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KÜMME  
FAKTI  
RMK  

KOHTA

51%
Eestimaast on kaetud metsaga. 

RMK hoole all on  
47% sellest.

6000
inimest saab igal aastal RMK 
majandatavas metsas tööd. 

Neist ca 700 töötab põhikohaga 
RMK-s, ülejäänud partner-

ettevõtete koosseisus  
või hooajatöölisena.

25%
RMK metsamaast  
on range kaitse all,  

ent elu rikkust hoitakse  
ka majandatavas metsas.

0 €
maksab igaühe õigus –  

RMK matkaradadel matkamine,  
metsaonnides ööbimine  

või puhkealadel telkimine.

21,2
miljonit metsataime  
pani RMK riigimetsa  

mullu kasvama.

2,4
miljonit külastust aastas 
tehakse RMK puhke- ja 

kaitsealadele.

5
olulisemat RMK üles annet  

on metsa kasvatamine,  
loodusväärtuste hoidmine,  

riigile metsa majandades tulu 
teenimine, looduses liikumise 
võimaluste loomine ja loodus-

teadlikkuse jagamine.

33
kontorit on RMK-l, ikka seal, 
kus mets kasvab. Seega on 
RMK esindatud üle Eesti  

ja näiteks pealinnas töötab  
vaid 6% RMK töötajatest.

1%
riigimetsamaal raiutakse  

igal aastal raieküpseks saanud 
mets, kõik raiesmikud  

uuendatakse.

4
sertifikaati tõestavad, et RMK 

lähtub oma töös kõrgetest  
standarditest – keskkonna- ja 

kvaliteedijuhtimissüsteemi serti-
fikaadid ISO 14001 ja ISO 9001 
ning säästva metsanduse serti-
fikaadid FSC® (FSC-C022757)  

ja PEFC.

2017. aasta kujunes ootuspäraselt kirglikuks  
metsanduse aastaks. Mets ei jäta enam kedagi 
ükskõikseks. Ja kui on küsimused, on võimalik 
selgitada. Ja kui antakse asjatundlikku tagasi-
sidet, on võimalik leida lahendusi. 
Arvamuste virvarris võib arusaadavalt tekkida 
hirme ja ebakindlust tuleviku ees, kuid saan  
kinnitada, et metsa kadumise või hävimise pärast 
Eestimaal muret tundma ei pea. Eelmisel aastal 
kasvas nii RMK hallatava 
metsamaa pindala kui ka 
tagavara. Koos metsaga  
on kasvanud ka ühiskonna 
ootused metsa kasutusele 
ning kõigile ootustele vastava 
tasakaalupunkti leidmine 
hakkab olema senisest  
suurem väljakutse.  
Et veelgi enam tasakaalus-
tada RMK-poolset metsade 
majandamise, looduse kaitse 
ja looduses liiku misega  
seotud hüvede pakkumist, 
jao tasime vastutusvaldkonnad 
juhatuses metsa majanduseks 
ja looduskasutuseks.
Tõelise väljakutse esitas metsameestele ka ilm. 
Erakordselt vihmane teine poolaasta nõudis erilist 
vastutust metsas töö tegemisel ning tooraine taga-
misel puidutööstusele, mis annab tööd ligi 40 000 
peamiselt maapiirkonnas elavale inimesele. Pehmed 
talved on midagi, millega tuleb paratamatult 

Aigar Kallas 
RMK juhatuse esimees

KASVANUD OOTUSED

kohaneda. Viimastel aastatel rekonstrueeritud 
RMK teed on märgades oludes väga hästi vastu 
pidanud ning jätkuvalt tuleb otsida ka võimalusi 
pinnasekahjustuste vältimiseks. 
Osakaal metsadest, mis on otsustatud säilitada 
puutumatul kujul, kasvas veerandini kõikidest  
riigimetsadest ning see suureneb veelgi. Mullu 
tegime algust 39 000 hektari laane-, salu- ja  
soovikumetsade range kaitse alla võtmisega, et 

tagada Eestile omase vana-
metsa elustiku säilimine. 
Erilise tähelepanu all on  
ka vääriselupaikade kaitse. 
Seda ohtu, et kuskilt võiks 
kaduma minna kõige väär-
tuslikumad metsad, ei ole. 
Rekordilised 2,4 miljonit 
külastust riigimetsa puhke-
aladel annavad tunnistust 
tasuta puhkevõimaluste  
loomise jaoks tehtud tööst. 
Kuid meil kõigil on ka n-ö 
oma mets, kus oleme harju-
nud käima, või millega meil 
on lähedane suhe. Sellised 
alad oleme määranud kõr-

gendatud avaliku huviga ehk KAH-aladena ning 
nende majandamise räägime kohalike inimestega 
läbi. Peame olema valmis ja võimelised oma  
igapäevatöö vajalikkust selgitama ning vajadusel 
veelgi selgitama. 
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ORGANISATSIOONIST

RMK hallatav 
riigimaa 
1 367 270 ha,
sellest metsamaa 
1 006 569 ha

Põhikohaga 
töötajaid  
694 

Käive  
178,4 mln eurot

Ärikasum  
48,9 mln eurot

Omanikutulu 
riigieelarvesse  
28,1 mln eurot

Maamaks  
4,8 mln eurot



TÖÖTAJASKOND

 � 1. novembrist 2017 jagune-
vad RMK tegevusvaldkonnad 
kahe juhatuse liikme vahel 
metsamajanduseks ja  
loodus kasutuseks. Kolmanda 
juhatuse liikme alluvuses 
töötavad tugiüksused. Metsa-
majanduse tegevusvaldkonna 
sisuks on metsa uuendamine, 
kasvatamine, puidu varumine 
ja veo korraldamine. Loodus-
kasutuse tegevusvaldkond 
hõlmab riigimetsa avalike 
funktsioonide täitmise  
tagamist ja loodusväärtuste 
kaitse korraldamist. 

 �Maakasutusõiguste andmisega, 
sealhulgas maakasutuse kavan-
damise ja maakasutuslepingute 
sõlmimisega seotud toimingud 
koondati metsaosakonda. Metsa-
osakonda juhib peametsaülem. 
 � Varasemal ajal maakasutusvald-
konna alla kuulunud maaosakond 
liideti kinnisvaraosakonnaga,  
millega koondati kõik maakorral-
dusega, sealhulgas maa omanda-
mise või võõrandamisega seotud 
tegevused kinnisvaraosakonda. 

Külastuskeskus Teabepunkt Sagadi metsakeskus

Loodusmaja Taimla Elistvere loomapark

Kontor Põlula kalakasvandus

RMK hallatav maa Metskonna piir Regiooni piir

UUS TÖÖKORRALDUS  � Sagadi metsakeskus viidi külastus-
korraldusosakonna alluvusse ja 
Põlula kalakasvatustalitus loodus-
kaitseosakonna alluvusse.
 � Finantsosakond nimetati ümber 
raamatupidamisosakonnaks  
ja dokumendihaldusosakond 
teabehaldusosakonnaks.
 � Finantsanalüütiku ametikoht  
nimetati ümber tootmis- ja finants-
kontrolleri ametikohaks ning viidi 
juhatuse esimehe otsealluvusse. 
Tootmis- ja finantskontrolleri pea-
mised ülesanded on RMK juhtimis-
arvestuse korraldamine ja kontrolli-
mine ning RMK eelarve koostamine 
ja selle täitmise jälgimine.
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PANUS MAJANDUSSE

Riigimetsas tööd saavad inimesed

Riigimetsas tööd  
saavad inimesed kokku ... neist põhikohaga RMK-s

RMK töötajaskond maakonniti (inimeste arv)RMK majandusnäitajad (mln eurot) 2013 2014 2015 2016 2017

Käive 154,9 163,5 165,2 178,5 178,4

Ärikasum 35,7 44,6 36,6 50,3 48,9

Omanikutulu riigieelarvesse 20 18,5 18,3 24,5 28,1

Maamaks 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8

Tööjõumaksud 5,5 5,7 6 6,1 6,9
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AUTAHVEL
EELISTATUD  
TÖÖANDJA

Kantar Emori tööandjate maine 
pingereas hoidis RMK teist aas-
tat kõrget kolmandat kohta, mis 
näitab, et metsamehe kutse on 
endiselt väga hinnatud. Loetelu 
põhjal RMK esimese eelistusena 
nimetamine oli aga esmakordne. 
Töö sisu ja stabiilsuse kõrval 
peeti oluliseks väärtusi, mille 
eest RMK seisab.
Maakondade lõikes hoiab  
RMK liidripositsiooni Lõuna- ja 
Lääne-Eestis. „RMK on väga 
palju ära teinud puhkevõima-
luste ning Eesti turismi arenda-
mises, viinud ellu algatusi, 
tugevdades niimoodi oma üldist 
mainet,” selgitas Kantar Emori 
uuringuekspert Lele Aak. 
Uuringu esiviisiku moodustasid 
Eesti Energia, Tallink, RMK,  
Tallinna Sadam ja Viking Line.

VIIE MAINEKAIMA  
SEAS 

RMK kuulub juba kolmandat 
aastat Kantar Emori iga-aastase 
suurettevõtete tuntuse ja maine 
uuringu esiviisikusse, mis näitab, 
et RMK teeb oma tööd hästi 
ning seda märgatakse.  
RMK-le on jätkuvalt iseloomulik 
hea tasakaal meeldivus- ja  
tugevuskuvandi vahel. „Kui pal-
jud teised suurettevõtted tundu-
vad tugevad ja jõulised, aga 
mitte ilmtingimata positiivseid 
emotsioone tekitavad, siis RMK 
on üks neist, kus need kaks 
poolt on tasakaalus,” rääkis 
Kantar Emori juhtekspert  
Mari-Liis Eensalu.
Uuringu esiviisiku moodustasid 
Circle K Eesti, Swedbank,  
Telia Eesti, Eesti Energia ja RMK.

SEOSTUB METSAPUHKUSE  
JA LOODUSES LIIKUMISEGA 

Faktum ja Ariko uuringu andmeil 
seostatakse RMK-d metsa-
puhkuse pakkuja kõrval vara-
semast oluliselt enam spordi  
ja liikumisega. Küsimusele,  
millised emotsioonid, mõtted ja 
tunded tekivad seoses RMK-ga, 
toodi vastuseks kõige sageda-
mini metsapuhkus ja turism 
(34%). RMK seostamine  
spordi ja liikumisega kasvas 
2%-lt 2015. aastal 29%-le 
2017. aastal. 
RMK on inimeste seas tuntud 
enamasti tegevustega, mis on 
seotud uue metsa loomise,  
istutamise ja hooldamisega  
ning puhkekohtade ja matka-
radade rajamisega. 
RMK tuntus on alates 2013. 
aastast järjepidevalt kasvanud. 
Kui 2013. aastal teadis RMK-d 
71% protsenti vastanutest, siis 
2017. aastal juba 95%, vene-
keelsete elanike seas on RMK 
tuntus kasvanud 67%-lt 85%-le.

