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Metabolismi all mõistetakse keemilisi protsesse, mis kehas pidevalt toimuvad, et 
tagada organismi funktsioneerimine. Need keemilised protsessid vajavad energiat. 
Energiat vajame ka toidu seedimiseks ja omastamiseks, soojuse tootmiseks, 
liikumiseks jt olulisteks funktsioonideks. 
 

1. Energia, mida vajame keemiliste protsesside toimumiseks kehas, on 
põhiainevahetuse (PAV) energiakulu ehk baasenergiakulu. Tegemist on 
energiaga, mis on vajalik hingamiseks, südame tööks, kehatemperatuuri 
säilitamiseks ja teisteks eluks vajalikeks funktsioonideks (täielikus vaimses ja 
füüsilises puhkeseisundis termoneutraalses keskkonnas 12 tundi pärast 
viimast söögikorda).  

2. Energiat vajame ka toidu seedimiseks ja sellest toitainete kättesaamiseks – 
see on toidu seedimise ja omastamise energiakulu. Söömise järel suureneb 
energiakulu mitmeks tunniks, 90% seedimiseks vajalikust energiast 
kulutatakse nelja tunni jooksul pärast söömist. 
 

Toidu energiasisaldus määratakse laboris – mõõtes orgaaniliste komponentide 
poolt oksüdeerumise käigus eraldunud soojust. Eesti toitumissoovitused 
põhinevad järgnevatel energeetilistel väärtustel:  

1 g valke annab 4 kcal ehk 17 kJ 
1 gramm rasvu 9 kcal ehk 37 kJ 
1 gramm süsivesikuid 4 kcal ehk 17 kJ 
1 gramm puhast alkoholi (alkohol ei ole inimorganismile vajalik toitaine) 7 

kcal ehk 29 kJ 
 

3. Igasugune füüsiline aktiivsus vajab energiat, see on kehalise aktiivsusega 
seotud energiakulu.  
Päevane kehalise aktiivsuse tase on üldenergiakulu põhiainevahetuse 
suhtes, mis iseloomustab organismi kogu energiakulu ööpäevas. Sel viisil 
määratud kehalise aktiivsuse tase on seotud igapäevase energiakulutusega 
ning kehamassiga. Mida suurema intensiivsusega on kehaline koormus, 
seda suurem on kehalise aktiivsuse koefitsient (PAL), millega peame 
korrutama põhiainevahetuse (PAV) keskmist näitajat. 
 
Täiskasvanute energiavajaduse hindamisel võetakse Põhjamaades aluseks 
kehakaal, mis vastab indiviidi pikkust arvestades kehamassiindeksile 23. 

http://www.toitumine.ee/


Kehamassiindeksi (KMI) leidmiseks jagatakse kehakaal kilogrammides 
pikkuse ruuduga meetrites. Normaalne KMI on 18,5-24,9. Ülekaaluks 
peetakse KMI vahemikku 25-29,9 ja üle selle on juba tegemist rasvumisega.  

 

ORGANISMI ENERGIAVAJADUS. Vahur Ööpik 
(https://www.ut.ee/tervis/aastateema/artiklid/vahuri.htm) 

Söömine on niivõrd loomulik ja igapäevane tegevus, et valdav enamus inimestest 
pole nähtavasti kunagi kuigi tõsiselt järele mõelnud, milleks meie organism toitu 
üldse vajab, kui suur see vajadus tegelikult on ja millistest teguritest ta sõltub. 
Samas on aga tõsiasi, et põhimõtteliselt me koosneme sellest, mida me sööme. 
Järelikult on toidul, selle koostisel ja hulgal kõige otsesem ja seejuures väga suur 
mõju meie olemisele üldse, samuti selle olemise kvaliteedile, mille olulisemaks 
mõõdupuuks on tervis ja töövõime (nii vaimne kui kehaline). Organismi vajadus 
toidu järele tuleneb peamiselt kahest asjaolust. Esiteks vajame me toiduga 
saadavaid toitaineid selleks, et varustada keha kudesid ja rakkusid sünteesi-
protsessideks tarvilike ehitusmaterjalidega. Teiseks on toit meile tarvilik kui 
energiaallikas.  

