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Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna . . . 



Ökokaardistamine – visuaalne ja 

praktiline kaardimaterjalil põhinev 

vahend!



• Visuaalne ja lihtsalt kasutatav

keskkonnajuhtimisvahend, mis aitab 

ettevõttel välja selgitada tegevustest ja 

teenustest tulenevaid keskkonnaaspekte 

ja -mõjusid.

Ökokaardistamine on:

– Keskkonnategevuste ja -probleemide 

ülevaatus

– Süstemaatiline meetod ettevõtte 

keskkonnaülevaatuste ja 

asukohaauditi läbiviimiseks 

(soovitavalt kord aastas ja pärast 

muudatusi)

– Keskkonnaalase teabe kogumine ja 

säilitamine, kasutades visuaalset 

keelt ja kaardimaterjali

– Koolituse, teadlikkuse edendamise

vahend

– Vahend, mis toetab töötajate 

kaasamist keskkonnategevusse ja 

tagab selles parema osalemise



80% keskkonnaprobleemidest on seotud 

asukohaga ....

• Jäätmekäitlus

• Võimalikud lekked

• Rikkis seadmed

• Ohtlike ainete 

hoidmine



Lihtne vahend, mis ei nõua ülemäära 

ressurssi
• Vajalikud materjalid: A4-formaadis majaplaan ja 

koopiamasin (+fotokas)

• Läbiviijad: piisab ka 1-2 inimesest

• Vajalik aeg: vähem kui üks tund igale kaardile, 

saab kiiremini kui kaarte paralleelselt täita



1. ETAPP

Ökokaardid
2. ETAPP

Sisendid ja väljundid

3. ETAPP

Töötajate kaasamine
4. ETAPP

Ökokaardid

5. ETAPP Kokkuvõte

Rakendamise etapid

Rakendamise etapid



Ökokaartide valdkonnad
Soovituslikud valdkonnad 

Rohelise Võtme puhul (mida 

vaatluse käigus kaardistada):

1. Külastajate ja personali 

teavitamine

2. Vesi, puhastamine, 

kemikaalid

3. Jäätmed

4. Energia

5. Sisekliima ja riskid

6. Söök ja jook (nt küsitleda 

peakokka)



Teabe kandmine kaardile

Ring: suur probleem

–

nt mittevastavus 

õigusaktidega,

õnnetuse oht, otsene 

keskkonna-

saastamine, tegevus 

peatada, läheb vaja 

korrigeerivat tegevust.

Mida tõsisem 

probleem, seda 

paksem joon

Viirutus: väike 

probleem –

probleemne

olukord/situatsioon, 

tuleb täpsemalt 

uurida

AGA KA POSITIIVSED 

TÄHELEPANEKUD  !



Vaatle ja hinda jäätmekäitluse olukorda:

Kogumine – kas ja milliseid jäätmeid liigiti 

kogutakse; konteinerid – nende olemasolu ja 

kasutamine

Hoidmine – vaheladustamine, tingimused, 

märgised/sildid

Üleandmine – kellele üle antakse

Ökokaart - JÄÄTMED



Vaatle ja hinda olukorda:

Temperatuur, niiskus jms – tõhus ja tervislik 

Ventilatsiooni tõhus kasutus

Suitsetajate ruumid?

Tulekustutite asukohad ja ajakohasus

Evakuatsiooniväljapääsud

Keskkonnariskid – reostusoht, 

plahvatusoht, kemikaalide kasutamine 

Ökokaart – SISEKLIIMA ja RISKID



• Mahalekkinud õli

• Libe põrand  -
kukkumisoht

• Jäätmekonteiner –
ohtlikud jäätmed 
segamini 
tavajäätmetega

• Aegunud tulekustuti

• Avariiväljapääs lukus

Ökokaardi koostamine



+ Kemikaalide doseerimissüsteem

- Korralagedus



Lõbusat ökokaardistamist!

evelin.piirsalu@seit.ee

Ökokaardistamise materjali saab alla laadida siit:

http://eco-net.ee/?mid=34&id=17

http://eco-net.ee/?mid=34&id=17

