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1.  SISSEJUHATUS 
 

 

Sihitisekäändeline määruse mõiste koondab eri liiki määrusi, mis paiknevad sihitise ja 

määruse piiril. Need määrused vormistuvad nimetavas, omastavas või osastavas 

käändes ja nende puhul esineb sihitise käändevaheldusele sarnane totaalse-partsiaalse 

vormivariandi vaheldus. Sihitisekäändeliste määruste  põhitüüpideks on ajamääruste 

alla kuuluvad kestus- ja korduvusmäärus ning hulgamäärus; nad vastavad küsimusele 

kui kaua? kui tihti? mitu korda? kui palju? ja väljendavad ajalist kestust ja korduvust, 

vahemaa pikkust, millegi kaalu, mahtu, maksumust jms, nt kolm kuud, mitu korda, 

miljon krooni. Kvantifitseeriva tähenduse tõttu on neid määrusi nimetatud ka 

sihitisekäändelisteks määraadverbiaalideks. 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on leida sihitisekäändeliste määruste peamised 

süntaktilised ja semantilised omadused ning võrrelda neid sihitise omadustega. Töö 

süstematiseerib sihitisekäändeliste määruste alaliike, lähtudes eelkõige aspektist ja 

verbivormidest, mille laiendiks määrused on, ning püüab tõmmata piiri 

sihitisekäändeliste määruste ja sihitise vahele. Uurimuse teema on oluline, sest seda 

tüüpi määruste põhjalikum käsitlus on seni eesti grammatikakirjeldusest puudunud. 

 

Analüüsi käigus kontrollitakse töö alguses püstitatud hüpoteesi: sihtisekääneliste 

määruste käänet mõjutavad samad semantilised ja vormilised tingimused nagu objekti 

käänetki, aga sihitisekäändeliste määruste markeerimata kuju on erinevalt objektist 

totaalne.  

 

Töö on laadilt deskriptiivne, analüüs kvalitatiivne. Lähtutud on peamiselt eesti ja 

soome grammatikakäsitlustest ja –uurimustest (M. Erelti, K. Kondi, H. Metslangi, H. 

Rajandi, N. Vaissi, O. Heinämäki, P. Leino, H. Sulkala tööd) ning M. Haspelmathi 

tüpoloogilisest määrustekäsitlusest. 

 

Analüüsimaterjal (ca 500 lauset) on põhiliselt kogutud Tartu Ülikooli tasakaalus 

korpusest, Tartu Ülikooli eesti kirjakeele korpusest ja Tartu Ülikooli süntaktiliselt 

ühestatud korpusest. Kuna viimases on märgendatud sõnaliigid,  morfoloogilised 
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kategooriad ja lauseliikmete süntaktilised funktsioonid, oli selle korpuse põhjal 

võimalik leida kõik sihitisekäändelised määrused (kokku 144) ja teha esialgseid 

järeldusi eri alaliikide esinemise kohta eesti üldkeeles. Süntaktiliselt ühestatud korpus 

on mahult väike (200 000 sõna) ja seetõttu tuli lisanäiteid leida mujalt. Põhiallikateks 

olid seega TÜ tasakaalus korpus (maht ligi 15 miljonit sõna) ja TÜ eesti kirjakeele 

korpuse 1990ndate osa (maht ligi miljon sõna). Analüüsitud materjal peegeldab 

tänapäevast eesti üldkeele kasutust sellistes tekstiliikides, nagu aja- ja ilukirjandus, 

üksikjuhtudel ka seadustekstides ja teaduskirjanduses. Haruldasemate nähtuste 

illustreerimiseks tuli kasutada ka autori keelepädevust. 

 

Töö koosneb neljast peatükist: sissejuhatus, teoreetilised lähtekohad,  sihitise-

käändeliste määruste analüüs, kokkuvõte. 2. peatükk (“Teoreetilised lähtekohad”) 

annab ülevaate senistest kestusmääruste käsitlustest, sihitisekäändeliste määruste 

struktuurijoontest (fraasi- ja määrusetüübid), sihitisest ja selle käändekasutust 

mõjutavatest asjaoludest ning aspektist kui ühest olulisemast sihitise käändevalikut ja 

sihitisekäändeliste määruste esinemust mõjutavast tegurist. 3. peatükk 

(“Sihitisekäändeliste määruste analüüs”) analüüsib sihitisekäändeliste määruste 

alaliikide esinemust ja käändekasutust, lähtudes sihitise käänet mõjutavatest 

semantilistest ja vormilistest teguritest. Kokkuvõte esitab peamised analüüsitulemused 

ning annab neile hinnangu töö algul seatud hüpoteesi taustal. 
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 2.  TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 
2.1. SIHITISEKÄÄNDELISTE MÄÄRUSTE SENISEID KÄSITLUSI 

 

Sihitisekäändelisi määraadverbiaale esineb lisaks eesti ja soome keelele ka läti, leedu, 

poola ja vene keeles, kuigi neil on sihitisesarnaseid semantilisi ja süntaktilisi omadusi 

erineval määral ning erinevates keele piirkondades ja kontekstides (Koptjevskaja-

Tamm ja Wälchli 2001: 669 - 671). Vaadeldavat nähtust eesti keeles on käsitlenud L. 

Rannut artiklis “Objektisarnane ajamäärus eesti keeles“ (Rannut 1958), K. Kont 

monograafias “Käändsõnaline objekt läänemeresoome keeltes” (Kont 1963: 11 - 15), 

soome keele osas ülevaateartiklis käsitlenud ja sihitisega võrrelnud R. Tuomikoski 

“Objektinsijaisista määrän adverbiaaleista” (Tuomikoski 1978). 

 

Tuomikoski vaatleb lisaks kõnealuste määrafraaside verbi laiendava määruse 

funktsioonile ka nende esinemist omadussõna laiendina (Lauta on kaksi metriä pitkä) 

ja võrdlustarindi liikmena (Suomessakin dollari maksoi maanantaina kaksi penniä 

enemmän kun edellisellä viikolla), lisaks toob ta välja erilise määrusetüübi üldine 

määraadverbiaal (paljon, vähemmän, vähimmän jm). 

 

Ka eesti keeles esinevad aja- ja hulgamäärused omadussõna laiendava määrusena ja 

võrdlustarindi liikmena, kuid neid ei ole käesolevas töös käsitletud: siinne 

uurimisobjekt piirdub vaid nende sihitisekäändeliste määrustega, mis laiendavad verbi 

nagu sihitiski. Soome keele üldisi määraadverbiaale ei saa eesti keeles 

sihitisekäändelisteks määrusteks lugeda, sest nad on muutumatud sõnad: adverbid. 

 

H. Sulkala on ajamäärusi käsitlevas doktoritöös “Suomen kielen ajan adverbien 

semantiikkaa” (Sulkala 1981) pühendanud olulise osa ka sihitisekäändelistele 

määrustele ja aspektile.  

 

Sihitisekäändelisi määrusi ühe Läänemere areaali keelenähtusena on tüpoloogiliselt 

käsitlenud M. Koptjevskaja-Tamm ja B. Wälchli (“The Circum-Baltic Languages. An 

areal-typological approach”, 2001). 
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Lühidalt on sihitisekäändelisi määrusi käsitletud grammatikates: “Eesti keele 

lauseõpetuse põhijooned I. Lihtlause” (Mihkla jt. 1974), “Eesti keele grammatika II” 

(1993) ja “Iso suomen kielioppi” (2004). 

 

Kuna sihitisekäändeliste määruste valdkonnal on olulisi kokkupuutepunkte objekti 

ning aspektiga, kasutan ka neid teemasid puudutavaid teoreetilisi uuringuid nii oma 

töö teises kui kolmandas peatükis.  

 

Ulatuslikemaid objektikäsitlusi eesti keeles on K. Kondi “Käändsõnaline objekt 

läänemeresoome keeltes”, kus ta ka vaatleb sihitise esinemist erinevatest 

verbivormidest lähtuvalt. Käesolev töö on K. Kondi viimatimainitud tulemused 

aluseks võtnud sihitisekäändeliste määruste käitumise selgitamisel (tänapäevasemat 

täpsustavat lisainfot andis “Eesti keele grammatika”).  

 

Aspekti väljendusviise on uuritud nii üksikute keelte lõikes (Heinämäki 1984; 

Metslang 2001, Askonen 2001 jt) kui ka tehtud erinevaid kontrastiivseid analüüse 

(Tommola 1986, Eslon, Pihlak 1993, Sulkala 1996, Miljan 2003 jt) ning kümneid 

maailma keeli hõlmavaid tüpoloogilisi aja- ja aspektiuuringuid (Comrie 1976, Dahl 

1985, Haspelmath 1997, Thieroff 2000 jt). 

 

Töös on võetud kasutusele termin osma, millega tähistatakse objektikäändelisi kestus-

, korduvus- ja hulgamäärusi. Kuna viimane väljend (väljendite loetelu) on terminiks 

liiga pikk, on asjakohasem lühem termin. Osma on määratluse ‘objektisarnane 

määraadverbiaal’ lühend, mida tasuks kirjutada väiketähtedega: see võimaldab endast 

tuletada ka liitsõnu, nt kestusosma, hulgaosma, totaalosma. Analoogilise määruse 

nimetusena soome grammatikakäsitlustes on kasutusele võetud termin 

objektinsijainen määrän adverbiaali, lühend OSMA (Tuomikoski 1978: 26)  ja 

viimases soome keele grammatikas juba väiketähtedega termin osma (ISK: 926).  
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2.2.  SIHITIS 

 

Sihitist defineeritakse verbide transitiivsuse kaudu. “Eesti keele grammatika” järgi on 

objekt verbist sõltuv osastavaline, omastavaline või nimetavakäändeline substanitiiv 

või substantiivifraas ning selle asendusvormiga muu sõna või fraasi – kvantor või 

kvantorifraas, da-infinitiiv või da-infinitiivi fraas – või osalause, millega tähistatule 

on verbiga väljendatud tegevus harilikult suunatud (EKG II: 46). 

 

Eesti grammatikatraditsioonis (nt Kont 1963, EKG II) jagatakse objekt semantiliselt 

tulemusobjektiks ja suunaobjektiks, sõltuvalt sellest, kas tegevus a) loob-tekitab 

objekti referendi või  b) ainult modifitseerib teda või muudab ta asendit. Nt 

a) Ema nõelus sokke punase lõngaga. (suunaobjekt) 

b) Must kana oli vasika sõime munenud hulga mune. (tulemusobjekt) 

On veel eristatud väiksemat sihitiste rühma, sisaldussihitist, mille tähendus sisaldub 

tegevuse tähenduses või järeldub sellest. Nt Söödi pidusööki. (EKG II: 46 - 48) 

 

K. Kondi ja N. Vaissi käsitlustes antakse verbide üldisem semantiline eristussuund. 

Transitiivsed ehk sihitist nõudvad verbid väljendavad semantiliselt enamasti 

väljapoole suunatud tegevust, nende tähendussisuks on  enamasti aktiivne tegevus, 

mis eeldab millegi uue tekkimist või millegi juba olemasoleva muutmist või 

ümberpaigutamist. (/Vaiss 40) Intransitiivseks ehk sihitist mitte nõudvaks peetakse 

tavaliselt olukorda, liikumist ja refleksiivset laadi tegevust tähistavaid verbe. Samas 

leidub palju intransitiivse verbiga lauseid, kus esineb objekt (nt Astusin pinnu jalga) 

ning üldiselt transitiivseks peetava verbiga objektita lauseid (Laps juba loeb ja 

kirjutab). (Kont 1963: 7 - 8, Vaiss 2004: 40) 

 

Piir sihitise ja teiste verbilaiendite vahel on paljudes keeltes ebaselge. Mitmed 

indoeuroopa ja soome-ugri keelte uurijad on pidanud perifeerseteks objektiliikideks 

ka  mõõtu-määra, kohta, ajalist ulatust ja seisundit tähistavaid tarindeid. (Nt käi 

see tee ära; olen merd sõitnud 30 aastat; raiu terve päev puid; tüdruk põimis juustest 

patsi). Näiteks ungari keeles märgib määrusobjekt kohta, aega, põhjust, viisi ja määra. 
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Sarnaseid liigitusi on esitanud ka A. Noreen rootsi ning W. Grünthal eesti keelele. 

Määrusliku tähendusega tarindite lisamine objekti liigitusse ei põhine tegelikult ühtsel 

alusel. Kui suuna- ja tegevusobjekti olemasolu määrab verbi iseloom (verbis avalduv 

tegevus määrab ära, kas objektis toimub muutus, muutub objekti asend või objekt 

tekib tegevuse tulemusena), siis ülejäänud nn objektiliikide puhul on liigitusaluseks 

sihitise enda tähendus. Kondi järgi mahuvad soome-ugri keelte eri 

tähendusvarjunditega objektid tulemus-, suuna- ja sisaldussihitise alla. Nagu eelmises 

lõigus kirjeldatud, on läänemeresoome keelte objekti tähenduste kirevus peaaegu 

sama suur kui adverbiaalilgi, aga erinevalt viimasest ei saa objekti tähendusvarjundeid 

vormi abil eristada. Nimetatud objektikäändelised verbilaiendid, mis märgivad 

kestust, korduvust ja määra, on läänemeresoome keelte süntaksikäsitlustes viidud aga  

adverbiaalide hulka. (Kont  1963: 11 - 12) 

 

 

2.3.  AJA- JA HULGAMÄÄRUSED 

2.3.1.  Ajamäärused  

 

 “Eesti keele grammatika” iseloomustab ajamäärust kui lauseliiget, mis “märgib 

sündmuse ajalisi parameetreid: toimumisaega, kestust, korduvust jne, vastates 

küsimustele millal? kui kaua? mis ajast peale? mis ajani? kui tihti? mitu korda? jne. 

Ajamäärus esineb lauses põhiliselt vaba laiendina /---/.”(EKG II: 76) 

 

Aeg kulgeb pidevalt, ühemõõtmelisena. Aega võib mõõta ja jaotada, ajateljel võib 

eraldada punkte ja lõike. Selliseid mõttelisi operatsioone kasutatakse sündmuste 

iseloomustamiseks ja lokaliseerimiseks ja neid vormistavad mitmesugused 

ajamäärused. Selles töös käsitletakse kahte tüüpi ajamäärusi: kestus- ja 

korduvumäärusi, mis ühenduses muude lauseliikmete ja grammatiliste kategooriatega 

väljendavad sündmuste ajas paiknemise ja liikumise viiside laia spektrit. 

 

 Aja mõõtmiseks on vaja mõõtühikuid, ajas lokaliseerimiseks mingit nullpunkti  

ajateljel, mille suhtes sündmuste toimumisaega paigutada. Aega võib käsitleda kas 

suhtelises või absoluutses plaanis. Suhteline ajakäsitus võtab nullpunktiks kas mingi 
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teise sündmuse toimumisaja (a) või kõnehetke, mõõduks mingi teise sündmuse 

kestuse (seda saab väljendada ka kestusosmadega) (b). Nt 

a) Pärast elukaaslase surma on ta täiesti kokku varisenud. 

b)  Mäelo tukkus kogu koosoleku aja. Poole oma elust istus ta trellide taga.  

(kestusmäärused, EKG) 

 

Absoluutne ajakäsitus toetub mingile üldkehtivale konventsionaalsele 

ajaarvamissüsteemile. Meil kehtiv ajaarvamine on võtnud alguspunktiks oletatava 

Kristuse sünni, ajaühikud ja ajalõikude nimetused. Absoluutset ajakäsitust 

väljendavad ka kestus- ja korduvusosmad. Nt 

Buss käib talvel Vasknarvas vaid kaks korda nädalas  (korduvusmäärus, TK). Hirmus 

härra Huu käib öösiti lapsi hirmutamas (EKG). Töötasin ainult 28 tundi nädalas 

(kestusmäärus, HM). 

 

Absoluutne ja suhteline ajakäsitus võivad ka ühes määrusfraasis koos esineda ja 

teineteist täiendada-täpsustada: tänavu märtsis, nädala pärast, tuleval esmaspäeval, 

sel kuul jne. 

 

Ajamäärused jagunevad semantika, sõnaliikide ja grammatika alusel nelja rühma: a) 

toimumisaega näitavad, b) ajapiiri näitavad, c) kestust näitavad ja d) korduvust 

näitavad ajamäärused. Kaht esimest võib nimetada ajastavateks, kaht viimast 

kvantifitseerivateks  määrusteks. Kestust ja korduvust näitavate ajamääruste hulgas on 

fraase, millel on sihitise käändevahelduse sarnane vormistik, toimumisaega ja ajapiiri 

näitavate hulgas need puuduvad. (EKG II: 76 – 78.) 

  
2.3.1.1.  Kestusmäärus 

 

Kestusmäärused on üks ajamääruse alaliike. “Eesti keele grammatika” eristab 

semantika ja vormi alusel kolme tüüpi kestusmäärusi: a) olevikulise, b) minevikulise 

ja c) tulevikulise suunitlusega määrusteks.  

a) Kestusmäärus, mis vastab küsimusele kui kaua? näitab tegevuse kulgemise 

kestust: Vestlesin vanaprouaga kaks jaamavahet. 
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b) Kestusmäärus, mis vastab küsimusele kui pika ajaga?, täpsustab, kui kaua 

resultaadi saavutamine aega võtab.: Unetu ööga sai küpseks kättemaksuplaan. 

c) Kestusmäärus, mis vastab küsimusele kui kauaks? näitab mingile sündmusele 

järgneva tagajärgsündmuse kestust: Jüri jäi sohvale pooleks tunniks pikutama. 

(EKG II: 82)  

Enamasti on translatiivse kestusmäärusega täpsustatud situatsioonid (vt 2.5) 

terminatiivsed, aga mitte resultatiivsed ning neile eelneb mingi kausatiivne tegevus. 

Mõnedel juhtudel muudab translatiivne kestusmäärus siin momentaanse resultatiivse 

tegevuse duratiivseks tegevuseks, mille kestuse ta siis piiritleb. 

 

Selles töös on oluline määrus, mis vastab küsimusele kui kaua?, sest see esineb 

sihitisekäänetes. Määrus laiendab põhiliselt duratiivseid verbe, harilikult vaba 

laiendina (a), otseselt kestmist väljendavate verbide korral ka seotud laiendina (b). 

Kestuseta ja semelfaktiivsete verbide puhul mõtestuvad situatsioonid korduvatena (c).  

Nt 

 

a) Ta istus koosolekul kaks tundi. 

b) Etendus kestis terve õhtu. 

c) Sa oled eluaeg pruute vahetanud. 

 

Kestusmäärust vormistavad 

a) ajaadverbid seni, senikaua, pikalt jne 

b) ajakaassõnadega fraasid: tundide kaupa, aasta läbi 

c) sihitisekäändelised nimisõnafraasid: kogu päeva, esimest nädalat 

d) sihitisekäändelised kvantorifraasid: kolm kuud 

e) ligikaudset kvantumit märkivad fraasid: alla poole tunni, kolme tunni ümber 

f) piiri näitavad ajamäärused: hommikust õhtuni, esmaspäeva hommikust peale 

 

 

2.3.1.2.  Korduvusmäärus  

 

Korduvusmäärus kuulub samuti ajamääruste alla. “Eesti keele grammatika” (EKG II: 

84 - 85) esitab liigituse, mille kaheks põhiliseks alarühmaks on kardinaalsed ja 
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ordinaalsed korduvusmäärused. Kardinaalsete korduvusmääruste küsiasendajaks on 

mitu korda? kui tihti?, ordinaalsetel mitmendat korda? Nt 

Mari on mitut puhku töökohta vahetanud. 

Helistasin kümnendat korda teadetesse. Teie küsimus vaadatakse uuesti läbi. 

Antud tööd puudutavad nii kardinaalne kui ordinaalne korduvusmäärus, sest osa 

nende liikmed alluvad sihitise käändevaheldusele. 

 

Kardinaalsed korduvusmäärused jagunevad omakorda absoluutset korduvust 

näitavateks (mitu korda?) ja suhtelist korduvust näitavateks (kui tihti?). Viimased 

suhestavad ajaga korduvuse, sageduse ja rütmi. 

 

Absoluutset kardinaalset korduvust märgivad sihitisekäändelised nimisõna- või 

kvantorifraasid mõõdusõnaga kord, vahel ka puhk. Nt 

Kutsusin sõbra mitu korda / paar korda / mitut puhku külla. Käisin neli korda maja-

valitsuses lasteaia jaoks tõendit palumas. Remondimehi võib kümneid kordi 

tagajärjetult välja tellida. Mari on mitut puhku töökohta vahetanud. Kas sa pole 

kordagi kalmistule saanud?  

 

Suhtelist kardinaalset korduvust väljendavad  

a) ajamäärsõnad tihti, sageli, harva, haruharva jne; 

b) objektikäändelised nimisõnafraasid struktuuriga iga/kõik + mõõdusõna ning 

iga/kõik + järgarvsõna + mõõdusõna; 

c) kaassõnafraasid, mille põhjaks on järel, takka, tagant, üle, pärast ja laiendiks 

nimisõna- või kvantorifraas; 

d) mõõdusõna kord sisaldav kvantorifraas + ajahulka märkiv noomenifraas inessiivis 

või kvantorifraas tagasõnadega kohta, peale. 

Nt: 

a) Siia metsa taha jõuavad linlasteks hakanud lapsed haruharva. b) Siit aknast võid sa 

kõik hommikud ülessongitud õue vaadata. c) Iga aasta järel kontrollitakse andmeid. 

Arst käib üle kahe päeva haiget last vaatamas. d) Biseptooli tuleb võtta kaks korda 

päevas. Kolm korda talve jooksul sõitsime linna. 

Käesolev töö ei uuri adverbilisi ja kaassõnafraasilisi määrusi, nagu siinsetes näidetes 

haruharva üle kahe päeva. 
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Ordinaalset korduvust väljendavad muuhulgas sihitisekäändelised 

aspektivaheldusega nimisõnafraasid. Nimisõnafraasi laiendiks on järgarvsõna või 

selle asendaja ning põhjaks mõõdusõna kord või puhk. Totaalne määrus on aspekti 

suhtes neutraalne, partsiaalne märgib ühtlasi piiritlematust. Nt 

Jüri käis kolmas kord ministri jutul. Amanda kirjutas teist puhku anonüümkirju 

kõikidele instantsidele.  (EKG II: 86) 

 

 

2.3.2. Hulgamäärus 

 

Hulga- ehk kvantumimäärus märgib situatsiooni mitmesuguseid kvantitatiivseid 

parameetreid või iseloomustab kvantitatiivselt subjekti või objekti referenti. “Eesti 

keele grammatika” nimetab hulgamääruse küsiasendajatena on kui palju? kuivõrd? 

mil määral? kui mitu korda? kui mitme kordselt? kui mitu? kui mitmekesi? kui mitme 

kaupa? jne. (EKG II: 86.) 

 

Kvantumimäärust vormistavad kvantiteedimäärsõnad ning sihitise- ja kohakäänetes 

ning kaassõnafraasi laiendina esinevad mõõdunimisõnad ja numeraalid. 

Kaassõnafraasilisi kvantumimäärusi kujundavad kaassõnad üle, alla, ümber; kaupa, 

viisi, haaval; kohta, peale; võrra, jagu. Nt Toa kõrgus on üle kolme meetri (HM). 

Sihitisekäändelised hulgamäärused on näiteks Ma tulin osa maad bussiga. Nad läksid 

veerand versta/kaks kilomeetrit edasi. Vastsündinu ei kaalunud paari kilogi. (HM) 

Näiteid hulgamääruse rollis kasutatavatest kohakäändelistest nimisõnafraasidest: 

Kaupu ei ole tellitud piisavas koguses. Tee oli pooles laiuses suletud. (EKG)  

 

Kvantumimäärus on järgmiste sõnarühmade seotud laiendiks:  

a) mõõduverbide puhul (kaaluma, maksma), 

b) kvantitatiivseid suhteid näitavate verbide puhul (minema, ületama, erinema, 

näitama, tulema, säästma, kokku hoidma, raiskama, kulutama, teenima jt) 

c) mõõduadjektiivide puhul (raske, pikk, lai jne), 

Kvantumimäärus on vabaks laiendiks (d) mitmesuguste muude verbide puhul. 