KOOSTÖÖPROJEKTID

 �MTÜ Vanaajamaja jätkas koostöös muinsuskaitse-
ametiga Võrumaal Vastseliina vallas Puutli külas 
väikese puust õigeusukiriku konserveerimist.  
Puitmaterjaliga abistas ka RMK. Mittetulundus-
ühing pälvis oma töö eest 2017. aasta pärandi-
hoidja tunnustuse. 
 �MTÜ Halulaev sai Hiiumaal valmis halukaljase 
ehitusega. Seitse aastat kestnud tööde järel  
veeti laev vette traditsiooniliselt – inimjõul.  
Laev valmis RMK abiga. 
 � Eesti Puitmajaliit korraldas Räpinas palkmajade 
ehitajate kutsevõistlused, RMK panustas  
vajaliku materjaliga. 
 � Raplamaal Varbola linnuses peeti RMK toel  
20. korda puiduskulptuuride festivali. 
 � Eesti Metsaselts, RMK ja Eesti Metsateenijate 
Ühing korraldasid traditsioonilised metsameeste 
kutsemeistrivõistlused Luua Metsanduskoolis. 
 � Toimusid raiespordisarja xTREEm CUP võistlused 
kolmes Eesti paigas.
 � Rootsis metsandusmessil Elmia Wood 2017  
toimunud forvarderioperaatorite maailmameistri-
võistlustel (Forwarder World Cup 2017) jõudis 
Eesti esindaja esikümnesse. Eesti võistkonna  
osalemisele aitas kaasa ka RMK.
 � Koostöös Eesti Metsateenijate Ühinguga korraldati 
metsameeste ameteid tutvustavaid infopäevi.
 � Ühislaulmist jätkas metsameeste koor Forestalia. 
 � Asenduskodud üle Eesti said soovi korral  
riigimetsast tasuta jõulupuu. 
 � Eesti Ajaloomuuseum püstitas jõulukuuks Tallinna 
vanalinna RMK abiga jõulukuuskede allee.

METSANDUS  
JA PUIDUKASUTUS

 � Aastas toimus üle 300 RMK Eestimaa 
orienteerumispäevaku. 
 � Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri tudengid 
ehitasid Tartu lähedale Emajõe-Suursohu mitme-
otstarbelise puhkeobjekti „Vari” ja Pärnumaale 
Tuhu sohu unikaalse vaatetorni „Trepp”. 
 � Vähemtuntud söögiseente tundmaõppimiseks kor-
raldati koostöös Maalehega seeneretki Harjumaal.

TERVISLIKUD ELUVIISID  
JA LOODUSES LIIKUMINE

 � Looduspiltnikud käisid „Vereta jahil”, parimaks 
kuulutati Jarek Jõepera foto metskitsest.
 � Eesti Looduse ja aasta looma fotovõistlusel pandi 
välja RMK eriauhind.
 � RMK Tallinna maja aatriumis olid üleval  
näitused aasta loomast, puulusikatest, tudengite 
soo rajatistest, puuskulptuuridest ning Eesti ja  
Islandi loodusest inspireeritud fotolavastustest. 
 � Hele-Mai Alamaa ja Merle Liivak andsid välja  
raamatu „Metsaköök”, milles jagatakse võrratuid 
retsepte ja antakse praktilist nõu, inspireerides 
ühendama looduses olemise ilu ja eheda toidu. 
 � Tuhatkonna osalejaga noortekonverentsil  
„Lahe koolipäev” keskenduti elu pöördepunktidele 
ning jagati osalejatele ka matkanõu. 
 � RMK varustas küttepuudega Lastekaitse Liidu 
laagreid Remnikul ja korraldas laagrilistele 
loodusõppeprogramme.

KESKKONNAKAITSE JA LOODUSHOID 
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METSADE  
MAJANDAMINE

Riigimetsa  
tagavara 
187 mln m³ 

Metsauuenduse 
rajamine 
11 580 ha 

Istutatud 
metsataimi 
21,2 mln

Võsasaetööd  
43 700 ha

Harvendusraie 
10 000 ha

Uuendusraie   
10 900 ha

Müüdud puit 
3,8 mln m³ 

Tulu puidu müügist   
171 mln eurot



ÜLEVAADE METSAMAAST
RMK metsamaa pindala ja tagavara puuliigiti

Puuliik
Pindala Tagavara

ha % m³ % m³/ha

Mänd 418 812 41,6 85 785 000 45,8 205

Kask 301 317 29,9 50 246 000 26,9 167

Kuusk 208 499 20,7 35 604 000 19,0 171

Haab 36 285 3,6 7 667 000 4,1 211

Sanglepp 20 256 2,0 4 116 000 2,2 203

Hall lepp 16 192 1,6 2 780 000 1,5 172

Teised 5 208 0,5 938 000 0,5 180

KOKKU 1 006 569 100,0 187 136 000 100,0 186

Riigimetsa tagavara

RMK metsamaa tagavara puuliigiti (%)
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Raie riigimetsas (ha) 2013 2014 2015 2016 2017

Uuendusraie 8 717 9 513 10 471 11 920  10 866    
... sellest lageraie 8 568 9 394 10 387 11 799  10 797    
... sellest turberaie 149 119 84 120 69

Harvendusraie 10 778 9 909 9 339 9 079 9 944

Sanitaarraie 6 854 10 280 6 342 6 017 3 980

Raadamine 1 142 680 969 869 725

Kujundusraie 68 392 332 149

Uuendusraie käigus raiutakse raielangil olevad 
puud ühe aasta vältel (lageraie) või mitme  
järguga pikema perioodi vältel (turberaie). 
Harvendusraiet tehakse metsa eluea jooksul 
vajadusel mitu korda, et suunata peapuuliigi 
kasvu ja arengut nende kasvuruumi suurendami-
sega, kujundada peapuuliik puistus valitsevaks 
ning parandada puistu sanitaarset seisundit. 

RAIETÖÖD ERAKORDSED ILMAOLUD

Nii märga aastat, kui seda oli 2017. aasta, metsa-
mehed ei mäletagi. Riigi Ilmateenistuse andmetel 
oli Eesti keskmine sajuhulk augustis 104%, sep-
tembris 137%, oktoobris 158%, novembris 107% 
ja detsembris 146% normist. Metsamajandajatele 
tähendas see igahommikust ilmaprognoosi jälgi-
mist ja pidevat tööd uute raiekohtade otsimisega. 
Kui erametsaomaniku jaoks tähistas liigne vesi 
metsas tööde lõppu, siis riigimetsa suurt pindala 
arvestades ja tänu aastate jooksul teedeehitusse 
tehtud investeeringutele oli võimalik loodust  
üleliia kahjustamata töid jätkata.

KOGUKONDADE KAASAMINE

RMK kui riigimetsa majandaja ülesanne on hoolit-
seda selle eest, et riik saaks metsa majandamisest 
tulu, pakkudes samal ajal inimestele looduses lii-
kumise võimalusi ja hoides metsa loodusväärtusi. 
Paljudes kohtades tuleb need eesmärgid ühendada: 
selgitada kohalikele kogukondadele, et metsa 
kasutamine, uuendamine, kasvatamine ja kaits-
mine ei kahjusta nende elukeskkonda. Selleks,  
et tegevused niisugustel aladel oleks kohalike  
inimestega läbi räägitud, võeti tarvitusele mõiste 
„kõrgendatud avaliku huviga alad” (KAH-alad).
Tegemist on enamasti puhkemetsade ja tihe-
asustusalade kõrval asuvate aladega, kuid samuti 
näiteks üksikisiku elamu kõrval paiknevate või 
pärandkultuuri seisukohast oluliste metsaaladega, 
kus planeeritud metsamajanduslikest tegevustest 
antakse kohalikele elanikele varakult teada. Info-
vahetuse käigus selgitatakse välja, kas neil aladel 
on vaja rakendada tavapärasest erinevaid majan-
damisvõtteid. Selleks korraldatakse RMK tegevusi 
tutvustavaid koosolekuid, kus antakse ülevaade 
KAH-ala metsade vanuselisest struktuurist ja 
raiete pikaajalisest kavast, täpsustatakse vajadu-
sel ala piire ning esitletakse planeeritud raiekohti.
2017. aastal kaardistati KAH-alasid üle Eesti 756 
kogupindalaga 45 255 ha. Ootuspäraselt on kõige 
rohkem alasid määratud Harjumaal, arvu alusel 
järgnevad Valgamaa ja Põlvamaa, pindala järgi 
Saaremaa ja Viljandimaa.

METSAMAJANDUSTÖID PLANEERITAKSE VASTAVALT METSA SEISUNDILE JA VARULE.

SOOJADE TALVEDEGA KAASNEVAID RISKE AITAVAD MAANDADA  
VASTUPIDAVAD METSATEED.

Sanitaarraiega raiutakse surnud, haiged,  
kahjurite paljunemist soodustavad või surevad puud 
ning oma ülesande täitnud lageraielangile jäetud 
seemnepuud, kahjustamata metsloomade, -taimede 
ja -seente elupaiku. 
Raadamine võetakse ette siis, kui metsamaad  
tahetakse kasutada muul otstarbel. 
Kujundusraiet tehakse kaitstaval loodusobjektil 
kaitse-eesmärgil või kaitstava üksikobjekti või vääris-
elupaiga seisundi säilitamiseks ja parandamiseks.
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Metsauuendus 2013 2014 2015 2016 2017

Maapinna mineraliseerimine istutamiseks (ha) 5 610 5 653 6 739 6 403 7 918

Maapinna mineraliseerimine looduslikule  
uuenemisele kaasa aitamiseks (ha) 1 096 1 202 1 343 1 419 1 686

Metsakülv (ha) 416 617 466 272 311

Metsaistutus (ha) 5 865 5 785 6 069 6 443 7 140

Looduslikule uuenemisele kaasa aitamine  
istutuse või külviga (ha) 348 408 397 261 434

Looduslikule uuenemisele jätmine (ha) 1 648 2 017 2 089 1 455 2 021

Metsauuendamise täiendamine (ha) 2 955 3 102 3 611 3 597 2 940

Istutatud taimi (mln) 18 19 19 20 21
… sellest konteinertaimed (%) 34 42 50 42 52

Metsauuenduse hooldamine (ha) 20 865 23 048 24 559 23 966 24 607

Noorendike hooldus (ha) 2013 2014 2015 2016 2017

Valgustusraie 18 150 19 375 19 769 19 366 19 072

Istutus ja külv puuliigiti (ha) 2013 2014 2015 2016 2017

Kuusk 3 368 2 885 3 197 3 015 4 046

Mänd 2 724 3 329 3 061 3 101 2 925

Kask 516 578 631 809 469

METSAUUENDUS

Uue metsapõlve kasvatamine on metsa eluringi 
kõige tähtsam etapp, mis algab lagedale alale  
uue metsapõlve rajamisest ja kestab viimase  
valgustusraieni. Metsakasvatustööde maht on 
aasta-aastalt kasvanud. 
2017. aastal istutati 21,2 miljonit metsataime, 
mida on varasema aastaga võrreldes üle miljoni 
taime rohkem. Suurem istutustöö tehakse keva-
del, mil pannakse iga päev kasvama keskmiselt 
350 000 taime – see on 180 jalgpalliväljaku  
suurune ala. Metsas sai mullu sel kiirel ajal hoo-
ajalist tööd üle 1700 inimese, kel tuli varajase, 
kuid muutliku kevade tõttu teha istutustööd  
osaliselt ka lumesajus. Jahe ja niiske kevad oli 
aga taimede kasvama minekuks soodne. Kevadist 
töökoormust aitas hajutada sügisene istutus,  
mille käigus pandi kasvama miljon kuusetaime. 
Kokku uuendas RMK metsa 11 580 hektaril, mil-
lest istutati 7140 hektaril ja külvati 300 hektaril. 

Looduslikule uuenemisele, kus on kasvukohale 
sobivate puuliikide tekkeks looduslikud eeldused, 
jäeti 2021 hektarit. Looduslikule uuenemisele 
aidati kaasa maapinna mineraliseerimisega või 
istutamisega kokku 2120 hektaril. Kõige enam 
pandi kasvama mände (10,7 miljonit), seejärel 
kuuski (9,2 miljonit), kaski (1,1 miljonit) ja veidi 
ka sangleppa. Maakondadest istutati enim ehk ligi 
3 miljonit metsataime Ida-Virumaale, järgnesid 
Pärnumaa 2,3 ning Lääne-Virumaa 2,1 miljoniga. 
Metsaistutustalgutel osales üle 600 inimese.  
 