Organismi energiavajadus 

Inimese organismi üldises energiakulus võib eristada kolme peamist komponenti. 
Tavaliselt on neist kolmest kõige suurem see osa, mida nimetatakse ainevahetuse 
põhikäibeks (Eesti toitumis- ja liikumissoovitustes nim põhiainevahetuse 
energiakulu e PAV), ning mis moodustab ligikaudu 70% üldisest energiakulust. 
Lahtiseletatult on ainevahetuse põhikäive see energiahulk, mida meie organism 
vajab eluliselt tähtsate füsioloogiliste funktsioonide toimimiseks täielikus 
puhkeseisundis, lamadesasendis, tühja kõhuga, normaalse kehatemperatuuri 
juures ning ümbritseva ruumi temperatuuril 20-22°C. Olukorras, kus organismi 
energiakulu on praktiliselt võrdne ainevahetuse põhikäibega, on inimene näiteks 
hommikul pärast kosutavat und ärganuna, olles avanud ainult silmad, kuid 
liigutamata veel kätt, jalga või muid kehaosi. Absoluutarvudes väljendatuna 
moodustab ainevahetuse põhikäive näiteks 75 kg kehakaaluga mehel 1700-1800 
kcal ööpäevas. Võrdlusena olgu öeldud, et ligikaudu sama suure energiakuluga on 
tegemist, kui näitena mainitud mees läbib kiirel kõnnil või lõdval sörkjooksul 35-40 
km. 



Peamiste teguritena, mis määravad indiviidi ainevahetuse põhikäibe suuruse, 
tuleb mainida keha kaalu ja pikkust, samuti vanust, keha koostist ja sugu. Mida 
suurem on keha kaal ja pikkus, seda suurem on ka keha pindala. Mida suurem on 
keha pindala, seda suurem on soojushulk, mida organism selle kaudu 
ümbritsevasse keskkonda kaotab. Järelikult on suurem ka energiahulk, mis on 
vajalik normaalse kehatemperatuuri säilitamiseks. Seega - mida suurem ja raskem 
inimene, seda kõrgem on reeglina tema ainevahetuse põhikäive. 

Ainevahetuse põhikäibe tase muutub koos inimese vanusega. Väga kõrge on see 
(eriti väljendatuna kilogrammi kehakaalu kohta) lapseeas, kiire kasvu perioodil, 
seoses sel ajal organismis intensiivselt kulgevate sünteesiprotsessidega. Seevastu - 
alates ligikaudu neljakümnendast eluaastast ilmneb selge languse tendents, 
keskmise tempoga -5% iga järgneva 10 aasta vältel. 

Võrdse kehakaalu ja lähedaste kehamõõtmete korral on naise ainevahetuse 
põhikäive reeglina ca 10% madalam kui mehel. Selle peamiseks põhjuseks on 
soolised erinevused keha koostises - rasvkoe suhteliselt suurem osakaal naise 
organismis ning lihaskoe suurem proportsioon mehel. Rasvkude on aga 

ainevahetuslikult oluliselt vähem aktiivne 
kui lihaskude. Samast asjaolust tulenevalt 
on erinev ka samast soost, võrdse 
kehakaaluga, kuid erineva keha 
koostisega inimeste ainevahetuse 
põhikäive. 

 

Joonis 1. Inimese organismi üldise energiakulu peamised komponendid. APK - 
ainevahetuse põhikäive (Eesti toitumis- ja liikumissoovitustes nim seda 
põhiainevahetuse energiakulu e PAV), KA - kehaline aktiivsus, TTE - toidu 
termiline efekt. Näidatud on erinevate energiakulu komponentide proportsioonid, 
mitte energiakulu absoluutväärtus.  

Tänapäeva keskmise linlase puhul on vaid ligikaudu 20% tema organismi üldisest 
ööpäevasest energiakulust tingitud kehalise aktiivsuse erinevatest vormidest. 
Arusaadavalt esinevad ka siin küllaltki suured individuaalsed iseärasused. 

Ammu on teada tõsiasi, et inimese ainevahetus intensiivistub pärast söömist. Kuna 
toidu seedimine ja omastamine organismis realiseerub rea mehhaaniliste, 



sekretoorsete ja imendumisprotsesside koordineeritud toime tulemusena, siis 
ilmselt nende käivitamisega seletubki ainevahetuse elavnemine ja organismi 
energiakulu suurenemine toitumise järgselt. See nähtus ilmneb juba 15-30 minutit 
pärast söömist, mil organismi energiakulu tõus võib küündida 30-40%-ni võrreldes 
toitumise eelse tasemega. Kõige tugevam ainevahetust stimuleeriv toime on 
seejuures valgurikkal toidul, valdavalt süsivesikutest koosneva dieedi efekt ulatub 
10-20% -ni, toidurasvade mõju on tagasihoidlikum. 

