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trenn ja kaaltrenn ja kaal

T exase ülikoolis 2008. aastal teh-
tud uuringus treenisid osalejad 
12 nädalat: kolm jõu- ja kaks 

intervalltrenni nädalas. Ja tulemus? Kesk-
miselt vähenes nende rasvamass ainult 
pool kilo. Samal aastal korraldati ka 
Oklahoma ülikoolis uuring, milles osa-
lejad treenisid 10 nädalat: kolm vastu-
pidavus- ja kaks jõutrenni nädalas. Ka 
neil vähenes rasvamass selle aja jooksul 
keskmiselt vaid pool kilo. Need inimesed 
kulutasid mitu kuud oma ajast trennile, 
eesmärgiga kaalust alla võtta, kuid nende 
kehakaal muutus väga vähe. 

Kaal vs. koostis
Kehakoostis (lihased vs. rasv) on palju 

olulisem kui number kaalul. Kui tahetak-
se kaalu langetada, tuntakse tegelikult 
huvi rasvamassi vähendamise vastu. Kui 
ainult kaalunumber oleks oluline, võiks 
inimesele sobida ju ka see, kui ta muu-
tuks lihtsalt väiksemaks, aga proport-
sioonid ei paraneks. 

Kujuta nüüd ette, et kõrvuti seisavad 
kaks inimest, kes mõlemad kaaluvad 
80 kilo. Ühe rasvaprotsent on 20, teise 
oma 30. Esimesel inimesel on kehas 
umbes 16 kg rasvamassi, teisel aga moo-
dustab 27 kilo kogu kehakaalust rasv. On 
ilmselge, et need inimesed ei näe kõrvuti 
samasugused välja, kuigi nende kehakaal 
on sama. Üks kilo rasva võtab oluliselt 
rohkem ruumi kui üks kilo lihaseid. 

Kehakaal võib kõikuda üpris märkimis-
väärselt isegi ühe päeva lõikes. Kas see 
tähendab, et päevaga on keha välimus 
muutunud halvemaks? Loomulikult mitte, 
sest püsivate muutuste tekkimiseks kulub 
rohkem aega. Kehakaalu kõikumist mõ-
jutavad eri faktorid, näiteks süsivesikute 
ja soola kogus, stress ja toidumass. Seega 
võiks lisaks kehakaalu muutustele 
pöörata tähelepanu ka ümber mõõtudele, 
rasvaprotsendile, riiete suurusele ja 
peegelpildile. 

Rasvapõletuse teooria
Me tarbime (sööme-joome) ja kulu-

tame energiat iga päev. Energiat kulub 
baasainevahetuseks, seedimiseks ja 
füüsilisteks tegevusteks. Kui me kuluta-
me rohkem energiat, kui tarbime, tekib 
negatiivne energiatasakaal ehk energia-
defitsiit. Nii peab keha kasutama salves-
tatud energiavarusid ja kehakaal langeb. 

Kui aga kulutame vähem energiat, kui 
tarbime, tekib positiivne energiatasakaal 
ehk energia üleküllus. See tähendab, et 
keha peab salvestama üleliigse energia ja 
kehakaal tõuseb. 

Kui sa oled trenni jooksul ära 
kasutanud kogu veres ringleva energia, 
peab keha kasutama salvestatud energia-
varusid. Kuid ainult planeeritud treenin-

gud ei aita luua energiadefitsiiti, selleks 
on olulised ka energiatarbimine ja teised 
energiakulumeetodid. 

Energiatasakaal sõltub paljudest 
teguritest, nagu keskkond, geneetika, 
hormoonid ja seedimise eripärad. Need 
faktorid mõjutavad seda, kui palju sa 
sööd ja ennast liigutad ning kui palju 
energiat vajad. 

Kas trenn ei tööta?
Kui treeninguga kulutatakse mõõdukalt 

energiat, aga söögi ja joogiga tehakse kõik 
tasa, ei saagi kehakaal muutuda. Selleks, et 
kulutada sama palju energiat kui ühes kar-
tulikrõpsupakis, peaks tegema sörkjooksu 
2-3 tundi. Kui kaua võtab aega, et süüa 
üks kartulikrõpsupakk?! On ilmselge – kui 
toitumine pole paigas, ei suuda treening 
üleliigsete kilodega suurt midagi ette võtta.  

Vähe on tõendusmaterjale selle kohta, 
et treening üksi oleks efektiivne kaalu-
langetuse meetod. Põhjus, miks trenn 

ilma toitumisele tähelepanu pööramata 
ei ole eriti efektiivne, võib seisneda kom-
penseerimises. Kui energiakulu treenin-
gutest suureneb, võib ka söögiisu kasvada 
ning energiadefitsiiti ei teki. Samuti võib 
inimene intensiivse treeningu järel üle-
jäänud päeva jooksul vähem liikuda. 

