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Keeleteaduse üheks osaks on oskuskeel, mis sisaldab endas kindla valdkonnaga 
seonduvaid erialatermineid.  Kuna keskkonnaküsimused muutuvad praeguses ühiskonnas 
järjest päevakohasemaks, on oluline, et keskkonnaoskuskeel oleks arusaadav ning täpne.  
 
Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida, kuidas on keskkonnaterminid eesti keelde tulnud 
ning millise arengu läbi teinud. Alusmaterjalideks võeti 1991. aastal ÜRO Keskkonna- ja 
Arengu II kongressil allkirjastatud strateegiliste dokumentide alusterminid: säästev areng, 
bioloogiline mitmekesisus ja kliima ning analüüsiti teemavaldkonnaga seotud 
põhiterminite kasutamist antud teemaga seonduvates keskkonnaalastes rakenduslikes 
dokumentides. Töös kasutati kontentanalüüsi metoodikat, mis seisnes terminite 
esinemissageduse ja kasutusvaldkonna analüüsis, mille käigus leiti kõige enam kasutatud 
termineid ning ka poliitilises kontekstis kõige uudsemaid termineid ja sõnapaare.  
 
Töö tulemusena selgus milliseid keskkonnatermineid kasutatakse rahvusvahelistes 
strateegilistes dokumentides kõige rohkem ning millised muudatused on terminikasutuses 
toimunud. Lisaks esinemissagedusele uuriti ka põhiterminitega haakuvaid termineid ja 
sõnapaare. Kolmanda osana võrreldi saadud termineid ja sõnapaare keskkonnaalastes 
sõnaraamatutes ja sõnastikes sisalduvate terminitega, et välja selgitada, kuidas käsitletakse 
keskkonnatermineid oskussõnaraamatutes.      
 
Käesolev töö näitas, et keskkonnaoskussõnad on pidevas arengus ja võivad muutuda väga 
kiiresti. Terminite kasutusel esineb sünonüümide rakendamist, mis võib viia tekstidest 
valesti arusaamiseni ning valede teadmiste kinnistumiseni ühiskonnas ja 
teadusringkondades. Kuna uusi termineid lisandub üsna kiirelt, siis ei kajasta 
keskkonnalased sõnastikud ja sõnaraamatud kõiki termineid, mida keskkonnaalastes 
dokumentides kasutatakse 
 
Märksõnad: oskuskeel, keskkonnaterminid, oskussõnaraamatud 
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One part of language science is a jargon, which contains specialized terms of some specific 
subject. Because environmental issues in todays’ society are becoming more and more 
actual, is important to have clear and understandable environmental language.  
 
The purpose of this study was to examine how the environmental terms have come to 
Estonian language and what kind of progress have it gone through. The base materials 
were main terms – sutainable development, biological diversity and climate, from strategic 
documents which were signed in The United Nations Conference on Environment and 
Development. Further analysis were made with terms, which were assosiated with main 
subject terms in strategic environmental documents. 
Research used content analysis, which used basic terms to analyse how much has the 
content of terminology anf freguency of use changed, and which kind of new terms has 
this created.  
 
This research showed which environmental terms are mostly used in international strategic 
documents and how have those terms changed and also which terms and word pairs are 
associated with main terms. After the basic terms and relevant new terms and words were 
compared woth enviornmental dictionaries and vocabularies to see how well have the 
environmental terms beed reflected in jargon dictionaries. 
 
Current thesis showed that environmental terminology is in constant development and can 
change very quickly. The usage of terms shows synonyms which can lead to the 
misinterpretation of texts and to the ingraining of the wrong knowledge in society and 
science region. Since new terms are added very quickly, therefore the environmental 
dictionaries and vocabularies do not include all the terms that environmental dictionaries 
do.  
 
   
 
Keywords: jargon, environmental terms, dictionaries of specialized terms 
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LÜHENDID 
 
BMK – bioloogilise mitmekesisuse konventsioon 

EELPol – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 

EKS – Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 

EKSS – Eesti Keele Seletav Sõnaraamat 

ELBMK – Meie elukindlus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 

aastani 2020 

EnDic – Keskkonnasõnaraamat (A.Maastik) 

ESTERM – Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas 

KLM2030 – Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 

SATK – Säästva arengu tegevuskava aastani 2030 

SAS – Säästva arengu sõnaseletuste sõnaraamat 

SE21 – Eesti säästva arengu riiklik strateegia Säästev Eesti 21 

ÜRO KL – Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioon 

ÜRO 2030 – Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest 
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SISSEJUHATUS 
 

Eesti kirjakeele suurimad arengud said alguse 19. sajandil kui saksakeelne kiri hakkas 

vähehaaval asenduma eestikeelsega ning hakkas kujunema eestikeelne haritlaskond (Erelt, 

Tavast 2003).  Oskuskeele sünniks saab aga pidada 20. sajandi algusaastaid, kui hakkas 

tööle Eesti esimene terminoloogiakomisjon ning trükiti ka esimesed oskussõnastikud 

(sealsamas). Keelekorraldus on sealtmaalt alates järjest enam uuenemas ning võtmas üle  

uusi termineid ning sõnu. Igal teadusharul või erialal on oma oskuskeel, mis sisaldab endas 

iseloomulikke termineid ja väljendeid (Nemvalts 2011).  

Keskkonnaküsimused muutuvad praeguses ühiskonnas järjest päevakohasemaks, 

globaalsed keskkonnaprobleemid on enamjaolt inimtekkelised ning seetõttu on inimeste 

kohustus neid ka lahendada. Nagu mitmetel teistel valdkondadel on ka keskkonnal vaja 

oskuskeelt, et muuta igapäevane suhtlemine täpsemaks ja kõigile arusaadavaks. 

Keskkonnaterminite ja oskussõnade areng eesti keeles on oluline mitmetel põhjustel – 

teaduskeele kaasajastamine, võõrkeelestumisest hoidumine, terminite ülekandumine 

tavakeelde. Tänapäeva ühiskonnale on omane suhelda inglise keeles, sest tegemist on 

rahvusvahelise keelega. Seetõttu on ka terminite kasutamisel võetud üle palju võõrkeelseid 

sõnu ning neid kas veidi mugandatud või loodud uus omakeelne vaste. Mitmete 

oskussõnade puhul saab täheldada, et võõrkeelest tõlkimisel on termin saanud tõlgitavaga 

sarnase kuju, näiteks eco-innovation=ökoinnovatsioon, mille asemel võiks ka kasutada 

eestipärasemat lahedust – keskkonnahoidlik uuendus (Eesti keele mitmetähenduslik 

terminibaas 2017). Seetõttu peab autor vajalikus uurida keskkonnaterminite arengut ja 

muudatusi põhjustanud tegureid. 

Käesolevas töös on allikmaterjalina kasutatud keskkonnaalaseid konventsioone ja 

rahvusvahelisi strateegilisi dokumente ning keskkonnavaldkonnaga seotud sõnaraamatuid 

ja sõnastike. Töös kasutati kontentanalüüsi metoodikat, mis seisnes terminite 

esinemissageduse ja kasutusvaldkonna analüüsis, mille käigus leiti kõige enam kasutatud 

termineid ning ka poliitilises kontekstis kõige uudsemaid termineid. Töö käigus antakse 

ülevaade keskkonnaterminite tulekust ja arengust eesti keelde kolme valdkonna näitel – 

säästev areng, elurikkus ning kliima. 
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Uurimistöös leiti vastuseid järgmistele küsimustele: 

• Kuidas on keskkonnaterminite kasutamine strateegilistes dokumentides muutunud? 

• Milliseid uudseid termineid on rahvusvahelised strateegilised dokumendid 

keskkonnaoskuskeelde toonud? 

• Analüüsida kuidas teemadega bioloogiline mitmekeisus, kliima, säästev areng, 

seonduvaid ja uudseid keskkonnaalaseid termineid on kajastatud 

oskussõnaraamatutes. 

 

Autor tänab töö juhendajat prof. Kalev Seppa, kes oli töö valmimisel nõuannete ja 

teadmiste jagamisega suureks abiks.  
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 
 
Eesti keele kujunemise alguseks võib pidada 17–18. sajandi perioodi, millest on alles 

esimesed kirjalikud allikad (Eesti keele käsiraamat). Eesti keelt tutvustavaid käsiraamatuid 

hakati 17. sajandil trükkima baltisakslaste, eelkõige kirikuõpetajate jaoks (sealsamas). 

Seda perioodi on nimetatud ka kui ebaühtlase saksa – eesti kirikukeele ajaks (Habicht 

2002).  19. sajandil toimunud keeleteaduse areng rikastas eesti keelt uute sõnaraamatute ja 

grammatikaga, mis ei olnud veel päris puhas eesti keel tänapäevases mõttes, kuid siiski 

edasiminek võrreldes eelneva saksaseguse keelega (Eesti keele käsiraamat). Keeleteaduse 

arengule aitas kaasa ka üleüldine rahvuse kujunemine (Habicht 2002). 20. sajandi jooksul 

kujunes eesti keele sõnavara selliseks nagu seda tänapäeval tunneme, algselt saksa 

mõjutustega, seejärel soome ja vene mõjudega (Eesti keele käsiraamat). Alates 1920. 

aastatest oli eesti keel kujunenud üldrahvalikuks ning arenes iseseisvalt edasi (sealsamas). 

 

1.1 Üldine oskuskeel 

 
Oskuskeel on kirjakeele allkeel, mille abil saab väljendada täpsust ning sellele on 

iseloomulik keerukam ja abstraktsem mõtlemine (Erelt 2007). Oskuskeelt saab pidada 

palju teaduslikumaks kui näiteks ilukirjanduslikku keelt, kuid samas ei ole kindlapiirilist 

joont, mis eristaks oskussõnu üldkeele sõnadest (sealsamas).  

