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VASTAJAD 2022 vs 2021

EKA keskkonnahoidlikkuse küsitlus

veidi üle 200 vastaja

18 % ROHKEM TUDENGEID

19 % VÄHEM TÖÖTAJAID





KODU-EKA-KODU LIIKUMINE

10 % SUURENES ÜHISTRANSPORDI KASUTUS 
51 % vs 41 %

15 % vähenes jalgsi liikumine 31 % vs 46 %

11 % vähenes rattaga sõitmine 19 % vs 30 %

rongi kasutus 19 %

autoga sõitmine 11 % vs 15 %

elektritõukerattaga sõitmine 5 %

kaugliinibussi kasutus 3 %

takso kasutus 3 %



KAUGUS

0-5 km kauguselt saabujad 58 %

5-10 km kauguselt saabujad 18 % 

vähenedes 6 %

10-20 km kauguselt saabujate osa 18 %

suurendes 6 %



EKA-S KÄIMINE

EKAs 4 korda nädalas käijate hulk 
kasvas 16 %, olles 36 %

EKAs 5 korda nädalas 29 %

EKAs 3 korda nädalas 20 %



JÄÄTMED

9 % suurenes inimeste osa, 
kes EKAs enemasti jäätmeid 
liigiti koguvad, olles 52 %

EKAs alati jäätmeid liigiti 
kogujate osakaal oli 29 %

6 % vähenes inimeste hulk, 
kes mõnikord jäätmeid liigiti 
koguvad



TOIT

VEGAN (täistaimne) 14 % 

VEGETARIAN (lihavaba) 29 %

2021.a. taimne 34 %

mahe 14 %

hooajaline 30 %

kohalikku päritolu 34 %

tervislik 42 %

üleliigse pakendita 35 %

eelistused puuduvad 14 % (vähenedes 12%)



VESI

enamasti pudelijookide asemel 
kraanivesi 43 %

alati pudelijookide asemel 
kraanivesi 42 %





ELEKTER

7 % vähenes viimasena lahkudes 
alati seadmete ja tulede 
väljalülitajate hulk, olles 67 %

enamasti seadmete ja tulede 
väljalülitajate osakaal oli 27 %



MATERJALIDE KASUTUS





A4 PABER

49 % EKA inimestest kasutab 
nädalas EKAs viibides 1-5 A4 
paberit, suurenedes 7 % 

5 % vähenes nende hulk, kes ei 
kasuta ühtegi A4 paberit nädalas.



A3 PABER

11 % vähenes inimeste hulk, kes ei 
kasuta ühtegi A3 paberit nädalas.

10 % suurenes 1-5 A3 paberit 
kasutavate inimeste hulk.



DIGIPRÜGI

inimeste hulk, kes sageli kustutavad 
enda digiprügi oli 32 %

mõnikord kustutajad 32 %  

pigem harva kustutajad 20 %, 
vähenedes 7 %



KÜTE & JAHUTUS

EKA võiks olla soojem kütteprioodil 41 %

EKA võiks olla külmem kütteperioodil 19 %

EKA võiks soojal ajal olla külmem 20 %

EKA võiks olla soojem soojal ajal 7 %

8 % lisasid, et praegune temperatuur on sobiv.



EKA KESKKONNAHOIDLIKKUS



KESKKONNAHOIDLIK TEGU

● Jäätmete liigiti kogumine. 12
● ROHEKA ja keskkonnahoiu ning 

jätkusuutlikkusega seotud harimine. 8

Kokkuhoidlik mõtteviis õppetööd tehes: 
minimaalne printimine, paberite 
korduskasutamine, harimine. Disainerite 
tähelepanu kestlikele lahendustele. 
Muinsuskaitse õpe; Dima; 
Keskkonnasõbralikkusega seotud näitused; 
keskkonnaürituste teavitused.



