
E-kirjade kustutamine aitab
vähendada teie
süsinikujalajälge.

Iga kord, kui lisate midagi oma 
veebisaidile, siis küsige endalt: 
kas see on vajalik? Kui ei, siis 

kaaluge selle väljajätmist.

VEEBIOTSINGUD JA -
LEHED

Loobuge e-kirjade või
uudiskirjade tellimusest, mida te
tegelikult lugeda ei kavatse. Või
kustutage antud kirjad, kui olete

need läbi lugenud.

#02

#06

#09

iCloud olgu hädavajalike
asjade jaoks. Proovige

varundada ainult seda, mis on
hädavajalik.

#12

Kustutage järjepidevalt faile,
mida teil enam vaja ei lähe.
Vaadake iga nädala või kuu

alguses tagasi eelmise
perioodi failidele ja eemaldage

ebavajalikud.

Puhastage pidevalt lisaks
oma Desktopile ka

allalaadimiste ja prügikasti
kausta, kuna seal paiknevad
failid kipuvad kõige kiiremini

kuhjuma.

#07

Ühetunnine videokonverents ja

-kõne koos sisselülitatud

videoga tekitab 157,3 grammi

CO2-te. Seevastu kõne ilma

videokaamerata tekitab 6,2

grammi CO2-te.

DIGIPRÜGI VÄLTIMISE 
JUHEND

#01

Naudi puhtamaid

teabevälju ja
kiiremaid
seadmeid!

#04
Videokonverentside, -

koosolekute ja -seminaride
korraldamisel proovige vältida

kaamerate sisselülitamist.

#05

Ahendage manuseid, mida
meilidega kaasa lisate. Võtke

kasutusele kergemad
failivormingud või asendage

võimalusel manused hüperlingiga
- see kulutab vähem energiat.

#03

#10
Pöörake tähelepanu serveritele, et 

mitte vajaminevad failid 
kustutatakse.

Kustutage vanad kontod,
mida te enam ei kasuta.

Lisaks ka nende kontodega
seotud paroolid, mis teie
brauserile on salvestatud.

#08

Võimalusel vältige ebavajalikke
ja mahukaid veebiotsinguid.

#11

TÖÖKORRALDUS

Tekstipõhised e-kirjad

eraldavad umbes 4 gr/CO2e,

rämpsposti minevad e-kirjad

0.3 gr/CO2e ja e-kiri koos

manusega eraldab 50

gr/CO2e.

PILVETEENUSED JA KONTOD

Vaadake üle, mida leiate ka
oma erinevatelt pilveteenuste

kontodelt, nagu näiteks Google
Drive ja Dropbox ning

kustutage kõik, mis enam
kasutust ei leia. Üks salvestatud e-kiri

võrdub 10 g CO2-ga aastas.
See on sama CO2

emissiooni kogus kui ühelkilekotil.
VANAD KAUSTAD JA FAILID

Võimalusel ostke
sertifitseeritud 100% rohelist

energiat!

#13
LISAKS...

Investeerige seadmetesse, millel
on väiksem keskkonnamõju.

#14
Julgustage töötajaid

elektroonikat välja lülitama kui
nad oma laua tagant lahkuvad.

#15

Veebiaadressi otsing

tähistab 3,4 Wh ehk ligi 0,8

gr/CO2e. Internetiotsing,

mis annab vähemalt viis

tulemust, tõstab CO2

koguse lausa 10 grammini.

Internetis käies kasuta

võimalusel kaabli

ühendust, sest siis on

CO2 jalajälg oluliselt

madalam!

Loe lisaks: Digitark Koristuspäev
 Make It Neutral digikoristus
E-mailide CO2 kalkulaator

Interneti ja nutiseadmete
kasutamine moodustab 

 koguni 3,7 protsenti kogu
maailma CO2

emissioonidest.

https://koristuspaev.digitark.ee/?gclid=CjwKCAjw6dmSBhBkEiwA_W-EoEt7Y2LCLLpmiSCRfFLmCC72jpzcz6WrGBI_WqwVycRio6z2pxQxdBoC180QAvD_BwE
https://koristuspaev.digitark.ee/?gclid=CjwKCAjw6dmSBhBkEiwA_W-EoEt7Y2LCLLpmiSCRfFLmCC72jpzcz6WrGBI_WqwVycRio6z2pxQxdBoC180QAvD_BwE
https://makeitneutral.com/et/digiprugi/
https://www.cwjobs.co.uk/insights/environmental-impact-of-emails/
https://www.climatecare.org/resources/news/infographic-carbon-footprint-internet/