Tartu Ülikoolis asunud terminoloogiakomisjon andis 1909. aastal välja esimese 

oskussõnastiku, millele järgnesid veel kümned erinevate alade sõnastikud (Erelt, Tavast 

2003). Kuna järgnes venestusperiood, jäi eestikeelsete oskussõnade arendamine veidi 

tagaplaanile, sest nõukogude terminoloogid soovisid ühtlustada kõikide liiduriikide 

sõnavara ning muuta see vene keelega võimalikult sarnaseks (sealsamas).  Praeguse hetkel 

on oskuskeele suureks mõjutajaks olnud inglise keel, mis lisaks oskuskeelele on mõjutanud 

ka igapäevast suhtlusviisi (Joandi 2011). Võõrkeelsete oskussõnade kasutamine ei ole halb 

tegevus, oluline on jälgida, et tähendus oleks täpne ning üheselt mõistetav iga lugeja jaoks 

(Nemvalts 2011). Oskussõnade tuletamisel peab olema kriitiline (Mereste, 2000:86).  

Uno Mereste (2000) leiab, et oskussõnade tuletamisel saab rääkida kolmest variandist – 

uutele mõistetele antakse nimetus esmakordselt, mis on mõjutatud mingist teisest keelest; 
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uus termin on alguse saanud teadustööga tegelemise ajal, kui teises keeles on leitud mõiste, 

millele antakse oma keeles uus tähendus; olemasolev võõrkeelne oskussõna tuleb 

omakeelseks tõlkida (Mereste, 2000). Teadlastele on oskuskeel abivahendiks, mille abil 

end teaduslikult väljendada, seetõttu on oskussõnad seotud eelkõige erialadega ning 

enamjaolt on igal eriala ka enda kindlad mõisted (Erelt 2003). Tiiu Erelt ja Arvi Tavast 

peavad mõistlikuks korrata terminoloogia põhitõde, mis seisneb mõiste endale selgeks 

tegemises ning alles seejärel tasub seda kasutada või tõlkida (2003). Mitmed 

keeleteadlased leiavad, et eesti oskuskeel on heal tasemel ning nurisemiseks suurt põhjust 

ei ole, tuleb vaid jätkata eestikeelse kõrghariduse pakkumisega ja julgustada õppureid, 

teadlasi kasutama teadustöös rohkem emakeelt (sealsamas).   

 

1.2  Terminite tõlkimine 

 
Kuna käesoleva töö uurimisvaldkonnaks on mitmetes rahvusvahelistes dokumentides 

kajastuvad terminid ning nende tulek eesti keelde, tuleks uurida kuidas nendes 

dokumentides ja konventsioonides olevad terminid eesti keelde jõuavad.  

Mitmed antud töös uurimismaterjalidena kasutatud allikad on seotud Euroopa Liidu 

strateegiliste keskkonnadokumentidega ja keskkonnakorraldusega laiemalt, tulevad paljud 

oskussõnad just sealtkaudu. Elice Paemurru (2017) sõnul on terminite tõlkimisel väga 

oluline teha eeltööd, mis aitaks leida kõige paremini sobiva eestikeelse vaste, kui aga 

usaldusväärsetest allikatest jääb väheks, siis võetakse ühendust ekspertidega (2017).   

Viimase kahekümne aasta jooksul on oskuskeele sõnavara väga kiiresti muutunud ja 

uuenenud, paljud väljendid on üldjuhul tulnud ikka inglise keelest, mistõttu võivad mitmed 

terminid tunduda arusaamatud, sest üritatakse jäljendada originaaltähendust (Mihkla 

2010). Inglise keelt ei saa ka ignoreerida, sest tänapäeva ühiskond on väga rahvusvaheline 

ning sellisel juhul ei suudaks Eesti inimesed erialasuhtluses hakkama saada, mis omakorda 

võib kaasa tuua mõne valdkonna peatuse (Eestikeelse terminoloogia... 2013). Tõlketöödel 

peab ettevaatlik olema, et teistest keeltest ei satuks liigselt toortõlkelisi keelendeid, mis ei 

sobi keele üldstruktuuriga eriti hästi, pigem eelistada enda keele sõnamoodustusvõimalusi 

(Mereste 2000). 
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1.3  Keskkonnaalased oskussõnad 

  

Keskkonnaalaseks mahukamaks oskussõnaraamatuks on A. Maastiku toimetatud 

üheksakeelne keskkonnasõnaraamat EnDic, mille viimane versioon avaldati 2004. aastal. 

Võrreldes eelneva köitega on uues väljaandes rohkem uusi oskussõnu, ka 

eurodirektiividega seonduvaid (Eesti Loodus, 2012). Endiselt on kasutuses ka V. Masingu 

koostatud ökoloogialeksikon, mille viimane köide pärineb aastast 1992. Võrreldes EnDic 

sõnaraamatuga on ökoloogialeksikonis tänapäevaste oskussõnade osakaal väiksem ning 

paljusid tänapäeva termineid sealt ei leia – näiteks bioloogiline mitmekesisus 

(Ökoloogialeksikon 1992). Lisaks eelnevalt nimetatud sõnaraamatutele, leiab palju 

keskkonnatermineid ka Säästva Eesti Instituudi poolt koostatud Säästva arengu 

sõnaseletuste andmebaasist, kus on suuremas mahus käsitletud säästva arenguga 

seonduvaid termineid. Säästva arengu sõnaseletuste kogumis on 564 märksõna, mis lisaks 

keskkonnale hõlmavad ka majanduse– ja inimarengu valdkonda (Säästva arengu 

sõnaseletusi, 2017). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA  
 

2.1  Metoodika 
 
Antud töös on kasutatud kvalitatiivset kontentanalüüsi metoodikat. Traditsioonilise 

kontentanalüüsi käigus koostatakse analüüsi eesmärgile vastav kategooriate süsteem, 

milleks antud töös olid teemavaldkonnad – säästev areng, bioloogiline mitmekesisus ja 

kliima (McQuail 2000). Kuna kontentanalüüsi piirid on elastsed, siis kasutati lisaks 

esinemissageduse analüüsile ka kvalitatiivset sisuanalüüsi, mis võimaldab uurida teksti 

sisu või kontekstilist tähendust (McQuail 2000)(Kalmus jt 2015). Traditsioonilise 

kontentanalüüsi laiendamise abil kvalitatiivse sisuanalüüsiga, saab antus töös leida 

vastused sissejuhatuses esitatud uurimiseesmärkidele, mis hõlmavad terminite sisulist 

analüüsi ning esinemissagedust rahvusvahelistes strateegilistes dokumentides.  

 

Uurimistöö alusmaterjalideks võeti 1991. aastal ÜRO Keskkonna–ja Arengu II kongressil 

allkirjastatud strateegiliste dokumentide alusterminid: säästev areng, bioloogiline 

mitmekesisus ja kliima. Järgnevalt võetakse analüüsimiseks konventsioonide (Bioloogilise 

mitmekesisuse konventsioon, ÜRO Kliimakonventsioon) rakendus–ja strateegilised 

dokumendid Eestis, ühe erandina ka Euroopa Liidu Bioloogilise mitmekesisuse strateegia 

aastani 2020. Sarnaselt oskuskeele arengule, toimuvad ka konventsioonides pidevad 

uuenemised ja täiendamised, mis toob omakorda kaasa paljude uudsete terminite 

kasutamise.  

 

Töö esimeses osas võeti vaatluse alla teemavaldkondade põhiterminid ning analüüsiti 

nende muutumist strateegilistes dokumentides, mille tulemusel koostatud graafikutel on 

näha terminite esinemissagedust ning rakendamises toimunud muutusi. Lisaks 

põhiterminitele vaadati ka sünonüüme ning sõnapaare, mida erialakeeles kasutatakse kuid 

poliitilises kontekstis mitte, ehk hinnati terminite uudsust keskkonnaalastes strateegilistes 

dokumentides.  

Töö kolmandas osas võrreldi kõiki eelnevalt saadud termineid ja sõnapaare 

keskkonnalastes sõnaraamatutes ja sõnastikes sisalduvate terminitega, mille põhjal koostati 
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sõnaraamatute võrdlustabel, mis annab terminite ülevaate teemavaldkonnaga seotud 

terminitest (Tabel 1). 

 

2.2 Materjal ja valim 
 
Konventsioonide ja dokumentide hulka oli vajalik piirata, valimi moodustamisel lähtuti:  

1. Eestis vastuvõetud või koostatud keskkonna valdkonna strateegilised dokumendid, 

strateegiad, tegevuskavad, põhialused, mis on koostatud ajaliselt samal perioodil; 

2. uurimismaterjal piiritleti teemavaldkondadega, mis kujundavad tänapäeva 

loodushoidu ja keskkonnakaitset – säästev areng, kliima ja bioloogiline 

mitmekesisus. 

 

Alljärgnevalt on toodud valitud materjalide lühikirjeldused: 

• Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon – Riigikogu poolt vastu võetud 1992.a. 

Konventsiooni eesmärgiks on bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja selle osade 

säästev kasutamine (Bioloogilise mitmekesisuse... 1992). Eesmärkide 

saavutamiseks viiakse läbi erinevaid uuringuid, vahetatakse informatsiooni ning 

ressurssidest saadav tulu jagatakse võrdselt (sealsamas). 

• Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsioon – Riigikogu 

poolt vastu võetud 1992.a. Konventsiooni eesmärgiks on saavutada 

kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni stabiliseerumine atmosfääris (ÜRO 

kliimamuutustes... 1992). Konventsiooni osapooled järgivad kindlaksmääratud 

põhimõtteid ning teevad kliimamuutustega seonduvates küsimustes koostööd 

(sealsamas). 

• Eesti säästva arengu riiklik strateegia Säästev Eesti 21 – Riigikogu poolt heaks 

kiidetud 2005.a. Eesti riigi ja ühiskonna arendamise strateegia aastani 2030, sihiga 

ühendada globaalsest konkurentsist tulenevad edukusenõuded säästva arengu 

põhimõtete ja Eesti traditsiooniliste väärtuste säilitamisega (Eesti Säästva arengu... 

