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Tartu loodusmaja 

Virtuaaltuur:  

https://www.tartuloodusmaja.ee/vtuur/ 

Missioon on kujundada loodushariduse kaudu keskkonnasõbralikku 

mõtteviisi nii laste, noorte kui  täiskasvanute hulgas  
 

HUVIKOOL, KOOLITUSKESKUS, 

KÜLASTUSKESKUS 

Rohelipp aastast 2019 
Rohekontori tunnistus 
aastast 2017 

https://www.tartuloodusmaja.ee/vtuur/


Keskkonnajuhtimissüsteem 

• Osa organisatsiooni juhtimisest, 
mis tegeleb süsteemselt 
keskkonnaküsimustega 

• Tagada asutuse 
keskkonnahoidlik ja tulemuslik 
tegevus 

• Vältida või vähendada asutuse 
tegevustest tulenevat negatiivset 
keskkonnamõju 



Mitteformaalsed keskkonnajuhtimissüsteemid 

Programmid ja tunnistused, keskkonnamärgised: roheline kontor, roheline 

muuseum, roheline kool, Roheline Võti (Green Key), Sinilipp (Blue Flag) 

 

 

Tunnistus 3 aastaks 
Väljastab Eesti 
Keskkonnajuhtimise 
Assotsiatsioon 

1 aastaks 
EAS Turismiarendus- 
keskus / FEE 

1 aastaks 
MTÜ Selts Eesti 
Vetelpääste / FEE 

2 aastaks 
Tartu loodusmaja / 
FEE 

3 aastaks 
Eesti 
Keskkonnajuhtimise 
Assotsiatsioon 

https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/
https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/tootearendus-ja-kvaliteet/greenkey
https://www.sinilipp.ee/
https://ekja.ee/et/roheline_muuseum_3/
https://ekja.ee/et/roheline-kontor/


ROHELISE KOOLI PROGRAMM 
  

 
❖ 7 sammust koosnev tegevusjuhis 

❖ õppeaastas kolm teemat (valikus 12) 

❖ keskkonnamärgise “Roheline lipp” 

taotlemine  



KAKSTEIST TEEMAT 

   

 Igal õppeaastal 

keskendutakse 

vähemalt kolmele 

teemale 

Valikul võetakse arvesse 

ka 

keskkonnaülevaatuselt 

saadud teavet 



7-sammuline tegevusjuhis 

Ü̈levaade õppetööst, 
ruumidest, õuealast 
jne, pidades silmas 

programmi 12 
keskkonnateemat  

Hindavad: 
1) õpetajad 

2) õpilased/lapsed 
3) lapsevanemad 

Tuginetakse 
ülevaatuse 

tulemustele ja 
kolmele valitud 

põhiteemale  

Ühiselt loodud ja 
kõigile 

arusaadavad 
põhimõtted 

Jooksvalt 
jälgitakse 

tegevuskava 
täitmist, vajadusel 
tehakse parandusi 

KOGUKOND! 

Koolides 
töörühmas 
vähemalt 50% 
õpilasi 



KESKKONNAÜLEVAATUS 

Keskkonnatöörühma eestvedamisel: 

õppeasutuses 12 rohekooli valdkonna hetkeolukorra kaardistus, sh 

ressursikulude analüüs. 

Tulemused sisendiks tegevuskavas koostamisel. 

 



KESKKONNAÜLEVAATUS 





Tegevuskava  

näide siin 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZRTsYzAhMTJavHnmylZklGeOFgMLjkDXora6IgPB8CM/edit


Roheline kontor 

• Hanked (ostud) 

• Energia tarbimine, vee tarbimine 

• Kontorihoone, sisekliima 

• IT- ja kontoritehnika 

• Paberikasutus 

• Mööbel 

• Jäätmed 

• Koristamine 

• Üritused 

• Toitlustus 

• Liikuvuskorraldus 

➔ Juhtimine ja töötajate kaasamine 

➔ Sotsiaalne vastutus: töötervishoid ja -ohutus, võrdne kohtlemine 

➔ Kontori tegevused ja haldus: 

Keskkonnamärgise väljastamisel hindamise aluseks 90 küsimusega küsimustik 



Rohelise kontori kontrollküsimustik 
90 küsimust, millele antud indikatiivsed tasemed 1, 2 ja 3 olenevalt kriteeriumi 
täitmise raskusastmest. Roheliseks kontoriks kvalifitseerumiseks vajalik täita 
vähemalt esimese taseme kriteeriume. 

I: olukorra 
kaardistus 

II: parendus- 
tegevused  

III: olukorra uus 
hindamine  

IV: võimalus 
taotleda 
tunnistust 
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