
märkivais sõnades (tüüp; tuliuus). 

Nagu näidetest on selgunud, on enamik liitomadussõnu 
ne-. line-, 11k- või tu-liiteilsed. 

Mis puutub liitomadussõnade kujunemisse, siis enamik 
neist on kujunenud vastavaist sõnaühendeist, kusjuures liit
sõna kujundavaks elemendiks on olnud paljudel juhtudel põhi— 
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sSna muutxunine Une- või ne-liiteliseks omadus sõnaks, mil
lega eelnev sõna tihedalt liitub (halli habemega - halliha-
bemeline» kolm korda esinev - kolmekordne). 

Tähenduselt on nii mõneski liitsõnade rühmas omadus- ja 
nimisõnade vahe niivõrd tuhmunud, et sama sõna võib esineda 
nii omadus— kui nimisõna tähenduses, näit. võib ütelda; akna
alune ruum on vaba ja aknaalune on vaba õ^^e. Muidugi on ka 
rida niisuguseid liitsõnu, millede põhisõna on küll omadus
sõna, aga mis liitsõnana on nimisõnad, näit. tinavalge (vär
vi nimetus)J munavalge, munakollane (=rebu), ninatark, küüne-
must, koolinoor, kontvõõras, koiduvalge jt. 

III. LIITPÖÖRDSÕNAD. 

Kõneldes liitpöördsõnast tuleb kõigepealt märkida liit
verbe nende otseses tähenduses, s. o. verbe, mis kõikides 
vormides esinevad liitsõnadena, näit. abielluma, abielluda, 
abiellun, abiellusin, abiellunud ;jne., ja teiselu poolt ük
sikutes verbivonnides esinevaid liitsõnu, mis on kas pärit 
ühendverbidest või on kujunenud liitsõnaks spetsiaalses oma
dussõna tähenduses, näit. tähelepandav (ühendverbist tähele 
panema), silmapaistev (verbist paistma, omadussõna tähendu

ses) jne. 
Liitpöördsõnad oma kujunemiselt võivad olla mitmesugu

sed. Siin võib esile tõsta järgmisi rühmi: 

1) liitnimisõnadest tuletatud liitpöördsõnad, näit. ilu-
tulestama (vrd. ilutuli), hädaohustama, häbimärgistama, heH-
lljidistama, heli plaadi st ama, eesõigustama, auhindama, auta
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sustama. parlsor.lastaxna. päevapiIdlstamat tasakaalustama» 
tulumaksustama, pealklr.jast ama; plIierkaarltama« uperpal— 
litama, tlrltammltama» sant laage rd«T"a; pe reme he t s ema« oma— 
volitsema; tasakaalust tuna jt. Tingimusi võiksid eelmistega 
liituda ka verbid esietenduma (vrd, fisi fttftndu.q'). iseseisvu— 
Qäf kuritarvitama. nüri sünni tama » 

2) liitomadussõnadest tuletatud liitpöördsõnad, näit. 
ajakohastama (vrd. ajakohane), reeglipärastama» reeglipäras— 
tuma, mi tmeke si st ama, naeravääristama« alavääri st ajna, armu
kade st ama, salapäratsema. teravmeelitsema, omapäratsema, mit-
mekordistama, mitmekordistuma« Vnimnekordistama, Mimnekordis— 
tuma, sa.i akordi st ama, iseäratsema (iseäralik olema) jt. Nii 
nimi- kui omadussõnast võivad tuletuda sõnad nagu uudishimut
sema (uudishimulik olema, uudishimu tundma), võidurõõmutsemat 

3) verbid koos määrsõnadega või eesliidetega, näit. 
eelsoo.iendama (vrd. soo.jendama), eelidandama, taaselustama. 
taase lust uma. taasrelvastama, taasre Ivast uma; alfl>Tindama. 
fthflõnnPRtiiTna jt. Eelmistega liitub ka heakorrastama (vrd, 
korrastama. 

Mõni sõna võib olla nii liit- kui ühendverb, näit. üle-
hinf^ama (kõrgemalt hindama, näit. me ülehindasime teda) ja 
üle hindama (uuesti hindama, näit. me hindasime kaubad üle). 

Pöördsõna liitsõnalistest üksikvormidest tuleb kõige
pealt märkida kesksõnu, mida keeles sageli tarvitatakse oma
dussõnalises tähenduses. Sellised kesksõnavormid võivad ühelt 
poolt olla ühendverbide vormid, teiselt poolt aga ka verbi
vormid koos vastavate käänd-, pöörd- või abisõnaliste vormi

dega. 

1. Isikulise tegumoe oleviku kesksõna omadussõnalises 
tähenduses esineb näiteks sõnades, nagu 

a) läbipaistev (vrd. läbi paistma), läbitungiv, läbi
lõikav, lahtikäiv, labTniminev, väi j apal st e v, väljakutsuv, 
sisse.i"^atav, kinnikäiv, pealetükkiv (vrd. ka käänete nime
tusi nimi— või omadussõna tähenduses; sisseütlev, seesütlev, 

ilmsõitlev jt.); 
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"b) laialivalguv (vrd, laiali valgiuna'). eemaletõukav» 
esilekiiündiv, lllalemlnev. kdrvalolev, eelolev jt., samuti 
paljuütlev, paljutõotav; tarvismiiiev. va.jaolev; > 

c) vll.lakandev (vrd, osastavas esinevat sihitist: kan
nab vil.ia) 1 kur.1 akuulutav, tooniandev, tuldvSttev, teedra
jav» südantlõhestav, silmatorkav, silmapaistev, soo.iapidav, 
põhjapanev, pöörettekitav, hirmuäratav, isuäratav, lootust