Nt:  
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a) Paber kaalub üllatavalt palju/mitu kilo. 

b) Kušett on seitsekümmend sentimeetrit lai. 

c) Allahinnatud uiskude hind ei ületanud seitsekümmend kopikat. 

d) Saaks ajaratta paar aastat tagasi keerata. (EKG II: 87, vt ka 3.8): 

 

 

2.4.  KVANTORIFRAAS  

 

Kvantorifraas (EKG II: 140 - 142) on fraas, mille põhjaks on kvantor ja laiendiks 

substantiiv või substantiivifraas. Laiend märgib kvantifitseeritavat objekti, 

objektihulka või ainet, põhi selle kvantumit. Kvantorifraas võib lauses esineda 

sihitisekäändelise määrusena, aga ka muud tüüpi määrusena või muu lauseliikmena:  

 
Kvantorifraasi funktsioon Näide 
Kvantumimäärus Peatuti pooleks tunniks. 

Oota veidi aega! 
Juku suusatas tüki maad. (osma) 
Jaan on hulk aega haiglas olnud. (osma) 

Kvantumimääruse laiend Mees kaalus üle saja kilo 

Alus Kolm põrsakest põgenesid hundi eest. 

Sihitis Räuskaja oli suutnud osa inimesi ära hirmutada. 
Ostsin koti kartuleid. 
Sain natuke raha. 

Öeldistäide Kaks meest on ikka kaks meest. 

Täiend Seitsme meetri pikkune nöör seoti puude vahele. 

 

Sarnaste süntaktiliste omaduste tõttu koonduvad kvantorifraasi alla hulka, mõõtu ja 

määra väljendavad fraasid, mille põhjaks on  

a) põhiarvsõna(ühend) või vastav pronumeraal, nt kolm poissi, mitu last, 

b) kvantiteedisubstantiiv, mis märgib mõõtu, hulka, kogu, rühma, osa, nt meeter riiet, 

osa inimesi, paar kingi, 

c) kvantiteediadverb, nt palju, veidi. 

Seos kvantori ja laiendi vahel on harilikult rektsiooniseos: kvantor tingib partitiivis 

laiendi. Käändsõnalise kvantoriga fraasi käänamisel vaheldub rektsioon ühildumisega. 

Kvantorifraasis peab põhjal olema laiend: kvantorifraas ei märgi kvantumit kui sellist, 
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vaid konkreetse(te) objekti(de) kvantumit. Vahel võib laiend olla implitsiitne (Söö 

murakaid, aga jäta muist ∅ vennale), põhi aga ei saa jääda implitsiitseks. 

 

Nimisõnad jagunevad kvantifitseeritavuse alusel 4 rühma. 

1) asjasõnad (loendatavad), nt poiss, tund; 

2) ainesõnad (ainsuslikud mitteloendatavad), nt vesi; 

3) komplektisõnad (mitmuslikud, kuidagi kokkukuuluvad): malendid, kingad; 

4) juhuhulgasõnad (mitmuslikud, kindlate piirideta hulka väljendavad), nt tuhanded, 

jäätmed; 

 

Neil rühmadel on erinevaid süntaktilisi omadusi mitmuse kasutamise, kvantorifraasi 

moodustamise, sihitise ja aluse käändevahelduse osas. Kvantitatiivselt piiritletud 

(asjasõna, komplektisõna, kvantorifraas) sihitise ja sihitisekäändelise määruse 

(kvantoritarind) vormivaheldus väljendab lause aspekti.  Sihitise vormivahelduse ja 

situatsiooni piiritletuse – piiritlematuse seos ilmneb järgmistes näidetes: 

 

 PIIRITLEMATA PIIRITLETUD 

Asi  Tõnu pani majale uut katust. Tõnu pani majale uue katuse. 

Komplekt  Tõnu ostis uusi saapaid.  Tõnu ostis uued saapad. 

Poiss ehitas kahte torni. Poiss ehitas kaks torni. Kvantoritarind 

Ema keedab potitäit suppi Ema keedab potitäie suppi. 

Aine -> Asi Tõnu sõi oma suppi. Tõnu sõi oma supi ära.  

 

 

2.4.1.  Arvsõnaline kvantorifraas 

 

Arvsõnalise kvantorifraasi (EKG II: 142 –144) põhjaks on vormilt ainsuslik 

põhiarvsõna või pronumeraal (kaks, veerand, kolmveerand, mitu, paar ´umbes kaks’, 

tosin, mitusada, kümmekond jne). üks ja mitmusevormilised (pro)numeraalid toimivad 

atributiivse omadussõnana. Laiendiks on asja või komplekti märkiv sõna.  

 

Erandlikult käänduvad fraasid põhjadega null, veerand, kolmveerand, mis võivad 

paljudes käänetes jätta käändelõpu laiendi kanda. Nt 
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Soolase vee külmumispunkt on null/nullist kraadist madalam. Veerand/veerandist 

kilost ei piisa. Käisin seal ära kolmveerand tunniga. 

 

Täissihitis nendest sõnadest võib olla nimetas või omastavas (viitab definiitsusele): Ta 

sõi ära veerand/veerandi jäätist. Tõin poest pool/*poole leiba. 

 

Arvsõnafraasi kooseisu võivad kuuluda veel:  

1) kogu fraasi laiendavad atribuudid (viimased poolteist kilomeetrit, tema kaks saladust), sh 

elatiivsed kogu fraasi adverbiaalatribuudid (kümme aastat oma elust, seitse ∅ poistest, kaks ∅ 

minu sõpradest) 

2) kvantorit laiendavad adverbiaalid (peaaegu sada protsenti, enam kui neli alaealist last, 

kuni kümme kraadi külma); 

3) substantiivi laiendavad atribuudid (kaks üsna vaieldavat küsimust); 

4) kvantorifraas substantiivi positsioonis (seitse paari kingi, kolm tosinat tassi kohvi). Vt 

2.4.2. 

 

 

2.4.2. Nimisõnaline kvantorifraas 
 

Nimisõnalise kvantorifraasi koosseisu (EKG II: 144 - 146) võtab kokku tabel 1. 

 

Tabel 1. Nimisõnalise kvantorifraasi koosseis 

Fraasi põhi Laiend, näited 
Primaarne mõõdunimisõna 
liiter, meeter, tonn, tund,tükk 
(‘üksus’), natuke, ivake, veidike 

-täis 
sahtlitäis, väljakutäis (fraas ei 
esine osmana, vaid näiteks 
sihitisena) 
Sekundaarne mõõdunimisõna 
korv, viil (fraas ei esine osmana, 
vaid näiteks sihitisena) 

Mõõdunimisõna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Liigitavad nimisõnad  

sort, liik 

Nõuavad laiendiks 
kvantitatiivselt piiritlemata 
nimisõna(fraasi). 
 
liiter piima, päev sekeldusi, liik 
putukaid 
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Komplekti märkiv 
kvantornimisõna e 
sekundaarkvantorsõna 

komplekt, hulk, rühm, kogu, paar, 
kimp, kari, virn, polk, trobikond 
 

nõuavad laiendiks  juhuhulka 
märkivat sõna: 
- mitmuslikku 
- singulare tantum (mööbel) 
trobikond labidaid, hulk 
rahvast 

Primaarne mõõdunimisõna 
osa, enamik 

Sekundaarne mõõdunimisõna 
viil, tükk (‘osa’), raasuke 

Terviku osa märkiv 
mõõdunimisõna 

-ndik  
kolmandik, viiendik 

osa sõpru, kolmandik hääli, 
tükk juubelitorti, enamik 
delegaate 

 

Kvantorsõna on tavaliselt ainsuses ja esineb tendents mitmuslikke nimisõnalisi 

kvantorifraase mitte kasutada -  selle asemel kasutatakse muid sõnastusi. 

Substantiivset kvantorifraasi võivad laiendada mitmesugused substantiividele 

tüüpilised laiendid. Nt 

1)   adjektiivid: (käratsev salk poisse, väga suur tükk leiba), sh kvantorifraasile 

tüüpiliselt kvantiteedipronoomenid ja -adjektiivid (üks kilo sealiha, mõni tükk ribi, 

terve virn taldrikuid); 

2)   genitiivatribuut  (minu tükk seelikuriiet); 

3) adverbiaalatribuut  (pudel õlut kehakarastuseks, kari lehmi heinamaal), sh 

kvantorifraasile tüüpiliselt elatiivne adverbiaalatribuut (osa ∅ päevast; Saadikutest oli 

kohal kaks kolmandikku ∅.); 

4) määraadverb (üksikjuhtudel, just kvantorifraasile iseloomulik: napilt sületäis puid). 

 

Kvantorifraas võib omakorda olla ka ise kvantorsõna laiendiks, nii moodustuvad 

üksteist hõlmavad kvantorifraasid (tabel 2). 

 

Tabel 2.  Hõlmavad kvantorifraasid 

Kvantorifraasi 
tähendus 

Kvantorifraasi 
arv 

Põhi Näide 

Ainsus numeraal mitu liiki imetajaid 
mõõdunimisõna hulk päevi lõõgastust 

osa paare tänavakingi ASI 
Mitmus  

mõõduadverb muist komplekte kuubikuid 
palju tükke graniiti 
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2.4.3.  Kvantorifraasi komponentide paigutus 

 

Üldreeglina paikneb kvantor enne laiendit: Laual on klaas vett. Ka hõlmamise korral 

paikneb iga alistuv tarind oma põhja järel: viis koormat heinu. Elatiivne laiend 

paikneb kvantorifraasi ees, kui ta märgib tuntud objekti. Vrd: Täid leiti kahel ∅ teise 

klassi õpilastest. Täid leiti teise klassi õpilastest kahel ∅. Numeraalifraasis märgib 

pöördjärjestus objekti umbkaudsust: kilomeetrit kümme.  

 

Substantiivse ja adverbilise kvantoriga fraasid võimaldavad pöördjärjestust ainult 

lahkfraasina: Aega oli veel jäänud aasta. Ostsin neid plaate suures tuhinas viis tükki. 

Vahetult kvantori ees võib laiend olla siis, kui sinna vahele saab paigutada veel mõne 

lauseelemendi: Mul jäi aega (üle) veel paar tundi. (EKG II: 148.) 

 

 

2.5.  ASPEKT 

 

“Eesti keele grammatika” (EKG II: 24) järgi on aspekt lauses väljenduv suhe 

situatsiooni kulgemise ja vaatluspunkti (kõne all olev hetk või aeg) vahel. Aspekti 

seisukohalt jagunevad situatsioonid piirivõimalusega ning piirivõimaluseta 

olukordadeks. On olemas piiritletud ja piiritlemata (perfektiivsed ja imperfektiivsed) 

situatsioonid.  

 

Piiritlemata ehk imperfektiivses situatsioonis jääb kujuteldav vaatluspunkt 

situatsiooni kulu sisse. Vaatluspunkti seisukohalt avaldub situatsioon toimuvana, 

seisukohta antud situatsiooni algus- ja lõpp-punkti kohta ei võeta. Nt  Kobra magab 

(TÜKK). 

 

Kui kujuteldav vaatepunkt jääb situatsioonist väljapoole, on situatsioon piiritletud 

ehk perfektiivne. Situatsioonil on mingi piir (resultatiivsel tegevusel tulemuspiir, 

terminatiivsel tegevusel kestuspiir jne), mis eraldab teda vaatluspunktist. 

Vaatluspunkti seisukohalt on situatsioon terviklik ning ta sisemine kulg ei ole oluline 

(Austraaliast kutsuti 500 tennisekompleksi rajanud Michael Henchey). 
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Perfektiivse ja imperfektiivse aspekti vaheldust peetakse maailma keeleteaduses 

peamiseks aspektiopositsiooniks (Dahl 1985: 69). Aspektiopositsiooni eristamiseks on 

kasutatud ka termineid teeline (telic) ja ateeline (atelic), eristamaks piirivõimalusega 

ja piirivõimaluseta situatsiooni (Comrie 1976, Dahl 1981, vt nt Metslang 1993: 410). 

Samu termineid kasutatakse ka piiritletud ja piiritlemata situatsiooni eristamiseks (nt 

Haspelmath 1997).  

 

Läänemeresoome keeltes on aspekt pigem terve lause omadus. Eesti keeles annavad 

lause aspektuaalse tähenduse edasi 1) verbivorm, 2) sihitise käändevalik, mille mõju 

on suurim ning 3) leksikaalsed vahendid, mille hulka kuuluvad mitmesugused 

määrused,  nt kestusmäärused ja seisundimäärust vormistavad perfektiivsusadverbid, 

mida kasutatakse tegevuse perfektiivsuse rõhutamiseks (nt Isa tegi söögi valmis). 

Lause aspektuaalne tähendus tuleneb lausemoodustajate aspektuaalsete tähenduste 

summast. (Vaiss 2004: 12 – 14, Sulkala 1996: 218). 

 

Kui aspekti põhifunktsioonideks on lisaks tegevuse piiritletuse/piiritlematuse 

väljendamisele ka täpsemalt lõpetatuse/lõpetamatuse ja resultatiivsuse/irresulta-

tiivsuse väljendamine, siis tegevuse täpsemat struktureeritust ja kulgemist ajas aitab 

väljendada tegevuslaad. E. Kangasmaa-Minn (1985) eristab aspekti ja tegevuslaadi 

kategooriaid nii: “Tegevuslaad täpsustab verbiga väljendatud protsessi laadi ja see 

laad võib vahelduda aspekti määratud piirides.” Tegevuslaadi põhiopositsioonideks on 

dünaamiline/staatiline ja duratiivne/punktuaalne. Sihitise ja osmade rolli ning 

käändekasutuse juures on veel olulised iteratiivne (korduv) ja habituaalne 

(kogemuspärane, pikemat perioodi kestev) tegevuslaad (Dahl 1985: 69, Sulkala 1996: 

189 - 205, Vaiss 2004: 30). Nt 

Ta sõitis tund aega jalgrattaga. (duratiivne tegevuslaad) 

Lapsena mängisin ma klaverit. (habituaalne tegevuslaad) 

Ta mõtiskles sageli oma tuleviku üle. (iteratiivne tegevuslaad) 

Rong peatus. (punktuaalne tegevuslaad) 

 

Aspektuaalse tähenduse ja objektikäänete valiku alusel liigitatakse eesti keele 

transitiivsed verbid partitiiv-, perfektiiv- ja aspektiverbideks.  
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Partitiivverbid väljendavad imperfektiivset ehk piirivõimaluseta tegevust ning 

nõuavad partitiivobjekti. Nt Peremees silmitseb tulijat.  

Aspektiverbid - H. Sulkala (1996) nimetab neid “neutraalseteks verbideks” - 

seostuvad nii osa- kui täissihitisega ning saavad olenevalt objektikäändest väljendada 

nii perfektiivset kui imperfektiivset tähendust. Nt Isa parandab jalgratast. 

Perfektiivverbid väljendavad enamasti perfektiivset tegevust ning seostuvad 

totaalobjektiga. Nt Eesti loovutas Lätile parimate kalavarudega alad. 

Enamik eesti keele verbidest on partitiiv- ja aspektiverbid, perfektiivverbid 

moodustavad üsna väikese grupi. (EKG  II: 49 - 51, Vaiss 2004: 41 – 44.) 

 

Muud leksikaalsed vahendid lause aspekti väljendajana on näiteks  

- duratiivsed ajamäärused (Mari on juba kolm tundi maganud),  

- määraadverbiaalid (Lapsed jooksid kaks kilomeetrit; Lugesin ajakirja kümnenda 

leheküljeni) ja 

- absoluutsed kardinaalsed korduvusmäärused (Inimene ärkab öösel 5 - 10 korda). 

(Vaiss 2004: 28.) 

Kui soome keel väljendab aspektuaalseid nähtusi rohkem reeglipärasema 

verbituletuse ning objekti käändevahelduse abil, siis eesti keeles kasutatakse 

omakorda enam leksikaalseid väljendusvahendeid (Sulkala 1996: 225).  

 

Piiritletud situatsioone (objekt on totaalne) ei saa rohkem piiritleda, küll aga saab piiri 

semantiliselt täpsustada. Näiteid piiri täpsustamise kohta resultatiivsetes 

situatsioonides: 

1) Kütt lasi põdra. 

2) Kütt lasi põdra surnuks. (seisundi piiritleja) 

3) Kütt lasi põdra pimedaks. 

Esimeses lauses väljendatakse totaalobjekti abil resultaadi saavutatust, kuid ei 

täpsustata eksplitsiitselt, mis tulemusega on tegu. Tulemuse iseloom (antud 

situatsioonis põdra surm) järeldub pragmaatiliselt, surm on laskmisele kõige 

tavalisem, ootuspärasem resultaat. Totaalobjekti abil väljendatud tulemusele on 

võimalik anda  täpsem sisu, lisades seotud piiritleja (laused 2 ja 3). Seotud piiritleja 

täpsustab situatsiooni semantiliselt, aga ta ei muuda ise situatsiooni perfektiivseks. 

Seetõttu on seotud piiritlejat võimalik ka perfektiivsete lausetega kasutada. Vrd 
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Me tassisime klaveri viiendale korrusele.(sihtkoha piiritleja) 

Me tassisime klaverit viiendale korrusele. 

On olemas tulemuse, seisundi, sihtkoha, suuna piiritlejaid.  Vabad piiritlejad 

muudavad piiritlemata situatsiooni piiritletuks. Siia kuuluvad ka kestus- ja 

hulgamäärus, mis muudavad duratiivse seisundi ajaliselt lõpetatuks (see ei pruugi 

tähendad resultaadini jõudmist): 

HM Mängisime õhtul kaks tundi kaarte. 

EKG Ta suusatas kaks kilomeetrit. 

 

Totaalse sihitisesarnase määrusega saavutatud piiritletusele võib omakorda määruste 

ladestumise abil lisanduda piiritlematus, kui piiritletud situatsiooni käsitleda 

iteratiivsena või habituaalsena. Iteratiivsuse annab näiteks korduvusmäärus või suhet 

loov määrus (nt päevas). Iteratsioon on seega vastupidine protsess eelpool 

kirjeldatule: situatsioonide piiritlemise asemel ta muudab nad piiritlematuks. Mingit 

tegevust korratakse piiritlemata ajaperioodi jooksul, situatsioon on seega kestev. Nt 

1) Aet kirjutas luuletuse. 

2) Aet kirjutas luuletuse nädalas. 

Kui niisugusele lausele lisada kestusmäärus, muutub situatsioon taas piiritletuks: 

Aet kirjutas kaks aastat luuletuse nädalas.  

Piiritlemata (-P) ja piiritletud (+P) aspektid ladestuvad üksteisele järgmiselt: 

(+P(-P(+P(-P)))) Kogu selle talve suusatas Juku iga päev kaks tundi. (Heinämäki 153 

- 173; EKG II: 84) 

 

 

2.6.  SIHITISE NING OSMA KÄÄNDEVAHELDUSE SEMANTIKA JA VORM 

 

Läänemeresoome keeltes allub objekti käändevalik totaal-partsiaalsele struktuurile, 

mis vormistab 

1) aspektiopositsiooni, 

2) objekti referendi kvantitatiivset piiritletust, määratust-määramatust ja  

3) kõneliiki: eitavas kõnes on objekt partsiaalkäändes.  
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Partsiaalobjekt on nii ainsuses kui mitmuses partitiivis, partitiiv on objekti tavalisim, 

markeerimata vorm. Totaalobjekt esineb ainsuses genitiivis ja mitmuses nominatiivis, 

eritingimustel ka ainsuse nominatiivis. Totaalkäänded on objekti markeeritud 

vormiks. Totaal- või partsiaalobjekti valik oleneb kas objekti enda või tema põhisõna 

(verbi) semantikast või põhisõna vormistikust. (Kont 1963: 42) 

 

Sihitisekäändeline määrus sarnaneb sihitisega vormistiku (ainsuse nimetav, 

omastav, osastav ja mitmuse nimetav ja osastav), totaalse ja partsiaalse vormi 

vaheldumise ja selle vaheldumise tingimuste poolest, mis pole siin aga nii 

järjekindlalt esindatud nagu sihitise juures. Ka sihitisekäändelise määruse 

käändevalikut mõjutab situatsiooni piiritletus ning väljendatava hulga, kestuse või 

kordumissageduse piiritletus ja määratus. Eituse mõju osma käändevalikule on 

ebajärjekindlam kui objekti juures. Osma käänet võivad mõjutada ka verbi ajavorm ja 

kontekst. 

 

 

2.6.1.  Sihitise käändevaheldus 
2.6.1.1.  Semantilised tingimused käändevalikuks 

 

Valik, millist objektikäänet kasutada, tehakse eelkõige sõltuvalt semantikast: objekti 

referendi, peaverbi ja situatsiooni piiritletusest. Semantika avaldab objekti vormi 

valikus mõju siis, kui tegevust väljendatakse jaatavas kõnes.  

 

Objektivariandi valik oleneb kõigepealt verbi aspektist. Piirivõimaluseta tegevust 

väljendavas lauses esineb ainult osaobjekt (a). Piirivõimalusega lauses võib esineda 

nii osa- kui täisobjekt (b). Nt 

(a) Ma alahindasin Peetrit. 

(b) Ma ehitan suvilat/suvila.  

 

 

Kui verbiga väljendatud tegevus on resultatiivne ja/või lõpetatud (perfektiivne), 

kasutatakse selle väljendamiseks totaalobjekti. Partsiaalobjekt esineb siis, kui 

põhisõna tegevus on lõpetamata (imperfektiivne) ja/või resultatiivne. Nt 
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Kust sa hobuse said? 

Teen parajasti heina, kui näen, va Haugas uitab raiesmikus ringi, vaatab ja sirgeldab. 

(Kont 1963: 54; 58; 110; EKG II: 49 – 52.) 

 

Objekti referendi kvantitatiivne piiritletus ja määratus. Objekt on piiritletud, kui 

ta tähistab ASJA või KOMPLEKTI. Piiritlemata objektideks on AINED ja JUHU-

HULGAD (vt 2.4). Objekti referent võib olla määratud või määramata. Määratud on 

konkreetne, teadaolev või varem tekstis nimetatud objekt, nt Jüri tõi mulle mu 

raamatu tagasi. Määramata objekt on ebakonkreetne, üldine või suvaline, nt Kohvikus 

ostis Peeter Paulale kooki. 

 

Osasihitist kasutatakse siis, kui objektiese või nii üks kui teine on piiritlemata. Kui 

objektiese on kvantitatiivselt piiritletud, väljendab osasihitisega lause tegevuse 

mittepiiritletust. Partitiivi kasutusest ei järeldu, kas tegevus on mingi tulemuseni 

jõudnud ja lõpetatud või mitte. Nt Poiss joonistas päikest (EKG). Kui tegevus on 

selgelt piiritletud, väljendab osasihitisega lause objektieseme mittepiiritletust. 

Objektiks saab niisugusel juhul olla vaid juhuhulga- või ainesõna. Nt  Ta leidis 

pööningult vanu kirju. Objektiese ja tegevus on mõlemad piiritlemata näiteks 

järgmises lauses: Ema rullis tainast õhukeseks, lapsed hõõrusid mune vahule. (EKG 

II: 52) 

 

H. Rajandi ja H. Metslang (1979: 31, joonis 1) on esitanud skeemi, mis võtab kokku 

semantilised tunnused, mis totaal- ja partsiaalobjekti valikul rolli mängivad. 

Nende käsitluse järgi on järjekorras esmane objektikäände valiku kriteerium sihitise 

enese kvantifitseeritavus ning alles lähtuvalt sellest hakkab mõjutama verbiga 

väljendatud situatsiooni aspekt. Lisaks on mõjutajaks objekti määratus ehk kas on 

tegu konkreetse, varem teadaoleva referendi või üldise, suvalise referendiga. 
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Joonis 1. Situatsiooni semantiliste kriteeriumite järjestus, mille alusel objekt 

vormistatakse kas partsiaalseks või totaalseks (H. Rajandi ja H. Metslangi järgi)  

 

Kuigi H. Rajandi ja H. Metslangi järgi vaadatakse objektivariandi valikul objekti 

referendi omadusi ja alles seejärel situatsiooni piiritletust, on objekti 

perfektiivne/imperfektiivne allumine predikaadile siiski sagedasem ja vormistamise 

vaatepunktist olulisem semantiline nähtus kui objekti enese kvantitatiivne piiritletus 

ja määratus.  

 

Objekti ega öeldisverbi semantika ei tingi ainsuse nominatiivi kasutamist, sest 

selle esinemise määrab ainult põhisõna vormistik. Erandiks on arvsõnaline 

totaalobjekt (peasõnaks numeraal alates 2st või mõni samaväärne asendaja), mis on 

viimatimainitud tingimustel totaalobjektina alati nominatiivis, nagu muudki mitmust 

väljendavad moodustajad (Siiri kirjutas kaks lasteraamatut). (Rajandi, Metslang 

1979: 15; Kont  1963:110.) 

 

 

 

ASI või KOMPLEKT? Kas on määratud? 
 