2005). 

• Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 – Riigikogus heaks kiidetud 2006.a. 

Dokumendis on määratletud eesmärgid ja arengusuunad, mis tagavad 

looduskeskkonna hea seisundi (Eesti Keskkonnastrateegia... 2006). Tegevused 
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hõlmavad ka teisi valdkondi, mis ühise koostöö raames suudavad tagada pikaajalise 

arengueesmärkide tagamise (sealsamas). 

• Meie elukindlus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 

aastani 2020 – Strateegia eesmärgiks on peatada bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemine ja kiirendada Euroopa Liidu üleminekut ressursitõhusale ja 

keskkonnasäästlikule majandusele (Euroopa Liidu... 2011). Vastu võetud 2011. a. 

• Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015–2019 – Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 

2015. a. Dokumendis on kirjas eesmärgid ja põhimõtted, millele Eesti EL 

suunalises tegevuses tugineb, lisaks keskkonnateemadele leiab dokumendist ka 

justiits- ja siseküsimused, konkurentsivõimet puudutavaid peatükke, majandus- ja 

rahandusküsimused jne (Eesti Euroopa... 2015). Tegemist on väga mitmekülgse 

dokumendiga.  

• Säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 – 2015 a. koostatud rahvusvaheline 

dokument, mille eesmärgiks on lõpetada vaesus, kaitsta planeeti ja tagada heaolu 

kõigile (Säästva arengu... 2015). Tegevuskavas toodud eesmärgid on suunatud 

mitmele valdkonnale – majandus-, sotsiaal ja keskkonnavaldkond (sealsamas). 

• Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest Eestis – 2016. a. koostatud ülevaate 

dokument, mis annab esialgsed tulemused ÜRO tegevuskava 2030 elluviimise 

kohta (Ülevaade ÜRO... 2016). Dokumendis on välja toodud näiteid õnnestumiste 

kui  ka puuduste kohta (sealsamas).  

• Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 – Vabariigi Valitsuse 

poolt vastu võetud 2017.a. Dokumendis on välja toodud 8 alaeesmärki, mille kaudu 

saaks vähendada Eesti haavatavust kliimamuutuste mõju suhtes, lisaks on esitatud 

ka põhjalik rakendusplaan (Kliimamuutustega... 2017). 

 
Lisaks dokumentidele ja konventsioonidele kasutati ka järgmisi sõnaraamatuid ning 

sõnastike: 

• Ökoloogiasõnaraamat (V. Masing 1992) 

• Keskkonnasõnaraamat EnDic (A. Maastik 2004)   

• Eesti keele seletav sõnaraamat (Eesti Keele Instituut, 2009) 

• ESTERM – Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas (Eesti Keele Instituut, 

2017) 

• Säästva arengu sõnaseletusi (Säästva Eesti Instituudi sõnastik, 2017) 
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Terminite analüüsimisel kasutati veel lisaks teadusartikleid, kus juba käsitleti mõningaid 

keskkonnaalaseid termineid. Artiklite hulgast valiti välja terminikasutust üldiselt 

analüüsivad ning teemavaldkondadega seonduvate terminite analüüse sisaldavad artiklid. 

Andmebaasidena kasutati Sciencedirect väljaandeid, JSTOR pakutavaid allikaid ning 

SpringerLink andmebaasi. Otsingutel olid märksõnadeks environmental terminology, 

problems with terminology, terminology development, ressource effiency, biodiverstity 

terminology, ecological terminology, climate change, ecological balance definitions, 

environmental sustainability terminology, environmental terms, climate change or global 

warming. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 
Keskkonnalaste rahvusvaheliste dokumentide analüüsimisel eristusid teemavaldkondadega 

– säästev areng, bioloogiline mitmekesisus ja kliima seonduvad põhiterminid, milleks olid: 

jätkusuutlikus, ökosüsteemi teenused, elurikkus, kliimamuutus ja ressursitõhusus. 

Eesmärgiks oli analüüsida kas või kuidas on põhiterminite sisu muutunud ning kas 

terminid on asendunud sünonüümidega. Lisaks viiele põhiterminile, vaadati ka 

võtmesõnadega haakuvaid termineid ja sõnapaare, mis on keskkonnaalaste rahvusvaheliste 

dokumentide hulgas poliitilises kontekstis uudsed.  

Viimase etapina vaadati kas põhitermineid ning nendega haakuvaid termineid ja sõnapaare 

käsitletakse keskkonnaalastes sõnaraamatutes ja sõnastikes. 

 

3.1 Jätkusuutlikus 
 

Läbi aastakümnete on jätkusuutlikuse defineerimisega olnud probleeme ning selle 

tulemusena kasutatakse mõistet pigem poliitiliste ja filosoofiliste tõlgendustena kui 

teadusliku terminina (Morelli 2011). Callicott ja Mumford arendavad oma töödes 

ökoloogilise jätkusuutlikuse definitsiooni ning leiavad, et see ühendab inimeste vajadused 

ja ökosüsteemi teenused, see aga kehtib kohtades kus on olemas inimmõjud (Morelli 

2011). 

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis ega ka ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsioonis ei ole kasutatud elurikkuse terminit.  

Säästev Eesti 21 sisaldab endas vähemalt 52–l korral terminit jätkusuutlik. Peamiselt 

viidatakse Eesti arengu jätkusuutlikusele, kirjutatakse ka jätkusuutlikuse kontekstist (Eesti 

säästva arengu... 2005).  

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 sisaldab jätkusuutlikuse terminit seitsmel korral. 

Terminit kasutatakse kalastiku ja metsanduse teemadel, kus meetmena tuuakse välja 

jätkusuutlikku kasutamist ja majandamist. Lisaks kasutatakse terminit ka kliimamuutuste 

leevendamise peatükis, kus eesmärgiks on kasutada väikse keskkonnakoormusega 

jätkusuutlikke tootmistehnoloogiaid (Eesti Keskkonnastrateegia... 2006). 
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Meie elukindlustus, meie looduskapital: ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 

2020 lugedes leidub jätkusuutlik termini kasutust üheksal korral. Antud juhul on mainitud 

jätkusuutlikku majanduskasvu ning jätkusuutlikku kalavarude saagikust (Meie elukindlus, 

meie looduskapital...2011). 

Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015–2019 dokumendis leiab jätkusuutlikuse termini 

seitsmeteistkümnel korral. Terminit on kasutatud mitmete teemade juures – 

metsamajandus, konkurentsivõime, põllumajandus ja kalandus. Nimetatud teemade juures 

on välja toodud erinevaid jätkusuutlikku arengut soodustavaid meetmeid ning tegevusi, 

mida tuleks järgida (Eesti Euroopa Liidu… 2015). 

Säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 sisaldab kolmeteistkümnel korral jätkusuutliku 

termini kasutust. Sissejuhatuses mainitakse terminit tegevuskava eesmärkides, kus on 

võetud suund jätkusuutliku ja elujõulise maailma poole. Lisaks kasutatakse terminit ka 

jätkusuutliku majanduskasvu loomiseks, poliitika tegutsemisruum jätkusuutliku arengu 

tagamiseks, tervikliku ja jätkusuutliku inimasustuse planeerimisel ning põllumajanduse 

jätkusuutliku arengu planeerimisel (Säästva arengu tegevuskava…2015). 

Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest sisaldab rohkem kui 30–l korral 

jätkusuutliku termini kasutust. Terminit on kasutatud erinevates valdkondades –  

põllumajandus, majandus ja inimeste tervishoid. Meetmed ja tegevuskavad peavad olema 

jätkusuutliku arengu edendamiseks (Ülevaade ÜRO tegevuskava… 2016). 

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 sisaldab endas samuti 

märkimisväärset jätkusuutliku termini kasutust. Arengukavas leiab sõna viieteistkümnel 

korral, kasutatud on nii põllumajanduslikel teemadel kui ka metsanduse eesmärkide 

seletamisel. Strateegia üldeesmärgis on nimetatud ka ökoloogilist jätkusuutlikust 

(Kliimamuutustega kohanemise arengukava… 2016). 

Ökoloogiasõnaraamat ei kajasta jätkusuutlikuse terminit.  

Keskkonnasõnaraamat ei sisalda otsitavat terminit, defineeritud on ainult jätkusuutliku 

arengu mõiste.   

Eesti keele seletav sõnaraamat annab termini jätkusuutlik otsingul vasteks: ”jätkusuutlik 

ehk säästev areng (arengu kohta, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas 

keskkonna taluvusvõimega) (EKSS 2009 s.v jätkusuutlik). 

Eesti keele instituudi mitmekeelne terminibaas annab jätkusuutliku termini otsingul 

vasteks jätkusuutlik areng, mille definitsiooniks – “sihipäraselt suunatud areng, mis tagab 

inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas loodusvarade olemi ja keskkonna 

taluvusvõimega ning elurikkust säilitades” (ESTERM 2017 s.v jätkusuutlik areng). Lisaks 
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definitsioonile on antud ka märkus – “jätkusuutliku arengu eesmärk on saavutada tasakaal 

sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna vahel ning tagada täisväärtuslik ühiskonnaelu 

praeguste ja järeltulevate põlvede jaoks. Jätkusuutlik areng haarab enda alla pea kõik 

eluvaldkonnad” (sealsamas). 

Säästva Eesti Instituudi koostatud säästva arengu sõnastik pakub mitmeid erinevaid 

variante jätkusuutlikuse tõlgendamiseks, lisaks termini enda tõlkele pakutakse välja ka teisi 

märksõnu – Dow Jonesi jätkusuutlikuse indeks, jätkusuutlik ettevõtlus, jätkusuutlik saak 

jne. Jätkusuutlikkus on defineeritud järgmiselt – “dünaamiline seisund, milleni viib kestlik 

ehk säästev areng (SAS 2017 s.v jätkusuutlikkus). Kuigi jätkusuutlikust kasutatakse tihti ka 

säästva arengu sünonüümina, on arvatud, et areng viitab paljuski kasvule, mis ei saa olla 

säästev, seetõttu eelistatakse kasutada sõna jätkusuutlik“ (SAS 2017 s.v jätkusuutlikkus). 