Metsauuendust hooldati 24 600 hektaril, selle 
käigus puhastati noorte taimede ümbrus rohust  
ja konkureerivatest puudest. Noore metsa kasvu-
tingimuste parandamiseks ning liigilise koosseisu 
kujundamiseks tehti valgustusraiet 19 000 hekta-
ril. Nende alade hooldamine, uuenenuks arvesta-
mine ja kvaliteetse noore metsa kasvatamine ongi 
metsakasvatuse kõige olulisem ja mahukam töö. 

VASTUTUSRIKAS TÖÖ

APRILLI MUUTLIK ILM KOSTITAS ISTUTUSTÖÖLISI OOTAMATU LUMESAJUGA.
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Metsataimede kasvatamine (mln) 2013 2014 2015 2016 2017

Mänd 10,2 11,6 10,0 11,8 10,8

Kuusk 10,2 9,5 10,1 9,1 10,7

Kask 0,8 1,1 1,6 1,9 1,2

KOKKU 21,2 22,2 21,7 22,8 22,7

TAIMEKASVATUS
Eesti	seemnevaru	2017

Kokku 7674 kg

RMK kasvatab kõik riigimetsa uuendamiseks 
vajalikud taimed ise. Männid kasvatatakse poti-
taimedena ning kuused ja osaliselt ka kased poti-
põllu süsteemis. Kõik külvid tehakse spetsiaalsete 
seadmete abil kasvatuskastidesse ja viiakse  
kasvuhoonetesse. See lühendab aega, mis kulub 
seemnel metsaküpseks taimeks sirgumiseni, ning 
tagab taimede parema kvaliteedi ja tootmiskind-
luse. Männil kulub metsakõlbulikuks kasvamiseks 
üks, kasel kaks ja kuusel kaks-kolm aastat.
2017. aastal kasvas RMK kasvuhoonetes ja  
avamaataimlates metsakõlbulikuks kokku 20,1 
miljonit mändi, kuuske ja kaske. Kasvuhoonetesse 
ja katmikaladele tehti külve kokku 6,2 hektarile. 
Kase potitaimede külvid tehti esmakordselt granu-
leeritud seemnetega, mis andis häid tulemusi. 
Põllupeenardele istutati väikesi taimi edasikasva-
tamiseks 13,4 miljonit. Männikärsaka kahjustuste 
ennetamiseks alustati suuremahulist männi 

KVALITEETSED METSATAIMED 

potitaimede kaitsmist kaitsevaha ja -liimiga. 
2018. aasta istutamiseks kaeti 10 miljonist 
männi potitaimest 1,3 miljonit vahaga ja  
2,2 miljonit liimiga. 
RMK kasvatab metsaistutusmaterjali eelkõige  
riigimetsa vajaduste rahuldamiseks. 2017. aastal 
lõppes enamik eratarbijatele taimede kasvatamise 
lepinguid. Müüdi viimased 1,4 miljonit taime  
ekspordiks ja 0,1 miljonit taime Eesti eratarbijate 
lepingute alusel.
Seemnevaru jääk oli aasta lõpu seisuga 7674 
kilogrammi. Kuuse seemnevaru katab vabariigi 
metsanduse 12 aasta, männi seemnevaru 6 aasta 
ja kaseseemnete varu 3 aasta vajaduse.
RMK taimlad asuvad Tartus, Pärnumaal,  
Põlvamaal, Raplamaal, Valgamaal, Lääne- ja  
Ida-Virumaal. Hooajalist tööd sai neis ligi  
170 inimest. 

Arukask
132 kg

Mänd
2932 kg

Kuusk
4610 kg
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METSAPARANDUS
2013 2014 2015 2016 2017

Ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud  
metsateed (km) 346 268 495 361 348

Rekonstrueeritud ja uuendatud  
maaparandussüsteemid (ha) 17 000 7 100 23 800 13 200 22 600

Investeering metsateedesse ja  
maaparandussüsteemidesse (mln eurot) 19,4 23,2 22,9 23,5 23,0

Selleks, et Eesti metsades sirguksid tulevikus veel 
tugevamad, tervemad ja ka rohkem puitu andvad 
puud, rajab RMK koostöös Eesti Maaülikooli tead-
lastega katsekultuure. Spetsiaalsetele aladele on 
pandud kasvama hoolikalt välja valitud taimed, 
mille sirgumist jälgitakse eriti teraselt. Parimatest 
parimate puude seemned omakorda on aastaküm-
nete pärast aluseks meie tulevasele metsapõlvele.
Esimesena hakati 2011. aastal uurima harilikku 
mändi. Eesmärk oli leida 450 hariliku männi 
plusspuu ehk paremate kasvu- ja kvaliteedioma-
dustega puude järglaste seast parimad. 2017. aas-
tal jõuti hariliku männi katsekultuuride rajamisega 
lõpuni. Viimasena lisandusid Nohipalo katsealale 
plusspuude järglased, mis on kasvatatud maailma 
kõrgeima männi, Ootsipalu oru hiiglase ning  
ligi 400-aastase ja 3,4-meetrise ümbermõõduga 
Järvselja Kuningamänni seemnetest. Kokku  
on rajatud neli katseala 467 plusspuu järglase 
võrdlemiseks ning võrdluskatse puistu- ja  
seemla seemnest kasvatatud taimede jaoks.  
Edasi valitakse paremad kloonid seemlatesse.
Järgnevatel aastatel on ülesandeks kuuse ja  
kase katsekultuuride rajamine. Selleks istutati 
2017. aastal esimestele kuuse järglaskatse aladele 
137 kuuse plusspuude järglast, kokku 16 289  
katsetaime. Järgmised 168 plusspuu järglased 
kasvavad taimlas ja istutatakse 2018. aastal.  
Eesmärk on katsealadele istutada 450 kuuse 
plusspuu järglased.
Kase katsealade rajamiseni jõutakse aastatel 
2019–2020. Praegu valitakse selleks metsas  
välja parimaid puid. Need peavad teistest  
puudest eristuma kõrgema kasvu, ühtlasema võra, 
peente okste ja hea tüvevormi poolest.

LIGI	10	000	KM	METSATEID

RMK maadel on 9040 kilomeetrit metsateid  
ja ligi 498 340 hektarit maaparandussüsteeme.  
Ligi pool RMK metsast on kuivendatud. Maa-
parandussüsteeme tänapäeval enam ei rajata, ent 
olemasolevaid hooldatakse ja rekonstrueeritakse. 
Tänu metsakuivendusele kasvab kogu Eestis igal 
aastal puitu ligi miljon kuupmeetrit rohkem. 
Metsateid rajab RMK vajadusel ka juurde.  
See lihtsustab metsa- ja looduskaitsetööde  
tegemist, kergendab tulekahjude kustutamist  
ning tagab paremad liikumisvõimalused marju-
listele ja matkajatele.

ESIMESE ETAPI LÕPP

HEA LIGIPÄÄS TÕSTAB METSA VÄÄRTUST NII METSAMAJANDAJALE KUI KA PUHKAJALE. 

HIIGLASTE KLOONID JÕUAVAD PEAGI SEEMLATESSE. 
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RMK müüs 2017. aastal ligi 3,8 miljonit kuup-
meetrit puitu, mida on ligi 5% vähem kui aasta 
varem. Kaubagruppide võrdluses jagunes müüdud 
puit järgmiselt: palk 48%, paberipuit 32%, kütte-
puit 15% ning hakkpuit ja raidmed 5%. Müügi-
mahtu mõjutasid 2017. aasta augustist kuni aasta 
lõpuni valitsenud erakorralised ilmaolud, ühtpidi 
ei võimaldanud see tavapärasel viisil metsas tööd 
teha, teisalt aga kerkis selle mõjul puidu hind. 
Puiduturg püsis rahulikuna 2017. aasta kesksuveni. 
Esimeseks signaaliks nõudluse ja pakkumise 
vahekorra tasakaalust väljas olemisest oli kohalike 
okaspuupalkide saeveskite aktiviseerumine ja  
julgem hindade pakkumine teise poolaasta esime-
sel enampakkumisel. Kolmanda kvartali lõpuks  
oli selge, et tööstused lähevad sügisele vastu 
plaanitust väiksema laoseisuga, ning käivitus 
üldine hinnaralli. Palkide keskmine hind tõusis 
kolmandas kvartalis 4% ja neljandas 9% esimese 
poolaastaga võrreldes. Aastaga tõusis palkide 
keskmine hind 3,5%. 
Paberipuidu turul algas hindade kasv teisel  
poolaastal esmalt värske kuusepaberipuidu ning 
hiljem männi- ja kasepaberipuidu vallas. Viimases 
kvartalis pärssis paberipuidu müüki sobivate 

lankide raske ligipääsetavus. Keerulised tingimused 
ei võimaldanud juba alates augustist korraldada 
raieid algselt planeeritud raiekohtades ning lanke 
otsiti kuivemates kasvukohtades suuremate ja 
kandvamate teede läheduses. Aastaga tõusis 
paberipuidu keskmine hind 2,5%.
Küttepuidu turul asendus aasta alguse madalseis 
ja vähene nõudlus aasta lõpuks väga suure nõud-
lusega. Kui jaanuaris mõjutas pelletitootjaid glo-
baalse turu nõrkus, siis detsembris oleks piisava 
toorme korral võinud tehased töötada maksimum-
võimsusel. Paraku ei võimaldanud ilmaolud raie-
töid plaanitud lankidel läbi viia ning küttepuitu 
müüdi vähem, kui oli võetud kohustusi, mistõttu 
pikendati lepingute täitmist 2018. aastasse.  
Küttepuidu keskmine hind langes aastaga 0,8%.
Ainus kaubagrupp, mille maht varasema aastaga 
võrreldes kasvas, oli hakkpuit. Seda tänu pikema-
ajalisele planeerimisele ning hakkpuidu müügiks 
sobiva toorme varumisele kuus kuni üheksa kuud 
enne hakkimist. Aastaid väldanud hakkpuidu  
hinnalangus pöördus lõpuks tõusule ning taastuv-
energia tootmiseks vajaliku biomassi nõudlus  
kasvas aasta lõpus tuntavalt. Hakkpuidu kesk-
mine hind langes siiski veel aastaga 0,7%.

KEERULINE TEINE POOLAASTA

Müüdud puidu keskmine hind

PUIDUTURUSTUS
Puidu müük (m³) 2013 2014 2015 2016 2017

Palk 1 356 000 1 492 000 1 596 000 1 819 000 1 798 000
40% 45% 44% 46% 48%

Paberipuit 1 233 000 1 216 000 1 292 000 1 352 000 1 213 000
37% 36% 36% 34% 32%

Küttepuit 571 000 487 000 558 000 602 000 579 000
17% 15% 16% 15% 15%

Hakkpuit ja raidmed 211 000 138 000 148 000 183 000 205 000
6% 4% 4% 5% 5%

KOKKU 3 371 000 3 333 000 3 594 000 3 956 000 3 795 000

Suuremad kliendid ostukoguse järgi (m³) 

Stora Enso Eesti AS 355 000

Estonian Cell AS 228 000

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS 226 000

Toftan AS 210 000

Metsä Forest Eesti AS 160 000

BillerudKorsnäs Estonia OÜ 139 000

Graanul Invest AS 118 000

Laesti AS 115 000

Osula Graanul OÜ 106 000

Aegviidu Puit AS 103 000

KOKKU 1 760 000
PUIT ON KESKKONNASÕBRALIK RESSURSS.
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METSATULEKAHJUD

JAHINDUS

RMK teenis jahindustegevusest 2017. aastal  
250 000 eurot, millest enamiku moodustas  
jahilubade ostueesõiguse müügist saadud tulu. 
Maaomanikule makstav tasu jahipidamisõiguse 
eest oli 3,31–5,33 eurot hektari kohta, kokku 
tasuti eramaaomanikele jahipidamisõiguse eest 
15 000 eurot. Enampakkumise hind kasvas vaa-
tamata sellele, et metssigu sai küttida oluliselt 
vähem. Sigade Aafrika katk on levinud kõikidesse 
RMK hallatavatesse jahipiirkondadesse, mille 
tõttu on metsseapopulatsioon majandamise  
seisukohalt kahanenud olematuks. 
RMK haldab kolme jahipiirkonda: Kilingi-Nõmmet, 
Kuressaaret ja Väätsat. Jahipiirkonnad on jagatud 
13 väiksemaks jahialaks. 12 jahialal müüdi jahi-
hooaja suurulukite küttimisload etteantud soolises 
ja vanuselises vahekorras, ühel jahialal müüdi 
jahiload kolmepäevaste pakettidena. 