Toidu seedimise ja omastamisega seonduvat energiakulu nimetatakse toidu 
termiliseks efektiks (ka toidu spetsiifilis-dünaamiliseks toimeks). Normaalse 
segatoidu korral moodustab see inimese organismi üldisest ööpäevasest 
energiakulust ligikaudu 10%. 

Seni kirjutatu peab paika nö tavapärase tänapäeva linnainimese puhul, kelle 
kutsetöö ja üldine elustiil on seotud vaid vähese või mõõduka kehalise 
koormusega. Väga raske kehalise töö tegijail, samuti paljude alade sportlastel 
võivad organismi üldise energiakulu peamiste komponentide proportsioonid 
tavainimesel täheldatust aga järsult erineda. Selle kinnituseks on joonise 1 
parempoolses tulbas toodud andmed Rootsi rahvuskoondise meessuusatajate 
kohta, keda uuriti ühe nädala vältel võistlushooaja eelses treeningulaagris. 

Organismi üldist energiakulu (seega ka energiavajadust) väljendatakse sageli 
ainevahetuse põhikäibe ühikutes, st koefitsiendi kaudu, mis näitab, mitu korda 
organismi üldine ööpäevane energiakulu ületab ainevahetuse põhikäibe. Kuna 
mainitud koefitsiendi arvuline väärtus oleneb peamiselt kehalise aktiivsusega 
seotud energiakulust, nimetatakse seda ka kehalise aktiivsuse koefitsiendiks (Eesti 
Toitumis- ja liikumissoovitustes nim seda PAL (Physical Activity Level) - kehalise 
aktiivsuse tasemeks. 

Iga inimese individuaalne vajadus toiduenergia järele on oluliselt mõjutatud tema 
kutsetöö iseloomust. Reeglina jääb üldine energiatarve vahemikku 1,4 (valdavalt 
vaimse istuva tööga seotud elukutsed) kuni 2,4 (väga raske kehaline töö) 
põhikäibe ühikut (tabel1) Inimese üldise energiavajaduse sõltuvus kutsetöö 
iseloomust. Arvud - kehalise aktiivsuse koefitsiendid - näitavad, mitu korda üldine 
energiavajadus ületab ainevahetuse põhikäibe. (Teesalu, Vihalemm, 1993 järgi) 

Grupp Mehed Naised Töö iseloom Elukutsed 



I 1,4 1,4 Vaimne istuv töö 
arvutioperaator 
dispetšer 
raamatupidaja 

II 1,6 1,6 Kerge kehaline töö 

sekretär 
müüja 
õpetaja 
üliõpilane 

III 1,9 1,9 
Keskmise raskusega  
kehaline töö 

koristaja 
autojuht 
kergetööstuse töötaja 
arst, 

IV 2,2 2,2 Raske kehaline töö 
ehitustööline 
metsatööline 

V 2,4   Väga raske kehaline töö 
kaevur 
käsitsitöö põllumajanduses 

Paljudel juhtudel, eriti sportlaste puhul, on kahtlemata märkimisväärne ka 
spordiharrastuse mõju inimese organismi üldisele energiavajadusele. Samas on 
see suuresti individuaalne, sõltudes nii harrastatava ala spetsiifikast kui ka 
treeningutele ja võistlustele kulutatavast ajast ja seal sooritatavate harjutuste 
intensiivsusest. Teatud ülevaate erinevate alade tippsportlaste energiavajadustest 
annab tabel 2. 

 
Tabel 2. Erinevate spordialade tippsportlaste keskmine energiavajadus.  
(Erp-Baart van jt, 19891, Sjödin jt, 1994 järgi) (* sportlased piirasid uuringu 
perioodil kehakaalu alandamise eesmärgil toitumist.) 

