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E�ekande sisu

1. Mis on käsikiri? 
2. Kuidas käsikirja kirjastusele e�e valmistada?
 – soovitusi teks� sisestamiseks
 – viitamised, autoriõigused  
 – joonised, illustratsioonid, fotod
3. Käsikirja kirjastusele esitamine (tekst, fotod)
4. Mida tehakse käsikirjaga kirjastuses?
 – toimetamine, kujundamine-küljendamine
 – koostöö autoriga
5. Käsikirja trükkimine

1. Mis on käsikiri? 

Käsikiri on käsitsi või kirjutusmasinal, tänapäeval enamas� arvu�s, kirjutatud raamat, teos, uuri-
mustöö, ar�kkel, mida ei ole varem trükis avaldatud. Käsikiri on autori looming, mille õigused, nii
varalised kui ka mi�evaralised, kuuluvad selle loojale – autorile.

Käsikirja osised 
1. Tiitelleht 
2. Tiitellehe pööre
Teose väljaandmisega seotud info (toimetajad, tõlkijad, kujundajad, illustreerijad, retsensendid, 
fotode autorid või fotode päritolu, finantseerijad /toetajad, tänuavaldused; õppekirjanduse puhul
märge, et materjal vastab õppekavale, ISBN-number, trükikoda jne). 
3. Põhitekst
4. Lisad (tabelid, sõnas�kud, loetelud, kirjandussoovitused)
5. Sisukord

2. Kuidas käsikirja kirjastusele e�e valmistada?

Teks� sisestamine

Tühikud
1. Teks�s ei tohiks kõrvu� asetseda üle ühe tühiku.

Näide:
Neli nädalat hiljem  olid ta töötulemused nii palju paranenud,  et ta oli tes�de tulemustes
kahekümne hulgas kümnes.  Veel neli nädalat  hiljem oli ta parimate  seas ning pärast 
seda muutusid tema õpitulemused  aina paremaks ja paremaks.
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Tulpasid tehes – iga tulbarea andmete vahele üks tabulaator. Kui tulbareas andmed puuduvad, siis kaks 
järjes�kku tabulaatorit.

Pealkirja vms teks� lehekülje keskele paigutamiseks on teks� tsentreerimise nupp.

Taandrea saab tekitada:
a) tabulaatoriga;
b) lõigu määratlusi muutes.
Lõigud võib eraldada ka tühja reaga ja mi�e kasutada taandrida.

2. Sõnade ja nimede rõhutamiseks ei kasutata tühikuid. Rõhutamiseks ja esiletoomiseks on rasvane kiri, 
kaldkiri või teks� omadustes sõna tähevahede suurendamine.
Tule  k o h e  koju! – tühikutega on vale sõna rõhutada

Kirjavahemärgid ja tühikud
tühikud – üleliigsed või puudu

3. Kirjavahemärgile (koma, punkt, semikoolon jne) järgneb tühik.
Nimeta kolm teost, mida sa lugenud oled.

4. Kirjavahemärgi ees ei ole tühikut: koma, punkt, semikoolon, koolon, küsi- ja hüüumärk, sidekriips jne 
järgneb vahetult teks�le.
Mis me homme teeme?
Mõõtkavas esineva kooloni ees ja järel võib olla tühik:  1 : 20 000

5. Paarismärkide ja teks�, mida nad ümbritsevad, vahel ei ole tühikut.
Joonisel (vaata lisa 2) on näha vastav graafik.
“Kalevipoeg” on eestlaste rahvuseepos.

Interne� ja e-pos� aadressites ei kasutata tühikuid.
h�p://www.pos�mees.ee

Kriipsud teks�s
6. Kolm erineva pikkusega kriipsu (side- ja 2 erineva pikkusega mõ�ekriipsu)
sidekriips on lühike -
mõ�ekriips aga pikk  –  —   (kas 2 või 3 sidekriipsu pikkust)

lühema mõ�ekriipsu saamiseks:
  Ctrl+[NumPad-]  või  Alt + 0150
pikema mõ�ekriipsu saamiseks:
  Ctrl+Alt+[NumPad-]  või  Alt + 0151
mõ�ekriipsu saame ka 2 korda järjest sidekriipsu vajutades või tühik_sidekriips_tühik

Mõ�ekriipse ei tohiks segi ajada sidekriipsuga!
(Ortograafia ei tee vahet pikal ja keskmise pikkusega mõ�ekriipsul.)
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sidekriips asendab ärajäänud sõnaosa:      Aias kasvavad õuna-, pirni- ja ploomipuud.
mõ�ekriipsu kasutatakse nt sõna kuni asenduseks: 5.–7. klass, 8–10 km tühikuid ei ole
       1 cm – 10 cm  tühikud on 
mõ�ekohtades: Lilled ja liblikad — need seostuvad mulle suvega.  tühikud on 

Vt lisaks Erelt, T. Ees� ortograafia. Tallinn: Ees� Keele Sihtasutus, 1999, lk 77–82.