Tulekahjud riigimetsas 2013 2014 2015 2016 2017

Arv (tk) 7 24 10 9 1

Pindala (ha) 186,4 37,8 15 96,7 4

Keskmine põlengu pindala (ha) 27 1,6 1,5 10,7 4

Keskmine RMK jahimaa kasutushind 2013 2014 2015 2016 2017

Hind (eurot ha kohta aastas) 1,81 2,16 3,02 2,93 3,76

Nendel riigimetsamaadel, kus RMK ise jahindus-
tegevust ei korralda, ent kus siiski jahti peetakse, 
on RMK sõlminud jahiühendustega riigimaa 
jahindusliku kasutamise lepingu, mille tingimusi 
2017. aastal täpsustati. 
2017. aastal tekitasid ulukid riigimetsale uusi  
olulisi kahjustusi 739 hektaril, mida on varase-
maga võrreldes mõnevõrra rohkem. Enim kahjus-
tati latiealisi haavikuid ja männikultuure, peasüü 
langeb põdrale. 43 hektari oluliste ulukikahjus-
tuste eest, kus ala tuleb uuendada või täiendada, 
esitas RMK kahjunõude 27 jahiühendusele. Kuigi 
eelneva aastaga võrreldes kahjunõuete pindala  
ei vähenenud, vähenes väiksema kahjustusastme 
tõttu kahjunõue üle kahe korra. Jahiühendused 
peavad tasuma 2017. aasta ulukikahjustuste eest 
11 670 eurot ning löövad istutus- ja hooldustöödes 
ka ise kaasa.

OLULISED ULUKIKAHJUSTUSED ON VÄHENENUD

PRÜGIKORISTUS

Riigimetsast koristati aastaga 281 tonni prügi, 
mis läks maksma 92 000 eurot. Võrreldes vara-
sema aastaga tuli metsast ligi 35 tonni rohkem 
prügi koristada. Kõige hullem on olukord Harju-
maal ja Ida-Virumaal, kust pärineb üle poole 
koristatud prahist. Valdava osa (95%) koristatud 
prügist moodustavad olme- ja ehitusjäätmed, 
järgnevad ohtlikud jäätmed, klaas ja metall. 
Metsa viiakse ka üha rohkem kilekotti pakitud 
lehe- ja riisumisprahti ning seda olenemata  
sellest, et jäätmejaamad, kus võetakse haljastus-
jäätmeid tasuta vastu, asuvad lähedal. Metsa  
alla laiali puistatuna muutuks see looduse osaks, 
kuid kilekottidesse pakituna ja üksteise otsa  
kuhjatuna läheb kõdunedes haisema ning häirib 
teisi metsakasutajaid. 
Kõige rohkem prahti leidub jätkuvalt linnade lähi-
ümbruses ja kasvanud on komme prügikott autost 
tee äärde tõsta või metsa alla visata. See viitab, et 
kohalikel omavalitsustel on inimeste teadlikkuse 
suurendamise ja jäätmekäitluse tõhusa korralda-
mise vallas veel tööd teha. 
RMK on prügistajate tabamiseks kõige  
problemaatilisematesse kohtadesse paigaldanud  
kaamerad. Tänu kaameratele saab prügistajatest 
teada anda kohalikule omavalitsusele või 
Keskkonnainspektsioonile. 

Prügikoristus riigimetsas 2013 2014 2015 2016 2017

Kogus (kg) 164 500 270 600 572 000 247 000 281 800

Kulu (eurot) 37 000 52 000 145 000 53 000 92 000

METS EI OLE PRÜGIKAST

METSA ALLA VIIAKSE PRÜGI, MILLE KOHT ON SELGELT JÄÄTMEJAAMAS.

Metsareostajat märgates tasub temast ja ta autost 
pilti teha. Oluline on, et paistaks auto number. 
Info tuleb edastada Keskkonnainspektsioonile 
telefonil 1313 või aadressil 1313@112.ee.  
Märkida tuleks, kus ja millal juhtum aset leidis, 
samuti lisada teataja kontaktandmed. 
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LOODUSKAITSE

Kaitse all  
olevaid liike 
484 

Kaitsealuste  
liikide leiukohti 
31 851

Vääriselupaiku  
7379 

Vääriselupaikade 
kogupindala
15 160 ha

Hooldatavaid  
poollooduslikke 
kooslusi
21 396 ha

Looduskaitsetööde 
maksumus
3,3 mln eurot



RIIGIMETSA JAOTUS
2013 2014 2015 2016 2017

Rangelt kaitstav mets (%) 17,1 18,0 18,8 19,0 25,3

Majanduspiirangutega mets (%) 20,3 20,5 20,6 19,8 11,0

Majandatav mets (%) 62,6 61,5 60,6 61,2 63,7

Majandatav  
mets 

63,7%

Rangelt  
kaitstav mets 

25,3%

Majandus- 
piirangutega mets 

11%

Riigimetsa 
jaotus 

2017.	aastal

LAANE-	JA	SALUMETSADE	 
RANGEM KAITSE

Rangelt kaitstavate metsade pindala kas-
vas 2017. aastal oluliselt nii majanduspii-
rangutega metsade kui ka majandatavate 
metsade arvelt. 
RMK valis 2017. aasta suvel riigi metsas 
range kaitse alla võtmiseks välja ligi  
40 000 hektarit laane, salu ja sooviku 
tüübirühma metsi, et tagada laane- ja 
salumetsade range kaitse riiklik eesmärk. 
Kokku algatas riik 64 uue kaitseala moo-
dustamise menetluse, millega soovitakse 
jõuda lõpuni 2018. aasta lõpuks. Sellega 
tagatakse range kaitse kõikides Eesti  
metsatüüpides sellises ulatuses, mis loob 
eeldused nendele metsatüüpidele omaste 
vanametsa liikide säilimiseks ja üldiseks 
metsade elurikkuse kasvuks.
Majandatavate metsade hulka lisan dusid 
varem majanduspiirangutega metsana 
määratletud kaldakaitse vööndid,  
kuna neis metsades on lubatud kõik 
majan damisvõtted. Kalda kaitsemetsi 
majandatakse ka edaspidi arvestades 
neile kehtivat 2 hektari suurust lageraie 
pindala piirangut. 

KAITSEALAD
Riigimetsas asuvad kaitsealad (ha)

Kaitseala sihtkaitsevöönd 162 437

Kaitseala piiranguvöönd 69 668

Püsielupaiga piiranguvöönd 29 547

Püsielupaiga sihtkaitsevöönd 23 313

Hoiuala 20 146

Kaitse-eeskirjata kaitseala 732

Kaitseala loodusreservaat 3 316

Looduse üksikobjekt 97

LOODUSKAITSETÖÖD
Looduskaitsetööde  
maksumus (eurot) 2013 2014 2015 2016 2017

RMK omarahastus 628 400 1 037 200 1 447 300 665 000 901 000

Muu rahastus  
(riigieelarvest, eurofondid) 883 000 1 722 000 1 403 000 1 417 000 2 351 000

KOKKU 1 511 400 2 759 200 2 850 300 2 082 000 3 252 000
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RMK jätkas poollooduslike koosluste hooldamist 
ja taastamist ka Tallinnas asuva Pirita jõe ürgoru 
maastikukaitseala 39 hektaril. See võimaldab 
poollooduslike koosluste ilu üsna kodukoha lähedal 
nautida umbes kolmandikul Eesti elanikkonnast.
Poollooduslike koosluste hooldamiseks on RMK 
sõlminud maakasutuslepingud kokku 359 füüsi-
lise ja juriidilise isikuga. Lepingutega on kaetud 
23 355 hektari suurune maa, poollooduslikke 
kooslusi on seal 21 396 hektaril. Koosluste rendile 
andmise hõlbustamiseks on koostöös Maa-ametiga 
loodud veebirakendus (www.maaamet.ee/rmk), 
mille kaudu saab iga huviline infot vabade ja  
väljarenditud poollooduslike koosluste kohta RMK 
hallataval maal ning anda oma rendihuvist teada.
Poollooduslike koosluste paremaks hooldamiseks 
valmisid Saaremaal üheksa uut teed koos mitmete 
eraldiseisvate truupide ja koolmekohtadega  
Kuressaare lähistel Mullutu-Loode hoiualal ja 
Loode tammikus. Tänu uutele teedele paranevad 
rohkem kui 2200 hektari poollooduslike  
koosluste hooldamistingimused. 
Poollooduslikud kooslused on Eesti maastikupildile 
iseloomulikud alad, mida on pikalt kasutatud 
karja- ja heinamaadena ning mille liigirikkuse  
säilimiseks on vajalik mõõdukas inimtegevus.

Poollooduslikke kooslusi ehk pärandkooslusi taas-
tas RMK 2017. aastal 551 hektaril, spetsiifilistele 
nõuetele vastavate raie- ja freesimistööde abil 
muudeti taas hooldamiskõlbulikuks 397 hektarit. 
Juba varem taastatud alade seisundi paranda-
miseks hekseldati rohurinnet või tehti niitmistöid 
151 hektaril. 
Võrreldes varasema aastaga on taastatud alade 
pindala vähenenud, põhjuseks juba 2016. aastal 
alanud ebakindlus Lääne-Eesti saartel raiutud 
puidu turustamisel. Taastamistööde käigus  
raiutud puidu mõistlik ärakasutamine saartel oli 
keeruline, mandrile polnud seda aga otstarbekas 
vedada. Taastatud pindala suurusele oli märkimis-
väärne mõju ka 2017. aasta sügisestel vihmadel, 
mille tõttu tuli osa raietöid pinnasekahjustuste 
vältimiseks peatada. Kuna puiduturul on olukord 
paranenud, võib soodsate ilmaolude korral  
järgnevatel aastatel oodata taastatavate  
pindalade suurenemist.
Elupaikadest tehti kõige rohkem töid loopealsetel 
ehk alvaritel, lamminiitudel ning puisniitudel. 
Kõige enam taastati poollooduslikke kooslusi  
Saaremaal ja Lääne-Virumaal. 

ELUPAIKADE KAITSEKS

TAASTAMISEL	ÜLE	5000	HEKTARI	SOOELUPAIKU

PARGID JA MAASTIKUVAATED KORDA

Parkide hooldus- ja taastamistöid tegi RMK mullu 
17 pargis üle Eesti. Mahukaimad tegevused toimu-
sid Jõgevamaal Elistvere mõisa pargis, kus arbo-
ristid raiusid või tegid puude hooldust rohkem kui 
180 puul. Raieid tehti veel Harjumaal Keila-Joa 
pargis ja Pärnumaal Vana-Varbla mõisa pargis. 
Teistel aladel jätkus parkide üldilme säilitamiseks 
rohustu hekseldamine ja vajadusel likvideeriti ka 
külastajatele ohtlikuks muutunud puid. Maastiku 
hooldustööde pindala suurenes 2017. aastal  
50 hektarile. Avati traditsioonilisi vaateid Lõuna-
Eestis Haanjas, Karulas ja Otepääl. Põhja-Eestis 
puhastati Kostivere karstialal nn urkeid ja avati 
vaateid klindilt merele.