äratav, nõuandev, silmipimestav; ennastsalgav, kõiketeadev, 
kõikehaarav jne.; kõrgemaiselsev (vrd, kohakäändes esinevat 
määrust: selsah kõrgemal), käesolev, ühtekuuluv, jalustrabav, 
heakskiitev (vrd. määrust: kiidab heaks)i 

d) liikumapanev (vrd. ma-infinitilvis olevat teomäärust; 
paneb liikuma), lüpsmatulev, imestamapanev; olemasolev (vrd. 

on olemas), käimasolev; 
e) Iseliikuv (liigub ise), iseseisev, alnuvastutav; mit

tevastav, mitterahuldav, ebasobiv jt, 

2, Umbisikulise tegumoe oleviku kesksõna esineb liitsõ
nalises vormis tufiduvalt harvemini. Ka see võib olla moodus
tatud nii ühendverbi vormidest kui kesksõna ja määr- või ni
misõna ühendist, näit, 

läbiviidav (vrd. läbi viima), läbikäidav, kättesaadav, 
läbinähtav, lahtivõetav, laht11õmmatav, ülalpeetav, tähele
pandav, arusaadav, hukkamõlstetav; siilinanähtav (vrd. silma
ga nähtav), käegakatsutav, tulekardetav (kardetav tule suh
tes), samuti koos sõnaga mitte, näit, mittesöödav, 

5. nud-kesksõnaline vorm igast ühendverbist võib olla 
tarvitusel omadussõna tälhenduses, sellepärast pole põhjust 
tema kohta tuua rohkesti näiteid selliste vormide, nagu ma
hakukkunud õun, ärakadunud raamat, väljaõppinud tööline jt. 
kohta. 

Olgu siin toodud näiteid liitkesksõnade kohta, 
a) kus verbi laiendina esineb kas vastav nimi- või määr

sõna, näit, aukuvajunud (silmad), lohkuvajunud (põsed), põh
jaläinud (laev), keerduläinud (lõng), küüruvajunud (vanake), 
viltuvajunud (post), kaotsiläinud (kiri) jt., 
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b) kus verbi liitkešksõna täiendsõnaks olev sõna mää
rab lähemalt omaduse astet, näit-, puruväsinud (vrd. omadus— 

jt.), poolsurnud, surmväsinud (väsinud kui 
sum, vrd, vastavaid omadussõnu h^iK^yiaiTma jt.)» 

A-. tud—kesksõna esineb samuti omadussõnalises tähendu
ses liitsõnades, mis on ühelt poolt ühendverbide vastavaks 
vormiks ja teiselt poolt kujundatud verbi ja mõne muu sõna
liigi abil, näit. 

^ a) läbimõeIdud (töö), möödailastud (juhus), tnahw-pflin-tetni 
(puu), väljakuulutatud (seadus), lahtilõigatud (leib), iShiri-
rebitud (püksid), kättenäidatud (töö)j 

b) eelmainitud (tekst), ülalesitatud (andmed), segiae
tud (vihikud), omatehtud (riiul); täisldilutud (ruum), val
misehitatud (laev); päheõpitud (luuletus), vangivõetud (sõ
dur) jne. 

^IV. LIITMllRSÕNAD. 

Liitmäärsõnad on ssunuti kui teised liitsõnad oma enami
kus kujunenud vastavaist sõnaühenditest, kusjuures nad on 
võinud kujuneda kas käänd— ja kaassõna ühendist (rlndupidi, 
mitmekaupa, ükshaaval), instruktiivsetest väljenditest (um
misjalu), käändsõnalistest väljenditest (õnnekombel, vastu— 
oksa) jne. Sisult võivad liitsõnalised määrsõnad märkida nii 
kui adverbid üldse kas viisi, aega, kohta, määra, rõhutamist, 

põhjust vm. 
Alamal on liitmäärsõnu vaadeldud vastavalt adverbide ül

distele rühmadele. 

1. Viisi märkivad liitmäärsõnad võivad olla kujundatud 
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mitmeti. Siin võib tõsta esile kõigepealt vastavaid käSnd-
ja kaassõna ühendeid. Tavalisemateks liitsõna moodustavateks 
kaassõnadeks on seejuures jäirgmised: 

haaval, näit. lehthaaval. ükshaa^^, terahaaval. piisk
haaval. tilkhaaval, tükkhaaval. ka vähehaaval; 

kaupa, näit. tükikaupa, salgakaupa. parvekaupa. hookau~ 
pa« hulgakaupa, mitmekaupa. paarikaupa, ühekaupa, kolmekaupa. 
Viimtiolraiipa i 

viisi, näit. paariviisi, tükiviisi, liitriviisi, hulga

viisi, tünniviisi; 
moodi, näit. ühtemoodi, teistmoodi, nõndamoodi. omamoo

di. hiiglamoodi. mehemoodi; 
mööda, näit. .jõudumööda, kordamööda, .järgemööda, aega-

wtöõda. ^ikkamöö^, meeltmööda, mokkamööda; 
pidi, näit. tuttipidi. kättpidi. sarvipidi, hõlmapidl« 

otsapidi, .jalgapidi. .juukseidpidi. sedapidi. mitutpidi, mõ
lematpidi . mõndapidi. kahtepidi, õigetpidi. teistpidi, samu
ti vastupidi. päripidi, tagurpidi , pahupidi e. paheroidl. 

pareaapidl jne. 
Kaassõnade varal on moodustatud ka rida teisi teoviisi 

märkivaid liitmäärsõnu, näit. .jaopärast, meelepärast, häda
pärast. moepärast. käepärast; altkulmu, altkäe; sel.jataga e. 
tagasel.ja (s. o. asjaosalise puudumisel, näit. kohtus), sel
jatagant 'salaja*, käsikaudu, omaette. omavahel, käekõrval; 
vestiväel. kuueväel; vaatukBrva. vaatuokaa; punktipealt Jt. 

