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Holland

• Hollandi ringmajandus aastaks 2050 (riiklik programm), 
september 2016

• Esmase tooraine kasutuse vähendamine 50% võrra 
aastaks 2030 (vs 2014); ringne majandus aastaks 2050

• 5 prioriteetset sektorit/väärtusahelat:

– Biomass ja toit

– Plast

– Tootmine

– Ehitus

– Tarbekaubad

• Riiklik toormete kokkulepe (2017), 180 osapoolt



Holland

• Hollandi ringmajanduse seireraamistik (2018) –
ülevaade olemasolevatest ja vajalikest 
indikaatoritest

• Seatud eesmärkide tulemuslikkuse hindamiseks

• Ülemineku programmid 5-le prioriteedile –
biomass ja toit, plast, tootmine, ehitus ja 
tarbekaubad (2018)

• Aluseks seireprogrammi edasiseks arenduseks



Soome

• Soome ringmajanduse teekaart 2016–2025

• Eesmärk - Soome ringmajanduse globaalseks 
liidriks aastaks 2025

– Jätkusuutlik toiduainetööstus 

– Metsandus, biomajandus

– Tehnoloogia 

– Transport ja logistika

– Horisontaalsed tegevused, 
koostöö 

• Keskendub Soome tugevustele
ja võimalustele



Võrgustik

• European Circular Economy Stakeholder
Platform

– Parimad praktikad

– Riikide strateegiad, tegevuskavad, teekaardid

– Uuringud

• https://circulareconomy.europa.eu/platform/en

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en


Eesti ringmajanduse strateegia

• Koostamise etapid:

– Indikaatorite välja töötamine (2019)

– Hetkeolukorra kaardistamine (2019)

– Strateegia ja tegevuskava (2020)

• Finantseerimisallikad:

– EL Tehniline abi (indikaatorid, kaardistamine)

– EMP ja Norra toetusprogramm (strateegia, 
tegevuskava)



Ringmajanduse indikaatorid (metoodika)

• Definitsioon ja ulatus Eesti kontekstis

• Arvulised indikaatorid

• Hetkeseisu ja potentsiaali hindamiseks

• Hinnata liikumist ringmajanduse suunal

• Kajastavad muutusi Eesti ringmajanduse 
mõistes olulistes valdkondades

• Sobilikud Eesti tingimustes kasutamiseks



Strateegia ja tegevuskava

• Süsteemne lähenemine

• Strateegia paneb paika suuna ja prioriteedid 
ringmajanduseks Eestis

• Oluline roll huvigruppide kaasamisel ja ideede 
korjel, täitmaks ka praktikas oma eesmärki

• Tegevuskava, koos meetmete ja ajakavaga 
eesmärkide elluviimiseks



EMP toetusprogrammi tegevused

• Strateegia ja tegevuskava

• Keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid

– 10 kriteeriumit (5 hetkel töös)

• Teadlikkuse suurendamine

– 100 ametniku koolitamine

– Rohelised koolid (30 kooli, sihtgrupp 5.-9. klass)

– Ringmajanduse kampaaniad



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



Aitäh!
Ressurss.envir.ee 
liisa.mihkla@envir.ee