Spordiala 
(mehed) 

Kehalise aktiivsuse 
koefitsient 

Spordiala 

mehed naised (naised) 

Judo, 
atleetvõimlemine* 

1,6 1,4 
Atleetvõimlemine, 
võimlemine* 

Tõstmine 1,7 1,5 Võrkpall, maahoki 

Maahoki 1,8 1,6 
Ujumine, kesk- ja 
pikamaajooks 



Jalgpall, sõudmine 1,9 1,8 Jalgrattasport 

Ujumine, veepall 2,0 2,0 Sõudmine 

Uisutamine 2,2 3,4 
Suusatamine1  
(treeningulaagris) 

Jalgrattasport 2,5     

Triatlon 2,6     

Jalgrattasport  
(Tour de France) 

3,3     

Suusatamine1  
(treeningulaagris) 

4,0     

Energeetilist väärtust omavad toitained 

Peamised toitained, mis sisalduvad toidus   ning mille varal kaetakse organismi 
energiavajadus, on valgud, rasvad ja süsivesikud. Ühe grammi valkude ja 
süsivesikute energeetiliseks väärtuseks inimese jaoks on 4 kcal, 1 g rasva aga 
annab 9 kcal (tabel 5). Toiduainete pakenditel on nende energiasisaldus sageli 
väljendatud teises mõõtühikutes - džaulides. Džaulide (kilodžaulide) teisendamisel 
kaloriteks (kilokaloriteks) tuleb esimeste hulka väljendav arv jagada 4,2-ga . 
Lühidalt: 1 (k)cal = 4,2 (k)J. 

Tabel 5. Toitainete energeetiline väärtus. (Nestle, 1983) 

TOITAINE 

ENERGEETILINE POTENTSIAAL 
kcal/g (kJ/g) 

Oksüdeerimine  
kalorimeetrilises  
pommis 

Oksüdeerimine  
inimese  
organismis 

Toidu energiasisalduse  
arvutamisel  
kasutatav väärtus 

Valgud 5,4 (22,6) 4,1 (17,2) 4 (17) 

Rasvad 9,3 (38,9) 9,3 (38,9) 9 (38) 

Süsivesikud 4,1 (17,2) 4,1 (17,2) 4 (17) 

Alkohol 7,1 (29,7) 7,1 (29,7) 7 (29) 

Füüsikalises mõttes on üks kalor kindel energiahulk sõltumata sellest, kas see 
vabaneb valkude, rasvade, süsivesikute või alkoholi oksüdatsioonil. Kuna 
toitainetel on organismis aga ka muid olulisi funktsioone peale energeetilise rolli, 



ei ole siiski sugugi tähtsusetu, millises proportsioonis nimetatud ained meie toidus 
esinevad. Vastupidi, rasvade ja süsivesikute omavaheline vahekord on äärmiselt 
oluline nii inimese töövõime kui tervise seisukohast. (Vahemärkusena olgu öeldud, 
et ühena esimestest juhtisid sellele tõsiasjale tähelepanu Tartu teadlased F.H. 
Bidder ja C.E.H. Schmidt oma 1852. aastal ilmunud monograafias Seedemahlad ja 
ainevahetus.) 

Kaasaegse arusaama kohaselt peetakse peamiste energeetilist tähtsust omavate 
toitainete optimaalseks vahekorraks toidus 10- 20% valkusid, 25-35% rasvasid ning 
50-60% süsivesikuid (joon. 2). Protsendid on antud seejuures toidu üldisest 
kaloraažist (mitte kaalust) lähtudes. (Kommentaar: %-d on muudetud vastavalt 
uutele ETS-le) 

 

 Joonis 2. Peamiste energeetilist 
tähtsust omavate toitainete 
optimaalne vahekord 
tavainimese ja suurte 
koormustega harjutava 

sportlase toidus. Protsendid on antud lähtudes toidu üldisest kaloraažist. (Blair jt, 
1996; Williams, Devlin, 1994 järgi) 

 

Kehalise aktiivsusega seonduvad mõisted Eesti Toitumis- ja liikumissoovitustest 

Kehaline aktiivsus ehk liikumine (Physical activity) – keha mis tahes liikumine, mis 

on põhjustatud lihastööst ning mis põhjustab suuremat energiakulu kui organismi 

põhiainevahetuse (rahulolekutaseme) energiakulu, nt nii organiseeritud 

sporditegemine kui ka tööle või kooli minek, argitoimetused jne. 