Aga miks siis üldse trenni teha? 
Õige toitumine ja trenn koos on kaalu-
langetuseks efektiivsemad kui mõlemad 
meetodid üksi. Lihtsalt halba toitumist on 
väga raske treeninguga ületada. Sellegi-
poolest võib mõnel õnnestuda ka ainult 
trenniga kehakaalu ja rasvamassi tublisti 
vähendada. Paljudel aitab regulaarne tree-
ning oma toitumise rutiini pidada. Kui ka 
kehakaal ei lange, on trenn ikkagi kasulik. 

Treening rasvapõletuseks
Kas treeningutes oleks võimalik teha 

selliseid muudatusi, mis aitaksid rohkem 
rasvu põletada? Kuigi füüsilise aktiivsu-
sega võib päevasele energiakulule lisada 

Miks 
kaal ei 
kuku? 

Treenin ja treenin, kuid ikka alla ei 
võta! Ära muretse, sellist asja 

juhtub pidevalt. Üsna sageli esineb 
sedagi, et kaal trenni tehes hoopis 
tõuseb. Kuidas on see võimalik ja 

mida sel juhul ette võtta? 
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Vead  
rasvapõletus-

trennides
• Käid ainult rühmatrennides. 

Rühmatrennides on sageli iga 
kord sama koormus, millega keha 
kohaneb kiiresti ning seega kulutab 
igas järgnevas treeningus vähem 
energiat. 

• Treenid liiga sageli. Keha vajab 
treeningutest taastumiseks 
puhkust, liiga palju stressi ei tee 
kindlasti head.

• Treenid liiga intensiivselt. See 
kurnab keha ning üle treenides 
võib kaduda nii huvi kui ka 
võimalus treenida.

• Treenid ühekülgselt. Eri tree
ningutel on erinevad kasud ning 
mitmekesisus aitab säilitada 
trenni vastu huvi.  

• Keskendud ainult vastupidavus
treeningule. Raskustega treening 
aitab lihasmassi kaalulangetuse 
ajal säilitada ning muudab tree
ningud huvitavamaks ja seega 
regulaarselt treenimise lihtsamaks.

• Keskendud ainult raskustega 
treeningule. Vastupidavus
treening aitab tublisti energiat 
kulutada ning parem vastupidavus 
parandab üldist elukvaliteeti.

• Jõuharjutused ainult masi
natel. Kükid, jõutõmbed, 
kätekõverdused ja muud taolised 
harjutused mõjutavad korraga 
tervet keha ning kulutavad seeläbi 
rohkem energiat kui istudes 
tehtavad harjutused. 

• Ei taha toitumisest kuuldagi. 
Tegelikult mängib toitumine 
rasvapõletuses äärmiselt olulist 
rolli: kui rasvamass pole treeni
des vähenenud, tuleb toitumine 
hoolikalt läbi vaadata. 

Õige toitumine ja 
trenn koos on 
kaalulangetuseks 
efektiivsemad kui 
mõlemad meetodid 
üksi. 
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peatoimetaja veergtrenn ja kaal

vaid umbes 15–30%, on sellega võimalik 
kontrollida energiatasakaalu. Energiakulu 
saab kasvatada treeningu mahtu ja inten-
siivsust suurendades. Kõik treeningud ei 
mõju aga ühtmoodi. 

Madalama intensiivsusega pikemaajaline 
treening (nt pikk sörkjooks) kulutab rohkem 
energiat trenni ajal, kuid energiakulu pärast 
trenni on tagasihoidlikum. Intensiivne 
lühiajaline treening kulutab vähem energiat 
trenni ajal, kuid energiakulu pärast trenni 
on jällegi suurem. 

Väiksema intensiivsusega treening ka-
sutab energiaks rohkem rasva, intensiivsel 
treeningul on aga ülekaalus süsivesikute ku-
lutus. See ei tähenda, et rahulikum treening 
on alati parim viis rasvapõletuseks, sest 
kui kogu energiakulu on väiksem või kui 
inimesele see treening ei meeldi, pole vahet, 
et protsentuaalselt kulutatakse trenni ajal 
energiaks rohkem rasva. 

Madalama intensiivsusega treening ei ole 

kehale väga koormav ning seda on võimalik 
kauem harrastada, kuid see on ajaühiku 
kohta ka vähem produktiivne.  Suurema 
intensiivsusega treening on kehale koorma-
vam ning seda saab lühemalt teha, kuid see 
võib aja nappusel olla produktiivsem. 

