FLAT OUT TO A

GREEN FUTURE!
RALLY ESTONIA KESKKONNAPOLIITIKA
WRC Rally Estonia 2022 korraldajad aitavad kaasa keskkonnateadlikkuse levitamisele ning teevad kõikvõimalikke
pingutusi kindlustamaks ürituse võimalikult väikest keskkonnakoormust. Organisatsioonina saavutas WRC Rally Estonia
2021. a FIA Keskkonnaakrediteerimise Programmi 2-tärni taseme ning püüeldes jätkuvalt keskkonnajuhtimise
täiendamise suunas, sihib 3-tärni taseme saavutamist 2022. a ning selle hoidmist edaspidi. WRC Rally Estonia mõistab
tänase maailma keskkonnaalaseid väljakutseid, nagu kliimamuutus, ning on seadnud eesmärgiks pidevalt end
parendada. WRC Rally Estonia võtab vastutuse ürituse süsiniku jalajälje osas, seda nõuetekohaselt mõõtes,
vähendamise eesmärke seades ning kompensatsiooni teel heitmeid tasakaalustades. Meie eesmärk on vähendada
keskkonnamõju jälgides tegevusnäitajaid ning võttes kasutusele abinõud peamistes mõjuvaldkondades. Me töötame
koos oma partneritega ning kaasame neid oma visiooni teostamisse läbi kommunikatsiooni ja koolituse. Meie
asjakohased huvirühmad ning nendega hoitavad suhted on identitseeritud, et kindlustada paremat koostööd meie
keskkonnaeesmärkide saavutamises.
FIA Keskkonnaakrediteerimise Programmi raames on WRC Rally Estonia ühinenud teiste mootorispordi huvigruppide
püüdlustega pidevalt mõõta ning parandada keskkonnajuhtimise efektiivsust. Tuginedes FIA suunistele ja soovitustele
on ürituse organiseerimises parandatud nii kohtunike keskkonnaalast väljaõpet kui ka keskkonnaalase tegevuse
formaalset dokumentatsiooni ja seiret. Oleme parandanud ürituse süsiniku jalajälje ning jäätmekäitlussüsteemi
jälgimist ning eesmärgiks seadnud rakendada parimaid praktikaid, et näidata eeskuju keskkonnajuhtimise osas nii
riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel. WRC Rally Estonia plaanib säästva arengu ning keskkonnakaitse meetmete alase
diskussiooni laiendamist akadeemilise kogukonna, asjakohaste organisatsioonide ja laiema üldsusega. Seetõttu oleme
asutajaliikmena ühinenud Rohetiigri programmiga. Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärgiks on saada
esindusorganisatsiooniks säästva arengu alases diskussioonis, et sõnastada tasakaalustatud majanduse põhialused
ning teostada rohepööre Eesti ühiskonnas.
WRC Rally Estonia 2022 põhiline fookus on tõsta keskkonnateadlikkust mitte ainult organisatsiooni liikmete ja
huvigruppide seas, vaid ka pealtvaatajate, partnerite ja meeskondade seas. Keskkonnaaspekte nagu
keskkonnasõbralike toodete hange, kohalikud teenused ning heitmete vähendamine, võetakse arvesse ning
identitseeritakse iga partnerettevõttega.

Selleks, et edendada keskkonnaalast jätkusuutlikkust ning tõhustada vastutust, oleme
eesmärgiks seadnud rakendada järgmisi tegevusi, mida palume ka oma partneritel järgida:
Edendada keskkonnateadlikkust kõikides suhtluskanalites ja -voogudes.
Järgida kõiki vastavaid seaduseid ja regulatsioone, sealhulgas kohalduvaid keskkonnanõudeid ning FIA
Keskkonnakrediteerimise Programmi.
Nõuda keskkonnaalast vastutust huvigruppidelt, koostööpartneritelt ning varustajatelt, ning teha tihedat koostööd
maaomanike, elanike ning teede omanikega.
Seada ühised keskkonnaalased SMART eesmärgid, mis on saavutatavad konkreetse tegevuskava kaudu, ning seirerežiim,
mille eesmärgiks on pidev paranemine.
Keskenduda energiaefektiivsusele ning säästvatele lahendustele, näiteks kasutades taastuvaid energiaallikaid, nii palju
kui võimalik.
Vähendada paberile trükitavate dokumentide hulka, eelistades digitaalseid formaate ning printides ainult rangelt nõutud
dokumente.
Vähendada transpordi poolt tekitatud süsinikuheitmeid – kasutada hübriid- või elektrisõidukeid korraldustegevuses,
võimaldada tasuta parkimist pealtvaatajate hübriid-, vesinik- ja elektriautodele, ning teha virtuaalseid koosolekuid.
Optimeerida transporti ja logistikat, et vähendada heitmeid, eelistades jätkusuutlikke liikuvusalternatiive nagu
autojagamine ning ühistransport, järgides alati sobilikke sanitaarprotokolle.
Teha põhjalik plaan hädaolukordadeks ning seda aktiivselt rakendada.
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