 

 

Objekt 

Kas tegevus on 
perfektiivne? 

Kas esineb täielik 
referentsiaalne 
identsus varem 
teadaolevaga? 
 

 

 
Totaalobjekt 

Partitiiv 

ei 

jah 

ei 

ei jah 

jah 

jah 
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2.6.1.2.  Vormilised tingimused käändevalikuks 

 

Grammatilised verbivormid, mis objekti vormivalikut mõjutavat ja mida allpool 

käsitletakse, on eitav kõne, infinitiivi käändevormid, imperatiiv ja impersonaal. 

 

Partitiivobjekt 

Partitiiv on objekti sagedasim, markeerimata vorm. Grammatilistest vahenditest on 

oluline välja tuua, et objekt on üldiselt partitiivis eitavas lauses, gerundiiviga, ma-

infinitiiviga, ma-infinitiivi inessiiviga (mas-vorm) ja ma-infinitiivi elatiiviga (mast-

vorm). Siin ei väljenda kääne objektireferendi kvantitatiivset piiritlematust ega 

situatsiooni piiritlematust.  

Üheks põhilisemaks partsiaalobjekti nõudvaks teguriks on põhisõna esinemine 

eitavas kõnes. Nt 

Kuulutuse avaldajat ei hakanud keegi arvustama ega otsima.  

Ära vana santi lonkama õpeta.  

Sõitsid minema, võtmata kaasa pillimeest. (eitus sekundaartarindis) (Kont  1963: 110 -

145.) 

 

Verbi infinitiivivormid partitiivobjekti valikul 

Perfektiivses süntagmas tavaliselt ei esine ma-infinitiivi. ma-infinitiiv ja selle 

käändevormid inessiiv ja elatiiv nõuavad partsiaalobjekti, sest nad mõtestavad 

situatsiooni imperfektiivselt. (Sulkala 1996: 221, Kont 1963: 118). Infinitiiv võib olla 

sekundaartarindis või ka väljaspool seda (perifrastilise verbi koosseisus). Kõik ma-

infinitiivi tarindid ei nõua partsiaalobjekti, seda teevad aga järgmised vormid: 

- kõik ma-infinitiivi sisaldavad sekundaartarindid peale selliste tarindite, kus 

peasõnaks on kausatiiv-direktaalne ehk siirmise verb (viima, tooma, saatma jm; 

ma-infinitiiv on otstarbemäärus), nt Nad viisid kannatanu tuppa toibuma (EKG II: 

252) või mõningad sõltuvusmäärused, nt Ema sundis poega pudru ära sööma, 

Mari vaevus nööbid kinni panema; 

- ahelverbid, kus infinitiiv laiendab faasiverbi (hakkama, tulema, puhkema jm), nt 

Ruudi asus osakonda reorganiseerima (EKG II: 258); 

- ahelverbid, mis moodustavad tulevikuvormi konstruktsiooniga saama + ma-

infinitiiv, nt See poiss saab looma surematut kunsti (EKG II: 259). 
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Tabel 3 näitab, et des- ja mata-vorm nõuavad peaaegu alati objektilt partitiivset 

vormistust (Kont 1963: 110 - 141). 

 

Tabel 3. Objekt des- ja mata-vormi laiendina 

Infinitiivi vorm 
 

Näitelause 
 

Objekti vorm 

ma-infinitiivi 
abessiiv (mata-
vorm) 
 

Sõpra leidmata kogunesid kõik 
nõutult kokku. 

partsiaalne, sest infinitiiv 
eitab lause kõrvaltegevust, 
mille väljendajaks ta on 

Remondimeest kutsudes tuli 
Kallele meelde, et ta ei teadnud 
aadressi. 
 
Ainult Milla hoiab isast eemale, 
kartes teda nagu vihast peni. 
 

partsiaalne, sest infinitiiv 
väljendab toimumisel olevat 
tegevust, mille jooksul kulgeb 
teine, põhiline tegevus. 

gerundiiv 
(des-vorm) 

 Süüdates küünla, läks ta trepist 
alla. 
Lähendades huuled sellele 
karikale, imesin pikkade 
sõõmudega selle sisu 

erand: kui infinitiivis avalduv 
kõrvaltegevus on peategevuse 
suhtes eelnev või verb 
väljendab vaatamata oma 
vormile minevikulist tegevust, 
kasutatakse totaalobjekti. 

 

 

Totaalobjekt ainsuse nominatiivis 

Ainsuse nominatiivi nõuavad a) käskiv lause, b) umbisikuline lause ja c) da-infinitiiv, 

kui da-infinitiivitarind on lauses aluseks, täiendiks või öeldiseks või laiendab 

imperatiivset või impersonaalset verbi (Kont 1963: 153, 163, 177; EKG II: 53). Nt  

a) Öelge lapse nimi! Minge tehke rohuaed puhtaks! 

b) Talle aeti Karla vana kuub ja üldse soojemad rõivad selga; Töö on tehtud, vaev on 

nähtud; Mõisnikkude suur võim oli sel ajal juba tümaks tehtud; 

c) See tuleb külma kätte panna; Nüüd uus maja maha müüa oleks teha suur rumalus; 

Ülemus tegi ettepaneku lükata koosolek edasi; Tulin mõttele võtta seltsimees kaasa; 

Kas võtta seltsimees kaasa? 
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2.6.2.  Sihitisekäändelise määruse käändevaheldus 

 

EKG käsitluse põhjal kajastab osma totaalsuse-partsiaalsuse vaheldumine 

piiritletuse-piiritlematuse vaheldumist mõningate vahemaad väljendavate 

adverbiaalide korral. Nt Jüri sõitis viimased viis kilomeetrit/ viimaseid viit kilomeetrit 

eriti tugevalt. 

 

Partsiaalne määrus seevastu esineb vaid mingis mõttes piiritlemata situatsiooni 

väljendavas lauses. Määrus on partsiaalne peamiselt siis, kui ta a) allub eitusele, 

osutades väiksemale kogusele või b) väljendab umbmäärast kvantumit. Nt 

See pakk ei kaalu kolme kilo. Saa raamat ei maksa kümmet rubla. Raamat maksab 

kopikaid. Kraana kaalu kümneid tonne. 

Muudel juhtudel on kvantumimäärus üldiselt totaalne ning nimetava ja omastava valik 

sõltub samadest asjaoludest, millest kestusmääruse vormi valik. 

Järgnevalt vaadeldakse osma käändevahelduse semantilisi ja vormilisi tingimusi.  

Osma käändevaheldust põhjustavaid semantilisi tingimusi käsitletakse lähtuvalt 

Haspelmathi seisukohtadest samalaadsete määruste vormivaheldust suunavatest 

teguritest vormivahelduse kohta keeltes üldiselt. Vormitingimuste kirjeldamisel lähtun 

eesti keele käsitlusest  “Eesti keele grammatika”  põhjal.  

 

 

2.6.2.1.  Semantilised tingimused käändevalikuks 

 

Haspelmath on võrrelnud 38 erinevat maailma keelt ning leidnud, et kõige sagedamini 

on ateelise aspekti adverbiaalid minimaalselt või üldse mitte markeeritud ning teelise 

aspekti adverbiaalid markeeritud (teelise ja ateelise aspekti käsitustest vt 2.5.)  Nii on 

ka eesti keeles.  

 

Ateelise aspekti adverbiaali käändeks on enamasti akusatiiv või nominatiiv. Nt 

horvaadi keeles kasutatakse akusatiivi: 
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kao     što  je        Jona     bio       u      trbuhu kitovom  tri                 dana   i  

nagu   et    AUX  Joonas olnud   sees  kõht vaala  kolm.ACC päeva ja ACC 

tri  noči  

kolm ööd. 

‘...nagu Joonas oli vaala kõhus kolm ööd ja kolm päeva’ 

 

Eesti keeles on ateelise aspekti kestusmäärus peaaegu alati nominatiivis. Nt Juku 

suusatas kaks tundi. 

 

Markeerimata on ateelise aspekti määrus keeltes, kus pole käänete süsteemi või 

vähemalt nominatiivi-akusatiivi opositsiooni, nt türgi keeles. 

 

Haspelmath uurib  kestusmääruse sellise vormistamise põhjuseid. Paljudes keeltes 

on ka ruumilise ulatuse määrused (nt Lapsed jalutasid kilomeetri)  markeerimata või 

minimaalselt markeeritud. Siiski ei ole tõenäoline, et siin on toimunud ülekanne 

ruumilise ulatuse määrustest kestuse ajamääruste vormistikule, kuigi nii on see ajas 

lokaliseerivate  määruste puhul (ees, sees jne). Ruumilise ulatuse määrused on 

diskursuses Haspelmathi järgi haruldasemad kui ajalise ulatuse omad. Ta arvab, et on 

kaks võimalikku põhjust, miks ateelise aspekti määrus on paljudes keeltes 

markeerimata või minimaalselt markeeritud.  

 

1. Eriti transitiivlauseis on alus nominatiivis ehk markeerimata "vaikekäändes" 

ning samuti vormistatakse diskursuses väga sage tegevusobjekt nii vähe markeeritult 

kui võimalik: kasutatakse "vaikekäändeid" akusatiiv (sest nominatiiv on juba aluse 

poolt võetud) või nominatiiv. Kuna on väga tavaline, et tegevussituatsioonil on objekt 

(patsient jm), tunneb keelekasutaja selle ära ka ilma spetsiaalse markeeringuta. 

Hüpotees ütleb, et nimisõnafraasilist kestus- ja hulgamäärust pole vaja markeerida, 

sest ajasuhe on selletagi piisavalt aimatav. Sõnad aasta, tund, sajand jmt märgivad 

olemuslikult kestuslikku ajaühikut. 

 

2. Nimisõnafraasiline ateelise aspekti mõõdumäärus (vt 2.5.) võib olla ka 

minimaalselt markeeritud seetõttu, et keelekasutajad peavad seda objektiga 

sarnaseks. Peaaegu kõigis ta uuritud keeltes, kus objekt on markeerimata, on ka 
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kestusmäärus markeerimata. Sageli on neis keeltes markeerimata ka ruumilise 

ulatuvuse jm kvantumimäärused. Selle hüpoteesi poolt räägivad ka muud 

grammatilised tunnused, näiteks: 

 

- balti-slaavi ja läänemeresoome keeltes esineb nendes määrusetüüpides 

sihitisesarnane käändevaheldus. 

- iraani keeles on nii sihitisel kui ateelisel kestusmäärusel definiitsuse marker; 

- sõnajärg määruse iseloomu markeerijana: mandarini-hiina keeles võivad 

toimumisaega lokaliseerivad määrused esineda lause algul enne subjekti, aga 

kestust märkivad ateelise aspekti määrused ainult pärast verbi (positsioonil, kus 

tavaliselt asub sihitis).  

 

Kõige sagedamini esineb kestusmäärus minimaalselt markeeritud nimisõnafraasina, 

harvemini kaassõnafraasina. Nt: 

ingl  Maria lived in Freiburg for seven years. 

it Maria abitava a Friburgo per sette anni. 

tõlge Maria elas Freiburgis seitse aastat. (Haspelmath 1997: 122 - 126) 

 

Ka eesti keeles on sagedaseks kestusmääruse väljendusviisiks kaassõnafraas, mis 

erinevalt eelmistest näidetest lisab kestusele tähendusnüansse: muudab lihtsalt 

umbmääraseks või  lisab kestusele ülemise/alumise piiri. Nt 

 Maria elas Freiburgis üle seitsme aasta.  

See võimalus on ka teistes keeltes: 

sks Ich habe hier über 10 Jahren gewohnt. 

ingl I have lived here over ten years. 

 

 

Teelise aspekti kestusmäärused (Telic extent) 

Enamik keeli kasutab perfektiivsete situatsioonide kestuse täpsustamiseks kaassõna 

tähendusega ‘sees’ või sama tähendusega kohakäänet (nt soome keele inessiiv).  

Erandlikena toob ta üksikud muud grammatilised vahendid: kaassõnad taga (slaavi 

keelte za), all (ungari alatt), läbi/üle (leedu per), kohta/kuna (albaania për) jm ning 

eesti komitatiivi. (Haspelmath 1997: 131). Nt Kunstnik joonistas karikatuuri mõne 
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minutiga. Ma sõin viie minutiga ära. Seega ei väljendata eesti keeles perfektiivsete 

situatsioonide kestust antud töös uurimise all olevate sihitisekäändeliste 

nimisõnafraasidega. 

 

Kestvat mineviku sündmust ajaliselt piiritlev määrus (Distance posterior) 

Paljudes maailma keeltes on selle kategooria väljendamiseks erivahendid. Järgnevate 

lausete näitel võib öelda, et eesti keeles ei sõltu kestusmääruse vormistus sellest, kas 

lause tähendus kuulub rühma (a) või (b). 

a) sündmus on möödas (nt Eile ma töötasin kaks tundi) 

kestab praegu (nt Ma töötan praegu kaks tundi) 

toimub tulevikus (nt Homme ma töötan kaks tundi) 

b) mineviku tegevus/sündmus kestab või omab mõju olevikuhetkele1 (nt Kristi on 

elanud Tallinnas kuus aastat). 

 

Haspelmath (1997: 132) leiab, et enamikus keeltes kasutataksegi "posterior duratiivi" 

(b) vormistamiseks perfekti ja ateelise aspekti määrust. Kõigis keeltes see nii ei ole.  

Näitena võib tuua saksa, prantsuse, itaalia, poola keele, mis väljendavad posterior 

duratiivi eelkõige kaassõnaga alates või saadik ning prantsuse ja hispaania keelt ja 

haiiti kreooli, kus kasutatakse tarindit on olemas, et ... / eksisteerib, et ... Nt 

 

poola  Żyjemy w Warszawie od       wielu lat. 

  elame  -s Varssavi     alates  palju  aastad 

tõlge      "Me oleme Varssavis elanud palju aastaid." 

 

prantsuse Il y a         une heure  que je    t'attends. 

  eksisteerib  üks  tund   et   ma  sind_ootan 

tõlge  "Olen sind tund aega oodanud." 

 

 

 

 

                                                
1 Kuna paljudes keeltes, sh eesti keeles väljendatakse seda tähendust täismineviku abil, on kirjelduseks 
kasutatud täismineviku semantika definitsiooni ”Eesti keele grammatikast” (EKG I : 78)  
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2.6.2.2. Vormilised tingimused käändevalikuks 

 

Partsiaalne kestusmäärus täpsustab pisut situatsiooni ajaliselt (umbmääraselt), on 

haruldasem kui totaalne. Esineb peamiselt: 

a) eituse korral, 

b) järgarvsõna sisaldades (lähedane korduvusmäärusele), 

c) mitmusliku määrusena (kestuse ebamäärasuse väljendamine). Nt 

 

a) Juku ei suusatanud kahte tundigi talve jooksul 

b) Juku suusatas kolmandat õhtut.  Juku suusatas teist tundi. Juku suusatas viimast 

hooaega 

c) Nädalaid ja kuid puudub meil kindel maa jalge alt. Juku suusatas mitmeid tunde 

mööda Tõravere kupleid. Käisime terveid õhtuid maasikal. 

 

Totaalne kestusmäärus on ainsuse nimetavas kvantorifraasi sisereeglite tõttu,  kui 

põhjaks on (a) (pro)numeraal, aga eelistatult ka (b) nimisõnaline kvantor.  

a) Juku suusatas kaks tundi (aga: ühe tunni). Juku suusatas veerand tundi. Juku 

suusatas paar tundi. 

b) Ootasin tükk aega. 

 

Totaalne nimisõnafraasiline kestusmäärus esineb ainsuse nimetavas ja omastavas 

ning mitmuse nimetavas vastavalt sihitise reeglitele, s.o ainsuse nimetavas, kui 

esineb 

a) umbisikulises lauses, 

b) käskivas lauses, 

c) laiendab da-tegevusnime (analoogiliselt sihitise reeglitele). Nt 

 

a) Tänavu suusatati terve koolivaheaeg. Otsustati oodata mõni minut. 

b) Oota üks minut. Palume oodata mõni minut.  

c) Ta tuli tuppa kavatsusega vaadata mõni minut televiisorit.  

 

Muudel juhtudel nimisõnafraasiline totaalne  kestusmäärus genitiivis: Ta ootas mõne 

minuti. Ta ootas igas kohas tunni ja veel kauemgi. 
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Mitmuse korral on totaalne kestusmäärus alati nimetavas. Nt Ta ootas mõned 

minutid. Jaan oli nädalapäevad haiglas olnud. 
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3.  SIHITISEKÄÄNDELISTE MÄÄRUSTE ANALÜÜS 
3.1.  SIHITISEKÄÄNDELISTE MÄÄRUSTE ESINEMUS TÜ 

SÜNTAKTILISELT ÜHESTATUD KORPUSES 
 

Süntaktiliselt ühestatud korpuse maht on ligi 200 000 sõna. Sealt leitud 144 osmat 

jagunesid ebaühtlaselt. Kestusmäärusi oli 91, korduvusmäärusi 45 ning hulgamäärusi 

kõige vähem: ainult 8. Peaaegu kaks kolmandikku näidetest olid ainsuse nominatiivis, 

116 osmat olid totaalkäänetes ning 28 partitiivis. Kõik osma tüübid olid domineerivalt 

ainsuse nominatiivis. Ainus alatüüp, mis esineb jaatavas lauses eelkõige partitiivis, on 

ordinaalne korduvusosma. Tabel 4 esitab näitelausete jagunemise vastavalt osma 

tüübile ja käändele. 

 

Tabel 4. Osmade esinemine TÜ süntaktiliselt ühestatud korpuses. 

Määruse tüüp Fraasitüüp sg 
nom 

sg 
gen 

sg 
part 

pl 
nom 

pl 
part 

Kokku 

NP 28 14 7 6 4 59 Kestusmäärus 

QP 27 2 2 - 1 32 

Kardinaalne absoluutne  12 1 2 - 2 17 

 Kardinaalne suhteline 16 - - 1 - 17 

Korduvusmäärus 

Ordinaalne 1 - 10 - - 11 

Arvsõnaline QP 7 - - - - 7 Kvantumimäärus 

Nimisõnaline QP 1 - - - - 1 

KOKKU: 92 17 21 7 7 144 

 

Kuna süntaktiliselt ühestatud korpuse materjal oli küllaltki piiratud ning osa 

osmatüüpe oli esindamata, tuli kasutada lisamaterjali teistest allikatest: TÜ Tasakaalus 

korpusest, TÜ eesti kirjakeele korpusest, lingvistikakirjandusest. Vajadusel on 

kasutatud ka töö autori moodustatud lauseid. Lisamaterjali on hangitud vastavalt 

vajadusele ning seda pole kvantitatiivselt analüüsitud. 

 

3.2.  ASPEKT SIHITISEKÄÄNDELISTE MÄÄRUSTE VORMIVAHELDUSE 

MÕJURINA 

 

Kuigi antud töö võrdleb osmade omadusi sihitise omadega, vaadeldakse alljärgnevalt 

ka situatsioonide piiritletust, millega osma liitub. Selles küsimuses ei saa osmasid 
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üldiselt objektiga võrrelda, sest objekt on verbi seotud laiend ning transitiivlauses ei 

ole ilma objektita piiritletust, lause predikaadiks on vaid verbid, mis kalduvad 

eelistama situatsiooni piiritlevaid või mittepiiritlevaid määruslikke laiendeid. Osmade 

juures on situatsiooni piiritletuse küsimusel aga tähtsus, sest see on üks määravaid 

tingimusi, mis otsustab osma esinemuse.  

 

Lähtudes lause semantikast, jagunevad mõõdumäärustest verbilaiendid (mille hulka 

kuuluvad ka kolm antud töö uurimisobjektiks olevat määrusetüüpi) teelise ja ateelise 

aspekti määrusteks (Haspelmath 1997: 39, vt ka 2.5.).  

 

- Teelise ehk piirivõimalusega aspekti mõõdumäärused täpsustavad perfektiivse 

tegevuse kvantumit või kestust (Ta kündis põllu kahe tunniga üles (HM) 

(Haspelmath 1997: 131), Igal juhul on temal varguse mõttest enesest häbi, kui see 

korragi peas vilksatab (TK). Siia paigutuvad mitte-sihitisekäändelise peasõnaga 

kestus- ja hulgamäärused ning korduvusosmad, sest nad on neutraalsed 

situatsiooni aspekti suhtes, millega nad liituvad. 

-  Ateelise ehk piirivõimaluseta aspekti mõõdumäärused täpsustavad 

imperfektiivse tegevuse kvantumit või kestust (Ta paastus nelikümmend päeva ja 

nelikümmend ööd. (Haspelmath 1997: 120). Siia kuuluvad sihitisekäändelised 

kestus-, hulga- ja korduvusmäärused. 

 

Analüüsitud materjalis on lause enne ateelise mõõdumääruse lisamist 

a) piiritlemata ja duratiivne (nt Öövel on kaks ja pool aastat olnud kaitseminister 

(TK)) või 

b) võimatu, sest osma on seotud laiend (nt See kestis mõned hetked (HM)). 

 

Hulgamääruste puhul on tüüpilisem (b), kestusmääruste puhul on tavalised nii (a) kui 

(b). Korduvusmäärused erinevad teistest osmatüüpidest selle poolest, et neil ei ole 

piiranguid lause piiritletuse suhtes, millega nad liituvad.  

 

Tavaliselt liitub ateelise aspekti määrus seisundit ja eksistentsi väljendavate verbide 

ning situatsioonidega. Seega seostub ta pigem duratiivse kui punktuaalse 
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tegevuslaadiga. Ateelise aspekti mõõdumäärused ei saa piiritleda perfektiivset 

situatsiooni:  

*Tom maalis pildi kolm tundi. (HM) 

Teelise aspekti määrus täpsustab ajaliselt/kvantitatiivselt piiritletud, resultaadini 

jõudnud sündmust. Nt 

HM  Tom maalis pildi viie tunniga. *Lapsed vaatasid televiisorit kolme tunniga. 

(Haspelmath 1997: 39) 

 

Kui lauses esineb objekt, peab ta olema ainsuse või mitmuse partitiivis, sest 

situatsioon on enne sihitisekäändelise kestusmääruse lisamist alati piiritlemata. 

Erandjuhtumitest, kus kestusmäärus liitub totaalobjektiga lausele, tuleb juttu allpool.  

 

Hulgamäärus esineb kestusmäärusest enam intransitiivses lauses, aga on ka näiteid, 

kui hulgaosmaga lauses esineb sihitis. Nt 

HM Makarone tuleb keeta umbes 8 minutit.  

HM ?Kristil tuleb veel pangale maksta 7000 krooni võlga. 

 

Transitiivauses, millele osma liitub, peab olema täidetud üks alljärgnevatest 

piiritlemata situatsiooni kriteeriumitest, mida on kirjeldanud H. Rajandi ja H. 

Metslang (Rajandi, Metslang 1979: 42). Need kriteeriumid kehtivad rohkem 

kestusmääruse kohta, sest hulgamäärus esineb harva lausetes, kus on objekt ning nad 

ise on sageli objekti ja määruse piiripealsed juhtumid.  

 

1) Objekt on kvantitatiivselt piiritletud (ASI või KOMPLEKT) ning verbi aspekt 

imperfektiivne. Nt  

TK    Kasutab arvutit. Kasutab arvutit vähemalt 8 aastat 

HM  Mine külast põhja poole. Mine külast hulk maad põhja poole. 

TK Kus on see kodu, mida on peetud kõige kindlamaks paigaks maailmas?  

Kus on see kodu, mida kakskümmend kaks aastat on peetud kõige kindlamaks 

paigaks maailmas?  

2) Objekt on kvantitatiivselt piiritlemata (AINE või JUHUHULK) ning määramata 

(ehk mittekonkreetne).  
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Nt Oskar valib Olgale roose (aspektiverb). Oskar valib Olgale juba kümme 

minutit roose.  

Ta otsis pööningult vanu kirju (aspektiverb). Ta otsis mitu päeva pööningult vanu 

kirju. (EKG II: 52) 

Putini Venemaaga tuleb koos elada ja koostööd teha (aspektiverb). Putini 

Venemaaga tuleb koos elada ja koostööd teha vähemalt neli ∅, kuid tõenäoliselt 

rohkem aastat. 

Airigi võis kodus ajada ainult hädapärast juttu…(SK) (partitiivverb). Airigi võis 

kodus päeva, kaks, kolm, neli või viis ajada ainult hädapärast juttu…(SK) 

(partitiivverb). 

3) Objekt on kvantitatiivselt piiritlemata (AINE või JUHUHULK) ning määratud ja 

tal on varem mainitu või teadaolevaga vähemalt mingi samasus.  