Igal treeningul on oma aeg ja koht. Alga-
jad treenijad, kes on vormist väljas, ei tohiks 
suure hurraaga kohe intensiivset trenni 
tegema hakata. Parem on alustada tasa-
pisi, pigem madala intensiivsusega, lisades 
esi algu treeningule juurde minuteid ning 
hiljem intensiivsust. 

Mida rohkem treenid, seda paremini 
keha sellega kohaneb. Alguses kulutab keha 
sama töö tegemiseks rohkem energiat, hil-
jem muutub energiakulu ökonoomsemaks. 
Kui sa tahad kaalu langetada ja rasva-
massi vähendada, tuleb järjepidevalt leida 
võimalusi tõsta treeningu intensiivsust ja 
mahtu. Seda ei tohiks aga teha liiga kiirelt ja 
mõtlematult. 

Vali treeningud, mis sulle meeldivad ning 
millega arened, mis sobivad sinu võimetega, 
on mitmekülsed ning kutsuvad sind ikka ja 
jälle spordiklubisse ja terviserajale. 

Kahe kuuga -9 kilo
Karina (29)

Mulle on alati meeldinud süüa, kahjuks hakkas see varakult avalduma 
ka minu kaalul. Umbes kaheksa aastat tagasi, otsustasin hakata 
kaalust alla võtmise nimel jooksmas käima. Algus oli raske, kuid „õppi
sin“ jooksmise selgeks ja hakkasin seda nautima ning see sai osaks 
minu igapäevarutiinist. Aeg möödus jooksmise seltsis kiiresti, aasta 
hiljem aga avastasin, et olen kaalus… juurde võtnud. Seda hoolimata 
regulaarsest jooksmisest, vahemaade ja tempo tõstmisest. Lisasin 
bodypumpi oma treeningukavasse. Valutavad lihased andsid lootust, et 
nüüd saabub ka kauaoodatud kaalulangus, kuid ei. Mitu kuud hiljem 
ei olnud ikka mingeid nähtavaid tulemusi. No okei, keha nägi ehk veidi 
parem välja, kuid ei midagi märkimisväärset. Õnneks ei kahandanud 
see minu trennitegemise, eriti jooksmise isu. Loobusin bodypumpist ja 
leidsin jooksmise kõrvale jõusaali. Mõni aasta tagasi pakuti minu kodu
koha spordiklubis võimalust kahel korral nädalas personaaltreeneri 
juhendamisel trenni teha, samuti sain sellelt treenerilt toitumiskava. 
Programm kestis kaks kuud ja andis fantastilisi tulemusi. Ilmselgelt 
tulid muutused toitumiskava järgimisest. Kaotasin kahe kuuga 9 kilo! 
Kuna toitumine oli väga valgurohke ja üksluine, ei suutnud ma pikalt 
pärast programmi lõppu seda enam järgida ning kilod hakkasid vaikselt 
tagasi tulema. Nii ma nendega siin taaskord jändan.

Suur koormus ja lõpmatu isu
Katelin (30) 

Olen pikka kasvu (176 cm) ja kaalusin varem 66–68 kg, millega 
võinuks täiesti rahul olla. Võisin vabalt nädal aega kringlist ja 
kondenspiimast toituda ilma, et mulle mingid lisakilod oleksid 
hakanud kogunema. Tegelesin vahelduva eduga 10 aastat ratsutami
sega, keskmiselt kaks korda nädalas. Olin oma elu ja kaaluga rahul, 
kuni läksin 2009. aastal enesekaitse trenni. Sel perioodil tegelesin 
ratsutamisega tõsisemalt, tegin trenne kahe hobusega kolm korda 
nädalas ja ühega neist võistlusspordi tasemel takistussõidus. 

Lisandusid vabavõitluse trennid kolmel korral 
nädalas. Esimene, mis selle suure intensiiv

suse peale lisandus, oli TOHUTU söögiisu. 
Hakkasin ka põhjalikult toitumise 

teemat uurima. Kaebasin korduvalt 
oma lõpmatu söögiisu üle, kuid kõik 
korrutasid, et sa ju teed nii inten
siivselt trenni – kõik see läheb sul 
lihaste ehitusse. Iga kuuga lisandus 
kaalule 12 kilo. Novembriks loobu

sin ratsutamisest, kuna tekkisid 
ületreenituse sümptomid, 

peamine neist unetus. 
Jaanuariks oli mu kaal 

tõusnud 66 kilolt 74ni. 
3,5 kuuga 8 kg! Olin 

stressis, sest lisan
dunud kilod ei olnud 

teps mitte lihased 
ja täiskõhutunnet 
ma enam ei 
mäletanudki... 

KogemuS

Väiksema intensiivsusega 
treening kasutab energiaks 
rohkem rasva, intensiivsel 
treeningul on aga ülekaalus 
süsivesikute kulutus. 