RIISA RABA PÕHJASERVA TAASTAMISTÖÖD.

Soode taastamistööd lõpetati 2017. aastal  
291 hektaril. Taastatud soode hulgas annavad 
tooni väikesed madal- ja siirdesood Lääne-Eestis  
ja saartel, näiteks Kukka allikasoo Hiiumaal ja 
Järise siirdesoo Saaremaal. Samuti on valmis  
saanud väiksemad objektid Soomaa rahvuspargis 
Kuresoos ja Riisa rabas. 
Soode taastamistööde ulatus on järjest kasvav, 
töös on üle 5000 hektari taastamist vajavaid 
sooelupaiku. Neist vähemalt paaril tuhandel 
parendatakse seisundit juba 2018. aastal.
Soode loodusliku toimimise taastamiseks tuleb 
kunagi rajatud kuivenduskraavid sulgeda ning 
vajadusel eemaldada sinna kuivenduskraavide 
mõjul kasvanud puistu. 
Sood on olulised elurikkuse tagamiseks,  
samuti asendamatud nii puhta vee säilitamisel 
kui ka kliimamuutuste puhverdajatena süsiniku  
sidumise kaudu. 

Rendile antud maad poollooduslike  
koosluste hooldamiseks (ha) 2013 2014 2015 2016 2017

KOKKU 14 509 18 266 21 000 22 462 23 355 
... neist aasta jooksul rendile antud uued maad 6 815 3 757 2 734 1 462 893

TÖÖD LIIKIDE KAITSEKS 

2017. aastal tehti spetsiifilisi töid 25 loodus-
kaitsealuse liigi elupaiga seisundi parandamiseks. 
Enim töid tehti traditsiooniliselt kaitsealuste  
taimeliikide ja kahepaiksete elupaikade seisundi 
paranda miseks. Suurema objektina kujundati  
ja korrastati ohustatud taimeliikide kasvukohaks 
oleva Anne looduskaitseala niite Tartu linna  
külje all 14 hektaril. Võtmeheina liikide elupaiga 
seisundit parandati 6 kohas üle Eesti. Lõuna- ja 
Ida-Eestis parendati harivesiliku ja mudakonna 
kudemis veekogude seisundit 10 kohas. Lääne-
Eestis ja Saaremaal parendati kõre püsielupaikade 
seisundit 15 hektaril. 
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ELURIKKUS MAJANDUSMETSADES

Elurikkuse hoidmine on vajalik kõigis metsades – nii kaitsealustes, majanduspiirangutega kui ka  
majandatavates metsades. RMK on elurikkuse hoidmiseks Eesti metsades võtnud mitmeid kohustusi, 
millest mõni on rangemgi, kui seadus ette näeb. 

KAITSEALUSED LIIGID
RMK maadel on registreeritud 484 kaitsealust 
liiki. Kõige rangemini kaitstavasse, I kategooriasse 
kuulub neist 53, II kategooriasse 228 ning  
III kategooriasse 203. 

 2017. aastal suurenes kaitsealuste liikide arv 
 kahe II kaitsekategooriasse kuuluva liigi võrra:
 � alpi nurmikas (Poa alpina);
 � sinisammal (Saelania glaucescens).

UUS LENDORAVA ELUPAIK

Ida-Virumaal leiti metsatööde ajal uus lendorava 
elupaik, mille lähipiirkonnas kaitsealuse liigi  
olemasolu varasemalt ei olnud teada. Metsatööd 
peatati kohe ning alale seati kuni kaitse alla  
võtmiseni RMK ajutised piirangud. 

Kaitsealuste liikide arvust olulisem on kaitsealuste 
liikide leiukohtade arv, kus ühe leiukoha all mõel-
dakse ühe liigi ühe isendi või grupiti kasvavatel 
taimedel ka grupi kasvukohta, lindude pesakohta 
jms. RMK maadel on kaitsealuste liikide leiukohti 
31 851, viimase aastaga lisandus 2217 leiukohta. 

ÜLE	1000	UUE	VÄÄRISELUPAIGA

Vääriselupaiku on RMK maadel 7379 kogupind-
alaga 15 160 hektarit. Aastaga lisandus neid 1211, 
ala suurenes 448 hektari võrra. 
2017. aastal uuendati vääriselupaikade määra-
mise ja kaitse põhimõtteid. Enam ei eristata  
vääriselupaiku ja vääriselupaiga tunnusega alasid 
ning kaotatud on 7 hektari suurune ala piirang.  
RMK kaitseb juba varem ühtemoodi nii  
Kesk konnaregistrisse kantud vääriselupaiku  
pindalaga kuni 7 hektarit kui ka suuremaid  
vääriselupaiga tunnustele vastavaid alasid.
Metsa vääriselupaik on haruldaste ja ohustatud 
liikide eluks sobivate kasvukohatingimustega ala 
metsas. Vääriselupaigad liigituvad riigimetsas  
rangelt kaitstava metsa alla, mida on RMK  
hallatavast metsast 25%.
Loodusväärtuste ja pärandkultuuri objektide kaar-
distamises saab kaasa lüüa igaüks, kel vastavat 
infot ja tahtmist. Oodatud on teated pärand-
kultuuri objektide, kaitsealuste liikide ja koosluste 
ja elupaigatüüpide kohta. Juhised leiab RMK  
veebist looduskaitsetööde lehelt.

UUED ELUPAIGAD AITAVAD SAADA PAREMA ÜLEVAATE 
LENDORAVA MAASTIKUL PAIKNEMISEST. RIIGIMETSA	ON	AASTAKÜMNEID	MAJANDATUD	SÄÄSTVALT,	RMK-LE	ON	OMISTATUD	KAKS	TUNNUSTATUD	SÄÄSTVA	METSANDUSE	SERTIFIKAATI.

Kevadsuvisel ajal peetakse  
raierahu, et metsaelustikku 
kõige tundlikumal perioodil  
võimalikult vähe häirida. 

Metsakuivenduse rekonstrueeri-
misel jälgitakse, et loodusliku 
veerežiimiga märjad metsad  
ei saaks kahjustada. 

Veekogude ääres säilitatakse 
puhveralad, et hoida metsa 
läbivate veekogude vee  
kvaliteeti ja elustikku. 

Ei raiuta metsaosi, mis on hin-
natud vääriselupaikade tunnus-
tele vastavaks ja võivad olla  
elupaigaks ohustatud või harul-
dastele liikidele (lisaks kinnitatud 
vääriselupaikade kaitsele).

Lageraie aladele jäetakse alles 
rohkem säilikpuid ja surnud 
puid, kui seadus nõuab. 

Raied peatatakse kohtades,  
kus on kahtlus, et pesitseb  
I või II kategooria kaitsealune liik. 
III kaitsekategooria linnuliikide 
elupaigas rakendub isendi kaitse 
ja pesitsusaegse häirimise keeld.
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PÕLULA KALAKASVANDUS

Kuigi RMK Põlula kalakasvandus tegeleb peami-
selt lõhe asurkondade taastamisega, on viimasel 
kolmel aastal tehtud katsetöid ka siiakasvatuse 
alal. Teadlaste hinnangul vajavad mitmed Eesti 
siiapopulatsioonid turgutamist.
2017. aastal asustati jõgedesse 179 000 lõhe 
noorkala (samasuvised, aastased, kahesuvised  
ja kaheaastased), 7000 samasuvist siiga ja 2000 
kaheaastast meriforelli. Lõhe noorkalad asustati 
Selja, Valge-, Pirita, Jägala, Loobu, Purtse, Pärnu 
ja Pühajõkke. Siiad lasti Pärnu jõkke ning meri-
forellid Pudisoo jõkke.
Siiakasvatus on veel katsetamisjärgus ja neid töid 
on kavas laiendada. 2017. aastal katsetati siia-
vastsete kasvatamist sumbas ning nende märgis-
tamist keemilisel ja rasvauimede äralõikamise 
teel. Sumpkasvatuse katsed osutusid edukaks ja 
nendega jätkatakse 2018. aastal. Meriforelli noor-
kalade kasvatamine Põlulas lõpetati, sest teadlaste 
hinnangul on Soome lahe jõgedes praegu meri-
forelli asurkonnad heas seisundis ning nende 
tugevdamiseks pole enam vaja noorkalu asustada.
Kalakasvanduses peetavatelt sugukaladelt ning 
Kunda ja Pärnu jõest püütud looduslikelt lõhedelt 
saadi suguprodukte kokku 157 emaskalalt ja  
175 isaskalalt. Inkubeerima pandi 434 600 lõhe 
marjatera. Pärnu jõest püütud poolsiirdesiigadest 
andsid suguprodukte 7 emas- ja 27 isaskala. 
Inkubeerima pandi 109 800 siia marjatera. 

Põlulas üles kasvanud ja jõgedesse asustatud 
üheaastastel ja vanematel lõhedel ning meriforel-
lidel, kokku 106 300 isendil, on märgistamiseks 
ära lõigatud rasvauim. 4500 kaheaastast kala on 
lisaks märgistatud individuaalmärgisega. 
Teadustöö huvides on oluline saada kõigilt kalasta-
jatelt infot äralõigatud rasvauime või individuaal-
märgisega kala püüdmise kohta. Seda infot  
saab edastada Põlula kalakasvanduse kodulehel  
(www.rmk.ee/polula), meili teel või makstud  
vastusega ümbrikus. Taaspüügiteate edastanule 
saadetakse vastuskiri, kingitakse lant ja maks-
takse väikest vaevatasu.

LÕHELE SELTSIKS SIIG Põlulast jõgedesse asustatud kalad

Aasta Liik Vastne Ühe-
suvine

Ühe-
aastane

Kahe-
suvine

Kahe-
aastane

KOKKU

2014 Lõhe 97 750 107 154 15 368 9 442 35 394 265 108

2015 Lõhe 98 500 127 541 40 638 3 580 41 885 312 144

2016 Lõhe – 86 157 44 755 5 393 36 796 173 101

2017 Lõhe – 54 682 60 851 21 186 42 795 179 514

2014 Meriforell – 9 569 6 978 – 5 403 21 950

2015 Meriforell – 10 308 3 617 – 5 686 19 611

2016 Meriforell – – – – 3 247 3 247

2017 Meriforell – – – – 2 467 2 467

2016 Siig – 33 810 – – – 33 810

2017 Siig – 6 885 – – – 6 885

SIIA ASUSTAMISE PÄEV PAIKUSEL.
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LOODUSES LIIKUMINE  
JA LOODUSHARIDUS

Külastusi RMK 
puhke- ja 
kaitsealadel 
2,4 mln

Külastajaid 
teabepunktides 
89 000

Külastajaid  
Elistvere 
loomapargis 
56 500 

Külastajaid Sagadi 
metsamuuseumis 
31 500 

Osalejaid 
loodusharidus-
programmides 
52 000

Looduspuhkuse  
ja -hariduse 
maksumus  
5,3 mln eurot



LOODUSES LIIKUMINE

METS MEELITAB

Riigimets on külastamiseks avatud igaühele ja RMK 
pakutavaid puhkevõimalusi saab kasutada tasuta. 
Mets on meie ühine hüve ja lisaks liikumisele võib 
igaüks sealt tasuta korjata seeni, marju, ravimtaimi, 
puuoksi. Järgida tuleb igaüheõiguse põhimõtet:  
looduses võib vabalt liikuda viisil, mis ei too endaga 
kaasa paha või segadust. 
RMK taristu on ka pinnas, millele saavad oma tee-
nused üles ehitada Eesti loodusturismi ette võtted. 
Kohalike ettevõtetega arvestamine on üks põhimõte, 
millest RMK on lähtunud ka näiteks pikka matka-
teed rajades – et seal rändajad tooksid tulu tee-
äärsetele kauplustele, söögi- ja ööbimiskohtadele.
RMK pakub looduses liikumise võimalusi 13 puhke-
alal, viies rahvuspargis ja kaitsealadel üle Eesti. 