Määrsõna tihti asemel võivad esineda sünonüümsed liit
määrsõnad tihtipeale, tihtilugu, pahatihti. 

Instruktiivsetest adverbidest võib mainida selliseid, 
nagu avasui 'avatud suuga', pur.juspäi. püsti.j alu, norguspäi, 
tfastipäi. risti.jalu. UTTitnisjalu, avasüli, pisarsilmi. Samuti 
tuleb instruktiivsete adverbidena tarvitada ja liitsõnadena 
kirjutada ka sellised' omadussõna ja nimisõna instruktiivsed 
vormid, nagu paljajalu, paljakäsi, paljapäi, pikisilmi, kin-
iü.silmi, suurisilmi jt., kuigi on kaldutud eriti sõnaga pal-
•ias vastavaid instruktiivseid adverbe mitte liitsõnadeks pi
dama. Arvsõnalise täiendsõnaga on adverbid üksisilmi, üksi-
sõnu, üksipulgi. 
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Määraõnalistest liidetest on teoviisi märkivais liit
määrsõnades kõige rohkem tarvitusel -It« näit. ennastsalga-
SaUtt puhtsüdamlikult. silmanähtavalt. õigeaegselt, ümber
pöördult « sa.iakordselt. seltsimehelikult, pealiskaudselt« 
kuid esinevad ka teised liited, näit. ihualasti. ülihäatl. 
poolvägisi, niisamuti, poolpooliti. läbisegpmi, poolistu-
öj., käsipõsakil. nel.iakäpukil. tasahil.lukesi jt. 

Mitmesugustest käändevormidest on kujunenud rida liit
määrsõnu, nait. pealekauba, õnnekombel, eksikombel, eravii
sil» omapead, käsikäes, ühtejärge, ühtepuhku, ühtäk^, hxillu-
pööra. ääretasa, alatasa, pisitasa (e. tasapisi). poolmuidu. 
jumalamuidu. poolviltu, poollahti. salamahti« samuti muistse
te possessiivsufiksitega sõnu, nagu isekeskis, isepäinis. 

Liitmäärsõnad võivad olla kujunenud ka verbi infinitii
vide voimidest, näit. alalõpmata, pooltahtmata. poolkogematat 
pooljoostes, möödaminnes *muuseas*, pealtnäha. 

Aega märkivad liitmäärsõnad on samuti tekkinud sõnaühen-
deist, olgu selline sõnaühend kujvinenud käändsõnast ja kaas
sõnast, kahest määrsõnast, asesõnast ja nimisõnast või mõne
de muude sõnade ühendist. Nad võivad esineda mitmesuguste 
käänete vormides, näiteks nimetavas; seekord, tookord, üks
kord. teinekord, mõnikord, üksvahe; osastavas: sedamaid, ot
seteed. sedakorda, sedapuhku, ennekõike, eestkätt e. eeskätt. 
esiotsa, sedaaegu, enneaegu, ühtaegu, esiaegu, hiljaaegu; si
sekohakäänetee; pärastpoole. esijoones e. esmajoones; välis
kohakäänetes; siitpeale, sealtpeale, tagantjärele, seejärel, 
vahepeal, vahetevahel, jalapealt, minutipealt, päevapealt, 
pikapeale, ropsupealt, paugupealt; rajavas: siiamaani, seni
ajani. instruktiivadverbina: otsekohe jne. Seoses kaassõnaga 
saadik esinevad määrsõnad: sestsaadik, siitsaadik, sealtsaa-
dik. Põhisõnaks on määrsõna sõnades, nagu üleeile, ülehomme, 
tunaeile, tunahomme, tunamullu, senikaua, alatihti, enneva
nasti . ennemuisj^, põhisõnaks asesõna sõnas nüüdsama jne. 

Kohta märkivad liitmäärsõnad on peaaegu kõik kujunenud 
vastavate kaassõnade varal, kusjuures rida selliseid adverbe 
esineb kolmes' kohakäände vormis, näit. ulualX (varjus, kaits-
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tud vihma eest), ulualla. ulualt: alltuvile. allatuule. alt-
tuule; allamäge. allatmilt. allavett (minema); pealvee (ole
ma); pealtüule (asuma), pealttuule, ülesmäge, ülespoole; pä
rivett . päripäeva; vastuvoolu, vastumäge, vastupäeva, vastu
tuult . vastuvett; ümberkaudu, ümberringi. ümbertringi; siit
kaudu^ sealtkaudu, sedakaudu, kustkaudu; sealsamas, sealtsa
mast. siinsamas, siitsamast, siiasamasse; siinkohal. siinmail; 
sinnamaale« sinnamaani. kuspool jt. Samuti kuuluvavad siia 
niisugused adverbid, nagu kohapeale. kohapeal« kohapealt jmm. 
Hagu tähele võib panna, on seesugused kohta märkivad liilanäär-
sõnad sagedasti alles kujunemas määrsõnadeks, sest sisuline 
erinevus nimi- ja kaassõna vahel ühelt poolt ja määrsõna va
hel teiselt poolt pole mitte küllalt terav (vrd. sõudis vas
tu voolu ja vastuvoolu, läks siit samast ja siitsamast jne. 
Et see vahe küllalt terav ei ole, sellepärast esineb paiguti 
tendentsi tarvitada uluedl kõrval ka vorme reheall. kohapeal 
kõrval ka peakohal (näit. peakohal tiirlesid lennukid), kui
gi viimaseid vorme ei pea meie õigekeelsus õigeks. 

