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KÜMME  
FAKTI  
RMK  

KOHTA

Eestimaast  
on kaetud  

metsaga. RMK hoole all  
on 45% sellest.

51% 

inimest saab 
igal aastal riigi-

metsas tööd. Neist ca 700 
töötab põhikohaga RMK-s, 
ülejäänud saavad riigimetsas 
tööd partnerettevõtete koos-
seisus või hooajatöölisena.

6000 

riigimetsamaal  
raiutakse igal aastal 

küpseks saanud mets, kõik 
raiesmikud uuendatakse.

1% 

sertifikaati tõestavad,  
et RMK lähtub oma tege-

vuses kõrgetest standarditest. 
Nendeks on keskkonna- ja  
kvaliteedijuhtimissüsteemi  
sertifikaadid ISO 14001  
ja ISO 9001 ning säästva  
metsanduse sertifikaadid  
FSC® ja PEFC.

4 

miljonit metsa-
taime pani RMK 

riigimetsa kasvama.
20,2

kontorit on RMK-l, 
ikka seal, kus mets 

kasvab. Seega on RMK  
esindatud üle Eesti ja  
näiteks pealinnas töötab  
vaid 7% RMK töötajatest.

39 

maksab igaühe-
õigus – RMK  

matkaradadel matkamine, 
metsaonnides ööbimine  
või puhkealadel telkimine.

0 € 

olulisemat RMK  
üles annet on metsa  

kasvatamine, loodusväärtuste 
hoidmine, riigile metsa 
majandades tulu teenimine, 
looduses liikumise võima-
luste loomine ja loodus-
hariduse jagamine.

5

Eesti riigimetsa-
maast on range 

kaitse all, ent elurikkuse 
hoidmine on oluline ka 
majandatavas metsas.

19% 

km on RMK-l 
metsateid. 

Tänu neile saab teha metsa- 
ja looduskaitsetöid, ent teed 
on vajalikud ka tuletõrjujatele, 
marjulistele-seenelistele  
ja matkajatele.

8700 

Nii suurt hoogu, kui metsateemade arutelu 
2016. aasta lõpus sisse sai, pole ammu  
nähtud. Ühtäkki olid metsad ühiskonda  
polariseerivate teemade seas. Tõejärgne või 
tõepõhjata, aga ajastu märk on see kindlasti.
Numbrid kinnitavad, et nii palju metsa kui 
Eestis praegu, pole siinmail ammu olnud ning 
et meil kasvab metsa juurde rohkem kui seda 
raiume. Vaateid on aga erinevaid – teadlased, 
poliitikud, looduskaitsjad, kodanikuaktivistid, 
igaüks läheneb teemale oma mätta otsast  
ja suhtumine võib erineda ka ühe grupi sees. 
Kui sellise fooni taustal jääb autoaknast silma 
ka lageraielank, võib tõesti tekkida mure  
ja seda muret tuleb aktsepteerida.
Ühiskondliku kokkuleppe ja tasakaalupunkti 
otsing peab olema pidev, ent kinnitan üle, et 
metsa erinevad rollid – majandusliku kõrval 
ka ökoloogilised ja sotsiaalkultuurilised – on 
need, mida RMK oma tegevuses arvestab. 
Vastasel juhul poleks meil kahte rahvus-
vahelist säästva metsamajanduse sertifikaati, 
me poleks Eesti suurim looduskaitsetööde 
tegija ega ei võõrustaks me oma kaitse- ja  
puhkealadel mitut miljonit külalist. Küll aga 
peame parandama dialoogi kogukondadega.
2016. aastal uuenes RMK struktuur. Eraldi 
tegevusvaldkondadeks tõusid looduskaitse, 
metsakorraldus (tavakeeli öeldes metsa kohta 
täpsete andmete kogumine) ja maakasutus. 
Viimane keskendub sellele, et iga RMK hoole 
all olev maatükk oleks ühiskonna jaoks kõige 

