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Teemad



Probleem

Mõju keskkonnale

Teadmatus või 
oskamatus lahendada



Infra-
struktuur ja 
seadmestik

Asjatu 
liiklus

Kasutu 
andmestik
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Keskkonnasääst 

Ära unusta süsteeme ja 
varundusi

Turvalisus 

Parem töö efektiivsus ning 
töötaja heaolu

Kallis
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Globaalse 
andmekogu maht on 
175 ZB

1 ZB = 
1 000 000 000 000 GB



1. TEADVUSTAMINE
Tee endale selgeks, mis on digiprügi sinu organisatsioonis. Millised protsessid 

teil digiprügi tekitavad?

Näited digiprügist: 

korduvad dokumendikoopiad, korrastamata arhiivid, liigsed varundused, 

uudiskirjad, mahukad failid ning ühekordne kiirsisu (nt. Tiktoki videod)

Energiamahukad tegevused: 

striimimine, videokohtumised, suurte failide valimatu pilve varundamine, meilitsi 

töö korraldamine, andmete reaalajas varundamine.



Parimad praktikad 
Eesti ettevõtetest



Vältimine on alati odavam kui 
tagajärgede likvideerimine. 

Kui midagi on loodud, on juba 
energiat kulutanud. 

Photo by Jasmin Sessler on Unsplash





TELIA KOGEMUS
TALLINNA ÜLIKOOLI ELU
DIGIPRÜGI PROJEKTIS

Anne Zimbrot

Teenuste ja võrgu kvaliteedi osakonna juht / 

lahenduse arhitekt



DARING GOALS
Kolm julget ja ambitsioonikat eesmärki

TELIA DARING GOALS

Meie siht on muuta oma tegevus aastaks 2030 

nii CO2 emissiooni kui ka jäätmevabaks 

vastutustundliku digitaliseerimise kaudu, 

millesse panustavad kõik Telia ettevõtted 

ja töötajad.



ELU DIGIPRÜGI PROJEKT

Ootus

• Tehnoloogiaettevõtetetelt oodatakse positiivse mõju 

maksimeerimist ja samal ajal negatiivse keskkonna 

jalajälje vähendamist.

Vajadus

Tahame läheneda teaduspõhiselt –

maailmast polnud head praktikat võtta.

Võimalus

• Partnerlus, kus saavad kokku erineva valdkonna 

organisatsioonid – TLÜ ELU projekt, Tartu 

loodusmaja Rohelise kooli programm, 

Maailmakoristus.



MIDA ME OMA EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS 
JUBA PRAEGU TEEME?

• Alustasime 2020. aastal oma autopargi väljavahetamist 

elektriautode vastu, mis toetab meie eesmärki langetada 

oma tegevuse CO2 heitmed 2030. aastaks nulli.

• Müüme ja rendime kasutatud seadmeid: nutiseadmetele 

vana uueks, ettevõtetele pakume kasutatud seadmete rendi 

võimalust.

• Ostame ainult rohelist energiat 2016. aastast. 

• Kasutame päikseenergiat meie 

andmekeskuses ja mobiilside tugijaamades.







• Kampaanialehel https://koristuspaev.digitark.ee/

• Facebookis 
https://www.facebook.com/events/390970525320691

• Digiprügi ja turvalisuse teemal Facebook Live 

kl 11.30-12.15, ülekanne toimub Telia Facebooki lehel







otsetee era- ja avaliku sektori ning 
ülikooli teadlaste ja tudengite vahel

Enterprise X University



Millal peaks 
tulema?



Kui on:

… vaja teaduslikku valideerimist

… tarvis lahendada homseid teemasid

… vaja võimendust partnerite / finantside osas

… soov arendada tuleviku tööjõudu





25.02

25.03

29.04

27.05

Ettevõtte digiküpsuse kaardistamine

Parimad kogemused toote- ja 
teenusearendusest koostöös 
ülikooliga

Teenusedisaini kasulikkusest 
ettevõttele

Interaktiivne lugude jutustamine kui 
ettevõtte näo kujundamine



Võta ühendust:

exu@tlu.ee
www.exu.tlu.ee