Lisaks eelpoolmainitud terminitele pakub sõnastik välja ka säästva arengu mõiste – 

„sihipäraselt suunatud areng, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas 

loodusvarade olemi ja keskkonna taluvusvõimega ning elurikkust säilitades“ (sealsamas).  

Jeswiet ja Szekeres (2014) leiavad, et jätkusuutliku arengu mõistet kasutatakse pigem 

majandusarengu temaatikaga seonduvalt. Oma artiklis võrdlevad autorid Oxfordi inglise 

sõnaraamatu ja Brundtlandi raporti definitsioone, kus siis Oxfordi sõnaraamatus viidatakse 

majandusarengule loodusvarade kaudu ning Brundtlandis kirjeldatakse arengut, mis 

vastaks praegustele vajadustele, kuid samas ei ohustaks tulevaste põlvkondade võimalusi 

oma vajaduste rahuldamiseks (Jeswiet, Szekeres 2014). 

Rahvusvaheliste strateegiliste dokumentide analüüsil selgub, et terminit on kasutatud alates 

2005. aastast, mil koostati Säästev Eesti 21 strateegia (Joonis 1). Sellel järgnevates 

dokumentides on terminikasutus olnud väiksemahulisem, Euroopa Liidu bioloogilise 

mitmekesisuse strateegias on terminit kasutatud vaid 9–l korral (Joonis 1). Kõige 

hilisemate dokumentide, Kliimamuutustega kohanemise arengukava 2030 ja Ülevaade 

ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest, järgi on terminikasutus siiski suurenemas (Joonis 1).  
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Joonis 1. Jätkusuutlikuse termini kasutussagedus poliitilistes dokumentides 

 

Termini kasutusvaldkond on mitmekülgne – majandusalased meetmed, põllumajandus, 

metsandus ja kalandus on ühed näited, kus kasutatakse jätkusuutlikuse terminit. Kasutatud 

sõnastike ja sõnaraamatute põhjal saab termini liigitada pigem uuemapoolseks, sest V. 

Masingu Ökoloogialeksikonis (1992) terminile vastet ei leidunud kuid juba uuemas 

Keskkonnasõnaraamatus (2004) oli termin olemas. Jätkusuutlikuse termini kõrval 

kasutatakse ka säästvat arengut, mida pakub säästva arengu sõnastik ka jätkusuutlikuse 

sünonüümiks. Jätkusuutlikkuse termini arengut on oma magistritöö raames uurinud Kristel 

Joonasson (2006), kus ta leiab, et mõiste tõlgendamisel saab Eestis välja tuua kolm etappi: 

kitsa looduskeskkonna ja – ressursside säilitamise etapp, kasutamine poliitikavaldkonnas 

seoses majanduskasvuga ning kolmandana sotsiaalvaldkonnas kasutamise etapp 

(Joonasson 2006). Lisaks arutleb Joonasson oma töös jätkusuutlikuse asendumise protsessi 

säästva arengu termini asendamisega: “kui säästev areng viitab rohkem staatilisusele, siis 

termin jätkusuutlik areng on orienteeritud dünaamilisusele näidates nii säästvust kui ka 

arengut” (Joonasson 2016). Seega oleks poliitiliselt korrektsem kasutada edaspidi pigem 

jätkusuutliku arengu terminit kui säästvat arengut. 
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3.2 Ökosüsteemi teenused 
 
Viimase 50 aasta jooksul on ökosüsteeme kõige rohkem survestanud ja mõjutanud 

inimesed, seda on põhjustanud suurenenud vajadus toidu, vee, puidu ja küttematerjalide 

tarbimisel (Vihervaara, Rönka 2010). Kuna ökosüsteemiteenused on alati olnud tasuta 

kättesaadavad, ei arvestata sellega riikide majandusarvestuses, kuid ometi mõjutab 

ökosüsteemiteenuste kadumine ka majandust ning võib inimeste elule väga raskelt mõjuda. 

(Keskkonnaagentuur 2016). Ökosüsteemiteenused on fraas, mis ühendab ökoloogilist ja 

majanduslikku lähenemist, sisaldades endas looduse funktsioone ja protsesse ning nendest 

saadavat kasu (Danley 2015).  

Teaduslikus kirjanduses on termin olnud kasutusel alates 1970. aastate lõpust ning seda 

kirjeldatakse kui kasumit, mida inimene saab ökosüsteemidelt (Vihervaara, Rönka 2010). 

Lõplikult kinnistus termin teaduskeeles 1990. aastatel (sealsamas).   

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis ega ka ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsioonis ei ole kasutatud ökosüsteemi teenuste terminit. 

Säästev Eesti 21 strateegias ei leia ühelgi lehel ökosüsteemi teenuste terminit. Kasutatud 

on ainult „ökosüsteem“. Kõige lähedasem antud terminile on „ökosüsteemide haldamine“, 

mida kasutatakse loodussuhete tegevussuundade peatükis (Eesti säästva arengu... 2005).  

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 ei sisalda ökosüsteemiteenuste termini kasutamist. 

ELi biloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 uurides, leidus uuritavat terminit 

rohkem kui 28–l korral. Antud strateegias oli termin kasutuses bioloogilise mitmekesisuse 

peatükis, kus käsitleti ökosüsteemiteenuseid kui piirkonna looduskapitali ning sellega 

seonduvalt oli välja toodud ka meetmed, kuidas vähendada ökosüsteemiteenuste 

kahjustamist. Lisaks veel mitmed alapeatükid säästva põllumajanduse, metsanduse ja 

kalanduse kohta, milles toodi samuti meetmeid, mille abil ökosüsteemiteenuseid toetada 

(Meie elukindlus, meie looduskapital...2011).  

Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 analüüsimisel ei leidunud otsitavat terminit. 

Säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 leidus otsitav termin ainult kahel korral. 

Ökosüsteemide kaitsmise peatükis on eesmärgiks tagada maismaaökosüsteemide ja 

sisemaa mageveeökosüsteemide ning ökosüsteemiteenuste taastamine ja säästev 

kasutamine. Lisaks on termin välja toodud ka mägede ökosüsteemide kaitse punktis 

(Säästva arengu tegevuskava…2015).  
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Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest sisaldab otsitavat terminit ainult ühel 

korral – looduskaitse meetmete alapeatükis on terminit kasutatud soode tegevuskava 

meetmete planeerimisel. Tegevuskava on koostatud Eesti kaitstavate soode elurikkuse ja 

ökosüsteemiteenuste säilitamiseks. Termini kasutuskohal on sulgudesse märgitud: 

„looduse hüved“ (Ülevaade ÜRO... 2016).  

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 sisaldab juba rohkemat 

terminikasutust, vähemalt 19–l  korral võib kohata ökosüsteemiteenuste termini 

kasutamist. Antud dokumendis on välja toodud Milleeniumi ökosüsteemide hindamise 

aruande poolt loodud seletus – „ökosüsteemiteenused on keskkonnakaitselised, sotsiaalsed 

ja majanduslikud hüved, mis toetavad inimkonna heaolu“ (Kliimamuutustega 

kohanemise... 2016). Lisaks on veel eraldi alapeatükk, kus kirjutatakse 

ökosüsteemiteenuste jagunemisest ning teenustest, mida tarbivad Eesti inimesed 

(sealsamas). 

Ökoloogialeksikon, Keskkonnasõnastik ja ESTERM otsitavat terminit ei kajastanud. 

Säästva arengu sõnaseletuste sõnastik annab termini otsingul vastuseks:„inimese 

eksisteerimiseks ja heaoluks vajalikud ökosüsteemide omadused ja 

keskkonnafunktsioonid“ (SAS 2017 s.v ökosüsteemiteenused). Lisaks definitsioonile on 

antud ka Milleeniumi ökosüsteemide hindamise aruandes esitletud ökosüsteemiteenuste 

jagunemine (varustusteenused, reguleerivad teenused, elu toetavad teenused, kultuurilised 

teenused) (sealsamas).  

Mitmete teadlaste hinnangul ei ole terminil siiski ühte ja õiget tähendust, üheks põhjuseks 

võib olla ka tõlgenduste paljusus. Marit Sall, Meelis Uustal, Kaja Peterson (2012) toovad 

enda ökosüsteemi ülevaate numbris välja 9 erineva autori mõistete tähendused ning 

võrdlevad neid tabelis. Ülevaates selgub, et mõningad autorid on terminit ülelihtsustanud 

samas kui teised jällegi leiavad, et tegemist peaks olema laiahaardelise definitsiooniga 

(Sall, Uustal, Peterson 2012).  

Kuna tegemist on teaduskeeles nooremapoolse terminiga, mis on kasutusel alates 2011. 

aastast kui koostatid ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegi aastani 2020, tasub siinkohal 

definitsioonide suhtes olla kriitiline ning arvestada eelkõige, millises kontekstis on seda 

kasutatud (Joonis 2). Lisaks ökosüsteemi teenuste mõistele eristusid analüüsitud 

dokumentides mõned otsitava terminiga sarnased sõnad – keskkonnahüved (ELi 

bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020) ja ökosüsteemi hüved 

(Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030), lisaks oli kasutatud ka avalike 

hüvede sõnapaari, mis esines vaid ühel korral (Säästva arengu tegevuskava aastaks 2030). 
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Avalike hüvede terminit kasutatakse majandusliku ja sotsiaalse arengu punktis ning 

loodusvaldkonnaga termin seotud ei ole.   

 

 
Joonis 2. Ökosüsteemi teenuste termini kasutussagedus poliitilistes dokumentides 

 

Töös analüüsitud materjalide põhjal ei eristu kindlat termini tähendust, näiteks 

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 on ökosüsteemiteenused 

käsitletud looduskeskkonnana, samas mõnes teises dokumendis seostatakse majandusega, 

näiteks ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegias on toodud ökosüsteemi teenuse näitena 

putuktolmlemise majanduslik väärtus, mistõttu oleneb termini tähendus enamjaolt teksti 

autori eelistustest ning kontekstist. Ilmselt seisneb selles ka põhjus, miks on termini  

kasutussagedus ebaühtlane (Joonis 2).  