Aigar Kallas 
RMK juhatuse esimees

TORMIAASTA

paremas kasutuses, olgu eesmärk metsa 
majandamine, looduse kaitsmine, puhkamine 
või põlluharimine. 
Jõudis uus töökorraldus vaevu jõustuda,  
kui Lõuna-Eesti metsi räsis tugev tormituul. 
Uus töökorraldus sai tuleristsed, aga ühtlasi 
suurenes RMK aastane raiemaht ligi kümnen-
diku võrra, sest maha murtud puud oli vaja 
metsast välja tuua. Torm ilmestas kujukalt 
metsameestele niigi selget tõde – mets ei ole 
piltpostkaart, mis igavesti muutumatuna püsib. 
Plaanigu inimene palju tahes, loodus on meist 
ikkagi tugevam. Aga targalt ja vastutustundli-
kult tegutsedes saame ka tulevikus metsa ja 
metsahüvesid nautida.
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ORGANISATSIOONIST

RMK hallatav 
riigimaa 
1 322 881 ha
sellest metsamaa 
971 615 ha

Põhikohaga 
töötajaid  
688 

Käive  
178,5 mln eurot

Ärikasum  
50,6 mln eurot

Omanikutulu 
riigieelarvesse  
24,5 mln eurot

Maamaks  
4,7 mln eurot



TÖÖTAJASKOND

 �Metsahalduse tegevusvald-
konna asemel loodi maa-
kasutuse tegevusvaldkond.
 � Senised metsahalduse  
üksused metsakorraldus ja 
looduskaitse muutusid eraldi 
tegevusvaldkondadeks.

 �Maakasutusosakonnas on 
varasema 17 asemel 18 mets-
konda. Osakonna ülesandeks 
on määratleda iga RMK  
maatüki eesmärk, tagada riigi-
maa mitmekülgsem kasutus  
ja määratleda alad, mida 
majandades tuleb arvestada 
kõrgendatud avaliku huviga.

 �Metsamajanduse tegevusvald-
konnas muudeti regioonide  
ülesehitust ja loodi RMK  
kõige suurema töötajate arvuga  
üksus – metsakasvatustalitus.
 � Kommunikatsiooniosakonna koos-
seisus alustas tööd arendustiim, 
kes tegeleb metsa- ja loodus-
teadlikkuse edendamisega.

UUS TÖÖKORRALDUS

Alates 1. juulist muutus RMK struktuur:
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Külastuskeskus Teabepunkt Sagadi metsakeskus

Loodusmaja Taimla Elistvere loomapark

Kontor Põlula kalakasvandus

RMK hallatav maa Metskonna piir Regiooni piir
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PANUS MAJANDUSSE
RMK majandusnäitajad (mln eurot) 2012 2013 2014 2015 2016

Käive 142,2 154,9 163,5 165,2 178,5

Ärikasum 27,2 35,4 44,4 36,2 50,6

Omanikutulu riigieelarvesse 45,8 20 18,5 18,3 24,5

Maamaks 4,0 4,3 4,5 4,6 4,7

Tööjõumaksud 5,7 5,5 5,7 6,0 6,1

Metsaga on otseselt seotud  
35 000 töökohta metsasektoris 

ning kaudselt paljud turismi-, spordi-, 
transpordi- jt sektorite töökohad. 
ALLIKAS:	EESTI	STATISTIKA	AASTARAAMAT	2016

Riigimetsas tööd saavad inimesed

RMK AASTARAAMAT 2016  |  ORGANISATSIOONIST

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

RMK töötajaskond maakonniti (inimeste arv)
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AUTAHVEL
KÕIGE MAINEKAM

RMK saavutas esikoha Eesti suurettevõtete 
tuntust ja mainet mõõtvas pingereas.  
Aasta varem oli RMK samas tabelis neljas, 
hoides esikohta riigiettevõtete arvestuses.  
Ka tööandjate maine pingereas on RMK  
kõrgel kolmandal kohal, aastaga õnnestus 
tõusta ühe koha võrra.
Uuringufirma Emor spetsialistide sõnul on 
RMK trumbiks hea kooskõla meeldivuse ja 
tegevuse olulisuse vahel. Kui paljud teised 
suurettevõtted tunduvad tugevad ja jõulised, 
aga ei tekita ilmtingimata positiivseid emot-
sioone, siis RMK on üks neist, kus need  
kaks poolt on hästi tasakaalus. 

