
Ringmajandusele üleminek 
tööstusettevõtetes

Ringmajanduse konverentsi “Ringiga edasi” 

Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsatsiooni seminar



Miks peaks ringmajanduse edendamisel 
tähelepanu pöörama tööstussektorile?
• Eesti on üks madalaima 

ressursitootlikkusega riike Euroopas

• Kui EL riikides keskmiselt toodetakse ühe 
kg loodusressurssidega 2,2 euro mahus 
toodangut, arvestades riikide ostujõudu, 
siis Eestis on sama näitaja 0,9 eurot 
(2020.a andmed)

• Eesti ökoinnovatsiooni koondnäitaja 73 
on EL-i keskmisest ca 30% madalam 
(2019.a andmed) 

• MIKS? - tuleneb Eesti majanduse 
struktuurist, kus prevaleerivad 
ressursimahukad tööstussektorid (nt
toiduainetööstus, mineraalsete 
materjalide ja ehitusmaterjalide 
toomine, puidutööstus, eelkõige 
põlevkivitööstus) 



Miks peaks ringmajanduse edendamisel
tähelepanu pöörama tööstussektorile?
• Eesti on jäätmete üldtekke (sh 

jäätmetekke elaniku kohta) osas 
samuti EL-is esirinnas. 

• Kui EL-is on keskmine jäätmete teke
elaniku kohta 5,2 tonni, siis Eestis on 
sama näitaja üle kolme korra suurem
17,5 tonni.

• Olmejäätmete osakaal üldises
jäätmetekkes ainult 2,3% 0
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Riigi roll ringmajanduse edendamisel

• Eesti ressursitootlikkuse ehk riigi ringmajanduse üldnäitaja
paremaks muutmise võti seisneb Eesti majanduse jaoks oluliste 
ressursimahukate tootmistegevuste efektiivsemaks ja 
ringsemaks muutmises.

• Suurte ja riigi ressursitootlikkuse seisukohast prioriteetsete 
tööstuslahendust arendamine ja rakendamine pole võimalik ilma 
selge riigi toetuseta (õiguslik raamistik, ettevõtluskeskkond, 
toetus ringsetele arendusprojektidele jne).

• Ringmajandus peab olema üks osa riigi majandus- sh 
tööstuspoliitikast. 



ARUTELU
Mida tuleks riiklikul tasandil teha, et 

parandada Eesti majanduse ringsust sh 
kiirendada üleminekut ringmajandusele

tööstusettevõtetes?



Tõstatatud teemad

1. teema
- Oluline on luua ringmajanduse praktikaid toetav õiguslik raamistik ja majanduslik

keskkond

- Puudub ühtne üleriigiline (ministeeriumide ülene) strateegia

Võimalikud lahendused:

- Koostada riiklikul tasemel ringmajanduse strateegiline dokument

- Riigikantselei?

2. teema

- Eraldi suunata tähelepanu ressursimahukatele tööstussektoritele ja ringsete lahenduste
arendamisele

Võimalikud lahendused:

- Selgitada välja riigi ressurstitõhususte ja ringmajanduse edendamise seisukohast olulised
tööstusvaldkonnad

- Ellu kutsuda riigi poolt toetatud arendusprogrammid



Tõstatatud teemad
3. teema

- Suuremate ja uuenduslike tööstuslike lahenduste arendamine on tänases ametkondlikus süsteemis väga raske

Võimalikud lahendused:

- Lubade süsteemi ülevaatamine

- Prioriteetvaldkondades võimaluste andmine teatud projektidele ja arendustele riiklikul tasandil

- Peab olema võimalus uuenduslikke lahendusi testida ja kiiresti rakendada

4. teema

- Riik peab näitama eeskuju ringsete toodete ja teenuste tarbijana

Võimalikud lahendused:

- Luua õiguslik regulatsioon, sh standardid materjalide laialdaseks kasutamiseks

5. teema

- Koostöö arendamine riigi ja tööstusettevõtete vahel.