Veel eksimusi ja soovitusi
 7. Klahvi Enter vajutatakse lõigu lõpus, mi�e lõigu sees.

 8. Uuele leheküljele jõudmiseks ei kasutata tühje ridu.
  klahvikombinatsioon Ctrl + Enter

 9. Sõnu ei tohi poolitata sidekriipsuga.
  klahvikombinatsioon Shi� + -

10. Ülakoma ja rõhumärki tuleks eristada.

11. Ühe töö piirides proovida hoida ühtlust.

12. Pealkirjad ja alapealkirjad peaksid olema selgelt eristatavad.

13. Fondi suuruse ja reavahe arvestamine.
 Kokkuleppeliselt mõõdetakse fondi suurust ja reavahet punk�des.  1 pt = 1/72 tolli = 0,35 mm
  Reavahe peab kindlas� olema suurem põhifondi suurusest.

14. Leheküljed numereerida.
  Raamatus on paarisleheküljenumbrid vasakul, paaritud leheküljenumbrid paremal.

15. Viited kommentaaridele tähistatakse järjes�kuliste ülanumbritega või tärnidega.

16. Loetelude vormistus
Loetelurühmad võib nummerdada nii numbritega 1, 2, 3, ... kui ka tähtedega a, b, c, ... 
Nii numbri kui ka tähenumeratsiooni puhul või järele tulla kas sulg või punkt.

Kasutades numbri järel sulgu, on loetelud ühe-kahesõnalised, loetelu algab väiketähega ja rida lõpeb 
semikooloniga või komaga. Tähtede puhul võib selliste loetelude korral sulu asemel ka punkt olla. 

Kui loetelurühmaks on terviklause või ka mitu lauset, sobib nummerdus 1., 2,. 3., ... ja rühmade 
eraldajaks punkt. 

Loetelurühmades võib numbrite või tähtede asemel kasutada ka mõnda kujunduselemen�  (kriip-
sud, täpid, tärnid vm). Kujunduselemendid ei kuulu ortograafia valdkonda, mistõ�u nende puhul ei
ole üheseid õigekirjajuhiseid. 

Loe täpsemalt: Raadik, M. Kuidas vormistada loetelu. h�p://keeleabi.eki.ee/ar�klid3/loetelu.html
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17.  Tsitaa�de vormistus
Tsitaadid ja katkendid võivad paikneda nii teks� sees kui ka eraldi lõiguna.

1. Teks� sees on üldjuhul lühikesed tsitaadid (–2 realised) ja need on kas jutumärkides või 
kaldkirjas.

2. Pikemad tsitaadid vormistatakse enamas� omae�e lõiguna. Omae�e lõiguna olevad tsitaadid on,
kas põhiteks� suhtes nihutatud (vasakult või mõlemast servast) või väiksema fondisuurusega. Eraldi
lõiguna paigutatud tsitaa�de korral ei kasutata jutumärke ja tsitaadid ei pea olema kaldkirjas..

Kui tsitaadist või katkendist on mingi osa välja jäetud, tuleb väljajäetud teks�osa markeerida:
[...] või /.../.

Kui tsitaadist on mingi osa välja jäetud, tuleb väljajäetud teks�osa markeerida [...] või /.../

NB! Kindlas� peab viitama tsitaadi algallikale, kust tsitaat on võetud. Viide peab sisaldama autori 
nime, teose pealkirja ja teose avaldamise kohta. Üldjuhul järgneb viide allikale tsitaadi lõpus.

Autoriõigusest
Tuginedes Heiki Pisukese raamatule “Autor ja ülikool. Autoriõiguse alused”,  Tartu: Tartu Ülikooli Kir-
jastus, 2004, võib teost illustreeriva materjalina õppe- või teaduslikel eesmärkidel kasutada siis kui: 

1. Teost või selle osa kasutatakse vaid illustreeriva materjalina ja ainult õppe- või teaduslikel ees-
märkidel. 

2. Teost või selle osa võib kasutada vaid mo�veeritud mahus. Tuleb jälgida, et “illustreerimine” ei 
muutuks autori teose reprodutseerimiseks kui selliseks. 

3. Kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke. See on prak�kas kõige rohkem probleeme tekitav säte, mis
vajab igal konkreetsel juhul tõlgendamist.

4.  Tuleb ära märkida järgmised rekvisiidid:
a) autori nimi (kui see on teosel näidatud); 
b) teose pealkiri (nimetus); 
c) teose avaldamise allikas. 

Autoriõiguse keh�vuse tähtaeg
Euroopa Liidu liikmesmaades on autoriõiguse keh�vuse tähtaeg autori eluaeg + 70 a. 
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Illustreeriv materjal 

Illustreeriva materjali alla kuuluvad fotod, graafikud, graafilised kuju�sed, diagrammid, joonised,
joonistused, illustratsioonid, ... 

Faili sisu järgi saame illustratsioone laias laastus liigitada kahte suurde rühma: 
1) konstrueeritud joonised ja 
2) rasterpildid. 

1. Konstrueeritud joonised (vektorgraafika):
– suurendades-vähendades jooniste väljanägemine ei muutu
– koosnevad joontest ja teks�st
– konstrueeritakse peamiselt joonistusprogammides CorelDraw ja Adobe Illustrator. 
Konstrueerida võib jooniseid ka Wordi graafikas (Wordi Draw).
 

Konstrueeritud joonised on nt kõikvõimalikud logod, diagrammid, graafikud, skeemid, ...

Konstrueeritud jooniste failide laienditeks on .cdr, .ai, .eps

2. Rasterpildid on igasugused pildid, mis koosnevad eri värvi täppidest, punk�dest, nt skaneeritud
pildid, fotod, interne�pildid.

Rasterpil� saab e�e kujutada täppide kogumina, kus
– täpid on kõrvu�
– iga täpi kohta on määratletud, mis värvi see täpp on. 

Täppe nimetakase pikseliteks. 
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Lahutus
Et pilt oleks kvaliteetselt trükitav, peab neid 
täpikesi trükitava pinna suuruse kohta olema 
piisavalt �hedas�. Tihedust mõõdetakse sel-
lega, et kui palju täpikesi on ühe cm või ühe 
tolli peal.

Korralik pildilahutus on 300 pikselit tolli koh-
ta, s.o rusikareegel. 

Kui pildifaili infosse on kirjutatud nt 100 dpi 
(punk� tollile) ei tähenda see, et pilt ei sobi
trükkimiseks. Peame arvestama pildi trükisuu-
rusega: oluline on pildi laius ja trükitava pinna 
laius sen�meetrites. Kui pilt on piisavalt suur
ja trükis tuleb ta 3 korda väiksemana, siis trü-
kitava pinna pildilahutuseks saame 300 punk�
tollile. 

Seega, kui pilt on failina ja pole teada selle pildi trükisuurust, ei oma resulutsioon ehk lahutus mi�e
mingisugust tähendust. 

Kui täppe on vähe, tuleb pilt konarlik, sakiline, pildiservad pole 
teravad. 

Kui pil� skaneerida ja skaneeritud
pilt läheb trükisesse 1:1-le, siis 
tuleb skaneerida 300 dpi. Skanee-
rimisel jälgida lahutust – skaneeri-
misprogrammid panevad vaikimisi 
väiksemaid lahutusi. 

Must-valgete pil�de trükkimineku
lahutus on 1200 dpi. Mustvalge-
tel pil�del puuduvad halltoonid ja
seetõ�u jäävad väikese lahutusega
pil�del üleminekud sakilised.

Korralik pildi lahutus on värvilistel ja halltoonis pil�del 300 pikselit tolli kohta,
must-valgetel pil�del 1200 dpi.

Pildi lahutus on pildi pikselite arv trükis mingi ühiku kohta ja mõõdetakse seda dpi-des (punk� tolli
kohta). 
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Värvid
Rasterpildid võivad olla, sõltuvalt üksikute pikselite värvidest, kas värvilised, halltoonis või must-
valged.

Kaks värvimudelit
RGB – punane, roheline, sinine  
CMYK – tsüaan, purpur, kollane, must 

.jpg – värvilised ja halltoonis pildid

.�f – must-valged, värvilised ja halltoonis pildid

Kõikide fotode jt autoriõiguste alla kuuluva pildimaterjali avaldamiseks peab olema omaniku 
luba.