Määra ja rõhutamist märkivad liitmäärsõnad tõstavad esi
le mingi omadust või hulka määrava sõna kvantitatiivse külje, 
nagu see üldisese omane siia rühma kuuluvaile määrsõnadele, 
näit. iseäranis (tubli), üliväga (kena), samavõrd (tugev), 
mõnevõrra (parem), ülearu (paks), üleliia (elav), peaaegu 
(haige). Samuti märgivad määra ka sõnad sugüpärast *vähe*, 
üleüldse. ühtekokku, ühepalju, ligikaudu, vähevõitu, ainuüksi. 
otsakorral Jt. 

Põhjust märkivateks liitmäärsõnadeks võib pidada selli
seid, nagu ilmaaegu, minupärast. minugipärast. minupoolest. 
minugipoolest. samuti jumalapärast jm, 

Fraseoloogili steks määrsõnadeks võib pidada selliseid 
vastavasse fraseoloogilisse väljendisse kuuluvaid sõnaühen
deid, mis esinevad omaette tervikuna ülekantud tähenduses, 
näit. vaeseomaks (peksma), suusoojaks (ütlema), s. o. moepä
rast (utlema], lõpukorral (olema), vaenujalal (olema), päeva
valgele (tooma), väevõimuga (võtma), üleaisa (lööma), üleja
la (jooksma), üleõla (vaatama) jt. 
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Omaette küsimuseks on, kuhu paigutada sellised omadus
sõna tähenduses esinevad liitsSnalised väljendid, mis oma
dussõnadest erinevad selle poolest, et pohisongücs siin ei 
ole omadussõna, vaid vastavast käändsõna osastavast kuju
nenud määrsõna. Nimetame neid käesolevas omadussõnalisteks 
adverbideks» Tüüpiline on seejuures, et sellised omadussõna
lised adverbid saavad esineda ainult liitsõnaliselt. 

Selliste omadussõnaliste adverbide põhisõnadeks on sõ
nad nagu võitu, karva, ohtu, väärt. verd, värki, laadi, moo
di. näit.: 

õrnavõitu. väiksevõitu, toorevõitu, nõrgavõitu, tuhmi-
võitu, rumalavõitu, ihnevõitu; 

liivakarva, taevakarva, lihakarva, tuhakarva, hõbeda
karva. vahakarva, roostekarva, kullakarva. mullakarva; 

kiiduväärt. laiduväärt, hindami sväärt; 
lapseohtu, poisikeseohtu, plikaohtu, nooreohtu; 
segaverd, puhastverd loom, mustaverd, valF:etverd; 
iselaadi inimene, teistlaadi; 
isevärki mees; 
iaemoodi käitumine, vanamoodi iniisene. 

Paljudel jxihtudel saab nende adverbide asemel kasutada 
vastavaid omadussõnu, näit. liivakarvaline. kiiduväärne, se
gavereline. iselaadne, vanamoeline, kuid võitu, ohtu ja 
värki puhul seda ei saa teha. 

Lõpuks olgu märgitud, et mitte alati ei ole määrsõnal 
ainult üks tähendus, vaid sõltuvalt kontekstist võib üks ja 
sama määrsõna kord märkida aega, teinekord kohta (näit. siit
saadik, seljataha), või kord märkida aega, teinekord viisi 
(näit. alatasa, ropsupealt). Sanuti on võicalik sania liitsõna 
tarvitamine kord määrsõna, teinekord kaassõnana (näit. ta 

oli kuskil seal-nool ja s^ealpool jõge). 
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V .  L I I T A B I S Õ N A D .  

LlltkaassSnu esineb võrdlemisi piiratult. See on sele
tatav sellega, et enamik keeles olevaid kaässõna on liitsõ
nu moodustanud koos vastava käändsõnaga ja sel korral muutu
nud juba määrsõnadeks (näit, vastu voolu ja vastuvoolu)« Ai
nult sel korral, kui vastav liitsõna võib kuuluda käändsõna 
juurde ja esineda kaassõna tähenduses, saame kõnelda liit-
kaassõnadest, näit. sealtpoolt (veskit), üheskoos (sõbraga) 
(vrd, koos sõbraga ja ühes sõbraga). Enamik selliseid lilt-
kaassõnu on moodustatud'koos kaassõnaga poole, pool, poolt. 
näit. allpool (kriitikat), allapoole, altpoolt. väljaspool 
(piire), väljapoole, väljastpoolt, siinpool (jõge), siiapoole, 
siitpoolt, sealpool (järve), sinnapoole, sealtpoolt, ülal
pool (pilvi), ülapoole, ülaltpoolt (seina), sissepoole» seest
poolt. pealpool (paisu) jne. Samuti on liitkaassõnad ka (rüh
ma) eesotsas, etteotsa, eestotsast» Tähelepandav on, et kõik 
liitkaassõnad, kui nad ei kuulu nimisõna või nimisõna tähen
duses tarvitatava käändsõna juurde, on tarvitusel ühtlasi 
liitmäärsõnadena (vrd. ta liikus sealpool sagedasti ja ta oli 
sealpool jõge). 

