
Ringmajandav Eesti 
2022+

Kaupo Heinma
Keskkonnaministeerium



Keskkonna 3 horisontaalset teemat



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

• 2022 on Eestis ringmajanduse arengu suunad kokku 
lepitud ja loodud selle põhjal tegevuskava, mis annab 
Eestile süsteemse lähenemise

• Eesti on ringmajandav ja konkurentsivõimeline riik. 
Eestis on kasutusel targad tehnoloogiad, teenused ja 
digilahendused, mis toetavad kestlikku tootmist, 
tarbimist ja looduskeskkonna ressursside kasutamist 
(KEVAD)

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



5 peamist sisendit ringmajandava Eesti 
loomiseks

• Uuringud (2019-2021) 
• Indikaatorite uuring (suvi 2019)
• Hetkeolukorra kaardistamine (2020-2021)

• EMP ringmajanduse tegevused (2021-2023)
• Euroopa Liidu algatused
• SF21+, RRF, ÕÜF, KP
• Koostöö: Juhtrühm, ekspertkogu ja töörühmad



Valge raamat

• Ülevaade ringmajanduse hetkeolukorrast
• Sõnastatud 6 arengusuunda

Teekaart

• Rulluv teekaart, mis annab infot aastate kaupa
• Koondatud suuremad teemad ministeeriumite kaupa

Tööplaan

• Aastate ja valdkondade kaupa kategoriseeritud tegevused
• Eelarve, vastutajad ja ajaplaan ringmajanduse kodulehel



Ressursside kestlik kasutamine
Ringsed ärimudelid

Oskusteave ja koostöö 
Digitaalsed lahendused 

Õigus- ja majanduskeskkond
Keskkonnahoidlik käitumine





Ringmajanduse koduleht

• Arengukava loomise protsess
• Rahastus ja toetusvõimalused
• Edulood ja lahendused
• Abimaterjalid, sh juhendid, ettekanded
• Üritused, kalender, uudised
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Erinevad toetusprogrammid
• EL vahendid

• 2021-2027 ringmajandus, ressursitõhusus ja jäätmekäitlus (SF) – 111 
mln €

• 2021-2026 taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) – 23,8 mln €
• EL ülesed - LIFE, Horisont, Innovatsioonifond 

• EMP programm – 1,8 mln €
• Ringmajandusalane võimekus avalikus sektoris

• KIK keskkonnaprogramm (ringmajandus) – ca 1 mln €/aastas
• Ringmajanduse teadus- ja arendustegevus (iga aastased 

fookusvaldkonnad)
• Keskkonnakorraldus (nt uued lahendused)
• Jäätmed (nt jäätmeteke, kogumisringid)
• Maapõu
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EL vahendid 2021+ - 111 mln €

• Ressursitõhusus (audit & investeeringud) (34,5 mln)
• Ringmajanduse tootmis- ja tarbimismudelid – UUS (6 mln)
• Jäätmeteke ja üle pakendamine, korduskasutus – UUS (10 

mln)
• Jäätmete ringlussevõtt ja ohutu materjaliringlus (25 mln)
• Jäätmete liigiti kogumise taristu (35,5 mln)



Ringmajandus.envir.ee 