Nt Oskar tõi poest veiseliha. (= mingi koguse mingit veiseliha). Olga valmistas 

seda (= piiritlemata kogust, seda liha) õhtul tükk aega. (aspektverb) (Rajandi, 

Metslang 1979: 42) 

 

Kui osma liitub eitava lausega, ei loe objekti kvantitatiivne piiritletus ega määratus. 

Objekt on siis peaaegu alati partsiaalkäändes, sest situatsioon ise on piiritlemata (EKG 

II: 52).  

 

Ateelise aspekti mõõdumäärus piiritleb ainult situatsiooni ajaliselt kestuselt või muul 

viisil kvantitatiivselt. Resultatiivsust see määrus ei anna.  Vrd Ta sõi. Ta jooksis. Ta 

sõi pool tundi.Ta jooksis viis kilomeetrit. 

 

O. Heinämäki kirjeldab erandjuhte, mil kestusmäärus (ja hulgamäärus - HM) võivad 

liituda ka piiritletud situatsiooniga, jättes selle endiselt piiritletuks, aga muutes ta 

korduvaks. Sama võib väita ka hulgamääruse kohta. Nt  

Terve suve jõi Laine oma õhtuse tee Maiasmokas. (HM) 

?Terve Baltikumi planeeris meie sõidumarsruudid Jüri, aga mujal Euroopas tegeles 

sellega Aadu. (HM)  

Vahel ka mitte:  Hoidsin terve õhtu oma rotveileri külalistest eemal (HM). Ka ilma 

kestusfraasita on tuntav, et situatsioonil on mingi ajaline limiit, see peab välja tulema 

kontekstist. (Heinämäki 1983: 162.) 
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Siiski sisaldasid kõik materjalis leiduvad näited hulgamääruse liitumisest piiritletud 

situatsioonile ajatähenduse nüanssi.  

Lauses ei tohi eelnevalt olla osmat: *Jüri sõitis kolm tundi kümme kilomeetrit. (HM) 

Kui kestust või hulka märkiv fraas liitub lausele, mille piiritletust vormistab miski 

muu kui totaalobjekt, on see fraas aga analüüsitav pigem sihitiseks, sest ta vastab 

küsimusele mille? ja on seega piirijuhtum. Nt 

Jüri sõitis viis kilomeetrit läbi (HM). (antud näites on kõnealune lauseliige 

perfektiivsusele kalduva ühendverbi seotud laiend) 

?Mai õppis kaks tundi ära ning läks siis sõpradega välja (HM). 

 

Enamikus lausetes, kus hulga- ja kestusosma esinevad, on nad totaalkäändes, tegevus 

ja osma referent on piiritletud. Osma referent on ASI või KOMPLEKT (vastavalt: 

hulk maad, kolm kilomeetrit) ning määratud kvantum (Rajandi, Metslang 1979: 15). 

Seega on siin täidetud samad semantilised tingimused, mis objekti totaalkäände 

valikul (vt ka 3.5.). 

 

Erinevus on aga selles, et totaalkääne on hulgaosma markeerimata vorm ja sihitise 

markeeritud vorm: tüüpjuhtudel hulgamäärus piiritleb situatsiooni, aga sihitis ei 

piiritle. Situatsiooni semantiline piiritlemine ongi kõigi hulga- ja kestusmääruse 

primaarne roll. Situatsiooni piiritletuse väljendamiseks valitakse tõenäoliselt 

sagedamini objekti totaalkäände asemel hulga- või kestusmäärus seetõttu, et nad 

suudavad seda teha selgemalt, täpsemalt ja märgatavamalt. Seega peab töö alguses 

esitatud hüpotees (vt ptk 1) paika küll kestus- ja hulgamääruste, kuid mitte 

korduvusmääruste suhtes.  

 

Sihitisekäändeliste määruste käändevalikust räägitakse lähemalt jaotises 2.6. 

 

 

3.3.  KESTUSMÄÄRUS JA SELLE KÄÄNDEVALIKU TINGIMUSED 

 

Sihitisekäändeliste kestusmäärustena saavad esineda kvantori- ja nimisõnafraasid, mis 

käituvad süntaktiliselt erinevalt. Järgnevad tabelid tutvustavad, mis sõnaliikidest need 

eri tüüpi fraasid saavad koosneda. 
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Tabel 5. Kvantorifraasiline kestusmäärus 

Kvantorifraas 

fraasi põhi fraasi laiend 

numeraal 
kaks, kolm, sadat, veerand, kolmeveerand, 
pool, poolteist jm 
pronumeraal 
mitu, paar (tähenduses ‘umbes kaks’), 
paarsada, kümmekond jm 
nimsõna 
hulk, osa, lõviosa, aasta, tund jm 

tundi, päeva, inimpõlvi, aega, ∅ (päevast) jm 

 

Nt 

Õppisin bridži kolm õhtut. Veetsin muuseumis pool päeva. Osa päevast Jüri lihtsalt 

magas. Kulus hulk inimpõlvi, enne kui ajalugu ununes. Töö otsimine kestis neil kuu 

aega. (EKG II: 85, HM) 

 

Tabel 6. Nimisõnafraasiline kestusmäärus 
Nimisõnafraas 

fraasi täiend fraasi põhi 

kvantumit väljendav noomen 
üks, mõni, terve, kogu, paljud  
järjestust väljendav noomen 
järgmise, eelmine, viimast, teist, kolmandat 

aasta, etenduse aeg, semester, eluaeg, õhtu, 
hommik, kesköö, veebruar, tänane päev, eilne 
päev, päev 

 

Nt 

Kogu etenduse aja köhis üks mees mu kõrval. Tegelesin terve järgmise/teise semestri  

kõrvalerialaga. Ta on terve eluaja malega tegelenud. Lugesin terve õhtu. Õppisin 

keemiat ühe aasta. Eelmise/viimase päeva olin kulutanud ettevalmistustele. Juku 

suusatas teist tundi. Ma olin seal pikka aega täiesti üksi. Vana joppi viit minutitki 

otsimata ostis ta kohe uue. 

 

Totaalkäänded on sihitisekäändelise kestusmääruse markeerimata vormiks. 

Süntaktiliselt ühestatud korpusest leitud 99 kestusmääruse näitest olid 85 

totaalkäänetes. Totaalsed kvantorifraasilised määrused esinevad ainsuse nominatiivis 

ja nimisõnafraasilised määrused ainsuse genitiivis. Nt 

SK Pool aastat õppisin pedas inglise keelt. Anita vaatas mõne hetke Sirjet.  
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Nii kvantori- kui nimisõnafraaside puhul esineb kõrvalekaldeid. Erandlikult on 

genitiivis kvantorifraasiline määrus, mille peasõnaks on mõõdunimisõna osa: … 

suurema osa∅ ajast oleme elanud kõik Maarjamaal (TK). Jaotis 3.3.3. räägib aga 

nimisõnafraasi erandlikust nominatiivikasutusest. 

 

Kestusmääruse markeeritud vormiks on partitiiv. Ainsuse partitiivi kasutatakse siis, 

kui osma täiendiks on järgarvsõna või järjestust väljendav noomen ning kui lause on 

eitav. Mitmuse partitiiviga väljendatakse kestuse umbmäärasust. Nt 

Juku suusatas kolmandat õhtut/teist tundi/viimast hooaega. (EKG II: 83) 

Ma ei taha sind kahte tundi oodata.  (HM) 

On asju, mida nad ei andesta sadu aastaid. (TK) 

Hulgamääruse mitmuse partitiivi kasutusest tuleb juttu peatükis 3.6. 

 

 

3.3.1.  Kestusmäärus semantika vaatepunktist 

 

Sihitisekäändeline kestusmäärus on tavaliselt verbi vaba laiend ja ateelise aspekti 

määrus: ta liitub ateelistele situatsioonidele ja muudab need teeliseks (Haspelmath 

1997: 28), täpsemalt lõpetatuks (aga mitte resultatiivseks). Kui situatsioon on 

eelnevalt piiritletud, siis kasutatakse selle kestuse täpsustamiseks komitatiivset ja 

translatiivset kestusmäärust. Nt 

TK Pool aastat õppisin pedas inglise keelt. (sihitisekäändeline kestusmäärus) 

HM Vaid tunniga oli kohver pakitud ja raha ka ära vahetatud. (komitatiivne 

kestusmäärus) 

HM Mind nähes jäi ta hetkeks peatuma. (translatiivne kestusmäärus) 

 

Aspektist tulenevalt on kestusmäärusega lauses peaaegu alati partsiaalobjekt (vt ka 

3.2.). Kestusmäärus esineb ka verbi seotud laiendina (nt verbide kestma ja kuluma 

juures). 
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3.3.2.  Kestusmääruse esinemine sihitise käänet mõjutavate verbivormidega 

 

Sihitisekäändeline kestusmäärus saab esineda peaaegu kõigis nendes lausetes, kus 

sihitiski. Näiteks nendest lausetest kus predikaadi vorm määrab sihitise vormi, 

esinevad sihitisekäändelised kestusmäärused järgmistes. 

 

Partsiaalobjekti tingivad verbivormid 

Sihitisekäändeline kestusmäärus saab esineda kõigi vormide laiendina, mis tingivad 

partitiivobjekti, välja arvatud mast-vorm. Enemasti on kestusmäärus totaalne, 

partitiivset kestusmäärust saab kasutada vaid üksikutel tingimustel: 

- eitavas lauses ja mata-vormiga, 

- mitmuse partitiivi abil umbmäärast kvantumit väljendades, 

- järgarvsõna sisaldav kestusmäärus erinevates kontekstides, 

- kivinenud partitiivne fraas mõnda aega on üsna laia kasutuspiirkonnaga. 

 
Partitiivobjekti nõudvate ma-infinitiivi ja ma-infinitiivi inessiivivormi laiendina saab esineda 

iga kestusmääruse alatüüp. Nt 
SK Temale määratud lehmi peavad kaks kuud/mõne päeva lüpsma teised. 

TÜKK kõik suhtuvad kunstnikesse väga mõistvalt , ka nende loomingulistesse  

kriisidesse, mis kipuvad kestma aastakümneid/terve elu/pool elu/mitukümmend aastat.  

TÜKK Regulaarne liiklus läks käima kaks päeva...  

HM Kersti oli võimeline kaks tundi/mõne tunni jalga kaela taga hoidma. 

SK Jälle käis ta siin kaks tundi/mitu tundi/pool päeva/terve päeva/teist päeva juttu 

jahvatamas. 

HM Ta oli sõbrannaga kolm päeva/kogu päeva päikest võtmas. 

 

Sihitisekäändeline kestusmäärus ei saa esineda mast-vormi laiendina, sest mast-vorm 

esineb tavaliselt separatiivse kohamäärusena, mille referendil ei saa olla kestust. 

Samas lauses võib osma aga esineda predikaatverbi laiendina: Ta tuli söömast tagasi 

kolmveerand tundi. Ka sõltuvusmäärusena esineval mast-tarindi referendil ei saa olla 

laiendiks sihitisekäändelist kestusmäärust, sest tegevus on piiritletud: *Ema keelas 

tütart tund aega välja minemast. 
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Võimalik on ka kestusmääruse kasutus gerundiivi ja mata-vormi laiendina: 

HM Terve päeva/teist päeva sõpra aidates unustas ta vennale antud lubaduse. 

HM Vanu kindaid hetkegi otsimata ostis ta kohe uued. (totaalne osma pole mata-

vormiga võimalik) 

 

Eitavas lauses on osmadest sagedasemad kestusmääruse näited umbmäärast kestust 

väljendavad ajaadverbid: Markuse mõõn ei kestnud kaua. Ta nagu aimas kuidagi , et 

neid võib tulevikus vaja olla , et soe ilm ei kesta igavesti. Leidub ka üksikuid näiteid 

kaassõnafraasidega: Nüüd näis see periood lõputuna, kuigi tookord ei kestnud see 

vist üle paari nädala. Kui ma kraavist välja sain – alla minuti see igatahes ei kestnud 

–, selgus, et mu parema jala puuking oli jäänud kraavi. (TK) 

 

Näiteid sihitisekäändeliste kestusmääruste kasutusest eitavas lauses: 

Ma pole mõned päevad/mõnda aega/teist päeva sellega tegelenud.  

Ma pole kaks aastat kanuuga sõitmas käinud.  

Kaarel polnud nädalatki ülikoolis õppinud, kui ta juba soovis akadeemilist puhkust 

võtta. (HM) 

 

Eitavas lauses väljendatakse sihitisekäändelise kestusmäärusega täpselt, kui kaua pole 

mingit tegevust toimunud või tehtud, aga ei anta informatsiooni selle kohta, kui kaua 

miski tegelikult toimus. Vähese informatiivsuse tõttu kasutatakse kestusosmasid 

eituslauses harva.  

  

 Kui täiendavat informatsiooni ei lisata, on tavaline eitada umbmäärast kestust. 

Täpselt kvantifitseeritud kestuse eitamiseks kasutatakse tavaliselt jaatavavormilist 

lauset, mis annab infot situatsiooni tegeliku kestuse kohta, millega ekslik arvamus 

kummutatakse (vt ka 3.4.1.2.). Süntaktiliselt ühestatud korpuse 91 kestusmäärust 

sisaldava lause seas olid ainult neli eitavad.  

a) Lauses ei eitata kestust, vaid mingit muud situatsiooni komponenti:  

Kogu eelmise öö ei maganud, kartsin kogu aeg, millal osmik kokku variseb.  

Juba kaks ööpäeva polnud ta iva hamba alla saanud… 

b)  Eitades osmaga väljendatud kestust, eitatakse kogu sündmust:  

Ta räägib ühest mehest /---/, kes nüüd  pole enam kaks aastat kirjutanud.  



 42 

“Kas sina, Aksel käisid kogu aeg kodus, kui sa noor olid?” Aksel ei olnud kogu  

aeg kodus käinud. 

 

Eituses eristatakse, kas eitus laieneb kogu sündmusele (verbiga tähistatule) või 

mõnele osale sellest (Sang 1983: 36 - 37).  Kestusmääruse käändevalik eitavas lauses 

ei sõltu sellest, kas eitatakse osma referenti või kogu sündmust. Määrus võib olla nii 

ainsuse kui mitmuse nominatiivis, ainsuse genitiivis kui ainsuse ja mitmuse partitiivis. 

Tavalisim on ainsuse nominatiivi ja partitiivi paralleelkasutus. Analüüsitud materjalis 

kasutati osastavat käänet, kui miinimumi eitamise kaudu eitati kas konkreetset kestust 

või kogu sündmust.  

Osma referendi eitamine: 

TK Ükski okupatsioon ei kesta pool sajandit, vahepeal jõuab see kümme korda 

muutuda anneksiooniks.  

TK Alles hiljem sai Aidann aru, et see embus ei kestnudki ainult mõne hetke, vaid 

üsna pikalt.  

TK  Ja seda vaid nime vahetamise eest arvutis, mis ei kesta minutitki! 

HM Ma ei oodanud poolt tundi. 

HM  Ma ei tegelegi sellega terve päev/tervet päeva. 

TK  Uibopuu raius vastu: “Venitamine ei kesta nädalaid või kuid, vaid aastaid.” 

TÜKK …ei pea kogu aeg rääkima relvast, mille haarab kangelase käsi, või 

politseiniku tapmisest… 

TK    Ta olevat sõlminud /-/ hoopis ühe teise lepingu, mis lubas vahendustasuks poole 

kasumist ja pidi kestma mitte kolm kuud, vaid kolm aastat. 

HM Ära teda kahte tundi/kaks tundi küll oota. 

Kogu sündmuse eitamine: 

TK  Sinivalgete kaksikvõim ei kestnud aga kahte ringigi - mootoriviga ajas 

sakslase rajapervele. 

HM Ma pole mõni päev/mõne päeva/mõned päevad sellega tegelenud. 

 

 

Ainsuse nominatiivis totaalobjekti tingivad vormid 

Kestusosma saab ka esineda kõigi ainsuse nominatiivis objekti nõudvate verbivormide 

laiendina. Sarnaselt objektiga peab ka osma olema ainsuse nominatiivis. 
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Imperatiiv Minge jookske pool tundi/mõni tund sörki, siis hakkame harjutusi 
tegema! 

Impersonaal  
 
 

Makarone keedetakse kaheksa minutit. Muna keedetakse mõni minut. 
Riigivõlga on juba kolm aastat/mõni aasta/mõnda aega tasutud. 

da-infinitiiv noomeni 
laiendina 

Abituriendil tekkis soov teha õppimise asemel mõni päev midagi 
muud. 

 

Samade verbivormide laiendina kasutatakse piiritletud situatsioonides 

kestusemärkijana teistes vormides kestusmäärusi.  

 

 

Komitatiivne kestusmäärus 

Pererahvas mahutas kõik külalised viie minutiga istuma. Neid kahe tunniga leidmata 

kogunesid kõik nõutult kokku. Vaid tunniga oli kohver pakitud ja raha ka ära 

vahetatud. Minge tehke rohuaed kahe tunniga puhtaks! 

 

Translatiivne kestusmäärus 

Kersti on võimeline jalga kaheks tunniks kaela taha panema. Peata mõneks minutiks 

auto! Mind nähes jäi ta hetkeks peatuma. Tulin mõttele võtta seltsimees kaheks 

nädalaks kaasa. Naine tuuakse terveks eluks koju tööloomaks. 

(Näited HM) 

 

 

3.3.3.  Nimisõnafraaside paralleelne esinemine ainsuse nominatiivis ja genitiivis 

 

“Eesti keele grammatika” väidab, et nimisõnafraasiline kestusmääruse ainsuse 

totaalkäändeks on genitiiv (v.a nende vormide laiendina, mis nõuavad ainsuse 

nominatiivis sihitist). Rõhutatakse kvantorifraasilise osma erilisust, mis esineb 

totaalsena ainsuse nominatiivis.  (EKG II: 84) Näitematerjalist nähtus, et on ka oluline 

grupp nimisõnafraasilisi ainsuslikke kestusmäärusi, mis on totaalsena nominatiivis. 

Süntaktiliselt ühestatud korpuses leidus nominatiivseid näiteid isegi kaks korda nii 

palju kui genitiivseid: vastavalt 28 ja 14. Genitiivsed fraasid olid suurema 

varieeruvusega, aga 28 nominatiivse nimisõnafraasilise osma hulgas esines tervelt 18 
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korda fraas kogu aeg ning 3 korda eluaeg. Lisaks esinesid Süntaktiliselt ühestatud 

korpuses ja Tasakaalus korpuses nominatiivsena terve päev, kõik see aeg, kõik need 

aastad, vähemalt tund, kogu ülejäänud elu ja minut: 

Ema on alles, seda teab Kill kogu aeg. Terve päev olen kärsitu ja ootan õhtut. Olen 

eluaeg sinu pärast kannatanud. Aga mis saab kogu ülejäänud elu? Olin jõudnud 

tänavaristile, kust oli jäänud koju vaid minut-kaks astuda. Kogu eelmise öö ei 

maganud, kartsin kogu aeg, millal osmik kokku variseb. (SK) 

…kui rahulikud võivad olla need, /---/ kes võivad eluaeg üksinduses elada, teha tööd.  

Valetad, vähemalt tund tuleb veel sõita … …kartsin kõik need aastad, et eluring võib 

korduda. …sina ostsid kõik see aeg oma rahast. (TK) 

Tund lõppes kogu aeg koolikellaga. Suvevaheaeg on eluaeg alanud 20ndal juunil. 

(HM) 

 

Näiteid nimisõnafraasilise kestusmääruse genitiivsest kasutusest: 

Ma teadsin kogu aja, et sa pole ära uppunud. Tammusin kogu aja ühe koha peal. 

Kõrvalt olen ma nende tegemisi jälginud kogu selle õndsa aja, mis ma olen raadios 

töötanud. Väike pinge on kogu Tuuri aja muidugi sees, aga see pole midagi hullu. 

(TÜKK) 

Ta tunneb häid kombeid, on neid terve elu minu nahal treeninud. (TK) 

Aga mis me teeme kogu ülejäänud nädala? (HM) 

 

Paralleelset totaalkäändekasutust võimaldavad näiteks fraasid terve päev, kogu elu, 

vähemalt tund, minut. M. Erelt kirjeldab ka hulgamääruste paralleelse käändekasutuse 

võimalikkust: Pliiats maksab üks kroon = ühe krooni. Leib kaalub üks kilo = ühe kilo. 

Loeng kestab üks tund = ühe tunni. (Erelt 2000: 96) Järgnevalt analüüsitakse fraasi 

kogu aeg genitiivi ja nominatiivi kasutuse erinevust situatsiooni piiritletuse, 

määratuse, predikaadi ajavormi ja tegevuslaadi vaatepunktist, mis on, nagu selgub, ka 

üsna piisavad tingimused erineva käändevaliku põhjenduseks. 

 

Tingimused fraasi kogu aeg käändevalikuks 

Genitiivset kestusmäärust kasutatakse siis, kui selle referent on piiritletud 

ajaperiood, nominatiivset siis, kui kestusmääruse referent on piiritlemata. Genitiivse 

kestusmääruse juures esineb sageli eelnevates lausetes  kontekst, mis muudab osma 
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referendi määratuks, nominatiivset määrust kasutatakse siis, kui määratlev kontekst 

puudub. Mõlema käände puhul on ka võimalik ka samas lauses osma referenti 

määratleda: lokatiivse ajamäärusega ja osma täiendiga. Nt 

TK Mingisugune pisike vennike, kes vaatas vastuvõtu ajal kogu aeg minu 

rähklemist pealt… 

Mingisugune pisike vennike, kes vaatas vastuvõtu ajal kogu aja minu rähklemist 

pealt… 

Mingisugune pisike vennike, kes vaatas kogu vastuvõtu aeg minu rähklemist pealt… 

Mingisugune pisike vennike, kes vaatas kogu vastuvõtu aja minu rähklemist pealt… 

 

Palju oli näiteid genitiivse kestusmääruse täiendikasutusest. Nt 

Meie emad ja vanaemad käisid tööl ka kogu nõukogude aja ja käivad siiani. 

Loomulikult olid mu suhted Vabariigi Presidendiga tööandja ja töövõtja omad , mis 

aga kogu ametisosleku aja jäid headeks ja korrektseteks. 

… tavaliselt istub helitehnik kogu istungi aja lindistusaparatuuri taga… 

(TÜKK) 

Kui nimisõnafraasil pole ühtki täiendit, kasutatakse samuti genitiivi: 

SK Airigi võis kodus päeva, kaks, kolm, neli või viis ajada ainult hädapärast juttu. 

Materjalis ei leidunud ühtki näidet täiendi kasutamise kohta nominatiivse 

kestusmääruse juures. 

 

Ka verbi ajavormi ning kestusmääruse käände valiku vahel on seos. 

 

Perfekt on kaheplaaniline ajavorm: ta väljendab “ühelt poolt sündmuse 

minevikulisust, teiselt poolt sellest tuleneva seisundi olevikulisust. Lauses tõuseb 

sõltuvalt aspektist esile üks või teine neist tähendusosistest” (EKG I: 77). Genitiivne 

kestusmäärus on see, mis tõstab esile tegevuse minevikutähenduse ja muudab 

situatsiooni minevikuliseks. Nominatiivset kestusmäärust kasutades tõuseb esile 

situatsiooni olevikutähendus: ta annab situatsioonile võimaluse olevikus edasi kesta. 

Vrd: 

TÜKK  Olen isa käest kogu aja võtta saanud oma tagasihoidlikkuse pärast… 

Olen isa käest kogu aeg võtta saanud oma tagasihoidlikkuse pärast. 

TÜKK Mu sõbranna on eluaeg invaliid olnud.(EKG I 78)  
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Mu sõbranna on eluaja invaliid olnud, aga see ravim andis enneolematuid  

tulemusi. 

Kuna imperfekt aga on üheplaaniline (märgib sündmuse toimumist kõnehetkele 

eelneval ajahetkel), siis puudub osmal siin nimetatud tähendusopositsioon. (EKG I: 

77) 

 

Nominatiivse ja genitiivse kestusmääruse opositsioon esineb ka lausetes, mille 

ajavormiks on üldaeg. Nt 

HM  Teie vaateaknal naeratavad kogu aja tühjal pilgul mingid nukunäod, mis 

üheski möödujas emotsioone ei tekita. 

Teie vaateaknal naeratavad kogu aeg tühjal pilgul mingid nukunäod, mis 

üheski möödujas emotsioone ei tekita. 