KESKKONNAHOIDLIK TEGU

● Kogukonnakülmik, toidujagamispunkt. 4



KESKKONNAHOIDLIK TEGU
● EKA aed.  3

● Jalgrattaparkla; ligipääsetav 

ühistranspordiga, rattaga ja jala. 3

● Köögid; tassi kasutamine kohvitopsi 

asemel. 3



KESKKONNAHOIDLIK TEGU
● Ligipääs kraaniveele. 2

● Sööklas täistaimne toit ja toitlustaja jätkusuutliku 

mõtteviisiga; Vegan toit üritustel. 2

● Valgus ja tehnika kustu. 2

● Ühine materjalide riiul; Vanade arvutite mõistlik kasutus 

uute mudelite olemasolust hoolimata.

● Use natural light for large periods of time when it is 

possible. 

● Well-isolated roof, doors and windows. 

● Social sustainability: abolish the fee difference between 

EU- and non-eu-students!



MILLISEID ETTEPANEKUID TEHTI?
● Vegantoidu parendamine ja toidu jätkusuutlikkus. 17

● Materjalide, ülejääkide, riiete, maalialuste jms taaskasutamine, vastavad 
üritused ja kogu maja hõlmav taaskasutusnurk. 12

● Jäätmete liigiti kogumine k.a. sessijärgsel koristamisel. 12

● Roheteemalised üritused, avalikud keskkonnateemalised loengud 
(disaini ja arhitektuuriga seotult), roheliikumised, töötoad. 
Keskkonnateadlikkuse tõstmine, populariseerimine; roheinfo. 7



MILLISEID ETTEPANEKUID TEHTI?

● Paberi- ja papikogumiskast taaskasutuseks ja 
workshoppideks. 4

● Kraanivee filtreerimine pudelitäitmiseks; sooja 
vee asemel külm kraanivesi. 4

● Ühekordsete topside eemaldamine. Kruusid ja 
taimsed piimajookide alternatiivid 
kohvimasinate juurde. 4

● Jätkusuutlikkus õppetöös: nt makettide 
vähendmine arhitektuuris; tärpentini kraanikaussi 
kallamise lõpetamine; väiksema paberi 
kasutamine. 4

● Rohkem taimi ja rohelust maja avalikku ruumi ja 
rõdudele. 3



MILLISEID ETTEPANEKUID TEHTI?

● Terviklik pilt;
● Plakatite vähendamine;
● Teibi asendamine võrestike ja klambritega;
● Digiprügi vähendamine;
● Automaatne valgustus;
● Koristamine; puhtuse hoidmine tudengite poolt;
● Lifti kasutamine neile, kes reaalselt vajavad; treppidest käimise tervislikkuse rõhutamine;
● Temperatuurimõõtjad ruumidesse, maja temperatuur 16-18 kraadile v.a. üks ruum 26 kraadile; 

akende avamine;
● Sotsiaalne jätkusuutlikkus;
● Materiaalsete kingituste kaotamine (pigem rahaline preemia või muud hüved);
● Hoida kool suletuna kui õppetööd ei toimu: nt jõulude ja uue aasta vahel.



MIDA SOOVITATI LISAKS KÜSIDA?

Materjalide kasutus ja ringlus; kottide, makettide materjalid; Puidu, metalli, 
tekstiili kogused; Mürgiste tehismaterjalide alternatiivid;

Teadlikkus mürgistest jäätmetest; Jäätmete liigiti kogumine väljaspool EKAt;

Vajakajäämiste kaardistamine; Jätkusuutlikkuse terviklik arendamine;

Keskkonnahoidlikkuse hindamine; Tudengite kaasamine;

EKA-ga seotud mittevajalike e-mailide kogused;

Kohapeal käimise vajalikkus; Tööreiside transpordiviisid;

Kohapeal söömine vs toit kaasas; toidujäätmete minimaliseerimine; 
Kohvitopside vs kruuside kasutus.



Tänan kõiki vastajaid, kuulajaid, 
keskkonnast hoolijaid!