 

3.3 Elurikkus 
 
Elurikkus on toimiva ja terve ökosüsteemi nurgakiviks, mis muutub keskkonnakaitse kõige 

peamisemaks eesmärgiks, ning seetõttu on oluline, et termin on määratletud sellisel viisil, 

mis aitaks kaasa eesmärkide saavutamisele (Laurila–Pant jt 2014).   

Meelis Uustal ja Marit Sall (2013) kasutavad enda väljaandes lisaks elurikkuse terminile 

ka bioloogilise mitmekesisuse mõistet – “bioloogilise mitmekesisuse ehk elurikkuse [...]” 

(2013:7). Eelpool nimetatud autorite väljaande põhjal saaks väita, et tegemist on 
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sünonüümidega. 1980. aastatel võeti kasutusele termin biological diversity, mis justkui 

tähendaks biloogilist mitmekesisust, samas kui sama kümnendi lõpus tuli kasutusele lühem 

versioon – biodiversity, mis tõi kaasa elurikkuse termini kasutamise (Laurila–Pant jt 2014).  

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis ei ole ühelgi lehel kasutatud elurikkuse 

terminit. Välja on toodud bioloogilise mitmekesisuse definitsioon – “bioloogiline 

mitmekesisus tähendab mistahes päritoluga elusorganismide rohkust inter alia maismaa–, 

mere– jt veeökosüsteemides ning neid hõlmavates ökoloogilistes kompleksides” 

(Bioloogilise mitmekesisuse... 1992).   

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonis ei ole kasutatud elurikkuse ega ka bioloogilise 

mitmekesisuse terminit. 

Säästev Eesti 21 konventsioonis ei ole kasutatud elurikkuse ega ka bioloogilise 

mitmekesisuse terminit (Eesti säästva arengu... 2005).  

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 sisaldab endas kahel korral leitavat elurikkuse 

terminit. Esimene neist on välja toodud maastike ja bioloogilise mitmekesisuse peatükis, 

kus leitakse, et elurikkust ja selle säilitamist ei väärtustata piisavalt. Teine termini kasutus 

on mulla ja maakasutuse peatükis, kus üheks tegevussuunaks peab olema tootmise ja 

kasutamisega rikutud maastike korrastamine, et tagada elurikkus (Eesti 

Keskkonnastrateegia... 2006).  

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 dokumendis ei leidu elurikkuse 

termini kasutust. Nagu juba pealkirjas, siis on kasutatud bioloogilise mitmekesisuse 

mõistet terves dokumendis. Sissejuhatuses on toodud ka mõiste seletus – “ökosüsteemide, 

liikide ja geenide rohkus” (Meie elukindlus, meie looduskapital... 2011). Lisaks on 

kirjutatud, et tegemist on looduskapitaliga, mis pakub majandustegevuseks vajalikke 

ökosüsteemiteenuseid. 2020. aasta eesmärgiks on peatada bioloogilise mitmekesisuse 

vähenemine ja kahjustamine. Strateegias on lähemalt kirjutatud meetmetest ning 

tegevustest, mis aitavad saavutada strateegilised eesmärgid, et vähendada bioloogilise 

mitmekesisuse kahjustumist (Meie elukindlus, meie looduskapital...2011). 

Säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 otsitavat terminit ei leidunud.  

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 sisaldab endas 14 korral 

elurikkuse termini kasutamist, lisaks ka eraldi alapeatükk, kus kirjutatakse 

looduskeskkonnale avalduvatest mõjutustest. Peamiselt kasutatakse elurikkuse mõistet 

kliimamuutustega kaasnevate mõjutuste analüüsimisel ning kaitsemeetmete ja ennetavate 

tegevuste planeerimisel. Elurikkuse mõistet on kasutatud ka bioloogilise mitmekesisuse 
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strateegia preambulas, kus on eesmärgiks maailma elurikkuse vähendamise lõpetamine 

(Kliimamuutustega kohanemise arengukava… 2016).  

Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest Eestis käsitleb elurikkuse mõistet kolme 

korral. Terminit on kasutatud seoses põllumajanduse jätkusuutlikuse, Eesti kaitstavate 

soode ja poollooduslike koosluste elurikkuse säilitamise meetmetes (Ülevaade ÜRO... 

2016). 

Ökoloogialeksikonis puudub vaste nii elurikkuse kui ka bioloogilise mitmekesisuse 

terminitele. 

Keskkonnasõnastik EnDic terminile elurikkus vastet ei anna, otsingul biodiverstity tuleb 

eestikeelseks vasteks bioloogiline mitmekesisus ning sünonüümiks antakse elustiku 

mitmekesisus (EnDic 2004 s.v biodiversity).  

Eesti keele seletav sõnaraamat defineerib elurikkust kui eluslooduse mitmekesisust ning 

lisaks toob ka näited – “metsa, põllumaa, Maa elurikkus” (EKSS 2009 s.v elurikkus).  

Säästva arengu sõnaseletuste sõnastik näitab, et lisaks elurikkuse terminile, võib sama 

otsinguga kasutada ka looduse mitmekesisuse, bioloogilise mitmekesisuse ja elustiku 

mitmekesisuse termineid. Elurikkuse mõistet on defineeritud: “loodus kõigis oma 

eluvormides, hõlmates nii geneetilist, liigilist kui ka elupaikade ja ökosüsteemde 

mitmekesisust” (SAS 2017 s.v elurikkus).  

Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas otsitavat terminit ei kajasta. 

Mitmed teadusartiklite autorid on uurinud terminit biodiversity ning leidnud, et sellele on 

tekitatud mitmeid erinevaid tähendusi seetõttu, et inimesed kasutavad kontekstipõhiseid 

tõlkimisi ja tähendust, kuigi õigem oleks kasutada termini konkreetset ja sõnaselget 

tähendust (Hodges 2008).  

Töös kasutatud materjalide analüüsi käigus ei selgunud, kas oleks õigem kasutada 

elurikkuse või bioloogilise mitmekesisuse mõistet. Mitmes analüüsitud töös oli termineid 

kasutatud samaaegselt ja samades peatükkides, näiteks SE21, kus elurikkuse mõistet 

kasutatakse bioloogilise mitmekesisuse peatükis. Analüüsi tulemuste põhjal järeldub, et 

bioloogilise mitmekesisuse mõistet kasutati juba 1992. aastal koostatud bioloogilise 

mitmekesisuse konventsioonis, kuid peale 2011. aastat kui koostati ELi bioloogilise 

mitmekesisuse strateegia aastani 2020, on bioloogilise mitmekesisuse termini kasutamine 

vähenenud ning elurikkuse termini kasutus omakorda suurenenud (Joonis 3).  
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Joonis 3. Elurikkuse ja bioloogilise mitmekesisuse termini kasutussagedus poliitilistes 

dokumentides 

 

Keeleteadlased soovitavad teadustöös kasutada rohkem omakeelseid termineid, et tähendus 

oleks kõigile ühtemoodi arusaadav (Erelt, Tavast 2003). Seetõttu oleks mõistlik ka 

edaspidiselt kasutada pigem elurikkuse mõistet kui bioloogilist mitmekesisust. 

Keskkonnasõnaraamat pakub veel ühe termini, mis sobiks elurikkuse sünonüümiks – 

elustiku mitmekesisus, mis annab autori arvates termini sisu tähendust paremini edasi kui 

bioloogiline mitmekesisus. 

 

3.4 Kliimamuutus 
 
Mineviku kliimamuutustest saab aimu fossiilide, puuringide ja jääsüdamike kaudu (Collier 

1998). Maa kliimaolud ja temperatuur on kõikunud terve inimkonna ajaloo, toonud kaasa 

kergeid jääaegasid kui ka soojenemisi. Praegusel perioodil on tegemist õhutemperatuuri 

tõusuperioodiga, millest võib kujuneda globaalne keskkonnaprobleem, mille põhjuseks 

peetakse inimtegevust (Pomerants 2010). Kliimamuutustest hakati tihedamalt rääkima 

1980. aastate keskel ning sellest ajaperioodist on kliimamuutuste termin igapäevaselt 

kasutusel nii tavakeeles kui teadusringkondades (Moser 2010).  
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Lisaks kliimamuutusele kasutatakse ka globaalse soojenemise mõistet, siinkohal tuleks 

neid siiski eristada – globaalne soojenemine on Maakera keskmise temperatuuri tõus teatud 

aja jooksul ning kliimamuutused on tingitud globaalsest soojenemisest (Velbri 2009). 

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis ei sisaldu kliimamuutuse terminit ühelgi lehel. 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon on kliimamuutuse terminirohke dokument. 

Konventsioonis on ära toodud ka kliimamuutuse definitsioon: “kliimamuutus tähendab 

muutust Maakera kliimas, mille Maa atmosfääri koostise muutmise kaudu otseselt või 

kaudselt põhjustab inimtegevus ning mis ilmneb lisaks kliima looduslikule varieerumisele 

võrreldavatel ajaperioodidel” (ÜRO kliimamuutuste... 1992). Lisaks mitmetele 

kliimamuutustega seonduvatele mõistetele on ära toodud ka eesmärgid kliimamuutustega 

kohanemiseks ning osapoolte kohustused (sealsamas). 

Säästev Eesti 21 konventsioonis on kliimamuutuse terminit kasutatud ainult ühel korral, 

konteksti ja eesmärkide peatükis, kus tutvustatakse Eesti arengut mõjutavate trendide 

jätkumist või süvenemist. Kliimamuutust mainitakse ühena valupunktidest, millega 

ülemaailmselt tegeletakse (Eesti säästva arengu... 2005). 