On ebaselge, kas osma kääne mõjutab siin situatsiooni ajavormi tähendust. Võimalik 

on tõlgendus, et genitiivse osmaga lause räägib sündmusest, mida on kogetud pigem 

minevikus, nominatiivne osma annab sündmusele olevikus jätkumise tähenduse. 

Käändeerinevus võib tuleneda ka ainult ajaperioodi määratusest-määramatusest. 

 

Kui kestusmäärus laiendab üldajalist iteratiivset situatsiooni, siis on kordumiste 

periood kestev, sõltumata osma käändest: 

TÜKK Operatsioon toimub kohaliku tuimestusega ja patsient on kogu aja ärkvel. 

 Operatsioon toimub kohaliku tuimestusega ja patsient on kogu aeg ärkvel. 

Osma kääne ei erista siin sündmuse jätkumist-mittejätkumist olevikus. Genitiivne 

kestusmäärus väljendab, et kõik need korduvad sündmused on igaüks eraldi 

piiritletud. Nominatiivne kestusmäärus jätab kõik need sündmused mittepiiritletuks.  

 

Järgnevates lausetes on kestusmääruse käändevalik seotud tegevuslaadiga: genitiivne 

osma on loomulikum duratiivse, nominatiivne iteratiivse situatsiooniga. 

HM Kas sa elasid kogu aja Tartus, kui sa noor olid?  

SK  Kas sina, Aksel käisid kogu aeg kodus, kui sa noor olid? 

Genitiivse määrusega lauses on kestev situatsioon piiritletum, nominatiivse määrusega 

lauses pole täpselt teada, mitu korda sündmus kordus. Hoolimata nüansierinevusest 

tuleks mõlemad laused tervikuna analüüsida traditsioonikohaselt piiritletuks. 
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Genitiivne kestusosma on objektiga sarnasem kui nominatiivne kestusosma. 

Genitiivse kestusosmaga kaasnevad lauses enamasti tingimused, mis on vajalikud 

objekti lauses eksisteerimiseks:  

- lause on normaallause, 

- tegevussubjekt = grammatiline subjekt, 

- tegevus on aktiivne tegutsemine. 

 

Mõnedes näitelausetes, kust objekt puudub, määrus ka sisuliselt objektilik. Nt 

TÜKK Istusin seetõttu ka kogu aja ära. 

TÜKK Ta elas peaaegu kogu aja Prantsusmaal.  

TK ?… tema peab kogu peoõhtu aja üksipäini rabelema … 

TK Meres hüppasid poisid kivilt vette, kus nad niigi olid kogu aja külma kartmata 

mulistanud. 

 

On ka lauseid, kus kogu aja on sihitis: 

TÜKK  Mälestuste teine ja kolmas osa võtavad kogu aja. 

TÜKK Emexi erastamine võtab kogu aja. 

TÜKK Ega see “Waba Riigi” värk nii väga kaua ka ei kesta, et talt kogu aja ära 

võtab. 

 
 

3.4.  KORDUVUSMÄÄRUS JA SELLE KÄÄNDEVALIKU TINGIMUSED 

 

Sihitisekäändelisi korduvusmäärusi liigitatakse fraasilise koosseisu alusel seitsmeks 

väiksemaks alaliigiks. Järgnevad tabelid esitavad näited nende fraaside kohta, mida on 

võimalik kasutada sihitise käänetes. 

 

Tabel 7. Kardinaalsete korduvusmääruste liigitus fraasilise koosseisu alusel. 

Kardinaalsed korduvusmäärused 

Absoluutsed Suhtelised 

QP NP NP 
peasõnaks 
numeraal 
 

peasõnaks 
pronumeraal 

peasõnaks 
nimisõna 

peasõnaks kvantumit 
väljendav noomen 

laiendiks määratlev 
pronoomen 

kaks korda mitu korda 
paar korda 

osa kordi, 
teatud arv 

mõni kord  
üks kord 

iga kord 
kõik korrad 
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paarsada 
korda 
kümmekond 
korda 
mitut puhku 

kordi, 
lugematu arv 
kordi 
 

paljud korrad iga hetk 
iga päev 
iga kolmas päev 

 

 

Tabel 8. Ordinaalsete korduvusmääruste liigitus fraasilise koosseisu alusel. 

Ordinaalsed korduvusmäärused 

NP 
laiendiks järjestust väljendav noomen  laiendiks järjestust väljendav pronoomen 
teist korda 
 
 

mitmendat korda 
viimast korda 
? eelmine kord 

 

Järgnevalt käsitletakse kolme korduvusmääruse põhitüüpi ja nende käändekasutust 

mõjutavaid faktoreid.  

 

 

3.4.1.  ABSOLUUTNE KARDINAALNE KORDUVUSMÄÄRUS 

 

Kardinaalsed korduvusmäärused esinevad üldiselt totaalkäänetes. Kui absoluutse 

kardinaalne korduvusmäärus on kvantorifraas, on totaalkäändeks nominatiiv, kui 

nimisõnafraas, siis kasutatakse totaalkäändena ainsuse nominatiivi või genitiivi. 

Genitiivne nimisõnafraasiline korduvusmäärus oma laienditega tähendab enamasti 

‘ainult ühe korra’ või ‘ainult mõne korra’. Kui (ühe) korra või ka nominatiivne kord 

esinevad tähenduses ‘ükskord’ või ‘korraks’, ei saa neid korduvusmääruseks pidada. 

Nt  

TÜKK  Pärast seda, kui Collins korra/kord Eestis jahi ehitust vaatamas käis, ilmus 

“The Death of an Angel”. 

TÜKK  …olevik olevat neile nagu hülgele jääauk, kus korra hingamas käia.  

 

Genitiivset korduvusmäärust esines TÜ süntaktiliselt ühestatud korpuses vaid ühel 

korral. 

 

Eitavas lauses ja määruse sisemise piiritletuse umbmäärasuse korral tuleb harvem ette 

ka partitiivset kasutust.  
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3.4.1.1.  Absoluutne kardinaalne korduvusmäärus semantika vaatepunktist 

 

Absoluutne kardinaalne korduvusmäärus muudab situatsiooni aspektilt 

mittepiiritletuks ning tegevuslaadilt iteratiivseks või habituaalseks. Ühekordset 

korduvust väljendav määrus muudab tegevuslaadi semelfaktiivseks. Situatsioonidele, 

millega absoluutne kardinaalne määrus liitub, puuduvad piirangud: määrus võib 

liituda nii perfektiivse (a) kui imperfektiivse (b) situatsiooniga.  

a) Vastastikku parandusi tehes - kirjutasime taotluse vähemalt (ühe) korra/viis korda 

ümber - jõudsime lõpuks sihile.  (TK, tegevuslaad vastavalt semelfaktiivne või 

iteratiivne) 

b)  Kohus arutas Niktini kriminaalasja (ühe) korra/kolm korda. (TK, tegevuslaad 

vastavalt semelfaktiivne/iteratiivne) Inimene ärkab öösel vähemalt (ühe) 

korra/viis kuni kümme korda. (TK, tegevuslaad habituaalne) 

See on omadus, mis eristab kõiki korduvusmäärusi kestus- ja hulgamäärustest. 

 

Situatsioon, millega see osma liitub, võib olla duratiivne (a) või punktuaalne (b). 

a) (Ühe) korra/Kaks korda protsessis Valk riigikohtuni , kuid ei saanud menetlus-

luba.  

b) Kadri koputas (ühe) korra/paar korda. (HM) 

 

Kui absoluutsele kardinaalsele korduvusmäärusele lisandub kaassõnafraas või 

inessiivne noomenifraas, mis näitab sündmuste toimumise perioodi, siis tekib 

suhtelist kardinaalset  korduvust väljendav määrus. Nt 

Buss käib talvel Vasknarvas vaid kaks korda nädalas. (TK, vt ka 3.7.) 

Kui määruse peasõnaks on numeraal, on osma sisemiselt kvantitatiivselt piiritletud, 

kui pronumeraal, siis piiritlemata. 

 
3.4.1.2.  Absoluutse kardinaalse korduvusmääruse esinemine sihitise käänet 

mõjutavate verbivormidega 

 

Absoluutne kardinaalne korduvusmäärus esineb koos erinevate sihitise käändet 

mõjutavate verbivormidega piiratud ulatuses: haruldane on nii nimisõna- kui 
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kvantorifraasilise osma kasutamine partsiaalobjekti nõudvate verbide ja nominatiivset 

sihitist nõudvate vormidega. 

 

Partsiaalobjekti tingivad verbivormid 

Määrus ei liitu üldiselt partsiaalobjekti tingivate verbivormidega: eituse ja mata-

vormi, des-vormi, ma-infinitiivi ja selle käänetega. Põhjuseks on see, et nähtused, 

mida need vormid väljendavad, ei sa korduda või nende kordumist ei saa piiritleda: 

- koht,  

- otstarve, 

- seisund, millest väljutakse,  

- eitatav situatsioon  

- kestev situatsioon, mille ajal peab toimuma teine sündmus. 

 

Kordagi ei esine (ühe) korra koos des- ja mata-vormi ega ma-infinitiiviga, mida 

iseloomustab see, et nad ei luba totaalobjekti. 

 

mata-vorm tähistab mingi sündmusega seotud, olemata jäänud teist sündmust. 

Võimalikke olemata jäänud sündmusi võib olla üks või rohkem, mistõttu on mata-

lausetes võimalik kasutada korduvusmäärust. Selles eituslikus tarindis esineb osma 

sihitisesarnaselt partitiivis: 

Teemasse kordagi süvenemata pole mõtet hakata sõna võtma. (HM) 

Töötajatega paari kordagi vestlemata pole mõtet hakata kõike ümber tegema. (HM) 

Siin on tegemist miinimumi eitamisega, millega eitatakse kogu sündmuse toimumist 

(Metslang 1997: 147). Miinimumi eitusena ei kasutata rohkemat arvu kordi kui üks. 

Seetõttu ei esine materjali hulgas mata-vormiga lausetes (ega ka mujal) partitiivseid 

paari kordagi, paari korda, kolme kordagi. 

 

des-vorm tähistab enamasti kestvat sündmust, mille ajal toimub teine sündmus. 

Seetõttu on sisuliselt võimatu taustasituatsiooni piiritleda, asetada sündmushetk 

väljapoole vaatlushetke. Nt 

* Olles rõõmust ühe korra/kaks korda segane, tormas ta välja. (HM) 
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Üsna loomulikuna paistab lause Kaks korda kartsas istudes jõudis ta oma tegude üle 

põhjalikult järele mõelda, aga sellegi asemel on parem lokatiivse ajamäärusega Kahel 

korral kartsas istudes jõudis ta oma tegude üle põhjalikult järele mõelda. (HM) 

 

Korduvusmäärus on võimalik aga nendes erandlikes des-lausetes, mis tähistavad 

eelnenud sündmust, mis omab mõju teise sündmuse toimumishetkel. Nt 

Olles vaenlase poolt ühe korra/kaks korda tagasi löödud, asusid väed uuele rünnakule 

(HM). 

 

ma-infinitiiv ja selle käänded 

Totaalsed (ühe) korra ja kaks korda ei esine ma-infinitiivi ega selle käänete laiendina. 

Kui esineks, kuuluks korduvusmäärus koha- otstarbe- või seisunditähendusega 

määruse koosseisu. Sisuliselt pole võimalik koha, otstarbe ja seisundi kordumine, sest 

need on staatilise, mitte dünaamilise-iteratiivse iseloomuga nähtused.  

*Ta harjus (ühe) korra/kaks korda putru sööma. 

*Tunnid on (ühe) korra/kaks korda algamas. 

*Süda lakkas (ühe) korra/kaks korda löömast  (HM) 

Kui fraas niisuguses lauses esineb, laiendab ta predikaatverbi, mitte infinitiivi: 

Ta tuli Maarikat haiglasse ainult (ühe) korra/kaks korda vaatama. (st tuli ühe korra 

haiglasse, mitte ei heitnud haiglas olles Maarikale ühte pilku) 

Peeter jõudis (ühe) korra/kaks korda õigel ajal aitama. 

Täna öösel hakkas sireen (ühe) korra/kaks korda undama. 

Sa pidid minuga (ühe) korra/kaks korda kaasa tulema. (HM) 

Korpuses ei leidunud ka selliseid konstruktsioone. Korduvusmääruse tähenduses ei 

saa neis näidetes kasutada nominatiivset fraasi (üks) kord. 

 

Eitavas lauses on kardinaalsed korduvusmäärused haruldased, sest nagu 

kestusmääruste puhulgi, on suhtluses tavaks korduvusmäärust sisaldava eitava lause 

asemel kasutada teistsugust sõnastust. 

Näiteks kui suhtluses esitab keegi väite, mis on ekslik: 

“Jasper on ju kaks korda sellel eksamil läbi kukkunud”, 

ei ole tavapärane vastus 

“Ta ei ole kaks korda läbi kukkunud”,  
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vaid: “Tegelikult kukkus ta isegi kolm korda läbi”. (HM) 

Lisaks eksliku väite kummutamisele on ootuspärane täpsustada ka, milline on olukord 

tegelikult. Kui valitakse eitusliku korduvusmäärusega lause, annab see mingi 

tähendusrõhu. 

 

Näiteid totaalse kardinaalse korduvusmääruse esinemisest eitavas lauses: 

TÜKK …kui värskelt löödud väravaid kohemaid aegluubis mitu korda üle ei 

näidatud.  

TÜKK …saart ei saa enne avatuna välja reklaamida, kuni kahtlased kohad pole mitu 

korda üle kontrollitud.  

TÜKK …kaevikraja võistluse olümpiaajaloos pole veel ühegi riigi laskuritel 

õnnestunud kaks korda võita… 

 

Eitust genitiivse noomeniga korra näitelausetes ei esinenud. Üks vaid-tarindiga 

täiendatud näitelause siiski oli, kus eitati suhtelise kardinaalse määrusega väljendatud 

ajavahemikku, mille sees sündmus kordub:  

TK …jõulud ei peaks olema mitte korra aastas, vaid lausa iga kuu. 

Korpuses oli ka üks jaatavavormilise predikaadiga lause, kus mitte-partikkel eitab 

sõna korra. 

…valija on pettunud mitte korra, vaid enamgi. 

 

Eitavas lauses on sagedasimaks partitiivseks absoluutseks kardinaalseks 

korduvusmääruseks nimisõnafraas kordagi. Osastava käände valik eituses on sarnane 

objekti käitumisega, kuid on ebaselge, mis tingimustel esineb korduvusosma eituses 

partsiaalsena ja mis tingimustel totaalsena.  

 

Ka TÜ süntaktiliselt ühestatud korpuses oli kordagi kahel korral esindatud (…ma ei 

helistanud talle kordagi ega nõudnud temalt tasu..; … ma polnud veel kordagi nii 

kaugele saanud…). Eitades minimaalset toimumiskordade arvu, eitab ta terve 

sündmuse toimumist. 

 

Tasakaalus korpuses leidusid vaid üksikud näited muude absoluutsete kardinaalsete 

korduvusmääruste partitiivsest kasutusest:  
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Nimelt peljatakse, et jäärapäine IAAFi president Primo Nebiolo ei tule soomlastele 

kahte korda vastu...(TK) 

… mitut korda üks naine ennast pakkuma igatahes ei hakka. (TK) 

Kaht korda ühte jõkke ei astu , lausus Pärn 1977. aastal Herakleitose moodi. (TÜKK) 

Ühte kohvikut mitut korda lahti teha ei anna. (TÜKK) 

…sooja hinda ei ole selle ajaga tõstetud isegi mitte kaht korda. (TÜKK) 

 

Mitteeitavas lauses esineb sõna kord rõhupartikliga -gi/-ki harva ka totaalkäänetes, 

väljendades minimaalset toimumiskordade hulka, mida vähemalt soovitakse. Nt 

Kas sa oled kordki tundnud huvi, kuidas mul läheb? 

Ma pean kordki elus aus olema. 

Igal juhul on temal varguse mõttest enesest häbi, kui see korragi peas vilksatab 

…kui nad oleksid korragi sinu praetud baklažaane proovinud, oleksid nad siinsesse 

rooga küll kriitilisemalt suhtunud . 

 

Ainsuse nominatiivis totaalobjekti tingivad verbivormid 

Genitiivse korduvusosma esinemine ainsuse nominatiivis objekti tingivate 

verbivormidega on väga piiratud. Järgnevalt näited pärinevad TÜ eesti kirjakeele 

korpusest, kui pole märgitud teisiti. 

 

(ühe) korra esines korpuses vaid kahes impersonaalses lauses, kus rõhutatakse 

sündmuse ühekordsust: 

…elatakse vaid ühe korra. 

Piiblis on kassi nimetatud vaid ühe korra. 

 

Enam kasutatakse impersonaalsetes lausetes nominatiivseid kvantorifraasilisi määrusi, 

eriti määrust ‘mitu korda’: 

…kohtualused olid kinnitanud, et neilt oli ainult suusõnaliselt võlga nõutud mitu 

korda 

Peets /-/ kinnitab kategooriliselt, et saart ei saa enne avatuna välja reklaamida, kuni 

kahtlased kohad pole mitu korda üle kontrollitud.  

 …krooni võidakse mitu korda devalveerida… 
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Eelnõu kohaselt vabastab pakendi aktsiisimaksust keskkonnaministeeriumi tõend, mis 

kinnitab, et pakendit kasutatakse mitu korda.  

see /-/ ei tähendanud , et materiaalsete esemete väärtus oleks langenud kümme korda. 

 

Puudusid näited (ühe) korra esinemise kohta imperatiivses tarindis ja da-infinitiivi 

laiendina. Mõlemas konstruktsioonis on tarindit siiski võimalik kasutada: 

Tee treening ühe korra/üks kord tasuta kaasa ja siis otsusta, kas ostad klubikaardi. 

(HM) 

Harjuta seda pala kümmekond korda! (näited: HM) 

Jaanikal tuli tahtmine Rauli veel ühe korra/üks kord näha. (HM) 

Et kõik sõbrad saaksid tulla, tundus kõige parem idee pidada sünnipäeva kaks korda. 

(HM) 

 

 

3.4.2. Suhteline kardinaalne korduvusmäärus 
3.4.2.1.  Suhteline kardinaalne korduvusmäärus semantika vaatepunktist 

 

Sagedaseks suhteliseks kardinaalseks korduvusmääruseks on iga kord. See määrus 

võib liituda punktuaalses tegevuslaadis piiritletud situatsiooniga (Iga kord vaatas ta 

korraks Anette ilusa maja poole2), piiritlemata duratiivse situatsiooniga (Iga kord oli 

Mardil ebamugav tunne, nagu kipuks ta mingi ihaldatava ametikoha eest Ehat maha 

müüma) ning piiritlemata iteratiivse situatsiooniga. Võib ka liituda kestus- või 

hulgamääruse poolt piiritletud situatsiooniga (Iga kord, kui ta selle peale mõtleb, 

läheb Riinal meel kurvaks ja ta nutab pisut).  

 

Korduvusmäärus ei muuda situatsiooni tegevuslaadi, kui see on juba eelnevalt 

iteratiivne (See oli võitlus, mis kordus iga kord), küll aga muudab, kui see on eelnevalt 

midagi muud (Iga kord vaatas ta korraks Anette ilusa maja poole – tegevus eelnevalt 

semelfaktiivne). Olenemata sellest, kas situatsioon, millele korduvusmäärus liitub on 

eelnevalt piiritletud või piiritlemata, saab ta korduvusmääruse lisamisel 

mittepiiritletuks. Nt  

 

                                                
2 Kõik selle jaotise näited on võetud TÜ tasakaalus korpusest. 
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Sihilistes lausetes võib määrus seega esineda koos nii totaal- kui partsiaalobjektiga, 

nii aspekti-, perfektiiv- kui partitiivverbidega. Nt 

Ja oleksin tundnud seal iga kord Nessose-särgi-tunnet. (partsiaalobjekt) 

Avades iga kord hõõguvad ilmad, leidsin eest vabastava valguse. (totaalobjekt) 

 

 
3.4.2.2. Suhtelise kardinaalse korduvusmääruse esinemine sihitise käänet 

mõjutavate verbivormidega 

 

Sihitise käänet mõjutavad verbivormid ei mõjuta suhtelise kardinaalse 

korduvusmääruse käänet. Nt 

TÜKK Tema saarlaste-naljadest ei saanud vanaisa iga kord sedamaid aru. (eitus) 

HM Eesti Kütuse uue halduskogu peab iga kord kokku kutsuma majandusminis-

teeriumi vastava haldusala kantsler. (ma-infinitiiv) 

TÜKK "Kellele sa head teed soovid?" küsis naine iga kord võpatades. (gerundiiv) 

TÜKK Kunagi ei läinud ta ühte ja samasse kohta , vaid saadeti iga kord ise 

maanurka. TK Iga kord, kui Oraakel ennustuse lõpetas /-/, lasti rippsild uuesti alla 

ning ennustaja võis värisevijalu platvormilt lahkuda. (impersonaal) 

 

 

3.4.3.  Ordinaalne korduvusmäärus 

 

Ordinaalsed korduvusmäärused, näiteks esimest korda, esinevad partitiivis. Nt 

…kümnendat puhku kuulub jõuproov MK-sarja. (TK) 

…kohtumise kestel tundsin, et näen seda erakordset inimest viimast korda. (TÜKK) 

 

Totaalkäänetes esineb seda tüüpi osma lokatiivse ajamääruse tähenduses, sest vastab 

küsimusele millal?. Nt 

 Üks päev võidab üks, teine kord teine (TÜKK). 

Teatud juhtudel võib siiski ka totaalkäänetes ordinaalset korduvusmäärust tõlgendada 

osmana, sest ta vastab küsimusele mitmendat korda?. Nt 

Jüri käis kolmas kord ministri jutul (EKG). 
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…kogudusse tuleb uus õpetaja, jutlustab esimese korra, järgmine kord , pühapäeval , 

leiab kantslist aga taskurätiku  (TÜKK). 

Kuna kääne on nominatiiv, siis peaks ehk ka siinset lokatiivse ajamääruse tähenduses 

lauseliiget sihitisekäändeliseks määruseks nimetama, kuigi ta tähendus on teistsugune 

kui käsitletud osmatüüpidel. 

 

Nominatiivse korduvusmääruse sarnane on verbi olema laiendav kvantiteedile osutav 

öeldistäide (EKG II: 87): 

TÜKK Kõnealune juhtum polnud Yodchatil esimene kord seadusega pahuksisse 

minna. 

Fraas võib siin ka olla lokatiivse ajamääruse tähenduses: Kõnealune juhtum polnud 

Yodchatil esimene kord, mil ta seadusega pahuksisse läks. 

 

3.4.3.1.  Ordinaalne korduvusmäärus semantika vaatepunktist 

 

Ordinaalne korduvusmäärus ta liitub nii piiritletud kui piiritlemata situatsioonidega. 

Erinevalt kõikidest teistest osmatüüpidest ei mõjuta ta lause aspekti. Perifeerne on 

ka selle määruse referendi sisu: ühest küljest esineb ta alati korduvas situatsioonis (ka 

siis, kui tegemist on fraasiga esimest korda), esile on tõstetud aga määruse referendi 

ajas lokaliseeriv tähendus: ‘sündmus toimub teist korda/viimast korda’ (millal?). See 

erineb tüüpilisest osma mõõtu kvantifitseerivast tähendusest. 

 

Näiteid ordinaalse korduvusmääruse neutraalsusest aspekti  suhtes sihitisekäändet 

mõjutavate vormidega lausetes ja kõigis muudes. Nt 

TÜKK Eelmisel kuul 23-aastaseks saanud Tammert heitis mullu esimest (teist) korda 

üle 60 meetri (60.24) Vilniuses. (liitub piiritletud situatsiooniga) 

TÜKK Naarits ja Pärnpuu on aga esimest (teist) korda tiitlivõistlustel. (liitub 

piiritlemata situatsiooniga) 

Kõnealune määrus ei mõjuta ka situatsiooni tegevuslaadi. Kui ordinaalsele 

korduvusmäärusele lisandub kaassõnafraas või inessiivne noomenifraas, mis näitab 

sündmuste toimumise aega, siis ei muuda ka see lause aspekti. Nt 

TÜKK Tasakaalu säilitamiseks oli oluline ka suvine laagrinädal Pühajärvel , kus osa 

lapsi sai esimest korda elus järvevette sulistama… 
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3.4.3.2. Ordinaalse korduvusmääruse esinemine sihitise käänet mõjutavate 

verbivormidega 

 

Partsiaalobjekti nõudvad vormid 

Ordinaalsed korduvusmäärused liituvad nii gerundiivi, mata-tarindit, ma-infinitiivi  

kui eitust sisaldavate lausete/sekundaartarinditega. Need vormid ei mõjuta määruse 

käänet. 