Ka liitsidesõnu esineb võrdlemisi vähe. Märkida võib 
näit, põhjust märkivaist sidesõnadest sõnu mistõttu, mispä
rast . millegipärast. misläbi, seepärast e. sellepärast. see-
läblT seetõttu, otstarvet märklvalst sõnu misjaoks, mistar
vis. mööndust märklvalst sellegipärast, kinnitust märklvalst 
Igatahes, võrdlust märklvalst kxilvõrd. niivõrd, sedavõrd, sel
levõrra e. seevõrra, otsekui, muudkui. justkui, niisama, aega 
märklvalst niikaua, niikauaks, niipea, järeldust märklvalst 
niisiis jne. 
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POOItfUHMUUUD LIITSÕNA JA PARALTSEISÖHAJ). 

Tavaliselt on. liltsSna iga koostisosa keeles esinemas 
ka omaette iseseisva s3nana. Selliste nn, täisliitsõnade 
kSrval eksisteerib aga ka selliseid liitsõnu, milledes 

või teine osa tänapäeva kirjakeeles iseseisva sõnana puudub. 
Selliseid liitsõnu, milles üks liitosis tänapäeva kirjakee» 
les puudub, võib tingimusi nimetada poni-hnbmnruKi liitsõna
deks. Sellised liitsõnad võivad olla tekkinud väga mitmeti# 
Nad võivad pärineda mineviku keelest, kus liitsõna kummalgi 
osal oli oma iseseisev tähendus, näiteks sõnas laupäev esi

neb tänapäeva keele seisukohalt eesti keeles tundmatu sõna 

lau, mis varemalt kindlasti mingi sisuga oli. On arvatud, 
et sõna lau-« millele vastab soome launn- Clauantai = lau
päev) ja vadja lauka- (lankopäivä). on muistne germaanix>ool-
ne laen ja tähendas pesemist, seega oli laupäev õieti pese— 
mispäev, vÕi nagu me tänapäeval ütleme - saunapäev. Tei
selt poolt võib mõni kirjakeeles tuttavaks saanud liitsõna 
olla pärit mu:?dest, kusjuuares liitsõna mõni osa vÕib olla 
enamikule kirjakeele tarvitajaist vÕÕras. Näiteks sÕna tuli-
händ kõrval tunneme sõna pisuhänd, mille esimene osis pisu 
on kirja3ceelele üldiselt võõras. Mõningal määral tuntakse 
seda ainult väljendis pisusoolane 'üliväga soolane, tuli
soolane', Kuid setu murrakust on juba Wiedemann märkinud, et 
piso tähendab tulesädet, seega vastab pisuhänd sisult täies
ti tulibännai.e. olles selle paralleelnimetuseks. Osalt on 
sellised poolliitsõnad tekkinud ka sel teel, et sõna on 
teisest keelest laenatud ja selgituseks sellele juurde li
satud, millega vatstava sÕna puhul tegemist on. Näiteks kir
jakeelse IH rsipuu kõrval on tuntud ka lõunaeestiline sona 
visnapuu, kusjuures esiosa visna ei ole tuntud, küll aga on 
tuntud kir^. Tegelikult aga on see venepoolne laen ja tä
hendab ssLinuti kirssi. Selliseid laenatud sõnaosadega sonu 
on meil terve rida, näit. pukspuu (puks üksikuna ei esine), 
seemisnahk (seemis üksiksõnana puudub)j kreissaag 'ketasssag*, 
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vukssaag, pootshaalc. leierkast, paxiapaber. tlnlcpilrlttts. 
trukknõöp. torteltttvl. yltaelpael jt. Nii aSulgi kord kan
navad sellised pooltuhmunud liitsõnad pe;]oratllv8et Iseloo
mu, näiteks sfini kael *pdllq>ea*. Vahe pooltohmunud llltsSna-
de ja tälsllltsSnade vahel ei ole alati terav, sSltudes sa
gedasti sellest, kulvdird on tuntud üks v81 teine llltsSna 
osiseks olev sSna, näiteks sSnad nagu masa.jalgne v91 kl 11a-
voor vSlvad tunduda pooltuhnunud llltsSnadena neile, kes ei 
tunne sOnu Basa.1as ' auidala kasvuga, madal* ja kild (kaaq>, 

seltskond'. 
Biamlkul juhtudel on keeles üksiksõnana tundmatuks 

osaks tfilendsõna, näiteks juhtudel, nagu kadalipp, kaba-
hlia. kuslapuu, paakspuu, vaarmarl. libahunt, kibuvits jt., 
kuld esineb ka sõnu, kus põhisõna üksiksõnana ei ole tarvi
tusel. Hältena viimastest võib tuua sõnu nagu paharet 'kuri
vaim' (rett üksiksõnana pole tarvitusel), lunkarlts 'ogallk* 
jt. Väga sagedasti on liitsõna põhisõna küll tüve tõttu aru
saadav, kuid esineb liitsõnas sellisel kujul, missugusel ta 
üksiksõnana ei esine, näit. kangekaelne, kangekaelsus (kael-
ne. kaelsus üksiksõnadena ei esine), kodakondsus, kodakond-
ne (kond tänapäeval ei esine enam üksiksõnana, vaid on tun
tud ainult liitena), iseärasus, iseäralikkus, sõogipoolis. 
koerakooT^i'peninukk, koera koonuga olend', mitmesugune. 
suursugune jne. On isegi huvitav märkida, et sõnad -pärane 
ja -pärasus. mis väga rohkesti keeles esinevad, on iseseis
va sõnana kadunud ja on muutumas liiteks, näit. sõnades na
gu suurepärane, korrapärane, korrapärasus. reeglipärane. 
reeglipärasus. võõrapärane, võõrapärasus jne. 

