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• Nõuab palju sisendit, tekitab palju jäätmeid

• Ei ole jätkusuutlik

Tooraine 
ammutamine

Töötlemine ja 
valmistamine

Kasutamine Ära viskamine

Lineaarne majandus



Ringmajandus on hea võimalus muuta 
keskkonnaalased väljakutsed majanduslikeks võimalusteks,
millest võidavad nii keskkond, tarbija, ettevõtja kui ka riik.

• Toote olelusringi disain
• Jätkusuutlikud materjalid
• Toote eluiga
• Parandusvõimalus
• Kordus- ja taaskasutus
• Uued ärimudelid
• Ökoinnovatsioon
• Tooted teenusteks
• Jagamismajandus

• Tööstussümbioos
• Teadus- ja arendustegevus
• Keskkonnajuhtimine
• Tarbimisharjumused
• Teadlikkus
• Takistuste eemaldamine
• Riiklik surve
• Rahvusvahelised kokkulepped
• Koostöö!



Eesti Ringmajanduse 
arengukava ja 
tegevuskava

2021+





 

Ringmajanduse arengukava loomine 
 

Töörühmad 
 

Läbi aktiivse kaasamise moodustatakse temaatilised 

töörühmad, milles tõstatatakse probleeme ning pakutakse 

välja lahendusi ja tuuakse välja häid näiteid. töörühma tööd 

võib juhtida nii juht- kui ka ekspertgrupi liige, kuid sobib ka 

huvigruppide omaalgatuslik initsatiiv. Kõik ltöörühmade 

kohtumised protokollitakse ning esitatakse ekspertrühmale. 

töörühmi võib läbi viia ka koostöös juba olemasolevate 

rühmadega (T2030, toidujäätmed SOM), arutelu tulemus 

tuuakse ringmajanduse arengudokumendi koostamise 

protsessi üle. 

 

 

 

 

Ringmajandus.envir.ee 

https://ringmajandus.envir.ee/

et/arengudokument 

 

 

Info 

Kogu töörühmi puudutav info 

koondatakse ringmajanduse 

kodulehele. Sinna koguneb 

info nii töörühmade liikmete 

kohta, kui ka järgmiste ning 

olnud kohtumiste kohta. 

Samuti saab kodulehel olema 

veebivorm, mille kaudu saab 

huviline liituda mõne 

töörühmaga või saata 

kirjalikult meile oma 

ettepanekud ja probleemid 
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4 peamist sisendit ringmajandava Eesti 
loomiseks

•Uuringud (2019-2021) 
• Indikaatorite uuring (suvi 2019)

• Hetkeolukorra kaardistamine (2020-2021)

• EMP ringmajanduse tegevused (2021-2023)
• EL algatused

•Sisendi koondamine (2020-2021)
• Juhtrühm, ekspertkogu ja töörühmad



• Selgitada välja potentsiaalikate valdkondade 
tugevused, probleemid ja võimalused 

• Technopolis teeb, 3 osas:
• Plasti-, tekstiilitööstus ja ehitussektor
• Puidu- ja metsatööstus, teenindussektor, 

toidutööstus
• Jäätmevaldkonna tulevikuanalüüs



Ringmajanduse koduleht

• Arengukava loomine, sh kaasamine

• Rahastus ja toetusvõimalused

• Edulood, sh parimate praktikate ülevaade

• Lahendused

• Abimaterjalid, sh juhendid, ettekanded

• Üritused, kalender, uudised



Eesmärgid

• 2021 lõpuks on Eestil ringmajanduse arengudokument ja tegevuskava 
koos vajalike ringmajanduse mõõdikutega luues Eestile süsteemse 
lähenemise

• 2035 on Eestis selle põhjal juurdunud ringmajanduse mudelil 
baseeruv mõttelaad ja ettevõtlus

• Huvirühmade roll muuta ambitsioonid suuremaks



Ringmajandus.envir.ee   