 

Gerundiivi puhul liitub osma kestva, piiritlemata situatsiooniga. 

TÜKK…kuu aega tagasi otsustas kõrge lennuga mägikotkas /-/ minevikuga lõpparve 

teha, tüürides kolmandat korda abielusadamasse. 

 TÜKK …esimest korda lugedes pole lausel nagu viga midagi… (piiritlemata) 

TK “Eks vaatame, kui lõbus ta teist korda ärgates on,” ütles Kuivik skeptiliselt. 

(piiritlemata) 

Kui gerundiiv on minevikutähenduses, võib osma liituda ka piiritletud situatsiooniga, 

kus ka objekt on totaalne: 

HM Lõpetades juba mitmendat korda varakult töötegemise, läksid Kersti ja Triinu 

ujuma.  

HM Avaldades lehes neljandat korda narkomaaniateemalise artikli, mõtles Maarja, et 

ta on juba küllalt panustanud.  

 

mata-vorm 

Maarja jättis juba teist korda artikli kirjutamata. (HM, piiritletud) 

Sander jättis juba teist korda ülemusele teatamata, et ei saa koosolekule tulla. (HM, 

piiritletud) 

Esimest korda tulid sportlased olümpiamängudelt tagasi medalit toomata. (HM, 

piiritlemata) 

 

ma-infinitiiv 

TÜKK Eesti Kütuse uue haldusnõukogu peab esimest korda kokku kutsuma 

majandusministeeriumi vastava haldusala asekantsler. (piiritlemata) 

TÜKK Tasakaalu säilitamiseks oli oluline ka suvine laagrinädal Pühajärvel, kus osa 

lapsi sai esimest korda järvevette sulistama… (piiritletud) 
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TÜKK Nool ajas 5.35 kaks korda maha ja valmistus kolmandat korda 

üritama…(piiritlemata) 

Puudusid näited määruse esinemise kohta ma-infinitiivi inessiivis ja elatiivis. Küll 

aga laiendab korduvusmäärus sageli nende vormide peasõna. Nt 

TK  Tuli meelde, kuidas ta Liisi esimest korda maja ees tänaval kõndimas nägi… 

HM  Palu on praegu viimast korda Jerevanis oma projektiasju ajamas. 

HM …elektrienergiat tootvad päikesepaneelid lakkasid teist korda töötamast.  

 

Eitavas lauses on ordinaalse korduvusmääruse kasutamine produktiivne. Eitatakse 

kas korduvusmääruse referenti (a) või mingit muud lause elementi (b). 

a)   TÜKK Päris esimest korda nad pille kätte ei võtnud. 

      TÜKK Hans Roosipuu ei filmi suusatamist ja suusatajaid esimest korda. 

      TÜKK … seega pole ta mitte esimest korda Itaaliast ida pool. 

b)   TÜKK …esimest korda /-/ ei saanud paljud Tartu õpetajad õigeaegselt kätte oma  

      veebruarikuu töötasu. 

      TÜKK …esimest korda ei näidanud Asiagos ennast päike. 

      TÜKK …praegu kehtiva põhiseaduse kohaselt ei saa Jeltsin kolmandat korda   

      presidendiks. 

      TÜKK Teist korda sellist tempu enam ei teeks. 

 

Nominatiivset totaalsihtist nõudvad vormid 

Kõik nominatiivset sihitist nõudvad vormid võimaldavad ordinaalse korduvusmääruse 

lisamist nii piiritletud kui piiritlemata situatsioonidele. Nad ei mõjuta samuti määruse 

käänet. 

 

Imperatiiv 

HM  Tule veel viimast korda kohale! (piiritletud) 

HM  Mängi ta teist korda veel tennises üle!  (piiritletud) 

HM  Mängi minuga teist korda veel! (piiritlemata) 

 

Impersonaal (näited: TÜKK) 

Selle aasta juulis korraldatakse Karlovy Vary filmifestivalil esimest korda ka Kesk- ja 

Ida-Euroopa filmivõttepaiku tutvustav näitus. (piiritlemata) 
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Reedel , 9. veebruaril kell 17 avatakse Tartu maraton esimest korda laululaval. 

(piiritlemata) 

Seda võistlust peetakse üldse esimest korda  

Romeo Kalda mõisteti esimest korda 1989. aastal Pärnu rajooni rahvakohtus süüdi 

varguse pärast…  

Tänavu jagati Eesti Meeste Korvpalliliigas osalevad korvpallurid esimest korda 

klassidesse…  

 

da-infinitiiv nimisõna laiendina 

Korraldajail tuli idee pidada see üritus esimest korda vabas õhus. (HM, osm liitub 

piiritletud situatsioonile) 

Õpetaja Lepasaarel on kavatsus saada lastega veel viimast korda enne eksamit kokku. 

(HM, piiritletud) 

Vanaisal on kavatsus lammas veel viimast korda ära niita (HM, piiritletud). 

 

 

3.5.  HULGAMÄÄRUS JA SELLE KÄÄNDEVALIKU TINGIMUSED 

 

Järgnev tabel esitab sihitisekäändeliste hulgamääruste alaliike ja fraasilist koosseisu.  

 

Tabel 9. Sihitisekäändelise hulgamääruse liigid 
Arvsõnaline kvantorifraas Nimisõnaline kvantorifraas 

Numeraal Pronumeraal Tavaline 

mõõdunimisõna 

Terviku osa märkiv 

mõõdunimisõna 

15 kilomeetrit mitu meetrit hulk maad viiendik maad 

40 kraadi tosin kilo hulk tonne kolmandik raha 

100 krooni paar kraadi jupp maad osa maad 

1000 rubla sadakond grammi hulk kroone pool meetrit 

3 tükki mitusada liitrit tükk maad  

50 protsenti veerand versta ivake maad  

?kolm viiendikku oma paarkümmend 

kilomeetrit 
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Nt  

Brikett kaalus hulga tonne. Ma tulin hulk maad jala. Sellest pole midagi, et pidi 

käised jupp maad üles keerama… Uus jope maksis hulga kroone. Mine tükk maad 

edasi, kuni tänav vasakule keerab. Mine ivake/veidike maad edasi, kuni tänav 

vasakule keerab. Ma maksin pileti eest enamiku ∅ kaasasolevast rahast. Ma tulin 

kolmandiku maad bussiga. (HM) 

 

Hulgamäärused olid näitematerjali hulgas väikseim grupp nii näitelausete arvult kui 

variatiivsuselt. Näiteks süntaktiliselt ühestatud korpusest leitud 144 näitelausest oli 

hulgamäärusi sisaldavaid vaid 8. See kinnitab ka Haspelmathi oletust, et 

hulgamäärused (nt Ta jalutas kilomeetri) on haruldasemad kui kestusmäärused 

(Haspelmath 1997: 122).  

 

Fraasitüüpide seas domineerisid korpustes tugevalt kvantorifraasid, mille peasõnaks 

on arvsõna (sada miljonit krooni jms). Nt 

TÜKK Tallinki brunch maksab 125 krooni. 

TK  Ta kaotas kaalust kerge vaevaga kuus kilo. 

TK Tõmbasin aasta ajaga umbes kaheksa grammi… 

TÜKK Buss liigub sadat meetrit väravani tubli viis minutit. 

TÜKK  Tegemist on pretsedendiga , mis võib riigile sadu miljoneid kroone maksma 

minna. 

 

Nimisõnalised kvantorifraasid (ivake maad, hulk tonne, jupp maad jm) olid 

materjalis iseseisvana sihitisekäändelise hulgamääruse kitsas ja harvaesinev alaliik. 

Nende asemel enamasti kasutati muid fraase ja käändeid (määrsõnalisi kvantorifraase: 

palju maad, nimisõnafraase: üle kilo raske, suurtes kogustes jm). Sõna tükk esines 

kõigi näidete seas iseseisva hulgamääruse nominatiivse peasõnana kaks korda, sõna 

hulk vaid ühe korra: 

TÜKK Ma pidin tükk maad tädi Ksenja sitskleidi väel tagasi vantsima. 

TK Leena oli ülemist teed mööda tükk maad edasi jalutanud 

TK Sa kõnnid toredast Cité’st hulk samme ida poole ja kohtad muu hulgas ka ühte 

vana ristisammast… 
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Sõna jupp ei esinenud ühtki korda. Partitiivsena ei olnud näitelausete seas ühtki 

nimisõnalise peasõnaga kvantorifraasi. 

 

Sagedamini kasutatakse nimisõnalise peasõnaga kvantorifraase mõne muu fraasi 

koosseisus: 

TÜKK Tagaistmed on esimestest jupp maad kõrgemal. (adverbifraas) 

TÜKK Nad olid valinud omast arust ohutu paiga Alepõllust tükk maad lõuna pool… 

(kaassõnafraas) 

 

Kõige enam oli näiteid nimisõnalisest kvantorifraasist, mille peasõnaks on terviku 

osa märkiv mõõdusõna: 

EE   1904. aasta olümpial esimesena maratonifinishisse jõudnu sõitis osa maad 

autoga. 

TÜKK  Kui suurel ringil pool maad oli sõidetud, juhtis nimetatud kolmik järgneva 

nelja mehe /-/ ees enam kui nelja minutiga.  

TÜKK  Olime pool maad juba ära sõitnud, kui meid kõiki aeti ühe kraavi veerde 

põlvili ritta. 

Materjali hulgas oli nimisõnafraasilise hulgamääruse käändeks alati nominatiiv. 

 

 

Partitiivsed hulgamäärused 

 

Kuna partitiivsete hulgaosmade kasutus on erinev totaalkäändelistest, on väga kitsas 

ning kuna kõnealused kvantorifraasid esinevad sageli vaid piirijuhtumitena osma ja 

sihitise vahel (harvem osma ja aluse vahel), vaadeldakse ainsuse partitiivi kasutust 

sihitisekäändeliste hulgamääruste puhul järgnevalt pisut lähemalt. Näide ainsuse 

partitiivis hulgaosmast: 

Prantslanna Christine Arron jookseb siin sadat meetrit ka paljudest meestest 

kiiremini (TÜKK). 

 

Enamasti ei esine osastavat osmade puhul, mille peasõnaks on tavaline 

mõõdunimisõna,  terviku osa märkiv mõõdunimisõna või pronumeraal, ehkki viimast 
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on eesti keeles üsna loomulik partitiivosmana kasutada. Nt  Vastsündinu ei kaalunud 

paari kilogi  (HM). 

  

Kõigi korpustest leitud ainsuse partitiivis hulgamääruste näidete peasõnaks on 

numeraal. Nt 

TÜKK Buss liigub sadat meetrit väravani tubli viis minutit. 

TÜKK Paljud meie edukaks peetud kodanikud /-/ ei viitsi kolmesadat meetritki jala 

käia. 

TÜKK Linnas pole võimalik astuda sadat meetritki, ilma et kohtaks Vene sõjaväelasi. 

TÜKK …Tsingisserile pakkus Savisaar kaht miljonit … 

 

Partsiaalse hulgamääruse näiteks ei sobi laused 

TK Meeste esimese alana joostakse kell 17 sadat meetrit… ning 

HM Eile jooksid võistlejad sadat meetrit, 

sest partitiivis on see fraas tajutav spordiala nimetusena (sisaldussihitis nimetusest 

‘saja meetri jooks’) ning seega esineb ta lauses sihitise funktsioonis. Olenemata 

sellest, kas situatsioon on perfektiivne või imperfektiivne, on käändeks partitiiv, 

järelikult on verbi jooksma see semeem transitiivne partitiivverb. Ei ole aga määratav, 

kas see kehtib ka järgmise lause kohta: 

TK Nool pihtis, et pole kunagi nii ränka 1500 meetrit jooksma pidanud. 

1500 meetrit on siin üldises tähenduses ja võib ka olla osa mõnest pikemast jooksust, 

mis pole tingimata just 1500 meetri jooks. 

 

Järgmise lause kvantorifraasi küsivasteks on pigem kui palju?, mis võiks olla 

põhjuseks ta osmaks lugemiseks: 

…kuigi ma ei andnud endast sadat protsenti, andsin umbes 98 protsenti (TÜKK). 

Siiski tuleks see fraas lugeda sihitiseks, sest verb andma on üks prototüüpsemaid 

transitiivverbi näiteid ning fraasi ‘sadat protsenti’ saab selles lauses asendada näiteks 

sihitisega ‘kõike’. 
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3.5.1. Hulgamäärus semantika vaatepunktist 

 

Enamasti on hulgaosma seotud laiendiks (vt 3.8), nt 

EE   Kostadinova on ainus naine, kes ületanud 2 meetrit üle saja korra 

Kui ta on vaba laiend, liitub ta piiritlemata situatsiooniga. Nt 

TK        Minge seda asfaltrada pidi 150 meetrit kadarikku. 

TK Sa kõnnid toredast Cité’st hulk samme ida poole ja kohtad muu hulgas ka ühte 

vana ristisammast… 

TK Leena oli ülemist teed mööda tükk maad edasi jalutanud. 

Nagu kestusmääruski saab hulgamäärus liituda vaid piiritlemata situatsiooniga ning ta 

piiritleb alati situatsiooni (vt 3.2). 

 

 

3.5.2.  Totaalse hulgamääruse esinemine sihitise käänet mõjutavate 

verbivormidega 

 

Sihitisekäändelisi hulgamäärusi esines kõigi vaadeldud vormide laiendina: tavalise 

jaatavas kõneliigis predikaadi ning sihitise käänet mõjutavate verbivormide laiendina. 

Nii totaal- kui partsiaalosma võis laiendada tavalist jaatavat verbi ning ma-infinitiivi. 

Nimetavaline hulgamäärus võib veel laiendada gerundiivi, imperatiivi, impersonaali 

ja da- infinitiivi, kui see on nimisõna laiend, aga ei saa laiendada eitavat ning mata-

vormis verbi. Seda teeb partitiivne hulgaosma.  Partitiivne hulgaosma võib harvadel 

juhtudel laiendada impersonaalilauset, ei saa aga laiendada gerundiivi, imperatiivi ja 

da-infinitiivi, kui see on nimisõna laiend. 

 

Süntaktiliselt ühestatud korpuses polnud ühtki näidet muudes käänetes peale ainsuse 

nominatiivi, suuremamahulistes TÜ eesti kirjakeele korpuses ja Tasakaalus korpuses 

siiski leidus näiteid ka ainsuse ja mitmuse partitiivi kasutusest (vt vastavalt: 3.5.3 ja 

3.6). ning üksikuid ka ainsuse genitiivis hulgamäärusega.  
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Partsiaalobjekti tingivad verbivormid 

Hulgamääruse liitumine ma-infinitiiviga on produktiivne, võimalikud on kõik 

hulgaosma tüübid.  Kui määruse peasõnaks on numeraal, on käändeks nominatiiv, kui 

nimisõna, siis genitiiv. Kõigis leitud näidetes liitub osma verbiga seotud laiendina, 

näidetes (1) ja (2) sihitise käänet mõjutavale sekundaartarindile ja näidetes (3) ja (4) 

ahelverbile: 

 

1) See, et venelased näiteks teatris käivad ja on valmis selle eest maksma mitusada 

kuni tuhat krooni, ei tule neist mõeldes enamasti pähe. (rinnastatud osmade 

peasõnadeks on pronumeraal ja numeraal) (TÜKK) 

2) Kristin on valmis igakuiselt tagasimaksetele ohverdama viiendiku/ivakese ∅ oma 

palgast. (osma peasõnaks on terviku osa märkiv nimisõna/tavaline 

mõõdunimisõna) (HM) 

3) Alates 5. septembrist etendatav lavastus läks maksma 15 miljonit dollarit. See 

läheb maksma umbkaudu veerand miljonit naela. (TÜKK) 

4) Endise kolhoosigaraazhi katusele rajatud kaasaegne metsavalvekeskus läks 

maksma 1,5 miljonit krooni. (TÜKK) 

 

des-vormiga on totaalne hulgamäärus võimalik. Nt 

TK Kristiina sündis 15. jaanuaril Tallinna Keskhaiglas 34. nädalal, kaaludes 

1580 grammi/pool ∅  normaalsest kaalust. 

TÜKK Imavere Saeveski käive tänavu esimeses kvartalis oli 151 miljonit krooni, 

kasvades aastaga 34 protsenti/mitukümmend protsenti.  

 

mata-vormi, mis esineb vaba adverbiaali mitte öeldistäitena, ei saa laiendada totaalne 

hulgamäärus – see peab alati olema partitiivis.  

 

Sihitisekäändelisi hulgamäärusi sisaldavate lausete seas on väga vähe eitavavormilisi, 

mis aga alati esinevad partsiaalkäändes. 

Sageli on eituslikes lausetes osma asemel kaassõnafraas või võrdlustarind. Nt  

TÜKK Mõni võib pingutada , kuidas tahab , kuid üle kahe kilo alla võtta ei suuda. 

TÜKK Sink peaks olema kohas , kus sooja ei ole rohkem kui 6 kraadi. 

TÜKK … ta kaalub mitte vähem kui 115 kilo…  



 65 

TÜKK …William Tominga 800 lehekülge ei lähe isegi 3 krooni eest mitte. 

 

 

Ainsuse nominatiivis totaalobjekti tingivad verbivormid 

Väga produktiivne on kasutus impersonaaliga. Enamasti on osma seotud laiendiks 

paljudele erinevatele verbidele (andma, kärpima, maksma, saatma, teenima, 

tõmbama, jne), harvadel juhtudel vabaks laiendiks. Nt 

TÜKK …haua eest makstakse 150 krooni, suvel ja talvel. 

TK Nii keriti mitusada meetrit, kuni korraga märgati kahte vastase sõdurit, kes 

sama kaablit maha panid. (osma on vaba laiend, liitub piiritlemata situatsioonile) 

TÜKK  Kui suurel ringil pool maad/hulk maad oli sõidetud, juhtis nimetatud kolmik 

järgneva nelja mehe /-/ ees enam kui nelja minutiga. (osma on vaba laiend, liitub 

piiritletud situatsioonile) 

TÜKK …lapsevanematel palutakse semestris anda 500 krooni keeleõppe toetuseks. 

(osma on vaba laiend, liitub piiritlemata situatsioonile) 

TÜKK Sellest 30 miljonit krooni teenitakse täiendava 800 000 aktsia kinnise 

emissiooniga hinnaga 38 krooni. 

 

Imperatiivses lauses liitub osma kas piiritlemata situatsioonile või seotud laiendina. 

Võimalikud on kõik hulgaosma tüübid. Nt 

TK Proovige joosta 110 meetrit/sadakond meetrit, hüpates iga kümne meetri 

tagant üle kõigest 1.06 tõkkest. (osma on vaba laiend, liitub piiritlemata situatsioonile) 

TK Minge seda asfaltrada pidi 150 meetrit/veerand kilomeetrit kadarikku. (osma 

on vaba laiend, liitub piiritlemata situatsioonile) 

HM Mine hulk maad edasi ja siis pööra paremale! 

TÜKK Andku rahas 1000 krooni ja ülejäänu odavates markides. (osma on seotud 

laiend) 

 

Imperatiivsetes lausetes leidus ka näiteid sõnaga krooni, kus öeldisverbiks on andma 

või võtma. Nende kvantorifraasiline laiend on tõlgendatav ka sihitisena. Nt 

TÜKK "Noh, anna sada krooni."  

TÜKK Marusja, võta kakskümmend viis krooni ja too meile puskarit.  

TÜKK Ainult — andke mulle kokkulepitud seitsekümmend krooni! 
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kuid sagedamini kasutatakse vaeglauset või viisakusstrateegiat: palve või käsk 

antakse edasi kaudselt. 

TÜKK "Kolm krooni." 

TÜKK Sul on ju sada krooni, Kazimir?"  

 

Sihitisekäändeline hulgamäärus võib laiendada ka da-infinitiivi, kui see on nimisõna 

laiend: 

HM Omanikul oli kavatsus teenida lobudiku müügist miljon krooni/mitu miljonit 

krooni. 

HM Lootuses näha seda haruldast kotkaliiki on mul mõte minna mööda sood veel 

hulk maad edasi/pool maad tagasi. 

 

Hulgamäärusi ei vormistata peaaegu mitte kunagi genitiivis. Harvadel juhtudel on 

võimalik kasutada genitiivset nimisõnalist kvantorifraasi. Nt 

TK  Nad olid tüki (jupi, ivakese) maad maad mööda tänavat edasi läinud. 

HM Ta jättis suure hulga maad jooksmata, kuigi see oli ette nähtud. 

 

 
3.5.3.  Partitiivse hulgamääruse esinemine sihitise käänet mõjutavate 

verbivormidega 
 

Partsiaalobjekti nõudvad verbivormid 

Partsiaalobjekti nõudvaid ma-infinitiivi vorme võib laiendada ka partsiaalne 

hulgamäärus, kus ta asub objekti positsioonis ning mida võib ka objektiks analüüsida. 

Küsivasteks on pigem kui palju?. 

HM Jüri hakkas pangale kuutekümmet tuhandet krooni tagasi maksma. 

HM Aare harjus iga hommik kaheksat kilomeetrit/paari kilomeetrit jooksma. 

HM Kaarel küünitas sadat krooni võtma. 

HM Kehalise kasvatuse tunnis kipuvad poisid joostes alati juppi 

maad/kolmandikku maad vahele jätma. 

 

Puudusid näited partsiaalosma kasutusest gerundiivi laiendina. Kui kvantorifraas 

laiendab des-vormi, on ta analüüsitav pigem objektiks. Nt 
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HM Pangale igakuist tuhandet krooni makstes tuleb Kallel nüüd üsna 

tagasihoidlikult elada.  

 

mata-vormi laiendina on võimalik kasutada kõiki hulgamääruse tüüpe ja siin on 

partsiaalne kvantorifraas selgelt analüüsitav määruseks. Nt 

HM Härra Pajula omandas juhiload varem kümmet kilomeetritki sõitmata. 

HM Astumata sadat meetritki/paari meetritki kohtasin umbes kümmet turisti. 

HM Ivakest maadki/poolt maadki sõitmata oli mul selge, et mind oli valesse kohta 

juhatatud. 

 

Eitavas lauses  pole kvantorifraas üldiselt selgelt tõlgendatav määrusena, vaid ka 

aluse või sihitisena. Kõige rohkem leidus eituslikke lauseid mõõdusõnaga krooni. Nt 

TÜKK Kuut miljonit krooni muidugi ei ole…(tõlgendatav alusena) 

TÜKK …minul ei ole nelja miljonit krooni…(tõlgendatav alusena) 

TÜKK eelarveväliste fondide laenud ei tohi 1996. aastal ületada 720 miljonit krooni 

ja 1998. aastal 320 miljonit krooni. (tõlgendatav sihitisena) 

TÜKK Kui nad ka kõik taksoga tööle ja tagasi sõidaksid , ei kuluks selleks poolt 

miljonit krooni. (tõlgendatav pigem sihitisekäändelise määrusena) 

 

Mõõdusõna kraadi ei esinenud partsiaalkäänetes, vaid oli alati kaassõnafraasi või 

võrdlustarindi liige (vt Totaalkäänetes hulgamääruse esinemine eitavas lauses!). 

 

Ainsuse nominatiivis sihitist nõudvad verbivormid 

Imperatiivsetes lausetes ei leidunud partitiivset kvantorifraasi. Ainsuse partitiivis 

kvantorifraas esineb impersonaalses lauses pigem sihitisena. Nt 

TÜKK Simon Levini ja Jüri Raidla tunnitasuna nimetatakse tuhandet dollarit.  

TÜKK Kirjutatakse valmis äriprojekt ja minnakse panka küsima viit miljonit krooni 

laenuks.  

Määrusena võib esineda mitmuse partitiivis kvantorifraas: 

TÜKK Tänapäeval makstakse Lichtensteini teoste eest miljoneid. 

 

Kui da-infinitiiv nimisõna laiendina võtab omakorda laiendiks kvantorifraasi, on see 

analüüsitav sihitiseks. Nt 
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HM Juhanit pani muretsema ülemuse otsus kasutada aastaraamatu väljaandmiseks 

kümmet tuhandet krooni eelmise aasta ülejäägist. 

 

 

3.6.  SISEMISELT KVANTITATIIVSELT PIIRITLEMATA 

SIHITISEKÄÄNDELISED MÄÄRUSED 

 

Mitmuse partitiivi kasutamine on sarnane kõigi sihitisekäändeliste määruste tüüpide 

juures. Pentti Leino järgi on mitmuse partitiivi kasutamise sagedaseks põhjuseks 

mõõdumääruse sisemine kvantitatiivne piiritlematus (Leino 1991: 194, 199): on 

määramata, kui kaua või mitu korda sündmus toimus või (hulgamääruse puhul) kui 

pikk vahemaa läbiti, kui palju miski maksab vmt. Hoolimata osma referendi 

umbmäärasusest jääb lause ometi piiritletuks. Ainsuse partitiivis osmat selles 

tähenduses enamasti kasutada ei saa.  