Teiselt poolt on ka rida täiendsõnu, mis ei esine ise
seisvalt, vaild on tarvitusel ainult liitsõnades. Siia kuu
luvad kõigepealt eespool prefiksillste abisõnadena märgitud 
sõnakesed, nagu eba- (ebaõige, ebausk). ala- (alaealine.ala
osa). üll- (üliõpilane, ülisuur), aga samuti ka üla- (ülake
ha) ja kaas- (kaaskodanik). On arusaadav, et iseseisvate sõ
nadena ei saa kasutada ka sõnade lühendeid, mis võivad esi
neda ainult liitsõnades, näit. võõr- (võõrkeel), puht- (pühb-
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•fceaduslilc)« "boor— Ctooraine). k3gg— (.kdrgrõ^), kaug— (kaixK— 
aäfiemiae). slrg (sirgjoon), üld- (üldpilt'), esi-feslkttlg). 
tagtt- (taKttots). kesk- (keskkool), äkk- (äTckrönnak) jt. 

Mõnikord on täiendsõna liitosiine põhisõnaga toinonod 
eri sufiksite kaudu, näit. deminutiivsufiksi -ut varal (tä^ 
•^J^ss kõrval ka t&kutvarsa)« Eriti väärib aga tähelepanu er— 
liide, mida tänapäeval tuletusliitena enam ei tarvitata, kuid 
Biis esineb reas liitsõnades. Toodagu siin näidetena selli
seid er—liitelise täiendsõnaga liitsõnu, nagu tallenaaa (viNi. 
tallama), songermaa (vrd. songima). tõngermaa (vrd. tõjggJjBa)# 
kukerpalli, kukerkuuti (vrd. kviVkuma). upeah^all, uperkuuti 
(vrd. UDitaaa)^ kullerkupp, hellerbein. kukerpuu. viherpuu. 
angervaks, angervars. vikerkaar, vikerkest. 

Kõneldes liitsõnadest võib märkida ka selliseid liit
sõnu, mis keelea.ialooliselt on küll liitsõnad, kuid tänapäe
va keele seisukohalt seda enam ei ole. Nii ei tule kellelegi 
pähe pidada sõnu nagu veski (murdeti veel kujul veeikivl või 
veskivl). peats. .jaluts (peaots. .lalgeots). nagu (naa kui. 
S. o. nõnda kui), väga (murdeis veel kujul väega, kujunenud 
sõnadest väe kaas) liitsõnadeks, kuigi nad kunagi on liitsõ
nad olnud. Enam liitsõna iseloomu kannavad sõnad nagu tollal 
(tol ajal), sellal (sel ajal) ja rätsep (rätt+sepp). Seda 
kinnitab ka asjaolu, et veel hiljuti sõna rätsep kirjutati 
teiste ametit märkivate sepp-sõnade taoliselt rätsepp kujul, 
üldiselt aga kõiki selliseid tuhmunud liitsõnu meie tänapäe
va keele seisukohalt ei saa pidada enam liitsõnadeks ja meie 
kääname neid mitte enam liit-, vaid lihtsõnadena. 

Teravamalt kerkib liht- ja liitsõna suhte küsimus laen-

ja võõrsõnade puhul. 
Laensõnade korral me ei tee vahet liitsõnaliste ja liht-

sõnaliste laenude vahel, vaid käsitame neid kõiki ühteviisi 
lihtsõnadena. öellepäraet meie ei vaatle liitsõnadena näi
teks sõnu ixagu hampelmanri ^hüpiknukk*, .lõngenaann e. naakmann 
•jõmpsikas', vöörmünder 'kirikueestseisja abiline*, pakpoord 
•laeva vasakpoolne parras*, kuid vaatleme liitsõnadena selli
seid laene, millede osad (vähemalt põhiline osa) eesti kee
les üksiksõnadena on tuntud, näit. pärlmutter (pärl ja mut

13. 
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ter, nSleaad tantad), lilaeiBter (meister tantad). 
YSSreSnade kohta on kehtiv täiesti sama. T332^s3na, oil 