Aasta-aastalt ja ilmast olenemata on RMK puhke- 
ja kaitsealade külastuskordade arv suurenenud. 
Nii ka 2017. aastal, mil külastuste arv ulatus  
2,4 miljonini. 
RMK kõige populaarsemad puhkealad asuvad  
Tallinna ja Nõva ümbruses, kuid 2017. aastal kas-
vas oluliselt ka Saaremaa puhkeala populaarsus. 
Rahvusparkidest on endiselt kõige külastatavamad 
Lahemaa ja Soomaa, mida külastati küll eelnenud 
aastaga võrreldes mõnevõrra vähem, oluliselt  
suurenes ka Vilsandi rahvuspargi külastatavus. 

Rajatud on

309 kattega lõkkekohta

223 looduses liikumise rada,  
kokku 2562 kilomeetrit

214 matkarada

59 telkimisala,  
kokku 425 telkimisvõimalusega objekti

27 metsaonni

20 metsamaja

3 maastikusõiduala

2017. aastal leidsid eestimaalased saartele  
varasemaga võrreldes sagedamini tee. Lisaks  
Vilsandi rahvuspargile on kasvanud Saaremaa ja 
Hiiumaa puhkealade ning Naissaare külastatavus. 
Varasemast rohkem käidi ka Vilsandi ja Ristna 
külastuskeskuses ning Osmussaare loodusmajas 
loodusteavet saamas. 
RMK loodusrajad on külastajate seas endiselt väga 
hinnas. Looduses liikumise radu on RMK rajanud 
223, enim külastatakse Taevaskodade matkaradu, 
Viru raba õpperada ja Rannametsa–Tolkuse loo-
duse õpperada. Kuid 2017. aastal hakkasid külas-
tajad avastama ka varem väiksema külastusega 
radu, nagu hiljuti rekonstrueeritud Meenikunno 
matka- ja Mukri loodusrada, samuti tegi hüppe-
lise külastatavuse tõusu Hüpassaare õpperada. 
Koostöös Eesti Kunstiakadeemia tudengitega  
kerkis Emajõe-Suursohu mitmeotstarbeline puhke-
objekt „Vari”, kust avaneb hea vaade Emajõele ja 
ümbritsevale luhaniidule ning mis pakub rändajale 
kaitset tuule ja vihma eest. Tuhu sohu ehitasid 
tudengid unikaalse vaatetorni „Trepp”. Samuti  
valmisid 2017. aastal Ingatsi õpperada ja Mukri 
vaatetorn. Külastajaid 15 aastat teeninud Iisaku 
vaatetorni lükkasid aga tormituuled ümber,  
uus vaatetorn kerkis vähem kui aastaga. 

RMK	RAJATUD	LIIKUMIS-	JA	PUHKEVÕIMALUSED	

Külastusi RMK puhke- ja kaitsealadel

TUHU SOO ILU SAAB TAAS VAATETORNIST NAUTIDA.

42 43RMK AASTARAAMAT 2017  |  LOODUSES LIIKUMINE JA LOODUSHARIDUS RMK AASTARAAMAT 2017  |  LOODUSES LIIKUMINE JA LOODUSHARIDUS



ETTEVALMISTUSED VABARIIGI JUUBELIKS MIS ON PUUDE TAGA?

2017. aasta möödus suuresti Eesti Vabariigi 100. 
aastapäeva ettevalmistuste tähe all. RMK kingitus 
Eestile on kogu riiki hõlmav matkatee võrgustik 
koos kõigi vahvate lisadega. Kahele Eestit läbivale 
matkatee harule Oandult Iklasse ja Perakülast 
Ähijärvele kogupikkusega ligi 1200 kilomeetrit 
lisaks pandi paika kolmanda, üle 600 kilomeetri 
pikkuse Penijõelt Kauksi viiva matkatee trass.  
 
Penijõe–Kauksi matkatee algab Matsalu rahvus-
pargi külastuskeskusest, teel püüavad pilku Kasari 
jõe luhad, Rapla–Virtsu kitsarööpmelise raudtee 
tamm, Varbola linnamägi. Raplamaal viib rada 
Kõnnu järveni ning edasi läbi Kohila valla Paunküla 
mägedeni. Kõik kolm matkatee haru kohtuvad 
Aegviidus, mis on kujunemas eriliseks matkajate 
kohtumispaigaks ja ristteeks. Aegviidust kulgeb 
tee edasi Tapa külje alla, jõuab Neerutini, läbib 
Porkuni ja Tudu metsad ning põikab Sirtsi soost 
mööda Kiviõlisse ja Püssi. Edasi läheb tee Aidu 
karjääri ja Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi 

kaudu mere äärde, piki põhjarannikut Toila pargini 
ning sealt Voka kaudu Sillamäele ja Sinimägede 
lahingupaikadeni. Teekond jätkub läbi Sirgala ja 
Viivikonna Kurtna järvedeni ning Kuremäe kloost-
rini ning lõppeb Peipsi põhjarannikul Kauksis 
RMK külastuskeskuse õuel. Kolmas haru valmib 
2018. aasta augustiks. 
Et matkaelamus saaks mitmekesisem ja põnevam, 
kaardistati matkatee trassil ära 100 lugu, et tut-
vustada nende kaudu Eesti ajaloo põnevaid isikuid 
ja sündmusi. Kogu matkatee ja matkamise info 
koondatakse „RMK 100” äppi. Mõnes paigas 
matkateel saab juubeliaastal mängida ka samal 
äpil põhinevaid mänge. 
2017. aasta septembrikuus avati RMK Tallinna 
kontori aatriumis matkateede võrgustikku tutvus-
tav ja matkama kutsuv rändnäitus „Eesti mets 
räägib Eesti lugu”. Osa näitusest moodustab 
humoorikas ja mänguline matkatarkuste test. 
Rändnäitus jõuab juubeliaastal ka Eestist välja.

Mets on superorganism – elupaik, kooslus, puhke-
keskkond, taastuv loodusvara ja paljut veelgi. 
Soovist tutvustada riigimetsas toimuvat ja RMK 
tegevust n-ö puujuure tasandilt käivitati üle-eesti-
line osaluspäevade sari „Mis on puude taga?”.  
 
Aprillist hilissügiseni kestnud üritustesari sai 
alguse talgupäevaga Valgamaal, kus uuendati 
2016. aasta suvel tormis laastatud 15 hektari 
suurune ala. Rajal püsimise päeval sai teadmisi 
RMK hoole all olevate eri tüüpi loodusradade raja-
mise põhjuste ja iseärasuste kohta. Kohaletulnud 
võisid ka ise käed külge panna ja matkaradu  
korrastada. Soode taastamise päeval tutvustati 

RIIGIMETSAS TEHTAVAD TÖÖD ON NAGU METSA PAKUTAVAD HÜVED VÄGA MITMEKESISED.

märgalade toimimise põhimõtteid, nende taasta-
mistöid ja otsiti märke sooelustiku taastumisest. 
Pärandkultuuri päeval uuriti, miks ja kuidas 
pärandkultuuri kaardistatakse, ning anti uus hin-
gamine Koiva pärandkultuurirajale. Osaluspäeval 
sai ise metsa mõõta ehk tutvuda metsakorraldaja 
tööga, planeerimise päevadel sai teada riigimetsa 
planeerimise ja majandamise põhimõtted. Noore 
metsa päeval võis lisaks sügisistutusele proovida 
kätt noore metsa hooldamise töödes. Sündmuste-
sarja kestel tutvustati ka RMK tegevusi seoses 
parkide hooldamisega ja loomapargi pidamisega 
Elistveres ning RMK Põlula kalakasvanduse tööd. 
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Loodusharidusprogrammid ja nendes osalejad 2013 2014 2015 2016 2017

Läbi viidud loodusprogrammid 2 953 2 455 2 695 2 766 2 667

Loodusprogrammides osalejad 48 400 47 500 48 500 52 800 52 001

2017. aastal osales RMK loodusharidusprogram-
mides 52 000 inimest. RMK korraldatud konkurs-
sidest, teemapäevadest ja teistest üritustest sai 
osa ligi 207 000 inimest. RMK teabepunktides 
üle Eesti jagati teavet pakutavate metsapuhkuse 
ja looduses liikumise võimaluste ning temaatiliste 
ürituste kohta 89 000 korral.

LOODUSHARIDUS

RMK pakub haridusprogramme nii lastele kui ka 
täiskasvanutele oma looduskeskustes, loodusmaja-
des ja Sagadi looduskoolis. Kolm korda aastas – 
kevadel, sügisel ja talvel – korraldatakse kampaania-
programme, mis tähendab, et lasteaiarühmad  
ja kooliklassid saavad elamuslikust loodusõppest 
osa vaid sümboolse, 1-eurose osalustasu eest.

ELISTVERE LOOMAPARK

Elistvere loomapark pakkus 2017. aastal turva-
kodu neljale loomale, kellest said loomapargi 
pereliikmed. Aprillis paluti aidata tillukest kivi-
nugist, kes osutus hoopis rebasepoisiks. Mõne aja 
pärast aga oli uut kodu vaja ka päris kivinugise 
pojale, kes oli Tartus ühe kütusetankla territooriu-
mile eksinud. Sellega täienes Elistvere loomapere 
ühe uue liigiga ning pargis on nüüd esindatud 
meie mõlemad nugised. Juunis vajas abikätt 
Lääne-Virumaalt maanteeservast leitud kährik-
koera kutsikas, kes oli autoga kokkupõrke üle  
elanud. Novembris saabus Ida-Virumaalt nooruke 
ilvesepreili, kelle tervis oli liiga nõrk, et looduses 
ise hakkama saada. 
Pargist sai abi ka kaks valge-toonekure poega. 
Täiskasvanud linnud olid ilmselt hukkunud ja 
pojad ootasid pesas asjatult oma toidukorda. 
Elistveres kasvasid linnupojad jõudsalt, said tuule 
tiibadesse ja loodetavasti võtsid ette ka lõunareisi. 
Kärplased said endale uhke ridaelamu ning  
ilveste aedikusse paigaldati koostöös aasta  
looma meeskonnaga veebikaamera.
2017. aasta oli loomapargis ka ürituste poolest 
tihe. Sarja „Mis on puude taga?” raames toimus 
Elistvere loomapargi päev, mis tõi kokku poolsada 
inimest, kes said tutvuda loomapargi köögipoolega 
ja ka ise lehtpuuvihtade varumisele kaasa aidata. 
27. augustil täitus loomapargil 20 tööaastat. 
Elistvere loomaparki külastas möödunud aastal 
56 535 inimest, mida on varasema aastaga  
võrreldes 4500 võrra rohkem.

20	AASTAT	LOOMAPARKI

RMK PAKUB PROGRAMME JA PRAKTILIST TEGEVUST NII LASTELE, NOORTELE KUI KA TÄISKASVANUTELE.