Kunstnikult tellimine
Kui näidispil� pole, tuleb tähistada teks�s pildi koht.
Kui teoses on joonistamist vajavaid pilte rohkes�, on soovitatav kunstnikule koostada eraldi pildi-
kirjelduste loetelu. Pildikirjelduste kirjapanemisel pange ennast kunstniku olukorda: kas selliselt sõ-
nastatud pildikirjelduse juures on kunstnikul selge, millist pil� temalt oodakse. Kindlas� peab olema
juurde lisatud või kokku lepitud, kas pildid tulevad värvilised, halltoonides või must-valged. Pildid 
joonistada siledale valgele paberile ja soovitatavalt suuremad, kui need trükis tulevad.

Näide. Tegemist väikeste üksikpil�dega ja pildikirjeldus on AUK. Mida te joonistaksite?

Kasutatud kirjanduse vormistamine
Kirjandusviide sisaldab autori nime, teose täispealkirja, kirjastajat, väljaandmisaastat.

Raamatute, kogumike, ajakirjade ja ajalehtede pealkirjad kirjutatakse üldiselt kursiivis, ar�klite
pealkirjad harilikus kirjas.

Näide.
Talviste, T. Häid mõ�eid kevadiseks meisterdamiseks. Tartu: Atlex, 2011
Hint, M. Ees� riik on ees� keele ja ees� kultuuri kaitse all. Õpetajate leht. 1. aprill 2011

Ajakirjade ja ajalehtede puhul ei märgita väljaandmise kohta ega kirjastust.

Elektroonilistele allikatele viitamisel keh�b kõik eelnimetatu, aga soovitatav on lisada elektroonilise
allika vaatamise kuupäev, sest elektrooniline viide võib ajapikku kaduda. 

Sisukord
Koostage sisukord, mis annab ülevaate nii põhi- kui ka alapealkirjadest. Kui pealkirjade tegemisel on 
kasutatud s�ile, genereerige sisukord automaatselt.
Sisukord ei pea olema lihtsalt sisukord vaid selge ja mõistetav süsteem.

Tee teks� vahele kirjutatud kommentaarid häs� silmatorkavaks
Värvi punaseks, tee rasvaseks, eralda põhiteks�st tühjade ridadega jms, vastasel juhul võivad need
küljendajal kahe silma vahele jääda. Kõige parem on kirjutada need eraldi faili/lehele. 

97% punast
58% rohelist
14% sinist
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3. Käsikirja kirjastusele esitamine

Käsikiri esitatakse kirjastusele elektroonilisel kujul Wordi dokumendina (.doc, .docx) või .r� failina.

Enne kirjastusele esitamist kontrollida, et esitatav käsikiri on viimane versioon.

.pdf
– .pdf on oma olemuselt lõpptulemus, mis ei sobi edasiseks töötlemiseks
– .pdf-i võib esitada oma kujunduse näitamiseks, .pdf-i saab üles laadida Interne�, saata sõbrale
lugemiseks jne

Kuidas esitada teks�, fotosid?

Tekst
– Tekst peaks olema soovitatavalt ühes teks�failis (sh ka �itellehele ja �itli pöördele minev tekst).
– Suure ja liigendatud raamatu puhul võivad teks�d olla eraldi failides, aga käsikirja osad peaksid ole-
ma arusaadavalt järjestatud või lisatud sisukord, kust on näha, millises järjekorras teks�d paiknema
peavad.

Fotod, illustratsioonid
– Eraldi originaalfailidena, töötlemata kujul.
– Paberfotod võib esitada paberfotodena.
Kõige parema kvaliteedi annab läikega foto, kõige halvem kvaliteet tuleb trükisest võetud fotost.

4. Mida tehakse käsikirjaga kirjastuses?

Toimetamine
Toimetamine on väikeste muudatuste abil teks� paremaks muutmine, autori mõ�e selgem esita-
mine. Toimetamine on eelkõige koostöö, töö koos autoriga. Toimetaja peab aru saama kõigest, mida 
autor tahab öelda ja edasi anda.

– sisuline toimetamine – fak�de kontrollimine, teks� sisuliste vajakajäämiste likvideerimine,  
sisuliste vigade parandamine

– keeletoimetamine – keelevigade likvideerimine, lausestuse, s�ili ja õigekirjavigade parandamine
– korrektuur – juba küljendatud teks� ülevaatamine, võrdlemine käsikirjas tehtud parandustega
– tehniline toimetamine – küljendatud teks�s küljendajapoolsete ebaühtluste likvideerimine

Toimetaja ei tohi 
– muuta autori mõtet, toimetaja aitab autori mõ�e selgemini esile tulla
– teks� vigu juurde tekitada

Toimetaja tagastab käsikirja autorile ning autori poolt aktsepteeritud parandused viiakse faili sisse.
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Küljendamine
Küljendamise all peetakse silmas teks� ja pil�de korrapärast paigutamist; see on teks�le visuaalse
väljanägemise andmine, illustratsioonide paigutus, pealkirjade asetus ja teiste kujunduselemen�de
paika asetamine.