Liikumisharrastus ehk tervisesport (Health sports) – mittevõistluslik kehalist 

koormust andev liikumine, mille eesmärgiks on kehaline vormisolek, tervise 

toetamine või rõõmu ja naudingu (heaolu) saamine. 

Sport (Sports) – igasugune kehaline tegevus, milles osaletakse nii omal käel kui 

organiseeritult ja mille eesmärk on toetada või parandada kehalist vormi ning 

vaimset heaolu, tekitada sotsiaalseid suhteid või saavutada erineva tasemega 

võistlustel tulemusi. 



Kehaline võimekus (Physical fitness) – erinevate omaduste (nt hingamis- ja 

vereringeelundkonna võimekus, lihaste tugevus, koordinatsioon, painduvus) 

kogum, mis iseloomustab keha võimet sooritada kehalist tegevust. 

Kardio-respiratoorne ehk aeroobne võimekus (Cardiorespiratory finess) – 

hingamis- ja vereringesüsteemi suutlikkus varustada organismi hapnikuga kestva 

kehalise aktiivsuse jooksul. 

Tugev kehaline aktiivsus/ kõrge intensiivsusega liikumine (Vigorous intensity 

physical activity) – kehaline tegevus, millega kaasnev energiakulu on rohkem kui 6 

metaboolset ekvivalenti (MET) ja mille tagajärjel südame löögisagedus kiireneb 

oluliselt ning sagenenud hingamise tõttu on rääkimine raskendatud. 

Mõõdukas kehaline aktiivsus ehk keskmise intensiivsusega liikumine (Moderate 

intensity physical activity) – kehaline tegevus, millega kaasnev energiakulu on 3-6 

metaboolset ekvivalenti (MET) ja mille tagajärjel südame löögisagedus ja hingamine 

kiirenevad, kuid samaaegselt on võimalik vabalt vestelda. 

Kerge kehaline aktiivsus ehk madala intensiivsusega liikumine (Light intensity 

activity) – kehaline tegevus, millega kaasnev energiakulu on 1,5-3 metaboolset 

ekvivalenti (MET), näiteks seismine ja aeglane kõndimine (<3,5 km/h). 

Kehaline inaktiivsus ehk jõudeolek (Physical inactivity) – ebapiisav kehaline 

aktiivsus, mis võrdub istuva eluviisiga. 

Istuv eluviis (Sedentary behaviour) – eluviis, mille puhul on ülekaalus istumisaeg. 

Istumisaeg on mistahes tegevus ärkvel olles, kus energiakulu on ≤1,5 metaboolset 

ekvivalenti (MET), kus peamisteks kehaasenditeks on istumine või lamamine (nt 

televiisori vaatamine, videomängude mängimine, arvuti kasutamine, autoga 

sõitmine, lugemine jne). 

Ekraaniaeg (Screen time) – arvuti, televiisori jm elektrooniliste vahendite 

kasutamisele kulutatud aeg. 

Vastupidavustreening ehk aeroobne treening (Endurance training) – korduv 

liikumistegevus (näiteks ujumine, käimine, rattasõit jt), mis arendab 

südameveresoonkonna võimekust. 

Tasakaalutreening (Balance training) – harjutused, mille eesmärk on arendada 

kehakontrolli ja kehaasendi säilitamist vastavalt toetuspinna erisustele ja mis 

aktiveerivad lihaste-kõõluste asenditundlikkust ning närvi-lihaskoostööd. 



Lihaste tugevdamine ehk jõutreening (Muscle-strengthening/resistance training) 

– harjutused, mis suurendavad lihaste jõudu ja võimsust. 

Venitusharjutused (Flexibility/streching exercises) – lihaselastsust ja -

normaalpikkust taastavad harjutused. 

Maksimaalne pulss (Maximum heart rate) – eakohane kõrgeim 

südamelöögisagedus. Tervetel inimestel arvestatakse eeldatav maksimaalne 

südamelöögisagedus järgmiselt: 220 – vanus aastates. 

Metaboolne ekvivalent (MET) (Metabolic equivalent) – ühik, mida kasutatakse 

energia kulu (hapniku tarbimise seisukohalt) hindamiseks seoses erinevat tüüpi 

kehalise tegevusega. 1 MET võrdub puhkeoleku ainevahetuskiirusega, kus organism 

kulutab 1 kcal tunnis 1 kg kehamassi kohta. 

 

 