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 leidub mitmeid kliimamuutuste termini 

kasutuskohti. Konventsioonis on mitmed peatükid, kus analüüsitakse kliimamuutuste 

leevendamist ja õhu kvaliteeti. Termini definitsiooni ei ole toodud, peamiselt on 

kirjeldatud tegureid, millega põhjustatakse muutusi kliimas ning tuuakse välja 

leevendamise eesmärgid ja tegevussuunad (Eesti Keskkonnastrateegia... 2006). 

Analüüsitud materjal on seotud energeetika ja transpordi probleemistikuga ning on rohkem 

tehnilisem kui näiteks Kliimamuutustega kohanemise arengukavas aastani 2030.  

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 käsitleb kolmeteistkümnel korral 

kliimamuutuste terminit. Dokumendis mõiste seletust eraldi toodud ei ole, sissejuhatuses 

tuuakse välja, et kliimamuutus on bioloogilise mitmekesisuse vähenemise kõrval teine 

suurim keskkonnaoht. Lisaks tuuakse välja eesmärgid, kuidas kliimamuutuste mõju 

vähendada läbi majandustegevuse ja teadmiste parandamise. Konventsiooni sõnul 

avaldavad kliimamuutustega seonduvad probleemid suurt mõju bioloogilise mitmekesisuse 

säilimisele ning põhjustavad elupaikade ja ökosüsteemide muutumist (Meie elukindlus, 

meie looduskapital...2011). 

Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015–2019 käsitleb kliimamuutuse terminit eraldi peatükis, 

kus mõistet ennast kirjeldatud ei ole, kuid on antud loetelu meetmetest ja tegevustest, mis 

peaksid kliimamuutuste mõju keskkonnale vähendama. Lisaks on kliimamuutuste terminit 

mainitud paaril korral ka dokumendi teistest osades (Eesti Euroopa Liidu… 2015).  
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Säästva arengu tegevuskava 2030 sisaldab rohkem kui kahekümnel korral otsitavat 

terminit. Kliimamuutust defineeritud ei ole, on välja toodud mitmed mõjud, kuidas 

nimetatud protsess negatiivseid tagajärgi kaasa toob. Dokumendis välja toodud säästva 

arengu üheks eesmärgiks on võtta kasutusele meetmeid kliimamuutuste mõju 

vähendamiseks ja nendega võitlemiseks (Säästva arengu tegevuskava…2015).  

Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 sisaldab endas rohkesti 

kliimamuutuse terminit, alates sissejuhatusest lõpetades kokkuvõttega. Sissejuhatuses pole 

küll otseselt termini tähendust välja toodud kuid on seletatud kliimamuutustega kaasnevaid 

mõjusid: “kliimamuutuste tõttu suureneb nii maismaa kui ka merealade temperatuur ning 

muutub sademete hulk ja jaotus, mis toob omakorda kaasa keskmise meretaseme tõusu 

kogu maailmas, [...]” (Kliimamuutustega... 2016). Konventsioonis on välja toodud 

kliimamuutustega seotud hetkeolukorra kirjeldus, mõju läbivatele teemadele ja eesmärgid 

koos mõõdikute ja meetmetega (sealsamas). 

Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest Eestis sisaldab rohkem kui kahekümnel 

korral kliimamuutuste termini kasutust. Esimene mainimine on sisukorras ning 

sissejuhatuses, kus tuuakse välja kõik teemad, mis dokumendis käsitletakse, sh ka 

kliimamuutus. Järgnevalt kasutatakse terminit mitmetes peatükkides, kus kirjeldatakse 

kliimamuutustest tekkinud mõjusid ning meetmeid nende vähendamiseks (Ülevaade 

ÜRO... 2016).  

Ökoloogialeksikonist leiab samuti kliimamuutuse mõiste defineeringu: “pikaajaline kliima 

muutumine, mis realiseerub kliimakõikumiste kaudu ja on vaadeldav kõikumiste trendina. 

[...]” (Ökoloogialeksikon 1992 s.v kliimamuutus). 

Keskkonnasõnaraamat EnDic defineerib kliimamuutuse terminit järgmiselt: “kliima 

vaheldumine väga pika ajavahemiku jooksul” (EnDic 2004 s.v kliimamuutus).  

Eesti keele seletav sõnaraamat otsitavat terminit ei kajasta. 

Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas annab kliimamuutuse otsingu vasteks: 

“selle all mõistetakse harilikult kliima vaheldumist väga pika ajavahemiku jooksul; või 

inimtegevusest lähtuvaid tahtlikke või tahtmatuid mõjutusi” (ESTERM 2017 s.v 

kliimamutuus).  

Säästva arengu sõnaseletuste baas defineerib mõistet järgmiselt: “pikaajalise statistilise 

ilmastikurežiimi muutumine. [...]” (SAS 2017 s.v kliimamuutus). Lisaks definitsioonile on 

veel kirjas kliimamuutustele kaasaaitavad tegurid. Sõnastik annab tulemusteks ka teised 

terminiga seonduvad mõisted – kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega 
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kohanemine, valitsustevaheline kliimamuutuse nõukogu, ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsioon (SAS 2017 s.v kliimamuutus).  

Kliimamuutuste terminit saab keskkonnavaldkonnas pidada üheks kõige stabiilsemalt 

kasutatud terminiks keskkonnalastes rahvusvahelistes dokumentides (Joonis 4) Otsitav 

.termin leidus nii 1992. aastal koostatud ÜRO Kliimamuutuste raamkonventsioonis kui ka 

2016. aastal koostatud Kliimamuutustega kohanemise arengukava 2030s (Joonis 4). 

Termini kasutus on viimastel aastatel märkimisväärselt suurenenud, Kliimamuutustega 

kohanemise arengukava 2030 on terminit kasutatud rohkem kui 300-l korral (Joonis 4).  

 

 
Joonis 4. Kliimamuutuse termini kasutussagedus poliitilistes dokumentides 

 

Eripäraks võrreldes teiste uuritud terminitega on definitsiooni puudumine analüüsitud 

rahvusvahelistes strateegilistes dokumentides, kus ainult ühes konventsioonis (ÜRO 

Kliimamuutuste raamkonventsioon) oli välja toodud ka kliimamuutuste definitsioon.  

Erinevalt konventsioonidest oli sõnaraamatutes ja sõnastikes olemas ka definitsioonid, 

säästva arengu sõnaseletuste sõnastikus oli lisaks definitsioonile toodud ka terminiga 

haakuvaid mõisteid.  
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3.5 Ressursitõhusus 

 
Eluks vajalikud ressursid – vesi, pinnas, puhas õhk ja ökosüsteemi teenused on piiratud 

varud, mis jätkuva maailmaelanike arvu tõttu, jäävad järjest napimaks 

(Keskkonnaministeerium). Seetõttu on neid vaja efektiivselt hallata ning reguleerida nende 

kasutamist.  

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis ei ole kasutatud ressursitõhususe terminit. 

Otsingutel jääb silma ainult finantsressursi termini kasutamine (Bioloogilise 

mitmekesisuse konventsioon 1992). 

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon ei sisalda samuti otsitavat terminit, sarnaselt 

eelnevalt mainitud konventsioonile, leidub ka selles finantsressursi kasutamist (ÜRO 

kliimamuutuste...1992). 

Säästev Eesti 21 konventsioonis ressursitõhususe terminit ei kasutatud, rakendatud on 

mõisteid ressurss, loodusressurss (Eesti säästva arengu... 2005). 

Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 ei sisalda samuti otsitavat terminit. 

Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2030 analüüsimisel leiti 

terminikasutust viiel korral. Sissejuhatuses mainitakse Euroopa Liidu üleminekut 

ressursitõhusale majandusele, mis on omakorda Euroopa 2020. aasta strateegia 

„Ressursitõhus Euroopa“ üheks osaks. Loodusvarade hindamise alapeatükis tuuakse välja 

mitmeid eesmärke, mille hulgas ka ressursitõhusam majandus (Meie elukindlus, meie 

looduskapital...2011).  

Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015–2019 dokumendis on ressursitõhususe terminit 

käsitletud rohkem kui kümnel korral, mille hulgas ka üks eraldi peatükk. Ressursitõhususe 

peatükis on välja toodud kodumaise materjali ressursitootlikkuse näitajad ning antud ka 

meetmed ja tegevused, mida järgides saab jätkata ning arendada loodussäästlikumat ja 

konkurentsivõimelisemat majandussüsteemi. Lisaks on terminit mainitud ka 

kliimamuutuste, põllumajanduse ja kalanduse peatükkides, eelkõige seoses majanduse ja 

energiatootmisega (Eesti Euroopa Liidu… 2015). 

Säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 leidub otsitavat terminit ühel korral. Terminit on 

kasutatud linnade ja asulate peatükis, kus üheks eesmärgiks on aastaks 2020 suurendada 

linnade ja asulate arvu, mis toimivad ressursitõhusate tegevuspoliitikate ja kavade järgi. 
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Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 kasutab kahel korra 

ressursitõhususe mõistet. Dokumendi sissejuhatuses mainitakse ressursitõhusat majandust 

ning sellele üleminekut ning „Eesti maaelu arengukava 2014–2010“ dokumendi 

lühikirjelduses tuuakse välja ressursitõhususe edendamine. Lisaks otsitavale terminile jääb 

silma ka veel üks – energiaressurss, mida kasutatakse energeetika alapeatükis mitmel 

korral (Kliimamuutustega kohanemise arengukava… 2016). 

Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest Eestis sisaldab rohkem kui kümnel korral 

otsitavat terminit. Dokumendis kasutatakse terminit mitmetes erinevates peatükkides, 

seotud nii majanduse kui ka tehnoloogiaga – energia- ja ressursitõhusus, innovaatiliste 

tehnoloogiliste lahenduste ressursitõhusus ja ressursitõhusus põllumajanduses. Enamjaolt 

kasutatakse terminit majanduse  ning energia- ja ressursitõhususe teemade juures 

(Ülevaade ÜRO... 2016).  

