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45%
Eesti metsadest

on RMK hoole all.

31,1%
RMK metsamaast

on range kaitse all.

30
kontorit on RMK-l üle

Eesti. Peakontor asub

Sagadis.

6200
inimest sai aasta jooksul RMK 

metsas tööd. Neist 690 töötas

põhikohaga RMK-s, ülejäänud

on partnerettevõtete palgal või

hooajatöölised.

6
olulisemat RMK ülesannet on metsa kasvatamine, loodus-

väärtuste hoidmine, looduskaitsetööde tegemine, riigile

metsa majandades tulu teenimine, looduses liikumise

võimaluste pakkumine ja loodusteadlikkuse edendamine.

24,5
miljonit metsataime

pandi RMK metsa

kasvama.

2,85 
miljonit külastust tehti

RMK puhke-

ja kaitsealadele.

1,1% 
RMK metsas tehakse

aastas lageraiet, kõik

raiesmikud uuendatakse.

0
eurot maksab igaüheõigus –

RMK matkaradadel matkamine, 

metsaonnides ööbimine või

puhkealadel telkimine.

4
sertifikaati tõestavad, et RMK lähtub oma tegevuses kõrgetest

standarditest. Nendeks on säästva metsanduse sertifikaat

FSC® (FSC-C022757) ja PEFC™ ning keskkonna- ja 

kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat ISO 14001 ja ISO 9001.

KÜMME FAKTI
RMK KOHTA



TÖÖTAJASKOND



PANUS MAJANDUSSE



METSADE ÜLEVAADE
Neis metsades on majandustegevus lubatud. Puit kui

taastuv loodusvara on parim alternatiiv naftal

põhinevatele materjalidele ja ka näiteks betoonile. 

Metsandus annab tööd tuhandetele inimestele. 

Säästev metsandus aitab leevendada kliimamuutuste

mõju.

60,9%
majandatav mets

Neil aladel RMK metsi ei majanda, küll aga võivad olla 

vajalikud tegevused looduskaitselistel eesmärkidel. 

Range kaitse all on loodusreservaadid, püsielupaikade

ja kaitsealade siht-kaitsevööndid, vääriselupaigad ning

piiranguvööndite ja hoiualadega kattuvad. Natura 

2000 elupaigad.

31,1%
rangelt kaitstav mets

Majandustegevus on neis metsades lubatud, kuid selleks

kehtivad täiendavad piirangud. Sellisteks aladeks on 

näiteks väljaspool Natura elupaiku olevad

piiranguvööndid ja hoiualad.

8%
majanduspiirangutega mets



KAITSEALAD



LOODUSES LIIKUMINE
JA LOODUSTEADLIKKUS

Külastusi RMK puhke- ja kaitsealadel 2,9 mln

Külastajaid teabepunktides 68 000

Külastajaid Elistvere loomapargis 80 600

Külastajaid Sagadi metsamuuseumis 2800

Osalejaid loodusõppeprogrammides 46 700

Kulutused külastustaristule
ja loodusteadlikkuse edendamisele

8,7 mln eurot



LOODUSES LIIKUMINE



• Omanikuootus defineerimata

• Metsanduse arengukava koostamise protsess

ajagraafikust maas

• Nõukogu liikmete vahetus

• Uus juhatus alates novembrist

• Riigikogu valimised märtsis

TAUSTSÜSTEEM



• Aluseks on põhimõte, et mets on osa meie rahvuslikust rikkusest ja 

heaolust ning aitab säilitada meie rahvast ja kultuuri

• Nõukogu on juhtinud pool aastat protsessi

• Tegu on nõukogu sisendiga arengukavasse

• Uus juhatus jätkab tööd dokumendiga

RMK UUS ARENGUKAVA –
LÄHTEPOSITSIOON JA PROTSESS 



• Elurikkuse säilimine ja suurenevad looduskaitselised nõudmised

• Julgeolekuolukorra mõju -> mets kui energiareserv

• Kliimamuutustega kohanemine -> süsiniku sidumine seismaks vastu 

kliimamuutustest tingitud sagenevatele ja intensiivsematele 

häiringutele 

• Laiapõhjalise leppe puudumine valdkonnas ja usaldamatus 

ühiskonnas -> koostöö ja koosloome vajadus

• Tasakaal elurikkuse ja inimeste tarbimisvajaduste rahuldamise vahel

RMK UUS ARENGUKAVA –
VÄLJAKUTSED 



1. ELURIKKUSE hoidmine ja suurendamine.

2. HEAOLU LOODUSEST kasvatamine.

3. KLIIMAMUUTUSTE ennetus ja tagajärgedega toimetulemine.

4. KOOSTÖÖ JA KOOSLOOME praktiseerimine.

5. SÄÄSTLIKU METSANDUSE INNOVATSIOONILE kaasaaitamine.

RMK ARENDAMINE uute väljakutsetega parimal moel hakkamasaamiseks.

RMK UUS ARENGUKAVA –
TEGEVUSSUUNAD 



• Panustame looduse elurikkuse seire korraldamisse

kaitstavatel aladel ja majandusmetsas

• Säilitame ja taastame elupaike ja loodusmaastikke 

• Arvestame ja leevendame majandustegevuse mõju elurikkusele

ELURIKKUSE hoidmine ja 
suurendamine 



• Toimime tõhusalt ja kasumlikult

• Loome tööhõive võimalusi maapiirkondades

• Arendame looduses puhkamise ja liimumise võimalusi

• Hoiame kultuuriväärtusi ja tagame neile ligipääsu 

HEAOLU LOODUSEST



• Loome võimalusi süsinikuheite vähendamiseks

• Tagame metsa optimaalse süsiniku sidumise

• Kohandame metsamajanduspraktikaid kliimamuutustega

KLIIMAMUUTUSTE ennetus 
ja tagajärgedega toimetulek



• Oleme head kogukondade kaasajad

• Oleme usaldusväärne partner ja teeme laiapõhjalist koostööd

KOOSTÖÖ JA KOOSLOOME 
praktiseerimine 



• Oleme teadmiste põhise metsamajandamise eeskujuks

• Edendame metsatarkust ja loodusteadlikkust

SÄÄSTLIKU METSANDUSE 
INNOVATSIOONILE kaasaaitamine



• Rakendame väärtuspõhist juhtimist

• Oleme kõrge töötajate rahuloluga hinnatud tööandja

• Oleme edukad töötajate värbajad ja arendajad

• Kommunikeerime oma väärtusi ja tegevusi laiale avalikkusele

RMK SISEMINE ARENDAMINE 



AITÄH!