TÄNAVUST AASTA LOOMA ILVEST ON VÕIMALIK KÕIGIL VEEBIKAAMERA 
KAUDU PAREMINI TUNDMA ÕPPIDA. 
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Sagadi metsakeskuse külastatavus 2013 2014 2015 2016 2017

Metsamuuseumi külastajad 25 000 34 000 28 500 32 800 31 454

Majutuskliendid 8 500 9 800 9 500 9 100 7 079

SAGADI METSAKESKUS

2017. aasta oli Sagadi metsakeskuses juubeli-
aasta. Möödus 30 aastat päevast, mil Sagadi 
mõis külastajatele uksed avas. Sama kaua on 
500-aastase ajalooga mõisas tegutsenud ka  
Eesti ainus metsamuuseum, mille näitustel  
tutvustatakse eri nurkade alt metsa kui Eesti  
üht suurimat väärtust. 
Aasta alguses lõppes härrastemaja pööningu 
renoveerimine ning aprilli lõpus avati seal juubeli-
näitus „Sagadi 30”, kus anti ülevaade metsa-
muuseumi ja kogu Sagadi arengust viimaste  
kümnendite jooksul. Üle aastate võõrustas  
Sagadi taas jahitrofeede näitust. Meeldivalt osa-
võturohkeks kujunesid ka looduskooli perepäevad, 
traditsioonilises headuses võlusid külastajaid 
öömuuseumid, seene- ja puupäevad. Sagadi  
restoran lõi uue ja senisest rohkem kohalikele 
metsaandidele pühendatud menüüga edukalt 
kaasa Lahemaa maitsete nädalal ning Kolme 
Mõisa galaõhtusöögil. Seoses Eesti Euroopa  
Liidu eesistumisega suurenes märkimisväärselt 
seminaride hulk Sagadis.

LOODUSKAAMERA

2017. aasta algas traditsiooniliselt Saaremaa  
hirvekaamera avamisega ja kindla teadmisega,  
et kevadel saab veebikaamerast jälgida ka mõne 
veel kajastamata loomaliigi elu ja kombeid.  
Liisk langes kobrastele – loomadele, kes asusta-
vad seni veel väheseid paiku Saaremaal. 
Kobraste kodukandist võis näha ja kuulda üllata-
valt liigirikast seltskonda kaladest-konnadest ja 
nahkhiirtest kuni põtradeni. Hiirt sööv kodukakk 
lähedasel oksal oli tõeline „präänik”. Noored  
koprahakatised sattusid samuti kaadrisse ja neli 
kobrast korraga kaamerapildis oli rekord. Kalda 
serva löödud pajutüvest sai katse, kui kaua võtab 
kopral aega 10-sentimeetrise läbimõõduga tüve 
langetamine – selgus, et 10 minutit. Kopra tammil 
oli näha kirevat linnustikku, sealhulgas must- 
toonekurge, jäälindu, rääksparti ja hall haigrut. 
Metsnugisepaarile ja rebastele oli tamm kuiva 
jalaga kraavi ületamiseks hea koht. 
Kuhilpesa juurest liigutati kaamera hilissügisel 
hirveplatsile, teine aga juba juuli lõpus Lääne-
Eestisse Haversi randa Noarootsis, kus asub 
mandril parim paik kurvitsaliste rände jälgimiseks. 
Augustikuu jooksul oli kena vaadata kahlajate 
liike nii kaugemalt kui ka päris lähedalt sõltuvalt 
sellest, milline juhtus parasjagu olema merevee 
tase. Tähelepanelik vaataja märkas läbi jalutamas 
ka üksikut šaakalit. 

Pärast kahlajate rände tippaega sai kaamera 
uueks kohaks Läänemaal Sassi poolsaar, kus võis 
viies paigas jälgida sookurgede ja hiljem haneliste 
rännet. Muidugi oli võimalik kuulata ja vaadata ka 
teisi rändajaid, peaasjalikult kiivitajaid ja lõokesi. 
Päikeseloojangu ajal oli taevalaotuses tuhandeid 
ööbimispaika suunduvaid sookurgi ja sügise  
edenedes samaväärseid valgepõsk-laglede parvi. 
Väiksemates salkades-parvedes rändasid hall- ja 
rabahaned ning laukhaned. Rannakarjamaa uudis-
himulikud veised aga pistsid nahka videopildi ehk 
närisid andmesidekaabli mitmest kohast katki. 
Sassi poolsaarelt jõudis kaamera novembris  
Matsalu lahe lõunakaldale Metskülla uue kiskja-
liigi – šaakali eluolu vahendama. Esimene küla-
line juba kolmandal varahommikul oli hoopis 
üksik hunt. Šaakaleid polnud mõistagi igal ööl 
näha, kuid nende hääli võis kuulda pea igal õhtul, 
eriti siis, kui Kuressaare lennuk Tallinna lendas. 
Korraga oli kaamera ees kolm šaakalit. Rannal 
lonkis mitu korda saarmas, tihti oli ka päeval 
kohal rebane või paar. Noor kanakull jäi päris 
paikseks ja leidis alati sobivaid palakesi. Huvitava 
ja pisut erakordsena võis veel aastavahetusel 
kuulda kiivitajate hõikeid ning näha kuldnokaparvi.

OTSEPILT LOODUSESTJUUBELIAASTA VALGUSES

Aasta jooksul külastas Sagadi muuseume, osales 
looduskooli programmides ning kasutas pakutavat 
majutus- ja seminariteenust ligi 50 000 inimest, 
kuid esmakordselt Sagadis läbi viidud külastaja-
uuringu tulemused näitasid, et aasta jooksul  
väisab Sagadit pea kolmandiku võrra rohkemgi 
inimesi, kes naudivad pargi ja kauni mõisa-
ansambli välist ilu.

METSAMUUSEUMI	ARENGUST	SAI	ÜLEVAATE	NÄITUSEL	„SAGADI	30”.
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JÕULUKUUSED PÄRANDKULTUUR

Eesti inimestele on saanud ilusaks traditsiooniks 
minna jõulude ajal meie kõigi ühisesse, riigimetsa 
koos perega jõulukuuske otsima. Jõulupuid  
toodi 2017. aastal riigimetsast vaatamata  
lumise jõuluilma puudumisele 10 100. Õige koha 
leidmiseks kasutati mobiilirakendust, tasumisel 
eelistati mobiilimakset. 
Jõulukuuski tohib raiuda vaid sealt, kus neil ei  
ole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide 
servadest, liinide ja vana metsa alt. Kuuse too-
mine on üles ehitatud usaldusele, ent metsas  
käijaid kontrollivad pisteliselt Keskkonna-
inspektsiooni ja RMK töötajad. 
Traditsiooniliselt kinkis RMK asenduskodudele  
ligi 100 kuuske.

2017. aastal täienes pärandkultuuri andmebaas 
rekordiliselt üle 1000 uue objektiga. Neist pool  
on RMK metsaülemate panus, kes riigimetsamaal 
olevaid hooneid kaardistades leidsid ka üksjagu 
pärandkultuuri väärset. Ülejäänud objektide osas 
olid suure kaaluga looduslikud pühapaigad, mis 
jõudsid andmebaasi vabatahtlike panustamise 
tulemusena. Pärandkultuuri objektidega arvesta-
mine on praeguseks osa metsamajandamise prot-
sessist nii riigi- kui ka erametsas ning aktuaalsed 
andmed kaardil on infoajastul vältimatu abivahend. 
 
Maa-amet käivitas kohapärimuse rakenduse uue 
kaardikeskkonna, mis töötab ka nutiseadmetes ja 

näitab kasutaja asukohta. Lisaks pärandkultuurile 
on samal kaardikihil teiste loodus- ja kultuuri-
väärtuste ruumiandmed ning ajaloolised kaardid.
Samuti käivitus 2017. aastal Metsaregistri uus  
versioon, kus on kuvatud ka pärandkultuuri kiht, 
peale selle teavitab automaatselt registreeritav  
metsateatis metsaomanikku tööalaga kattuvast 
pärandkultuuriobjektist.
Mais toimus RMK osaluspäevade „Mis on puude 
taga?” raames pärandkultuuri päev Taheval. Ühes-
koos uuriti ümbruse pärandkultuuri ja uuendati 
Eesti-Läti ühisprojekti raames valminud laudrada 
kultusekivi juurde.

REKORDILISELT UUSI OBJEKTE

Riigimetsast toodud jõulukuused

HOONETE INVENTUURIL LEIDSID METSAÜLEMAD KA PALJU PÄRANDKULTUURI VÄÄRSET, FOTOL LEMETI TALUASE JÄRVA VALLAS JALAMETSA KÜLAS.

JÕULUKUUSEL JÄREL KÄIMINE VÕIB KA LUMETA MEELEOLUKAS OLLA.

ILUS TRADITSIOON
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TEADUSTEGEVUS Toetatud  
rakendusuuringuid 
2008–2016  
15
sh töös olevaid  
4

Rakendusuuringute 
eelarve 
2008–2016  
2 mln eurot 

Metsandus-
stipendiume  
5

Kulutused 
stipendiumitele   
33 000 eurot



RAKENDUSUURINGUD

Teadusprojektis „Nutikas elurikkuse kaitse Eesti 
loodus- ja majandusmetsades: ökoinformaatika 
lahendused Eesti lõunaosa näitel” (2015–2018) 
töötatakse välja elurikkuse mõõdikute süsteem, 
mille abil on võimalik hinnata kaitse- ja majandus-
metsade võrgustikku ning pakkuda tuge metsa 
majandamisel ja elurikkuse kaitsel targemate 
otsuste tegemisel. Projektis uuritakse tumedat 
elurikkust, mis aitab ennustada, milliseks kujuneb 
metsade elurikkus tulevikus, ja seeläbi metsade 
kaitset paremini korraldada. Elurikkuse kaitse 
tagab metsa säilimise elujõulisena ka suurte 
kliima- ja maastikumuutuste tingimustes.

 � Tartu Ülikooli loodusressursside 
õppetooli juhataja, loodus-
kaitsebioloogia juhtivteadur 
Asko Lõhmus
 � Eesti Maaülikooli metsa-
kasvatuse ja metsaökoloogia 
õppetooli juht professor  
Hardi Tullus 
 
 

 � Eesti Maaülikooli metsakasva-
tuse ja metsaökoloogia õppe-
tooli professor Kalev Jõgiste
 � Eesti Maaülikooli keskkonna-
kaitse ja maastikukorralduse 
õppetooli juht professor  
Kalev Sepp
 � Tartu Ülikooli ökofüsioloogia 
õppetooli rakendusökoloogia 
vanemteadur, emeriitprofessor 
Krista Lõhmus

 � Tartu Ülikooli loodusgeograafia 
ja maastikuökoloogia õppetooli 
juhataja, loodusgeograafia ja 
maastikuökoloogia professor 
Ülo Mander
 � RMK esindajatena juhatuse  
esimees Aigar Kallas ja juha-
tuse liige Kristjan Tõnisson

 RMK teadusnõukogusse kuuluvad:

Teadusprojektis „Kuusikute raieaja ja raieviiside 
mõju patogeenide levikule ja arvukusele ning 
puistu elurikkusele viljakates kasvukohatüüpides” 
(2016–2019) uuritakse, millised majandamis-
võtted aitavad tagada kuusikute hea tervisliku  
seisundi. Uuritakse ka erinevate võtete ja aja 
mõju mulla elustikule ja epifüütidele (taimed,  
mis kasvavad teisel taimel seda kahjustamata) 
ning selgitatakse välja juuremädanike võimalikud 
looduslikud vaenlased Eesti mulla- ja kliima-
tingimustes. Analüüsitakse ka puidu sortimendi 
väljatulekut sõltuvalt raieajast ja haiguste  
põhjustatavat majandusliku kahju suurust.

10	AASTAT,	15	RAKENDUSUURINGUT

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega kümme aastat tagasi, aastal 2008. Praeguseks on 
tehtud 15 rakendusuuringu rahastusotsus kogusummas 2 miljonit eurot. Enamik projekte on nüüdseks 
lõppenud ja RMK rakendab saadud teadmisi igapäevatöös. Teadusprojektiga saab lähemalt tutvuda 
RMK kodulehel rmk.ee/teadus.