le oks osis v8i aSleaad osised meile lihtsSnadena tuntud on 
peame liitsõnadeks, teisi aga lihtsõnadeks sõltumatalt sel
lest, et nad päxritolokeeles võivad olla liitsõnad. Nii pea
me liitsõnadeks sõna, nagu elektromagnet. anpermeeter. ra
dioaktiivne. kilogramm, hfldroturbiin, eksperimentaalfüüsika 
aga samuti ka antisanitaame. kontrrevolutsioon. ekstfleapion 
paratüüfus. aatobiograafia. motokross .1t. Võimalik on eesti 
keeles ka võõrsõna liitumine meie oma algupärase sõnaga ja 
vastupidiselt, näit. duftiruum. fotopaber. finantsaasta, est 
raadiõhtu. reformvoodi. regulaarvägi. feodaalkord, samuti 
kindlustuspreemia. poolofitsiaalne. tantsuansambel. koduap-
teek. vasikaraguu. .1Õeforeli, kaluriartell.Ometi ei ole meie 
keelele omaseks saanud võõreesliidete liitmine algupärasele 
sõnavarale, näiteks me ei tarvita antiusuline. vaid usuvas-
tane, ei tarvita interrahvuslik. vaid internatsionaal ne või 
rahvusvaheline jne. Selliseid sõnu nagu pseudoteaduslik 
'ebateaduslik' ekskuningas *endine kuningas *, ultramoodne 
'ülimoodne', anti kangelane. tuleb pidada eesti keeles siis
ki erandlikeks. Samuti ei ole eesti keelele omane ka vSõr-
sõnaliste lühendite ülevõtmine, kuigi seda teiste keelte 
eeskujul mõnel määral on tehtud, näiteks on tarvitusel nii 
agitatsioonipunkt kui ka agitpunkt. harvemini ka komnoor 
kommunistliku noore asemel, kuld seda lühendatud vormi ei 
saa kirjakeeles pidada soovitavaks, samuti kui vorme kom
partei ja komsorg, millede asemel tarvitatakse kommunist
lik partei ja kOTtimnnl stlike noorte organisaator. Kui aga 
mingi võõrsõna on rahvusvaheliselt tulnud lühemal kujul 
tarvitusele, siis on lühemat kuju hakatud tarvitama ka meil, 
näit. tarvitame kino ja auto varasemate kinemotograaf ja 
automobiil asemel. 

Paralleelsõnad erinevad tavalistest liitsõnadest sel
le poolest, et nende puhul ei saa kõnelda pohi- ja täiend-
sõneist, sest paralleelsõnad moodustavad omapärase sõnaühen
di, milles vastava sõna sisu annab tavaliselt edasi juba 
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üks paralleelsõna osls1;est) kuna "teine osa sama sisu veidi 
häälikuliselt 'telsenda'tul1; kordab. Paralleelsdnad ülienda'tak'-
se kirjas sidekriipsuga, mida on vSlmallk asendada sõneiga 

rlgin-raprln väl^jendab sama, mida rigln ja ragin* 
Erinevus paralleelsSnades v31b avalduda 1) erinevas vokaa
lis (nali:* kilin—kClln)» 2) erinevas konsonandis (nfiit^slgrl— 
nigrl). 3) erinevas vokaalis ja konsonandis (näit. äärl-vee-
ri) ja 4) diame'traalsel't erinevas s9na'tähendu8e8 (nal't* ̂ dÄ~ 
^nna). 

Jälgides sisuliselt paralleelsSnu v3ib siin eristada 
rea rühmi. 

Siia kuuluvad kSigepealt onomatopoeetllls-deskrlp-
tlivsed sSnad, mis erinevad vokaalilt, näit. sigin—sajgln. 
nrigin-pragin. kibln-kabln. k1h1n-knh1n. nlgin-nagin. pll-
gin-plagln. kribin-krabin: kigin-kägin. kirin-kärin; kllln-
kÕlin jt« Nagu margata v31b, on esimeses paralleelsSnas vo
kaal 1 , millega vaheldub tavaliselt & , harvemini a v31 
ö. " 

jj^^Teise rühma moodustavad s3nad, mis märgivad m3ne-
suguseid vähese väärtusega tühiseid esemeid, näit. kiltsud-
kaltsud, kribu-krabu. kimpsud-kompsud« tühi-tähi. pudl-padl. 
risu-räsu. nipe-näpe, samuti tingeltangel. surimuri, tiri-
liri ja sigrlmigri (viimased kirjutatakae erinevalt eelmis
test paralleelsSnadest kokku). 

Samasugused peamiselt vokaalilt erinevad on ka pal
jud määrs3nad, mis märgivad tavaliselt viisi, näit. pilla-
palla. risti-rästi. vinta-vänta, kiira-käära. kirinal-käri-
nal, vinkn-vonka. linka-lonka. sega^soga, siira-viira. ääri
veeri; uisapäisa jt. 

w<T^Enam hüüdsõnalist ilmet kauinavad järgmised oaomato-
poee^Jlis-deskriptiivsed s3nad: tipa-tapa. sirr-sorr. tikk-
takk. priuh-prauh. pimm-pamm. riks-raks. 

Eelmistest küllaltki teravalt erineb järgmine rühm, 
kus pS^lleelsus ei avaldu ühe s3na häälikulise teisendi 
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esitamises, vaid kus sagedasti kaks diametraalselt vastupi
dise sisuga sõna on ühendatud üheks sSaaüheudiks, näit* eda-
si-tagasi (s, o, liikus edasi Ja tagasi), siia-sinna. sinna-
tänna. ülee-alla. risti-p5iKiti« enam-vähem, üht-teist jim. 
Eelmistega mõnel määral võivad liituda ka sellised nimisõ
nad, nagu ost-müük (oat Ja müük), tulud-kulud jt.' 