KESKKONNAKÜSIMUSTES 
USALDUSVÄÄRNE

Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringust 
selgus, et RMK-d peetakse jätkuvalt väga  
usaldusväärseks keskkonnaorganisatsiooniks. 
Elanikest 15% nimetas spontaanselt kõige 
usaldusväärsemaks keskkonnavaldkonna asu-
tuseks RMK-d. Sagedamini tegid seda meeste-
rahvad, eesti keele kõnelejad, Põhja-Eesti või 
väiksemate asulate elanikud ning kõrgema  
sissetulekuga inimesed. Ette antud nimekirja 
alusel hinnati kõige usaldusväärsemaks  
Eesti Loodusmuuseum, RMK oli teine  
ja Riigi Ilmateenistus kolmas.

TÄHENDUSRIKAS

28 Eesti tippbrändi võrdluses peetakse RMK-d 
kõige tähendusrikkamaks, selgus Idea Group’i 
läbi viidud uuringust Meaningful Brands. 
Uuring selgitab brändide tähendusrikkuse  
kõrval ka seda, kuidas tajutakse nende panust 
nii inimese isikliku kui ka kollektiivse heaolu 
paranemisse. 47% eestimaalastest, kes 
RMK-d teavad, väidavad, et RMK aitab neil 
ennast õnnelikumana tunda. RMK ületab 
tähendusrikkuse indeksis teiseks tulnud  
Teliat 11% ja Eestimaa Looduse Fondi 17%. 

KOOSTÖÖPROJEKTID

 �MTÜ Vanaajamaja jätkas koostöös muinsus-
kaitseametiga Võrumaal Vastseliina vallas 
Puutli külas väikese õigeusu puukiriku  
konserveerimist. Katusevahetuseks vajaliku 
puitmaterjali andis RMK.
 � Emajõe Lodjaselts valmistab ette kahemasti-
lise Peipsi lodja ehitamist, selle tarbeks tarniti 
sobivat materjali riigimetsast.
 � Tartu Raekoja platsile kerkis juba teist aastat 
jõulukuul uhke kiigemets. RMK toodud 
7-meetrised kuused saeti hiljem kütteks  
ja kingiti ühele Tartu paljulapselisele perele, 
põikpuud anti Supilinna tegelastele  
püstkoja ehitamiseks.
 � 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 metsa-
meeste kutsemeisterlikkuse võistlused.  
Eesti koondis osales maailmameistrivõistlustel 
Poolas, RMK aitas kaasa jõu ja nõuga.
 � Koostöös Eesti Metsateenijate Ühinguga  
korraldati metsameeste ameteid  
tutvustavaid infopäevi.
 � Ühislaulmist jätkas metsameeste  
koor Forestalia.
 � Asenduskodud üle Eesti said soovi korral  
riigimetsast tasuta jõulupuu.

METSANDUS JA PUIDUKASUTUS
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 � RMK egiidi all toimus Kõrvemaa neliküritus. 
 � Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri  
tudengid ehitasid Soomaale unikaalse  
vee peal püsiva puhkepaiga.
 � Vähemtuntud söögiseente tundma- 
õppimiseks korraldati koostöös Maalehega 
seeneretki Harjumaal.