Käimasolevad projektid

Teadusprojekt „Lehtpuidu konverteerimine  
kõrge väärtusega kemikaalideks” (2015–2018) 
otsib alternatiivi praegusele naftal põhinevale 
materjalitööstusele. Projektis uuritakse võimalusi 
toota puidu biomassist kõrge väärtusega ühendeid, 
näiteks uudsete kõrge temperatuuritaluvusega 
plastide või veekindlate biolagunevate  
pakendite tootmisel. 

Teadusprojekt „Raiete mõju metsade süsiniku-
ringele” (2015–2018) uurib harvendus- ja lage-
raie mõju kaasikute ja männikute süsinikuringele. 
Metsad on olulised süsinikusidujad ja tark metsa-
majandamine võimaldab metsade rolli süsiniku-
ringes veelgi suurendada. Uuringu tulemusena 
antakse soovitusi metsade majandamiseks,  
mis tagaks puistute suurema süsiniku sidumise.
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STIPENDIUMID

 Endel Laasi nimeline  
 stipendium 
 � Eesti Maaülikooli doktorantidele
 � 4800 eurot aastas
 � 2017. aasta stipendiaadid:  
Vivika Kängsepp ja  
Marili Laas

 Heino Tederi nimeline  
 stipendium
 � Eesti Maaülikooli 
magistrantidele
 � 3200 eurot
 � 2017. aasta stipendiaadid:  
Marek Uri ja  
Sandra Sarapuu

 Toomas Ehrpaisi nimeline  
 stipendium
 � Luua Metsanduskooli õpilastele
 � 1917 eurot
 � 2017. aasta stipendiaat:  
Aleksander Palu

TEADUSEST RÄÄGITAKSE

HAIGUSKINDLAMAD MÄNNID

TARTUMAA METSKONNAS ASUV MÕÕTEJAAMA MAST KOOS ANALÜSAATORI  
JA	ANEMOMEETRIGA,	MIS	TEEB	SEKUNDIS	10	MÕÕTMIST.

Uus liik
Lõuna-Eesti hübriidhaava istandikest leiti Eestis 
uus sädesambliku liik (Candelariella lutella). 
Uus sädesambliku liik leiti RMK toetatud uurimis-
projekti „Nutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus- ja 
majandusmetsades” käigus. Projekti ühe osana 
uuriti 15 hübriidhaavikut vanuses 14–15 aastat, 
uut samblikuliiki leiti 13 alalt. Selle põhjal  
võib arvata, et uus liik ei ole Eestis haruldane; 
tõenäoliselt oli see seni leidmata seetõttu, et on 
tõepoolest väga väike. Noortes ja ühetaolistes 
istandikes ilmnes üllatav samblike liigirikkus – 
15-st uuritud hübriidhaavikust leiti kokku 44 
samblikuliiki. Maailmas (ja ka Eestis) on päris 
palju andmeid haabade samblikest, kuid hübriid-
haavikute samblike kohta ei olnud seni veel  
kuskil uuringuid läbi viidud. 
 

RMK premeeris 700 euroga Eesti Maaülikooli 
metsatööstuse eriala magistranti Hendrik Seid, 
kes uuris mändi ohustavaid okka- ja võrsehaigusi.
Magistritöö kandis pealkirja „Kõrguskasv ning 
okka- ja võrsehaiguste hinnang hariliku männi 
järglaskatsealadel” ning käsitles nelja Eesti piir-
konda istutatud puude kõrguskasve, okastiku 
püsivust ja haiguskindlust. Põlvamaal, Pärnumaal, 
Saaremaal ja Ida-Virumaal asuvatel katsealadel 
on eesmärgiks leida hariliku männi paremate 
kasvu- ja kvaliteediomadustega puude järglaste 
seast parimad.
Hendrik Sei uurimisteema tõusis esile praktilise 
suunitluse poolest. Magistritöö on tehtud RMK 
männi järglaskatsekultuuride mõõtmis- ja hindamis-
tulemuste alusel ning annab infot erinevate  
kloonide haiguskindluse kohta, mis on tulevikus 
tehtavate valikute jaoks väga oluline teadmine.

Kuidas uurida süsinikku?
Kuidas hinnata süsiniku voogude liikumist männi-
noorendiku ja atmosfääri vahel ning teada saada, 
kas uuritav noor metsakooslus on juba süsinikku 
siduv ökosüsteem või veel jätkuvalt süsiniku alli-
kas? Männiga uuenenud lageraie alal kasutatakse 
CO2 voogude mõõtmiseks turbulentse kovariat-
siooni meetodit (ingl Eddy Covariance). Mõõtmi-
sed viiakse läbi RMK toetatud uurimisprojekti 
„Raiete mõju metsade süsinikuringele” käigus.

Sei peab teadmist okka- ja võrsehaiguste mõjust 
järglastaimedele oluliseks eelkõige kliima muutu-
mise tingimustes. On tõenäoline, et haigustekitajate 
epideemiad sagenevad ja teadustöö võimaldab 
eristada kiiremini kasvavaid ja võimalik, et ka  
haigustele resistentsemaid järglastaimi juba  
noores eas.
Magistritööd juhendasid Eesti Maaülikooli dotsent 
Rein Drenkhan ja teadur Tiit Maaten. Hendrik Sei 
kaitses selle hindele A ja lõpetas nii maaülikoolis 
metsakasvatuse osakonnas metsatööstuse õppe-
kava. Parimat magistritööd on RMK maaülikoolis 
premeerinud juba 17 aastat.

RMK toetab metsandusõpet, andes välja järgmisi stipendiume:2017. aastal tutvustati RMK rakendusuuringuid ja metsateadust igal kuul Vikerraadio teadussaates 
„Labor”. Põnevamaid leide ja töölõike käimasolevatest projektidest tutvustati sotsiaalmeedias.  
Teadusele keskendus ka RMK aastakalender.

UUS SÄDESAMBLIKU LIIK CANDELARIELLA LUTELLA ON PILDIL KOLLASTE TÄPPIDENA. 
SUURUSE VÕRDLUSEKS ON PILDIL TIKUOTS (ÜLAL PAREMAL NURGAS).
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MAJANDUSKOKKUVÕTE

Varade väärtus
3,8 
miljardit eurot

Ärikasum
48,9
miljonit eurot



BILANSS
(tuhandetes eurodes)

VARAD 31.12.2017 31.12.2016

Käibevarad

Raha 51 047 38 411

Nõuded ja ettemaksed 12 260  13 577

Varud 18 416 16 926

Bioloogilised varad 47 898 47 226

Kokku käibevarad 129 621 116 140

Põhivarad

Kinnisvarainvesteeringud 1 739 4 762

Materiaalsed põhivarad 524 312 486 840

Immateriaalsed põhivarad 1 520 1 529

Bioloogilised varad 3 191 401 2 932 471

Kokku põhivarad 3 718 972 3 425 602

KOKKU VARAD 3 848 593 3 541 742

KOHUSTISED JA NETOVARA 31.12.2017 31.12.2016

Kohustised

Lühiajalised kohustised

Võlad ja ettemaksed 19 054 15 956

Lühiajalised eraldised 2 706 130

Kokku lühiajalised kohustised 21 760 16 086

Pikaajalised kohustised

Pikaajalised eraldised 766 725

Kokku pikaajalised kohustised 766 725

KOKKU KOHUSTISED 22 526 16 811

Netovara

Riigikapital 1 171 891 1 301 783

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2 200 648 2 455 652

Aruandeaasta kasum/kahjum 
koos kasumiga/kahjumiga 
bioloogiliste varade ümberhindlusest  

453 528 -232 504

KOKKU NETOVARA  3 826 067 3 524 931

KOKKU KOHUSTISED JA NETOVARA 3 848 593 3 541 742
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VANDEAUDIITORI ARUANNEKASUMIARUANNE
(tuhandetes eurodes)

2017 2016

Müügitulu 174 847 176 008

Muud äritulud 3 567 2 447

Kasum bioloogilistelt varadelt 1 093 2 111

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude  
jääkide muutus 1 666 1 977

Kapitaliseeritud väljaminekud  
oma tarbeks põhivarade valmistamisel 221 187

Kaubad, toore, materjal ja teenused -86 584 -90 100

Mitmesugused tegevuskulud -10 327 -9 876

Tööjõukulud -26 664 -23 336

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -8 903 -8 800

Muud ärikulud -35 -42

Ärikasum 48 881 50 576

Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt 0 -322

Muud finantstulud ja -kulud -29 32

Kasum enne tulumaksustamist 48 852 50 286

Tulumaks -5 625 -4 902

Aruandeaasta kasum 43 227 45 384

Bioloogiliste varade ümberhindlus 410 301 -277 888

ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)  
KOOS KASUMIGA (KAHJUMIGA)  
BIOLOOGILISTE VARADE 
ÜMBERHINDLUSEST

453 528 -232 504
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FOTODE REGISTER
Esikaas Harvester riigimetsas Edela regioonis. © Arno Mikkor.

4 Aigar Kallase portree. © Arno Mikkor. 

6–7 Lumine kuusik. © Karl Ander Adami.

14–15 Puidu laadimine rekale. © Kaupo Kikkas.

18 Lageraie. © Kaupo Kikkas.

19 Metsatee. © Kaupo Kikkas.

20 Metsaistutuspäev Taheval. © Are Tralla.

23 Skeemides kasutatud fotod: RMK fotopank.

24 Ootsipalu oru männid. © Are Tralla.

25 Mõisametsa tee ehitus Viljandimaal. © Rando Kall.

26 Puidu järeltöötlemine. © EMPL.

28 Prügistatud ala. RMK fotopank.

30–31 Öösorr. © Karl Ander Adami.

32 Skeemides kasutatud fotod: RMK fotopank.

35 Riisa raba. © Priit Voolaid.

36 Lendorav. © Rainar Kurbel.

37 Säilikpuud lageraielangil Läänemaa metskonnas.  
 © Kaupo Kikkas.

38 Siia asustamine. © Liivika Näks.

40–41 Matkajad. © Külli Tedre-Gavrilov

42 Vaatetorn „Trepp” Tuhu rabas. © Päär Keedus.

43 Fotokollaaž: RMK fotopank.

45 Fotokollaaž: RMK fotopank.

46 Fotokollaaž: RMK fotopank.

47 Ilves Elistvere loomapargis. © Kaupo Kikkas.

48 Juubelinäitus „Sagadi 30”. © Anne Merivald.

50 Jõulukuused. © Marina Poltavtseva.

51 Taluase Jalametsa külas. © Peeter Puhke.

52–53 Sädesambliku liik Candelariella lutella. © Andres Saag.

54 Teadusprojekt „Kuusikute raieaja ja raieviiside mõju  
 patogeenide levikule ja arvukusele ning puistu elurikkusele  
 viljakates kasvukohatüüpides”. © Hardo Becker.

54 Teadusprojekt „Nutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus- ja  
 majandusmetsades: ökoinformaatika lahendused  
 Eesti lõunaosa näitel”. © Meelis Pärtel.

55 Teadusprojekt „Lehtpuidu konverteerimine  
 kõrge väärtusega kemikaalideks”. © Lauri Vares.

55 Teadusprojekt „Raiete mõju metsade süsiniku ringele”.  
 © Hardo Becker.

56 Sädesambliku liik Candelariella lutella. © Andres Saag.

56 Mõõtejaama mast Tartumaa metskonnas. © Veiko Uri.

58–59 Lumine mets Kurgjal. © Karl Ander Adami.

Tagakaas Harvester riigimetsas Edela regioonis. © Arno Mikkor.
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