Põhiteks� kirja valimisel arvestada, et:
– kiri peab olema võimalikult hea loetavusega ja 
– raamatu olemusele vastav. 
Loetavust mõjutavad kirja suurus, tähe- ja sõnavahe, reavahe, teks�rea pikkus.

Mõningad küljendamisnõuded:
– paaritu lehekülje viimane rida ei tohi lõppeda poolitusega
– initsiaalid ja perekonnanimi peavad jääma ühe rea piiridesse
– lõigu viimast rida ei tohi viia järgmise lehekülje algusesse, eri� kui on tegemist pöördel oleva lehe-

küljega
– mi�e lubada pikemate lõikude korral üle 3-4 poolituse järjest,
– mi�e lubada kahetähelisi poolitusi
– ei tohi poolitada arvu, mille vahele on löödud tühik (nt 40 000)

Tühik, mis ei luba poolitada (nn kõva tühik) cntr + shi� + tühik

Käsikirja esimeste lehekülgede kujundusnäidised saadetakse autorile ülevaatamiseks ja kooskõlas-
tamiseks.

Paralleelselt küljendamisega toimub ka fotode töötlus ja nende trükiks e�evalmistus.

Küljendatud käsikirja loevad ja kontrollivad veel üle nii toimetaja, autor kui ka retsensendid.

Kuna käsikirja fail ei kandu kunagi täpselt 1:1-le küljendusprogrammi ja seetõ�u võib olla küljendajal
palju ümbertegemist ja uues� sisestamist (nt valemid ei pruugi üle kanduda ja need tuleb uues�
sisestada; jooniste-fotode asukohad nihkuvad võrreldes algkäsikirjaga jne) tuleb küljendatud käsikiri 
kõigil –  toimetajal, autoritel, retsensen�del – iga� korralikut ja tähelepanelikult üle lugeda, et väl�da
eksimusi ja trükivigu raamatus. 
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5. Käsikirja trükkimine

Paber
– paber (kaetud- ja katmata; värvilised tekstuurpaberid)
– kartong 
– papp
Paberi ja kartongi mõõtühikuks on grammkaal ruutmeetri kohta (g/m2), 
papi paksust mõõdetakse millimeetrites. 

Paberi valikul lähtutakse näiteks paberi 
– valgesusest (valgemal paberil on pil�del parem kontrast, vähemvalgelt on kergem lugeda)
– läikivusest (läikival paberil pildid säravad, ma� ei peegeldu ja on kergem lugeda)
– läbipaistmatusest (et paberi teise poole terükk läbi ei kumaks)
– hinnast

Köitmine
Köitmisviisi valikul lähtutakse trükise
– lehekülgede arvust,
– paberi paksusest,
– kasutajatest,
– kestvusvajadusest.

Köitmisviise:
– klammerdamine 
– liimköide 
– õmmeldud liimköide 
– spiraalköide 

Lõikevaru ehk bleed. 
Kõik teose servani ulatuvad pildid, fotod jm elemendid peavad ulatuma veel 3–5 mm üle serva, et 
vol�mise, köitmise, lõikamise jne nihetest ei ilmuks nähtavale valget pinda. Teose ääreni ulatuvate
elemen�de lõikevaruga tuleb arvestada juba neid valides ja kadreerides. Samu� tuleb arvestada, et
mi�e ääreni ulatuvad elemendid ei asuks servale lähemal kui 3–5 mm.

Trükipoogen on 16  a4 lehekülge.  (1/2 trpg on 8 lk ja 1/4 trpg on 4 lk)
Kui poogen/veerand/kolmveerandpoogen ei ole teks�ga kaetud, jäävad teose lõppu tühjad lehekül-
jed. Ka �itelleht loetakse teoses lehekülgede numeratsiooni.

Autoripoogen on kirjanduslik arvestusühik. Üks autoripoogen on 40 000 tähemärki (koos tühikute-
ga).  Üks masinkirja a4 lehekülg on 1800 tähemärki (koos tühikutega). 