 

Võrreldes osmade ning objekti tingimusi mitmuse partitiivi valikuks, selgub, et 

osmad sarnanevad sihitisega vaid ühe tingimuse puhul kolmest. Rajandi ja Metslang 

on nimetanud järgmisi tingimusi (Rajandi, Metslang 1979: 42).  

1) Objektide hulk on kvantitatiivselt piiritletud (KOMPLEKT) ning verbi aspekt 

imperfektiivne. Nt Nikolai nikerdas malendeid. See tingimus osma mitmuse 

partitiivi ei põhjusta (Nikolai nikerdas malendeid kolm päeva), sest kvantitatiivselt 

piiritletud referendiga osma on totaalkääneline: kolm päeva. 

 

2) Objektide hulk on kvantitatiivselt piiritlemata (JUHUHULK) ning määramata      

(tundmatu). Situatsioon tervikuna võib olla nii piiritletud kui piiritlemata. Nt Ta 

leidis pööningult vanu kirju (/EKG II 52). See on põhiline tingimus mitmuse 

partitiivis kestusmääruse (aga ka korduvus- ja hulgamääruse) valikuks. Kestus- ja 

hulgamääruste puhul peab situatsioon olema eelnevalt piiritlemata, sarnaselt 

objektiga ei loe korduvusmääruse puhul situatsiooni eelnev piiritletus. Osma 

referentide hulk/määr on piiritlemata ja määramata-mittekonkreetne (ei väljendata, 

m i l l i s t e s t  sajanditest kõneldakse). Nt   

      TK  On asju, mida nad ei andesta sadu aastaid. 

TÜKK  Te olete olnud kümneid kordi lääne ajakirjanduse huviorbiidis? 
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HM       Kaili sõitis mitmeid kilomeetreid tühja rattakummiga. 

 

3) Objektide hulk on kvantitatiivselt piiritlemata (JUHUHULK) ning määratud ja tal 

on varem mainitu või teadaolevaga vähemalt mingi samasus. Situatsioon 

tervikuna võib olla nii piiritletud kui piiritlemata. Nt Oskar ostis Olgale 

kompvekke. Olga söötis neid (= mingi hulga mingeid komme) koerale ja läks siis 

televiisorit vaatama. (/Rajandi, Metslang 1979:  42)  

Osmasid kasutatakse reeglina lause reemaosas: nad edastavad teksti uut infot. 

Seetõttu puudub neil samasus millegi varem tekstis mainituga – seega ei saa 

tingimus (3) olla osma mitmuse partitiivi kasutuse põhjustajaks. Varem nimetatud 

korduvuse määra võiks korrata niisugune lause: 

HM  Kümneid kordi on ralli maailmameistriks tulnud ainult Mikael Schuemacher. 

Tal õnnestus seda nii palju kordi saavutada ainult tänu oma visadusele ja 

hulljulgusele. 

Siin pole määrus aga enam sihitisekäändeline. Vastavad kestus- ja hulgamääruse 

asendajad on nii kaua ja nii palju. 

 

Tasakaalus korpuses (ja ka muudes) leidus hulganisti näiteid mitmuse partitiivis 

sõnaga mitmeid, kus ta oli kestus- ja korduvusmääruse peasõna, aga vaid üks näide, 

kus mitmeid oli hulgamääruse peasõna: 

TÜKK Saata ei maksa üüratute eelarvetega ulmefilmide ideid, /-/ mille tootmine 

maksaks  mitmeid kümneid või sadu miljoneid. 

EKG  Juku suusatas mitmeid tunde mööda Tõravere kupleid. 

Mitmuse partitiiv väljendab umbmäärast hulka ja esineb ka fraaside puhul, mille 

peasõnaks on numeraal. Nt 

TÜKK Transiitvedude maht Eesti Raudteel kasvab igal aastal miljoneid tonne. 

TÜKK Enne erastamist oli Kofkini firma lihakombinaadile miljoneid võlgu. 

Korpustes ei leidunud näiteid nende kvantorifraaside mitmuse partitiivist, mille 

peasõnaks on nimisõna. 

 

Järgnevalt pisut lähemalt vahenditest, millega väljendatakse korduvuse 

umbmäärasust.  
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Sihitisekäändelise määruse asemel kasutatakse määramata korduvuse väljendamiseks 

sageli määrsõnalist kvantorifraasi palju kordi. Sihtisekäändeliste määruste hulka 

kuuluvad aga siinses kontekstis fraasid, kus korduvust täpsustatakse mitmuse 

partitiivis numeraaliga, pronumeraaliga või nimisõnafraasiga. Näited, kus korduvust 

täpsustatakse  

-  numeraaliga:  

TÜKK Te olete olnud kümneid kordi lääne ajakirjanduse huviorbiidis? 

TÜKK Kõrgushüppes vajab Erki pisut rohkem enesekindlust ja õnnegi, kettaheites 

rahulikku meelt korrata liigutusi, mida tuhandeid kordi viimistlenud. 

-  pronumeraaliga mitu, paar, mõni: 

TÜKK Teda peeti kinni ja trahviti  mitmeid kordi… 

TÜKK Ta käis juulis mõni kord (paar korda) staadionil jooksmas. 

Üsna levinud kindlakskujunenud vormel umbmäärase korduvuse määra 

väljendamiseks on partsiaalne mitut puhku. Nt 

TÜKK …ema pidi mitut puhku Reedule suunatud nöökeid korrigeerima. 

TÜKK Nii toimus see Euroopas XX sajandil mitut puhku… 

-  nimisõnafraasiga: 

TÜKK Rongkäik tiirutab Lääne-Londonis kindel arv kordi mööda ettemääratud 

marsruuti. 

TÜKK Nii tehakse teatud arv kordi , siis saadab amet pensionärile postiga meelde-

tuletuse . 

TÜKK Lugematu arv kordi on ta pommiähvarduse peale kohale "lennanud". 

TÜKK Olen Megat-Delfit külastanud loetud arv kordi… 

TÜKK ?Vist iga tartlane on sellest nurgapealsest majast lugematuid kordi mööda 

kõndinud. 

Määramata sisemise piiritletusega absoluutset kardinaalset korduvusmäärust sisaldav 

lause on piiritletud, sest selle üldine tähendus on: “midagi tehakse teatud arv kordi 

ning siis seda enam ei tehta: selle tegemine lõpetatakse”. Niisuguse määratluse alla 

mahub isegi lugematu arv kordi. 
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3.7.  MÕÕDUMÄÄRUSTE KOOSESINEMINE 

 

Nii kestus-, korduvus- kui hulgaosmade seas esineb palju lauseid, kus ühe 

mõõdukategooria kogus seatakse vastavusse teise kategooria mõõtühikuga.  

Tegemist on piiripealse süntaksijuhtumiga, mida võib analüüsida hõlmatud fraasiks 

või kaheks eraldiseisvaks fraasiks ja kus on raske otsustada, millises seoses fraasid 

üksteisega on. Nt 

1) 585-proovine kuld maksab 80 krooni gramm (HM).  

2) Paremad teenivad nädalas 30-40000 Eesti krooni (TK). Töötasin ainult 28 tundi 

nädalas (HM). 

3) Keskmise ühepereelamu ehitamiseks kulub 6000 krooni ruutmeetri kohta (HM). 

 

Selles töös on  need analüüsitud hõlmatud (1)  fraasiks ning kaheks eraldiseisvaks 

fraasiks (2) ja (3), kuid pole välistatud, et ka teisiti on võimalik. 

 

1)         Kaks vastavusse seatud mõõdukategooriat hõlmatud fraasina annab lausele 

piiritletuse. Nt 

TK   Itaaliast saabus 1993. aasta lastiga jõusööt, mis põllumeestele imeodavalt – 

70 senti kilo – maha müüdi. 

TK   Huvilistel oli võimalus osta koju limusiini liha (50-60 krooni kilo, sisefileed 

kuni 85 krooni ja hakkliha 35 krooni kilo).  

EE    N-terminaal peab naftakaupade vedamise eest maksma 1,8 dollarit tonn. 

EE Kui peaks maksma 100 kr/m² , siis oleks ettevõte põhjas. 

HM Redised maksid 6 kr kuus tükki. 

HM Kardinariie maksis 50 krooni meeter. 

HM 24 000 Taani kanakonservi maksavad meie laos hulgi ostes 4 krooni 50 senti  

tükk. 

Siin ei ole tegu kaassõnafraasi ellipsiga (kilo ∅ = kilo eest), sest hulgamäärus on 

nominatiivis, aga kaassõna eest nõuab genitiivset laiendit. Kumbki moodustaja ei 

mõjuta teise käänet, hulgamäärus (seitsekümmend senti) on obligatoorne verbilaiend, 

mõõdunimisõna (kilo) on fakultatiivne laiend. Lausest on võimalik ära jätta 

mõõdunimisõna, aga mitte hulgamäärust. Järelikult on kilo, tonn, ruutmeeter, gramm, 

kuus tükki, meeter ja tükk osma laiendid. Nad oleks iseseisvad lauseliikmed, kui 
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sõnastus oleks selline: Kardinariide meeter maksab 50 krooni / Kardinameetri hind 

on 50 krooni. (HM)  

Näidetena sellest konstruktsioonist võib veel tuua: 

HM …kasutatud pliiatsid maksid ∅ 95 senti jupp.  

TÜKK   … kõige odavam koiku maksis 140 krooni öö. (kestust väljendav määrus) 

 

2) Eelpool kirjeldatud fraasidest erinevad laused, kus on hulgamäärus esineb 

koos määrusega, mis väljendab ajaperioodi, mille kestel tegevus toimub. Seda 

konstruktsiooni võib tõlgendada kui kaht eraldiseisvat määrust-verbilaiendit, 

millest üks vastab küsimusele kui palju? ja teine kui pika aja jooksul?. Siin ladestuvad 

situatsioonid üksteise peale (EKG II: 84). Perioodi tähenduses inessiivne määrus 

muudab situatsiooni mittepiiritletuks. Osma võib olla nii vaba kui seotud laiend, 

ajaperioodi näitav inessiivne määrus on vaba laiend. Nt 

TÜKK Ühe miljoni krooni laenamine aastas maksab 150 000 krooni. (osma on seotud  

laiend) 

TK  Ravi maksab mitu tuhat krooni aastas. (osma on seotud laiend) 

TK    …meie juures paisus ta umbes kilo päevas. (osma on vaba laiend) 

TK Võlad kasvavad miljon krooni nädalas…(osma on vaba laiend) 

TK Buss käib talvel Vasknarvas vaid kaks korda nädalas. (osma on vaba laiend) 

3) Perioodi ajaline täpsustamine kaassõnafraasi abil ei ole hulgamäärusega 

situatsioonide puhul tüüpiline. Leitud näited olid pärit täpsemast ja keerukamast 

ametlikust tekstist: 

TÜKK Pensioniõiguslikust staazhist tulenev protsent rahvapensioni määrast on kõige  

suurem 40 ja enama tööaasta puhul (praegu 3,1% 410st ehk 12,71 krooni  

aasta kohta).  

TÜKK … et elektrienergia hinnas on Eesti Energia kohustuslik maksustatav kasum  

4,5 senti kilovatt-tunni kohta. 

TÜKK …möödunud aastal doteeriti riigieelarvest bussiliiklust Võrumaal 2.50 EEK  

iga liinikilomeetri kohta.  

HM Keskmise ühepereelamu ehitamiseks kulub 6000 krooni ruutmeetri kohta. 

HM  Inspektsioon võtab pesade kahjustajatelt trahvi 30 krooni pesa läbimõõdu iga  

sentimeetri kohta maapinnalt mõõdetult.  

HM Vajame eluruumiks 18 ruutmeetrit elaniku kohta ja lisaks 15 ruutmeetrit  
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perekonna kohta. 

Ka kaassõnafraasiga konstruktsioon muudab lause piiritletuks. Erandiks on 

ordinaalsete korduvusmääruste koosesinemine inessiivse ja kaassõnafraasilise 

laiendiga (nt esimest korda elus), mis ei muuda lause piiritletust (vt 3.4.3.1.). 

 

 

3.8.  SIHITISEKÄÄNDELISED MÄÄRUSED KUI VABAD JA SEOTUD 

LAIENDID. ESINEMUS LAUSETÜÜBITI 

 

Osmad on enamasti vabad laiendid, kuid teatud verbide ja lausemallide korral võivad 

toimida ka seotud laienditena (vrd Rätsep 1978: 51 – 57). Nt 

Vestlesin vanaprouaga kaks jaamavahet. (vaba laiend) 

Kontsert kestis poolteist tundi. (seotud laiend) 

Esimestel on esinemise vabadus, universaalsus esineda mistahes verbiga. Teine aga 

on sõltuv verbi semantikast. Verbe, mille juures osma on seotud laiendiks, ei ole 

palju: nt kestma, maksma, kaaluma.  On ka vaba ja seotud laiendi piirile jäävaid 

kasutusi. 

 

Tabel 10 esitab määruslikke kestuse, määra ja sageduse fraase (distributsiooniklasse)  

sisaldavad lausemallid, mis on  H. Rätsepa monograafiast “Eesti keele lihtlause 

tüübid”. (Rätsep 1978). Nende määruste (või määruse ja mingi muu lauseliikme 

piirijuhtumi) üheks vormistusvõimaluseks on osmana toimiv käändsõnafraas.  

 

Tabel 10. Määruslikke kestuse, määra ja sageduse fraase sisaldavad lausemallid 

H. Rätsepa (1978) järgi   

Fraasi 
semantiline 
tüüp 

Lause-
malli 
nr 

Verb Näide Kääne 

1. Mes 60.3 maksma Mees maksis õunte eest neli rubla. N 
2. Mes 105.6 astuma 

käima 
Naine astus tasakesi vaipa mööda mõned sammud  
Peeter käis teiste ees mööda rada paarsada meetrit 

Mitm N 
N 

3. Frekv 105.7 avalduma 
ilmnema 
pesitsema 

Viga ilmnes teist korda juhtimispuldis. 
Melekas pesitseb sageli puuõõntes kolooniatena. 
(pole osma) 

P 
- 

4. Tempmes 105.10 jooksma 
elama 

Film jookseb “Saluudis” kolm nädalat.* 
Mehe elutöö elab sajandeid nendes raamatutes.* 

N 
Mitm P 

5. Tempmes 127 jooksma 
kestma 

Film jooksis kuu aega* 
Bankett kestis pool päeva.* 

N 
N 
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tuurima 
vältama 

Kõne tuuris pool tundi. 
Vaheaeg vältas veerand tundi. 

N 
N 

6. Frekv 128 olema Äpardusi oli sageli/ kaks korda. N 
7. Mes 129.0 kaaluma Kivi kaalub kümme tonni. N 
8. Mes 129.1 maksma Ruutmeetri taastamine maksis trustile kaks rubla. N 
9. Mes 129.2 nõudma Kingsepaks saamine nõudis Eduardilt neli aastat.  N 
10. Mes 129.3 

129.4 
saama Peeter sai palgaks kümme rubla. N 

11. Mes 134 puuduma 
saama  
täituma 

Üheksast puudub kümme minutit. (Tempmes?) 
Kooli lõpetamisest saab kolm aastat. 
Autori sünnist täitub sada aastat. 

N 
N 
N 

12. Mes 245 arvestama Me arvestasime magamisele viis tundi. N 
13. Mes 255 raiskama 

saama 
Poiss raiskas öömaja otsimiseks terve päeva. 
Peeter sai kiiruseks 331 meetrit sekundis 

N 

14. Tempmes 263 veetma 
viitma 

Peeter veetis Krimmis kolm kuud. 
Peeter viitis toas pool tundi. 

N 
N 

15. Tempmes 356.1 kestma 
saama 
võtma 

Kestis mõni minut, kuni vesi soojenes. 
Mul saab kaks päeva, kui lahkusin kodust. 
Võttis terve kuu, enne kui harjusin uue olukorraga. 

N 
N 
G 

 

Tähised:  

Käänded: N – nominatiiv, G – genitiiv, P – partitiiv 

Distributsiooniklassid: Tempmes - kestus, Mes - määr, Frekv - sagedus 

* Rätsepa lause muudetud 

 

 

3.8. OSMA SEOSED MUUDE LAUSELIIKMETEGA 

3.8.1. Osma ja muude lauseliikmete piiritlemise  probleeme 

 

Lauseliikmeteks, millele on osmaga ühisjooni ja üleminekujuhtumeid, on alus ning 

eelkõige sihitis. Materjali hulgas oli piiripealsete juhtumite ja osmaga sarnaste 

lauseliikmete fraasitüübiks peaaegu alati kvantorifraas.  

TK  Distantsiks mõõdeti vaid 600 meetrit. (hulgamääruse sarnane objekt) 

Nimisõnafraasid liigituvad enamasti selgelt osmaks, aluseks või sihitiseks. Näiteid 

nimisõnafraasidest, mida kasutatakse nii osmana kui muu lauseliikmena. 

TK  “Elan ka kaheteistkümnenda korra üle,” märkis ta… (ordinaalse korduvus-

määruse sarnane totaalobjekt) 

HM  Minu ja mu venna vahe on aasta ja kaks kuud. (nimisõnafraasilise kestusmääruse 

sarnane subjekt) 
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Hulgamäärusesarnasest nimisõnafraasist näiteid ei leidu, sest hulgamäärus on alati 

kvantorifraas. 

 

Alus võib olla osmaga seotud tänu fraasilisele koosseisule: samad kvantorifraasid 

võivad sõltuvalt lause kontekstist esineda nii alusena kui määrusena. Vrd 

HM  Nad läksid 13 meetrit edasi. (osma) 

TK   Luunja ja keskkatlamaja kõrguste vahe on 13 meetrit. (subjekt) 

TÜKK  Ebaküpsusest küpsuseni on hulk maad. (subjekt) 

TÜKK  …ei kulunud sadat aastatki, kui taas oleme endale korraliku kontserdisaali 

saanud. (subjekt) 

 

Alus võib esineda ka lahkfraasi kujul, mille peasõnaks on kvantor 

Alusena esineb ka osmafraasiga sarnaseid, kuid mitte identseid kvantorifraase, sest 

neid laiendab mitte-mõõdusõna. Sellised fraasid võivad esineda ka lahkfraasina. Nt 

TK   Edasi tuli tükk maad vaikust… 

TK Nalja- ja kariktuuriraamatuid on tema riiulites mitmeid meetreid, kuid midagi 

sealt esile tõsta ei oska. (= mitmeid meetreid nalja- ja karikatuuriraamatuid) 

 

Sihitis 

Näiteid osmaga identsetest fraasidest, mis esinevad sihitisena:  

TK         …Laht võitis 60 meetrit hooaja tipptulemusega 6,85 

TÜKK Eesti Hoiupank nõuab 1,8 miljonit krooni, maksuamet 1,3 miljonit, Ösel Foods 

1,3 miljonit krooni ja töötajad 700 000 krooni . 

TÜKK  Sellise tegevuse tulemusena kaotab riik laekumata maksudena miljoneid 

kroone. 

 

Näiteid osmaga sarnastest fraasidest, mis sisaldavad kvantori laiendina mitte-

mõõdusõna: 

Ta tõi Anule koorma heinu, aga raha ei küsinud. (Kont 1967: 185) 

Panin talle kohvi sisse tüki suhkrut. (Kont 1967: 185) 

TÜKK Tallinna Pank saab laevaärist miljoneid kroone kahjumit. 
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TÜKK Kõigist teistest /-/ pangajuhtidest erineb T avalikkuse silmis eelkõige selle 

poolest, et ostis /-/ Läänemaal tüki maad ning kavatseb seal loodust kaitsma hakata. 

(mis ta ostis? Vrd Juku suusatas tüki maad.) 

 

Fraas, mille laiendiks on mõõdusõna tükki, esineb näidetes objektina.  

TÜKK  Mitu tükki  ta tahab siis poissmeheks jätta, viisteist või üheksateist? 

Kuigi fraas vastab küsimusele kui palju? ning seda ei saa pidada elliptiliseks fraasiks, 

mis on võrdväärne fraasiga ‘mitu tükki mehi’, on siiski tegemist objektiga, sest jääma 

on transitiivne sõna. 

Palju on näiteid mõõdusõna tükki sisaldava fraasi lahkpaigutusest: 

…kui laupäev ja pühapäev vahele tulid, anti talle neid esmaspäeval koguni kaks-kolm 

tükki. 

 

Levinud sihitised, mis on fraasi koosseisult osmaga identsed, on spordialade 

lühendatud nimetused: 

TK …200 meetrit võitis Trinidadi esindaja Ato Boldon… (= ‘200 meetri jooksu’) 

 

Keerukaimaks küsimuseks osma ja objekti vahele piiri tõmbamisel on juhtumid, 

kui transitiivverbe laiendab fraas, mis vastab küsimusele kui palju? või kui kaua? ning 

kui selles lauses puudub muu sihitis. Sellesse gruppi kuuluvad eelkõige 

hulgamäärused, harvadel juhtudel ka kestusmäärused, ei kuulu korduvusmäärused. Nt 

TÜKK  …lepingutes märgitud protsentide liitmise tulemusel ei pruugi alati saada 

tulemuseks sadat protsenti 

TK    Atlanta projekt kogus sponsortoetusena hulga miljoneid, märkimisväärne on 

olnud riigi abi. 

TÜKK Eesti Hoiupank nõuab 1,8 miljonit krooni, maksuamet 1,3 miljonit, Ösel 

Foods 1,3 miljonit krooni ja töötajad 700 000 krooni. 

 

Kui kvantorifraasi täiendab adjektiivatribuut, on fraas pigem sihitis. Nt 

TÜKK Kuulujutud räägivad, et ETA sai sellise “taiese” loomiseks tagasihoidlikud 

veerand miljonit. 
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Selles töös on kõnealune moodustaja loetud osmaks, kui ta piisavad tavalised vasted 

on määruslikud kui palju? kui kaua? nii palju, nii kaua: verbide investeerima, 

kaaluma, kõrvale panema, laenama, kuluma, kulutama, mahutama, maksma, olema, 

teenima laiendid. Ka “Eesti keele grammatika” nimetab nende kvantitatiivseid suhteid 

väljendavate verbide laiendeid kvantumimäärusteks (EKG II: 86). 

Kui peaks maksma 100 kr/m² , siis oleks ettevõte põhjas. 

Võib küsida ka otse , kas on mõistlik eestlasel investeerida miljoneid kroone 

õnnemängudesse.   

Projekti , mis peaks valmima 2000 aastaks , on investeeritud miljoneid …  

Aga pankrotti ei võinud firma minna , sest Ühispank oli Hansateele laenanud 

kümneid miljoneid.   

Nad on miljoneid kõrvale pannud  

Sadamasse on mahutatud juba kümneid miljoneid barrelit naftat ning teenib 

maagaasist veel lisaks miljoneid dollareid.  

(TÜKK) 

 

Fraas on loetud objektiks, kui verbi vasteteks on väga harva kui palju? kui kaua? nii 

palju, nii kaua: verbide andma, kaotama, võtma, pumpama, püüdma laiendid. Nt 

TÜKK Norra, maailma suuruselt teine naftaeksportöör, pumpab päevas 48 miljonit. 

TÜKK Aktsionärid kaotavad miljoneid ja iga kolmas juht töökoha. 

TÜKK Sellise tegevuse tulemusena kaotab riik laekumata maksudena miljoneid 

kroone. 

TÜKK Arvatavasti ei võta ratifitseerimiskirjade vahetamine /-/ mitut kuud. 

TK Osalejate tänavuse pingerea viimane koht kannustamas, läks Rünne püüdma 61-

62 meetrit. 

Üsna selgelt liigituvad sihitiseks enamik partitiivseid hulgamäärusi. Nad 

laiendavad verbe alustama, kahjustama, kasutama, omama, tähendama, vaja olema, 

välja pumpama, ületama. Nt 

Tüüpiline investor alustas kauplemist omades näiteks paarisadat tuhandet krooni. 

mõne inimese puhul ei pruugi see summa ületada sadat kroonigi. 

Eesti majanduse seisukohalt ei ületa nende teenuste rahaline käive aastas 

mõndasadat miljonit krooni… 

Kokku kahjustas torm umbes neljasadat hektarit. 
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Esmaspäevaks oli mul vaja umbes sadat tuhandet. 