Ökoloogialeksikonis puudub ressursitõhususe mõistele vaste, käsitletud on ainult mõistet 

ressursid, milles omakorda asub viide terminile varud.   

Keskkonnasõnastikus EnDic puudub otsitava termini kohta vaste. Ka ei ole kajastatud 

terminit ressurss.  

Eesti keele Instituudi mitmekeelne terminibaas ei anna otsitava termini sisestamisel vastet, 

samuti puudub vaste ka Eesti keele seletavas sõnaraamatus.  

Säästva arengu sõnaseletuse andmebaas defineerib mõistet järgmiselt: „ressursikasutuse 

tõhusus, sotsiaal-majanduslike teenuste ja kasutatud ressursside suhe“ (SAS 2017 s.v 

ressursitõhus). Lisaks soovitab andmebaas vaadata termineid energiatõhusus ja 

ökotõhusus.  

Analüüsitud materjali põhjal saab ressursitõhususe terminit pidada kõige uudsemaks ning 

vähem kasutatud terminiks (Joonis 5). Kuigi terminit võib leida ka 2005. aastal koostatud 

Säästev Eesti 21 strateegias, jääb suuremahulisem kasutamine  Euroopa Liidu poliitika 

2015–2019 ja Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest dokumentidesse (Joonis 5).  

 



 30 

 
Joonis 5. Ressursitõhususe termini kasutussagedus poliitilistes dokumentides  

 

Terminit kasutatakse pigem majandus – ja energeetikavaldkondade iseloomustamiseks, 

näiteks Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest on kasutatud energia- ja 

ressursitõhususe terminit, loodusvaldkonnas jääb termini kasutus väiksemamahulisemaks, 

Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015–2019 on ressursitõhusust kasutatud ainult 

põllumajanduse ja kalanduse temaatikas. Ka termini definitsioone esines väga vähe, ainult 

Säästva arengu sõnaseletuste andmebaasis ja Keskkonnaministeeriumi kodulehel. Kuna 

terminit hakatakse järjest enam keskkonnaalases sõnavaras kasutama, oleks vajalik seda ka 

defineerida, säästva arengu sõnaseletust sõnastikus on ressursitõhususe defineerimisel 

kasutatud ressursitõhusust, seega ei saa seda definitsiooni pidada kõige paremaks, sest 

kasutatud on defineeritavat sõna. 

 

3.6 Võtmesõnadega haakuvad terminid 
 

Lisaks kolme valdkonna – säästev areng, bioloogiline mitmekesisus, kliima, analüüsil 

väljavalitud terminitele, milleks olid jätkusuutlikkus, ökosüsteemi teenused, kliimamuutus, 

elurikkus ja ressursitõhusus, leidus veel mitmeid termineid, mis haakuvad eelpool 

nimetatud võtmesõnadega. Terminite väljavalimisel hinnati nende esinemise uudsust 

poliitilises valdkonnas ja esinemist allikmaterjalides tuginedes autori enda varasematele 

teadmistele.  
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Keskkonnaalaste ja rahvusvaheliste konventsioonide lugemisel eristusid mõningad 

terminid, mis seonduvad jätkusuutlikuse terminiga, ning mis esinesid dokumentides, mille 

koostamise aasta jäi alates 2011 ning sellest edasi. Lisaks jätkusuutlikuse terminile on 

kasutusel ka termin säästev, mida leidus koos erinevate sõnadega, näiteks säästev 

kasutamine, keskkonnasäästlik majandus, säästev areng, energiasääst (Joonis 6). 

Poliitilises kontekstis jäid uudse terminina silma looduspõhise innovatsiooni sõnapaar, 

mida on kasutatud Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegias aastani 2020 

(Joonis 6). 

 

 
Joonis 6. Jätkusuutlikusega seonduvad poliitiliselt uudsed terminid 

 

Analüüsitud materjali põhjal saab väita, et ökosüsteemi teenuste termin on suhteliselt 

uudne, sest allikates leidus terminit alles 2011. aastal vastuvõetud Euroopa Liidu 

Bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020 dokumendis. Setõttu leidus analüüsitud 

allikates ka vähem neid termineid, mis ökosüsteemi teenustega haakuvad, uudsetena 

eristusid – varustusteenused, reguleerivad teenused, ökosüsteemipõhised teenused, 

roheline infrastruktuur (Joonis 7). Kuigi ökosüsteemi teenuste termin on teaduskeeles 

kasutusel olnud juba 1970. aastast, ei ole Eesti oskuskeeles termin nii kaua kasutusel olnud 

(Vihervaara, Rönka 2010).    
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Joonis 7. Ökosüsteemi teenustega seonduvad poliitiliselt uudsed terminid 

 

Elurikkuse termini asemel on mitmetes dokumentides kasutatud ka bioloogilise 

mitmekesisuse mõistet, seetõttu ei saagi üheselt väita, milline termin nendest oleks õigem. 

Elurikkuse valdkonda puudutavaid poliitiliselt uudseid termineid leidus allikmaterjalides 

suhteliselt vähe kuid siiski mõned tasub välja tuua – ökoloogiline võrgustik, ökoloogiline 

tasakaal, geneetilised ressursid, bioloogilised ressursid, ökosüsteemipõhine, ökosüsteemide 

mitmekesisus, mille abil on analüüsitud rahvusvahelistes strateegilistes dokumentides 

elurikkust kirjeldatud (Joonis 8).  
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Joonis 8. Elurikkusega seonduvad poliitiliselt uudsed terminid 

 

Kliimamuutuste termin on kasutusel olnud 1980. aastate perioodist ning esineb ka antud 

töös kasutatud keskkonnaalastes ja rahvusvahelistes dokumentides läbivalt terve 

uurimisperioodiks võetud ajavahemiku (1992–2016). Kliimamuutustega seonduvaid 

uudsemate terminite kasutuselevõttu saab täheldada alates 2015 aastal koostatud Säästev 

Eesti 21 dokumentides, mille hulgast jäid silma – kliimaprojektsioonid, soojussaare efekt, 

kliimakohanemine, roheline kliimafond, vähese CO2 heitega majandus (Joonis 9.). Teiste 

hulgast eristuvad ka uudsed terminid, mille osaks on süsiniku–liide – globaalne 

süsinikuringe, süsinikdioksiidiheide, süsinikuheitemahukas, mille kasutamine on levinud 

2015. aastal koostatud dokumentides (Joonis 9). Üheks huvitavaimaks terminiks osutus 

aga antropogeenne emisioon, mida kasutati 1992. aastal vastu võetud ÜRO kliimamuutuste 

raamkonventsioonis ning mida rohkem edaspidistes materjalides ei kasutatud.  
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Joonis 9. Kliimamuutusega seonduvad poliitiliselt uudsed terminid 

 

Ressursitõhusus on analüüsitud terminite hulgas kõige uudsem kuigi on kasutusel olnud 

juba 2011. aastal koostatud konventsioonis, jääb suuremahulisem kasutamine siiski 2015–

2016. aastatel koostatud dokumentidesse. Ressursitõhususega haakuvaid termineid leidus 

arvestades termini lühiajalist kasutussagedust, suhteliselt palju, peamiselt eristusid – 

ressursitõhus majandus, energiatõhusus,  ressursisääst, ressursse säästev majandus, 

varustuskindlus (Joonis 10). Kõige uudsemaks saab pidada – ringmajanduse pakett, 

ringmajandus, mida on kasutatud 2016. aastal koostatud dokumendis ning mille 

eesmärgiks on leida lahendusi keskkonna ja majandusega seotud probleemidele (Joonis 

10)(Ülevaade ÜRO tegevuskava... 2016). Ressursitõhususega haakuvaid termineid on 

kasutatud eelkõige majandusalastes punktides, kuid arvestades majanduse olulist rolli 

kõikides eluvaldkondades, sealhulgas ka keskkonnavaldkonnas, saab neid termineid pidada 

ka osaks keskkonnaoskussõnadest. 
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Joonis 10. Ressursitõhususega seonduvad poliitiliselt uudsed terminid 

 

3.7 Sõnaraamatutes sisalduvate terminite analüüs 
 
Töös kasutati viite erinevat sõnaraamatut, sõnastikku – Ökoloogiasõnastik (Masing, 1992), 

Keskkonnasõnaraamat (Maastik, 2004), Eesti keele seletav sõnaraamat (2009), Säästva 

arengu sõnaseletusi (2017), Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas (2017). 

Terminite valikul lähtuti juba eelnevalt keskkonnaalastest ja rahvusvahelistest 

dokumentidest saadud tulemustest, kus esinesid terminid, mis paistsid silma uudsuse või 

rohke kasutamissageduse poolest. Lisaks otsiti sõnaraamatutest, sõnastikest ka 

võtmesõnadega haakuvaid termineid, mis eelnevas alapeatükis välja toodi. 
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Tabel 1. Terminite võrdlus sõnaraamatute põhjal 

 Säästev areng Elurikkus Kliima 
Ökoloogia-

sõnastik (1992) 
 • ökoloogiline tasakaal – 

vt ökosüsteem 
 

• kliimamuutused  
• globaalprobleemid 
• kasvuhooneefekt 

Keskkonna-
sõnaraamat 

(2004) 

• säästev areng 
• säästev 

energiakasutus 
• säästev (loodusvara) 

kasutus 
• säästev metsandus 
• säästev 

põllumajandus 
• jätkusuutlik areng 
• jätkusuutlikkus 

• bioloogiline 
mitmekesisus 

• elustiku mitmekesisus 
• ökoloogiline tasakaal 

(ökotasakaal) 

• kliimamuutus 
• kliimamuutuste 

konventsioon 
• globaal-

soojenemine 
• kasvuhooneefekt 
• kasvuhoonegaasid 
• soojussaar 

Eesti keele 
seletav 

sõnaraamat 
(2009) 

• jätkusuutlik ehk 
säästev areng 

• keskkonnasäästlik 
• energiasäästlik 

• elurikkus 
• eluslooduse 

mitmekesisus 
• keskkonnasäästlik 
• ökotasakaal 

(ökoloogiline tasakaal) 