Paralleelsõnadeks tuleb lugeda ka selliseid nimisõ-
nalisi väljendeid, nagu suud-silmad. sool-leib, isa-ema» kl-
sa-kära, asesõnu nagu emb-kuab, mltu-setu, määrsõnu nagu pi
sitasa ehk tasapisi Jt, 

Nagu eelmistest näidetest nähtub, kirjutatakse paral-
leelsõnad üldiselt sidekriipsuga, sest need on iseseisvad 
sõnad Ja neis käändub kumbki sõna eraldi, näit. nipe-näpe. 
nipet-näpet. nippest-näppest, nippe-nappega« kiapsud-komp-
sud, kimpsude-kompsude Jne. iSrandlikult kirjutatakse aga 
kokku need paralleelsõnad, milledes ei käändu enam mõlemad 
sõnad, vaid käändub ainult viimane sÕna, nagu sjgrimigri» 
sigrLTiiKrit, sigrimlgrlst. tiriliri, tirilirlga Jne., mis 
on paralleelsõnast muutunud Juba liitsõnaks. Selliste paral-
leelsõnast tekkinud liitsõnadena võib märkida näiteks sõnu, 
nagu peoleo (os. peoleod, alaleütl. peoleole), pingpong 
(.om. pingpon^<i. viimane sellisena Juba laenatud). 

Selliselt paralleelsõnadest kujunenud liitsõnu on ha
katud aga veelgi edasi arendama Ja on kujundatud neist liht-
sõnad, näit, virvarr (varasem virrvarr) Ja siksak, om. sik
saki. os, siksakkl (varasem sikksakk). kuigi on küsitav, kas 
oleks põhjust olnud neid lihtsõnadeks muuta, sest rahvakee
les esineb küllalt tugev tendents neid liitsõnadena tarvi
tada. Viimast tendentsi ongi arvestatud sõna tipp-topp pu
hul, mida vahepeal tarvitati tiptop kujul. 

Lõpuks võib mainida veel kordussõnu, milledes üht Ja 
sama sÕna korratakse, näiteks onomatopoeetilist laadi sõ-
xiades, nagu äiu-äiu (lapse äiutamisel), tibu-tibu (kanade 

kutsumisel), .iõnt-.1õnt (kõndima), tatsa-tatsa (käima) Jt. 
Tegelikult neidki ei saa pidada liitsõnadeks samuti kui pa
ralleelsõnu, kuid teatavatel Juhtudel võivad sellistestki 
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kordossõnadesl; kajuneda va8i:avad liltsSna ilsaat kandrad aS-
nad, naga klaklua. nonoh jt. siia kuulub ka nimisõna läkilttki. 

Kordus8ÕnadekB TÕlb pidada ka kord]corraLllS't astenduat 
aärkivald määrsSna, näit. hoop-hoobllt. aeg~aLjaJ.t« aaata-
aaatalt. päev-päevalt. a8na-sSnalt« tfiht-tSy 
heltt .lark-jargglt Jt., ais on kajan«iad vastavaist sSna-
übAndelst. K31ki UltsSna tiinnnseld ei ola selliseil kordua— 
sSnadel. 

14. 
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KAHEST SÕNAST 

Tälendsw^ 

Nimisõna 

Nimisõna 

raudahi 
lambiklaas 
vettebüpe 
naisarst 

Omadussõna 

vesihall 
rannaäärne 
lumerikas 

Arvsõna 

iuastakümme 
aastasada^ 

Asesõna 

Omadus sõzia kalliskivi 
nSdrameel-
sus 
välissein 

laiaõlgne 
teravmeelne 
tumepunane 
välismaine 

mustsada] 
musttuhat 

Arvsõna 

kolmnurk 
kahekõne 

kahetoaline 
veerand liit
rine 

kakssada 
kuuskümmend 
kahekümnes 

üksteise 
teineteise 

Asesõna 
enesekaitse 
kõikteadja 

minusugune 
seekordne 

mõnisada 
mitukümmend 

iseenese 
seesama 
seesinane 
seesugune 

Tegusõna 
seismapanek 
teadaanne 
päritolu 
küsimärk 

püsikindel 
möödunud
aastane 
vastava
sisuline 

MäLärsõna 
tänapäev 
eeltöö 
allasõit 
allkiri 

tänahommi
kune 
ennekuul
matu 

Kaassõna 
ülekaal 
ennemine
vik 
vastuoksus 

vastumeelne 
ennelõunane 

Sidesõna kui-lause 

Hüüdsõna hurraahüüe vlnkavonka-
line 
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KOOSNEVAD LIITSÕNAD. 

Tegusõna Määrsõna Kaassõna Sidesõna Hüüdsõna 

Iie li lindi s-
tama 

tükkhaaval 
parvekaupa 
käsikaudu 
vestivael 

kohapeal 

uluall 

^ibu-tibu 
notsu-notsu 

kuritarvi-
tama 
heedtorras-
tama 

ömavõitu 
nooreohtu 
pikisilmi 

kahekordis
tama 

sajakordselt 
poolviltu 
ükshaaval teispool 

(teed) 

omavolit
sema 
iseäratsema 
ennastsal
gav 

sedapuhku 
omasoodu 
ennastsalga
valt 

mistõttu 
seepärast 
sellegi
pärast 

liikumapanev 
olemasolev 

võib-olla 
möödaminnes -

taaselustama 
pealetükkiv 
laialivalguv 

tasapisi 
kinnisilmi 
tasahilju
kesi 

sealtpoolt 
(teed; 
siinpool 
(joge) 

otsekui 
justkui 
nSndakui 

enneaegselt Uheakoos 
(sinuga) 

tiritammi-
tama 

ohoh 
tohoh 
ahah 
kluu-kluu 
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