(TÜKK) 

 

Moodustaja objektilisust kinnitab sage eestäiendi kasutus: 

Kui lisaks veel tuletada meelde ta kabineti lubadused tollide suhtes /-/, võibki 

peaministrilt välja pumbata järjekordset sadat miljonit. 

Paari päeva pärast selgus, et seda sadat krooni tohib kasutada ainult kingituste 

ostmiseks. 

Seda kolmesadat aastat ei saa ju vahelt ära lõigata. 

Viimast kahtsadat meetrit alustas väikese edumaaga Haringa. 

(TÜKK) 

 

 

3.8.2. Objektilisuse määr  

 

Et selgitada välja, mil määral erinevad piiripealsed juhud sarnanevad objekti või 

määrusega, vaadeldi 11 objektiks või adverbiaaliks määratletud lauseliikme alltüüpi, 

mis on toodud tabelis 11. 

 

Tabel 11. Võrreldavad objekti- ja osmatüübid 

Lauseliige Näide 
a) Tulemussihitis EKG    Must kana oli vasika sõime munenud hulga mune. 
b) Suunasihitis, 

nimisõnafraasiline 
HM     Mall põimis oma valged juuksed patsidesse. 

c) Suunasihitis, hõlmatud 
kvantorifraasid 

EKG    Ostsin neid plaate suures tuhinas viis tükki. 

d) Sisaldussihitis EKG    Söödi pidusööki. 
e) Suunasihitis 

kohatähendusega  
HM      Ta on merd sõitnud 30 aastat. 

f) Suunasihitis 
seisunditähendusega 

HM      Mall põimis oma valgetest juustest patsi.  

g) Kestusosma TÜKK Ta elas peaaegu kogu aja Prantsusmaal. 
h) Absoluutne kardinaalne 

korduvusosma 
TK Kohus arutas Niktini kriminaalasja kolm korda. 

i) Suhteline kardinaalne 
korduvusosma 

TK      Iga kord vaatas ta korraks Anette ilusa maja poole 

j) Ordinaalne 
korduvusosma 

HM     Mängi ta teist korda veel tennises üle!   

k) Hulgamäärus TK       Minge seda asfaltrada pidi 150 meetrit kadarikku. 
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Objektilisuse indindikaatoriteks on tabelis 12 toodud omadused. Kui lauseliige on või 

käitub samuti nagu prototüüpne objekt (tulemusobjekt), omistatakse talle 3 punkti, kui 

ta käitub väga erinevalt prototüüpsest objektist väga erinevalt, saab ta 1 punkti. Kui ta 

omadused sarnanevad objekti omadustega osaliselt, saab ta 2 punkti. 

 

Tabel 12. Lauseliikme objektilisuse hindamise kriteeriumid 

Omadus Punkte 

1. Fraasi tähendus 

- tegevuse objekt, mis tegevuse tulemusena tekib, muutub või kaob     

- tegevuse objekt, mis tegevuse tulemusena ei muutu,  

aga ei oma koha, aja või seisundi tähendust     

- määraadverbiaali vm määruslik tähendus     

 

2. Lauseliige on seotud laiend     

- lauseliige on vaba laiend     

 

3.  Situatsioon, millega lauseliige liitub: 

- Lauseliige liitub piiritlemata situatsiooniga      

- Lauseliige liitub piiritletud situatsiooniga       

- Lauseliige on seotud laiend (situatsioon pole ei piiritletud ega 

piiritlemata)     

4. Lauseliige allub perfektiivsusest/imperfektiivsusest tulenevale 

käändevaheldusele     

- allub osaliselt    

- ei allu  

 

5. Eitus ja mata-vorm põhjustavad partitiivivaliku     

- partitiiv on fakultatiivne    

6. Gerundiiv, ma-infinitiiv ja selle käändevormid põhjustavad partitiivi      

7. Imperatiivi, impersonaali ja nimisõna da-infinitiivist  laiend  

põhjustavad totaalse lauseliikme nominatiivivaliku (mitte genitiiv)      

- nominatiiv pole kohustuslik   

 

3 

 

2 

1 

 

3 

1 

 

 

1 

1 

3 

 

 

3 

2 

1 

 

3 

2 

3 

 

3 

1 
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Tabel 13 annab ülevaate objekti ja määruse vahelisest gradiendist. Mida suurem on 

indeks, seda lähemal on lauseliige prototüüpsele objektile (tulemusobjekt), mida 

väiksem on indeks, seda lähemal on lauseliige prototüüpsele määrusele.  

 

Tabel 13. Erinevate lauseliikmete objektilisuse aste 
Lause-

liige 
Objektilisuse tunnused 

 Fraasi 

tähendus 

Seotud / 

vaba laiend 

Käände-

vaheldus 

eitus ja 

mata-vorm  

gerundiiv, 

ma-infinitiiv 

impers, 

imperat, 

da-inf 

Kokku 

a)  3 3 3 3 3 3 18 

b)  2 3 3 3 3 3 17 

c)  2 3 1 3 1 3 13 

d)  3 3 3 3 3 3 18 

e)  1 3 1 1 1 1 8 

f)  1 3 3 3 3 3 16 

g)  1 1 2 2 2 1 9 

h)  1 1 1 3 2 1 9 

i)  1 1 1 1 1 1 (esineb 

nom-s 

sõltumata 

verbist) 

6 

j)  1 1 1 1 1 1 6 

k)  1 2 2 2 2 3 12 

 

Tabelist nähtub, et kõige vähem objekti omadusi on suhtelisel kardinaalsel 

korduvusmäärusel ja ordinaalsel korduvusmäärusel. Järgnevad kohatähendusega 

objekt (merd sõitma), mida põhiliselt seob objektiga vaid seotud verbilaiendina 

esinemine. Rohkem on objekti omadusi absoluutsel kardinaalsel korduvusmäärusel ja 

kestusmäärusel. Hulgamäärusel on osmadest enim objekti omadusi. 
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4.  KOKKUVÕTE 
 

Töös “Sihitisekäändelised määrused eesti keeles” on uuritud kolme sihitisekäändeliste 

määruste põhitüüpi: kestus-, korduvus- ja hulgamäärused. Sihitisekäändelised 

määrused ehk objektisarnased määraadverbiaalid ehk osmad on perifeerne määruste 

liik, millel on mõningaid objekti omadusi. Osmasid ühendab määrusega fraasi 

referendi sisu erinevate tüüpi kvantumite määratlejana (ajaline kestus ja korduvus, 

vahemaa pikkus, millegi kaal, maht ja maksumus), nende asendatavus prototüüpsete 

määrustega (kahe päevaga, pikalt jne) ning nende määruslikud küsivasted: kui kaua? 

kui tihti? mitu korda? kui palju?. Objektiga ühendab neid käändekasutus: totaalse ja 

partsiaalse vormi vaheldumine, mis ei vasta aga nii selgelt sihitise käändevaheldusele. 

Vormilised ja semantilised põhjused, mis tingivad sihitise totaalse ja partsiaalse vormi 

ning totaalse vormina erandliku ainsuse nominatiivi kasutuse,  mõjutavad osaliselt ka 

osmade esinemise võimalikkust ning käändevormi. 

 

Töö eesmärk oli täpsustada osmade eelpool mainitud omadusi, uurida osmade 

kasutuse seost aspektiga ja selgitada, kas sihitisekäändeliste määruste liikide ja 

alaliikide vahel esineb seejuures erinevusi. Selleks on kasutatud analüüsimaterjali 

Tartu Ülikooli erinevatest korpustest, mille maht oli kokku ligi 16 200 000 sõna. Läbi 

uuriti umbes 500 osmat või osma ja sihitise piirijuhtumit sisaldavat lauset. Töö 

teoreetilise tausta kujundamisel olid peamisteks allikateks “Eesti keele grammatika” I 

ja II osa, K. Kondi “Objekt läänemeresoome keeltes”, M. Haspelmathi “From Space 

to Time” ning H. Rajandi ja H. Metslangi “Määratud ja määramata objekt”.  

 

Töö alguses püstitati hüpotees: sihitisekääneliste määruste käänet mõjutavad samad 

semantilised ja vormilised tingimused nagu objekti käänetki, aga sihitisekäändeliste 

määruste markeerimata kuju on erinevalt objektist totaalne. Järgnevalt vaatleme 

uurimistulemuste vastavust lähtehüpoteesile. 

 

Osma ja sihitise markeerimata vorm 

Erinevate osmatüüpide seas on tugevalt domineeriv vormivariant totaalne ning selle 

käänetest ainsuse nominatiiv (viimase põhjuseks on eelkõige fraasisisesed asjaolud). 

Totaalse osma tavalisust võib selgitada täissihitise semantiliste tingimustega: objekti 
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kvantitatiivne piiritletus ja situatsiooni piiritletus. Ka osma on tavaliselt sisemiselt 

piiritletud, samuti teda sisaldav situatsioon. Jaatav kõneliik, mis on kolmas 

totaalobjekti tingimus, osmade käänet ei mõjuta.  

 

Ainus osma, mis esineb jaatavas lauses eelkõige partitiivis, on ordinaalne 

korduvusosma, mis erineb ka semantiliselt muudest osmadest: korduvusmääruse 

kvantifitseerivast tähendusest isegi esiletõstetum on tavalise ajamääruse lokaliseeriv 

tähendus. Tõenäoliselt on see juhuslik kokkusattumus, et ordinaalne korduvusmäärus 

esineb nii selgelt sihitise markeerimata vormis. Samas positsioonis võib määruse 

käändeks valida ka adessiivi (Teisel korral ma sellist tempu enam ei teeks). 

Märkimisväärne on ka erinevate osmatüüpide mitmuse partitiivi kasutus osma 

referendi umbmäärase kvantumi vormistajana kõigis osmatüüpides. 

 

Osma ja sihitise käändevaliku semantiliste tingimuste sarnasused ja erinevused 

on alljärgnevad: 

- Totaalset kestus- ja hulgamäärust ning absoluutset kardinaalset korduvusmäärust 

sisaldav situatsioon on piiritletud nagu totaalobjekti puhulgi. 

- Piiritlemata situatsioonis valitakse suhtelise kardinaalse korduvusmääruse 

käändeks üldiselt totaalkääne. Totaalkäändeline objekt on sellises situatsioonis 

erandlik. 

- Objekt annab oma käändega lausele piiritletuse või mittepiiritletuse tähenduse. 

Seda ei tee aga ordinaalne korduvusmäärus, mis on ainuke aspekti suhtes 

neutraalne osmatüüp. 

- Sarnaselt objektiga on osma umbmäärase kvantumi ja määramatuse väljendajaks 

mitmuse partitiiv. Osmat eristab objektist see, et ainsuse partitiiv ei saa olla osma 

referendi piiritlematuse väljendajaks (vrd Astumata sadat meetritki kohtasin 

umbes kümmet turisti. Ema tõstis kaussidesse jäätist).  

- Erinevalt objektist saab situatsiooni piiritleda ka partitiivne osma. 

 

Semantika vaatepunktist on omavahel sarnased (a) kestus- ja (b) hulgamäärused. 

Mõlemad liituvad kas vaba laiendina piiritlemata situatsiooniga või siis seotud 

laiendina (sel juhul ei saa määrata situatsiooni piiritletust, millele osma liitub, sest 

situatsioon on ilma seotud määruseta poolik). Hulgamääruse puhul on ainult seotud 
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laiendina liitumine tüüpilisem. Mõlemad määrusetüübid piiritlevad alati situatsiooni. 

Korduvusmääruse alaliikide vahel valitseb suur semantiline heterogeensus:  kuigi 

absoluutne kardinaalne, suhteline kardinaalne ja ordinaalne korduvusmäärus liituvad 

kõik nii piiritletud kui piiritlemata aspektiga lausega, mõjutavad nad ise lause aspekti 

erinevalt. Absoluutne kardinaalne määrus (c) muudab lause piiritletuks, suhteline 

kardinaalne (d) muudab lause mittepiiritletuks ning ainsa sihitisekäändelise 

määrusena on ordinaalne korduvusmäärus (e) aspekti suhtes neutraalne. 

Näitematerjali hulgas oli korduvusmääruste esinemus piiritletud situatsioonidega 

haruldasem. Nt 

a) Pool aastat õppisin pedas inglise keelt (TK). 

b) Tallinki brunch maksab 125 krooni (TÜKK). 

c) Kaks korda protsessis Valk riigikohtuni , kuid ei saanud menetlusluba (TÜKK). 

d) Iga kord vaatas ta korraks Anette ilusa maja poole (TK). 

e) Teist korda sellist tempu enam ei teeks (TÜKK). 

 

Töös tuli välja üks kestus- ja hulgamäärusi puudutav käändekasutuse eripära, kus 

piiritletust-mittepiiritletust eristab totaalkäänete-sisene vaheldus (3.3.3.), millest 

põhjalikumalt vaadeldi siin kestusmäärust. Kui tüüpiliseks totaalse nimisõnafraasilise 

kestusmääruse käändeks on genitiiv, siis nominatiivi kasutamine annab situatsioonile 

piiritlematuse, määramatuse, olevikulisuse või kestvuse nüansi. Nt  

TK Meres hüppasid poisid kivilt vette, kus nad niigi olid kogu aja (kogu aeg) 

külma kartmata mulistanud. 

 

Vormipiirangute vaatepunktist on töös vaadeldud objektikäändeliste kestus-, 

korduvus- ja hulgamääruste käändekasutust ning esinemust nende verbivormide 

laiendina, mis mõjutavad sihitise käänet, tingides kas partitiivi või (totaalobjekti 

korral) ainsuse nominatiivi kasutamise. Töösse ei mahtunud muud verbi 

muuteparadigma liikmed. Tulevikus tasuks neid aga uurida, et lõplikult välja selgitada 

osmade ja nende käändevormide lauses esinemise kriteeriumid. 

 

Sihitisesarnane aspektivaheldusest ning lauseliikme referendi kvantifitseeritusest 

tingitud käändevaheldus esineb teatud määral kestusmääruste ja absoluutsete 

kardinaalsete korduvusmääruste juures ning veelgi piiratumalt hulgamääruste juures. 
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Käändevaheldusele ei allu suhtelised kardinaalsed ja ordinaalsed korduvusmäärused, 

mis esinesid vastavalt alati ainsuse nominatiivis ja partitiivis. Osmade puhul on 

referendi kvantifitseeritavusest tulenev partsiaalvorm sagedasem kui 

aspektivaheldusest tulenev. 

 

Töös on vaadeldud osma esinemise võimalikkust ja käänet järgmiste verbivormide 

laiendina: ma-infinitiiv ja selle käändevormid mas- ja mast-vorm, eitus, mata-vorm ja 

gerundiiv (partitiivobjekti tingivad vormid) ning imperatiiv, impersonaal ja da-

infinitiiv nimisõna laiendina (ainsuses nominatiivobjekti tingivad vormid). 

 

Kestus-, korduvus- ja hulgamääruste tüübisiseste alaliikide käitumise sarnasused 

ja erinevused 

Kestusmääruse alaliikide vahel puudusid olulised erinevused: nad esinesid sarnaselt 

mõlema verbivormide rühma laiendina. Uurida tasuks veel erinevate täienditega 

nimisõnafraaside (terve päev, mõni päev, kogu päeva, paljud päevad, kõik päevad) 

vahelisi erinevusi käändekasutuses ning erinevate verbivormide laiendina. Ka 

hulgamääruste esinemus käändeti ja erinevate verbivormide laiendina oli üsna 

homogeenne. Korduvusmääruse alaliikide vahel põhjustas lõhe ordinaalne 

korduvusmäärus, mis esines näitematerjalis ainult partsiaalsena. 

 

Mõnedel osmatüüpidel on laiemad kasutusvõimalused kui teistel: neid saab kasutada 

kõige suurema hulga erinevate vormide laiendina. See ei pruugi tähendada, et 

näitematerjalis just neid osma alaliike kvantitatiivselt kõige enam esines. Statistiline 

uuring ei mahtunud selle töö raamidesse. Kõige laiemate kasutusvõimalustega olid 

vaadeldud verbivormide kontekstis 

- totaalne kestusmäärus (üsna lai kasutus oli ka partsiaalsel, aga see ei esinenud 

nominatiivset sihitist nõudvate vormidega); 

- partsiaalne ordinaalne korduvusmäärus, mille kasutust võimaldasid kõik 

vaadeldud verbivormid (korduvusmäärustest järgmine oli totaalne suhteline 

määrus, mida ei võimaldanud vaid mata-vorm); 

- osa märkiv hulgamäärus totaalkäändes (nt osa maad, pool meetrit); väga laia 

kasutusega on ka muu mõõdunimisõnaga ning numeraaliga totaalne hulgamäärus. 
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Partsiaalse hulgamääruse esinemine on väga piiratud, peaaegu üldse ei kasutata 

hulgamäärust eitavas lauses. 

 

 

Partitiivset sihitist nõudvad verbivormid 

Nende vormide (ma-infinitiiv ja selle käändevormid, eitus, mata-vorm ja gerundiiv) 

nõuded osmale ja ta käändevalikule on heterogeensemad, kui nominatiivset sihitist 

nõudvate verbide grupil. Nimetatud vormid ei nõua osmalt üheselt osastavat käänet, 

nagu nad sihitiselt nõuavad. Järgnevalt selgitatakse vormispetsiifilisi kitsamaid 

käändepiiranguid sihitisekäändeliste määruste alaliikidele. 

 

ma-infinitiiv ja selle käändevormid lubavad käändepiiranguid esitamata peaaegu 

kõikide osmade kasutust, välja arvatud absoluutsed kardinaalsed korduvusmäärused. 

ma-infinitiiv ja selle käändevormid võimaldavad laiendina kasutada nii totaalset kui 

partitiivset kestus- ja hulgamäärust (v.a kestusmääruste kasutamine mast-vormi 

laiendina), kuid partitiivseid hulgamäärusi kasutatakse tegelikkuses harva. Vorme 

võivad laiendada ka totaalkäändes suhteline kardinaalne korduvusmäärus ja partitiivis 

ordinaalne korduvusmäärus. 

 

Kui eitav lause võimaldab vaid partsiaalobjekti esinemist, siis osmade puhul lubab ta 

nii totaalseid kui partsiaalseid: nii totaalset kui partsiaalset kestusmäärust, 

nimisõnafraasilist absoluutset kardinaalset korduvusmäärust partitiivis ja suhtelist 

kardinaalset korduvusmäärust totaalkäändes. Harvadel juhtudel valitakse eitavasse 

lausesse hulgamäärus, mille peasõnaks on numeraal, kvantorifraasiline absoluutne 

kardinaalne korduvusmäärus (nii totaalne kui partsiaalne), nii nominatiivis kui 

partitiivis ordinaalne korduvusmäärus. 

 

Eitust ei kasutata enamiku hulgamäärustega, sest informatiivsem on kasutada jaatavat 

lauset õige kvantumiga kui ainult ekslikku kvantumit ümber lükata. Kui absoluutse 

kardinaalse korduvusmääruse peasõnaks on nimisõna ja ta on totaalkäändes, siis ei 

esine ta samuti eitavas lauses. 
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mata-vorm ja eitus seavad osmadele sarnased nõuded. Pole ühtki osma liiki, kus üks 

neist oleks selgelt lubatud ja teine samas keelatud. Enamasti nad kas ühtmoodi 

lubavad või keelavad mingit osma liiki. mata-vorm lubab vaid partsiaalosmat, nagu ta 

lubab ka ainult partsiaalobjekti. Erandiks on suhteline kardinaalne ning ordinaalne 

korduvusmäärus, mille käänet mata-vorm ei mõjuta. 

 

Gerundiiv võimaldab nii totaalseid kui partsiaalseid kestusmäärusi, totaalseid 

hulgamäärusi (numeraalist ja mõõdusubstantiivist peasõnaga hulgamäärusi küll 

harvem), totaalkäändes suhtelist kardinaalset ning partitiivis ordinaalset 

korduvusmäärust. 

 

Ainsuse nominatiivis totaalobjekti nõudvad verbivormid 

Üldjuhul olid kolmel uuritud vormil (imperatiiv, impersonaal ja da-infinitiiv nimisõna 

laiendina) osma ja tema käände suhtes sarnased nõudmised: kui üks neist 

verbivormidest lubas seda määrusetüüpi ja käänet, siis tegid seda ka teised kaks. Kui 

mõni neist ei lubanud, siis ei lubanud ükski. Verbivormid, mis nõuavad täissihitiselt 

nimetavat käänet, ei mõjuta osma käänet. Nende vormide laiendina esinesid erinevad 

osmatüübid järgmistes käänetes:  

- totaalne kestusosma ja totaalne absoluutne kardinaalne korduvusosma võivad 

esineda nii nominatiivis kui genitiivis; 

- vaadeldud suhteline kardinaalne korduvusosma iga kord on sõltumata 

verbivormist, mille laiendiks ta on, alati nominatiivis (nende verbivormide 

laiendina esineb see osma väga harva); 

- ordinaalne korduvusosma on alati partitiivis; 

- totaalne hulgaosma on alati nominatiivis sõltumata verbivormist, mida ta laiendab. 

 

Seega pidas töö alguses püstitatud hüpotees paika osaliselt. Totaalkäänet võib pidada 

osma markeerimata vormiks, sihitise käänet mõjutavad semantilised ja vormilised 

tingimused mõjutasid kohati ka osma käänet. 
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ADVERBIALS OF DIRECT OBJECT CASE IN ESTONIAN 

SUMMARY 

 

 

The BA thesis deals with three types of quantity adverbials: duration and iteration 

adverbials and adverbials of degree, e.g.: Pool aastat õppisin pedas inglise keelt. (‘I 

studied English in the pedagogical university for half a year’, duration adverbial); Iga 

kord vaatas ta korraks Anette ilusa maja poole. (‘Every time he had a peep at 

Anette’s nice house’, iteration adverbial); Tallinki brunch maksab 125 krooni. (‘The 

brunch costs 125 kroons on Tallink’, adverbial of degree). Adverbials whose case 

varies between three cases common to Estonian direct object (nominative, genitive 

and partitive) are a peripheral subtype that have qualities similar to both adverbial and 

to object (from here on: quantity adverbials).  

 

What makes the quantity adverbials similar to adverbials is the meaning of the 

phrase that defines various types of quantity: quantity of temporal duration and 

repetition, of a distance, weight, volume and cost. The phrase is replaceable by typical 

adverbials that are not NPs or QPs in the object case (kaua ‘for a long time’, adverb; 

aasta jooksul ‘in the course of a year´, PP; sageli ‘often’, adverb; palju raha ‘a lot of 

money’, adverbial QP). In the interrogative sentences the same question words can be 

used as in the case of prototypical adverbials (kui kaua? ‘for how long?’, kui tihti? 

‘for how often?’, etc.). 

 

What makes quantity adverbials similar to the direct object is the choice of case-

marking: the alternation of the total (nominative or genitive) and partial (partitive) 

form of the adverbial. The alternation is not so strict and regular as in the case of 

direct object.  

 

In the beginning of the thesis there was posed the following hypothesis: the main 

formal and semantic conditions determining the case of quantity adverbials are the 

same as the conditions determining the case of direct object but the unmarked case 

form of quantity adverbials is the total one.  
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There was found that in general the unmarked case form of quantity adverbials really 

is total (usually it is nominative due to the internal structure of the phrase). The 

exception is ordinal iteration adverbial that is always in partitive. The case marking of 

the quantity adverbials depends partly on the same reasons as of the direct object: 

- ordinal and relative cardinal iteration adverbials don’t have case alternation; 

- the sentences containing duration adverbial or adverbial of degree in total case 

marking or absolute cardinal iteration adverbial are aspectually bounded as the 

sentences containing total direct object; 

- ordinal iteration adverbial does not affect the boundedness of the situation. Direct 

object cannot be neutral to the aspect; 

- the verb forms that require a direct object in partitive case as a complement can 

take as a complement quantity adverbials of both partitive and total cases; 

- the verb forms that require nominative case when the direct object is total, don’t 

affect the  case of quantity adverbials. 

 

There was studied the rate of “objectness” of different types of objects and 

adverbials. The criteria were the following: meaning of the phrase, existence of case 

alternation, function of the phrase (a complement or an optional modifier), affect of 

the verb forms that determine the case of direct object, on the case marking of the 

adverbial. It appeared  that ordinal and relative cardinal iteration adverbials have the 

least qualities of direct object. They are followed by direct object with the meaning of 

place that has some more qualities of a prototypical direct object (e.g. merd sõitma 

‘sail the sea’). Among the quantity adverbials, the adverbials of degree have the 

highest rate of “objectness”. 

 