• globaalsed 
kliimamuutused 

• kasvuhooneefekt 
• kasvuhoonegaasid 

Säästva arengu 
sõnaseletusi 

(2017) 

• säästev areng 
(kestlik areng, 
jätkusuutlik areng) 

• keskkonnahoidlik 
tarbimine 

• säästev eluviis 
• säästev energeetika 
• säästev tarbimine ja 

tootmine 
• säästev tehnoloogia 
• energiatõhusus 
• ringmajandus 
 

• elurikkus (looduse 
mitmekesisus, 
bioloogiline 
mitmekesisus, elustiku 
mitmekesisus) 

• bioloogilise 
mitmekesisuse 
konventsioon 

• ökoloogiline tasakaal 
(ökosüsteemi tasakaal) 

• keskkonna-
innovatsioon 
(ökoinnovatsioon) 

• kliimamuutus 
• kliimamuutuse 

leevendamine 
• kliimamuutustega 

kohanemine 
• valitsustevaheline 

kliimamuutuste 
nõukogu 

• ÜRO 
kliimamuutuste 
raamkonventsioon 

• kasvuhoonegaasid 
• kasvuhoonenähtus 

(kasvuhooneefekt) 
ESTERM (2017) • säästev areng 

• kestlik areng 
• jätkusuutlik areng 
• energiatõhusus 

• bioloogiline 
mitmekesisus 

• puudub elurikkus 
• ökoinnovatsioon 

(keskkonahoidlik 
uuendamine) 

• kliimamuutus 
• kasvuhoonegaas 
• kliimatingimused 

(kliimaolud) 
 

 

Terminite otsingute tulemusena eristusid sõnaraamatud, kus on teatud teemavaldkonda 

paremini kajastatud, näiteks Keskkonnasõnaraamatus EnDic esines säästva arengu 

teemakohaseid mõisteid väga rikkalikult, samuti oli kajastatud kliimavaldkonnaga 

seonduvaid termineid (Tabel 1.). Ökoloogiasõnastikus leidus uudsemaid termineid väga 

vähe või üldsegi mitte, siinkohal tuleb arvestada sõnastiku väljaandmise aastat – 1992, 

mistõttu ei leidu antud sõnaraamatus mitmeid uudsemaid termineid, näiteks – säästev 
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areng, elurikkus, jätkusuutlik, bioloogiline mitmekesisus, ressursitõhus (Tabel 1). Kõige 

mahukamaks saab pidada Säästva arengu sõnaseletuste sõnastikku, kus leidus kõige 

rohkem erinevaid teemavaldkondadega seonduvaid termineid (Tabel 1).  Lisaks 

keskkonnaalastele sõnaraamatutele, sõnastikele, analüüsiti ka Eesti keele seletava 

sõnaraamatu ja ESTERM termineid, et vaadata kui palju esineb keskkonnatermineid 

tavasõnastikes. Otsingute tulemusel leiti mõningad põhilisemad terminid, mille 

kasutussagedus on suurem keskkonnaalastes dokumentides ning ka tavakeeles – 

jätkusuutlik ehk kestev areng, elurikkus, globaalsed kliimamuutused, bioloogiline 

mitmekesisus, ressursitõhusus. Tavakeele kasutajale võib terminite mahukus piisav olla, 

kuid teaduskeele jaoks jääb nendes sõnastikes olevatest terminitest väheseks. 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva töö „Keskkonnaterminite tulek eesti keelde ja nende areng“ 

uurimiseesmärkideks oli välja selgitada kuidas on keskkonnaterminite kasutamine 

strateegilistes dokumentides muutunud, milliseid uudseid termineid on rahvusvahelised 

strateegilised dokumendid keskkonnaoskuskeelde toonud ning kuidas on 

teemavaldkonnaga seonduvaid ja uudseid keskkonnaalaseid termineid kajastatud 

oskussõnaraamatutes. Uurimistöö alusmaterjalideks olid alates 1991. aastast alates Eestis 

vastuvõetud või koostatud keskkonna valdkonna strateegilised dokumendid, strateegiad, 

tegevuskavad, põhialused, mis omakorda piiritleti säästva arengu, kliima ja bioloogilise 

mitmekesisuse teemavaldkonnaga. Töös rakendati kontentanalüüsi metoodikat, mille 

käigus valitud põhiterminite – jätkusuutlikus, ökosüsteemi teenused, elurikkus, 

kliimamuutus ja ressursitõhusus, põhjal tehtud analüüsil selgitati välja kui palju on 

terminite sisu ja kasutussagedus muutunud ning milliseid uudseid termineid on need 

endaga kaasa toonud. 

  

Analüüsi käigus eristusid terminid mille kasutussagedus on ebaühtlasem (ökosüsteemi 

teenused, elurikkus) ning terminid, mida on dokumentides stabiilsemalt rakendatud 

(kliimamuutus). Terminite seast eristusid ka uudsemad ning vähem kasutatud terminid 

(ressursitõhusus) ja ka terminid, mis on poliitika kontekstis üksteist asendama hakanud 

(bioloogiline mitmekesisus asendub elurikkusega). Lisaks põhiterminitele, leiti analüüsi 

käigus veel mitmeid põhiterminitega haakuvaid poliitiliselt uudseid termineid, mida 

teemavaldkonnaga seonduvalt kasutatakse. Keskkonnaoskuskeelde on lisandunud järgmisi 

keskkonnateemalisi uudseid termineid ja sõnapaare – varustuskindlus, keskkonnasäästlik 

majandus, looduspõhine innovatsioon, varustusteenused, ökosüsteemipõhised teenused, 

roheline infrastruktuur, ökoinnovatsioon, kliimaprojektsioonid, süsinikdioksiidiheide, 

vähese CO2 heitega majandus, ressursitõhus majandus, ringmajanduse pakett.  

Seejärel võrreldi kõiki põhitermineid ning nendega haakuvaid uudseid termineid ja 

sõnapaare keskkonnaalaste sõnaraamatute ja sõnastikega, mille kõrval kasutati ka kahte 

tavakeele sõnaraamatuid, et näha kui hästi on keskkonnaterminid kajastatud 

tavasõnastikes. Sõnaraamatute võrdlemisel sai selgeks, et mida hilisem on väljaandmise 

aasta, seda rikkalikum on ka terminite sisaldus – näiteks 1992. aastal välja antud V. 
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Masingu ökoloogiasõnastik ei käsitlenud ühtegi säästva arenguga seonduvat terminit, 

2004. aastal  A.Maastiku toimetatud Keskkonnasõnaraamatus EnDic oli seonduvaid 

termineid seitse. 

 

Käesolev töö näitas, et keskkonnaoskussõnad on pidevas arengus ja võivad muutuda väga 

kiiresti. Terminite kasutusel esineb sünonüümide rakendamist, mis võib viia tekstidest 

valesti arusaamiseni ning valede teadmiste kinnistumiseni ühiskonnas ja 

teadusringkondades. Kuna uusi termineid lisandub üsna kiirelt, siis ei kajasta 

keskkonnalased sõnastikud ja sõnaraamatud kõiki termineid, mida keskkonnaalastes 

strateegilistes dokumentides kasutatakse. Parema mõistetavuse jaoks peaksid dokumentide 

koostajad kasutama ühtsemat keskkonnaalast oskussõnavara ning tegema rohkem koostööd 

keeletoimetajatega, et õiged terminid jõuaksid ka sõnaraamatutesse.  
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ARRIVAL AND THE DEVELOPMENT OF 
ENVIRONMENTAL TERMS IN TO ESTONIAN 
LANGUAGE 
 

Summary 
 

The research purpose of thesis „Arrival and the development of environmental terms in to 

Estonian language“ is to find out how has the usage of environmental terms has changed in 

the strategic documents, which new terms has international strategic documents brought to 

environmental language, and how has relevant and new environmental terms been 

reflected in terminological dictionary.  

The base material of the research are strategic environmental documents applied or 

composed from 1991, strategies, plans of action and fundamental principles, which were 

defined by sustainable development, climate and the biodiversity Research used content 

analysis, which used basic terms such as resilience, ecosystem services, biodiversity, 

climate change and resource effectiveness to analyse, how much has the content of 

terminology and frequency of use changed, and which kind of new terms has this created. 

 

The analysis showed terms which frequency of use is inconsistent (ecosystem services, 

biodiversity) and terms which have been used more frequently in the documents (climate 

change). There were also new and less used terms (resource effectiveness) but also terms 

which have started to replace one another in the political context (biological diversity is 

replaced by biodiversity=elurikkus). In addition to the basic terms, the analysis revealed 

many politically new terms which are used in relevant topics. The following 

environmentally new terms and words have been added to environmental language: 

reliability, environmental economics, nature based innovation, supply services, ecosystem 

based services, green infrastructure, ecoinnovation, climate projections, carbon dioxide 

emission, low CO2 emission economy, resource effective economy, circular-economy 

package. 

After that the basic terms and relevant new terms and words were compared with 

environmental dictionaries and vocabularies and also with two ordinary dictionaries, to see 

how well have the environmental terms been reflected in ordinary dictionaries. 
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The comparison of the dictionaries revealed that the later the issue date is, the more 

generous the content of terms is. For example, 1992 V. Masing’s ecological dictionary did 

not include any of the environmental development terms and A. Maastik’s 2004 edited 

“Keskkonnasõnaraamat EnDic” had seven relevant terms. 

 

Current thesis showed that environmental terminology is in constant development and can 

change very quickly. The usage of terms shows synonyms which can lead to the 

misinterpretation of texts and to the ingraining of the wrong knowledge in society and 

science region. Since new terms are added very quickly, therefore the environmental 

dictionaries and vocabularies do not include all the terms that environmental dictionaries 

do. Document composers should use integrated environmental vocabulary for better 

understanding and work more closely with language editors, so that the right terms would 

be included in the dictionaries. 
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