TERVISLIKUD ELUVIISID  
JA LOODUSES LIIKUMINE

 � Looduspiltnikud käisid vereta jahil,  
parimaks kuulutati Ollar Kallase mägrafoto.
 � RMK Tallinna maja aatriumis olid üleval näitu-
sed aasta loomast ja linnust, puidust tehase-
majadest ja puidutööstusest ning ajakirja Eesti 
Loodus fotovõistluse paremikust. 
 � Kahvliahvi kokakool lasi lapsed loodus-
muuseumi seenenäituse ajal toiduga mässama. 
Päeva lõpetas geriljaaktsioon, mille käigus 
murdsid seened muuseumihoovist välja, et 
kuulutada: laps vajab linna rohkem loodust! 
 � RMK varustas küttepuiduga lastekaitse liidu 
laagreid Remnikul ja korraldas laagrilistele  
loodusõppeprogramme. Lapsed osalesid  
vastutasuks koristustalgutel.

KESKKONNAKAITSE JA LOODUSHOID 
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METSADE  
MAJANDAMINE

Riigimetsa  
tagavara 
180 mln m³ 

Metsauuenduse 
rajamine 
9800 ha 

Istutatud 
metsataimi 
20,2 mln

Võsasaetööd  
43 300 ha

Harvendusraie 
9000 ha

Uuendusraie  
(sh tormikahjude 
likvideerimine)  
11 900 ha

Müüdud puit 
4 mln m³ 

Tulu puidu müügist   
171,7 mln eurot



ÜLEVAADE METSAMAAST
RMK metsamaa pindala ja tagavara puuliigiti

Puuliik Pindala Tagavara

ha % m³ %

Mänd 410 081 42,2 83 758 000 46,6

Kask 290 015 29,8 48 030 000 26,7

Kuusk 200 041 20,6 34 142 000 19,0

Haab 33 948 3,5 6 951 000 3,9

Sanglepp 18 807 1,9 3 764 000 2,1

Hall lepp 13 639 1,4 2 277 000 1,3

Teised 5 084 0,5 914 000 0,5

KOKKU 971 615 100,0 179 836 000 100,0

Riigimetsa tagavara

Riigimetsa kesk-
mine hektari 

tagavara on 185 m³. 
Kui laduda ühemeetrise 
küljepikkusega kuubi-
kud üksteise otsa,  
saaks ühel hektaril  
kasvavast puidust 
laduda torni, mis on 
kõrgem kui Teletorni 
vaateplatvorm (170 m).

Eesti metsade pindala on kasvanud 
31,4%-lt aastal 1958 42,4%-ni  

aastal 1988 ja 51%-ni aastal 2015. 
Alates aastast 1988 on Eesti metsade pindala 
suurenenud Saaremaa ja Hiiumaa pindala 
võrra. Kui võrrelda praegust seisu aastaga 
1958, on suurenemine enam kui kolme  
Saaremaa pindala võrra.
ALLIKAS: KESKKONNAAGENTUUR
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RMK metsamaa  
tagavara puuliigiti (%)
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Raie riigimetsas (ha) 2012 2013 2014 2015 2016

Uuendusraie 8 606 8 717 9 513 10 471 11 920
... sellest lageraie 8 415 8 568 9 394 10 387 11 799
... sellest turberaie 191 149 119 84 120

Harvendusraie 11 895 10 778 9 909 9 339 9 079

Sanitaarraie 10 362 6 854 10 280 6 342 6 017

Raadamine 551 1 142 680 969 869

Kujundusraie 68 392 332

Uuendusraie käigus raiutakse kogu metsapõlv 
ühekordselt (lageraie) või järk-järgult (turberaie). 
Harvendusraiet tehakse metsa eluea jooksul 
vajadusel mitu korda, raiudes välja vigastatud, 
halva tüvevormiga, haiged ja surnud puud  
ning üksteise kasvu takistavad terved puud,  
et luua teistele paremad tingimused.
Sanitaarraiega raiutakse surnud, haiged,  
kahjurite paljunemist soodustavad või surevad 
puud ning oma ülesande täitnud lageraie-
langile jäetud seemnepuud, kahjustamata  
metsaloomade, -taimede ja -seente elupaiku.
Raadamine võetakse ette siis, kui metsamaad 
tahetakse kasutada muul otstarbel. 
Kujundusraiet tehakse kaitstaval loodus- 
objektil kaitse-eesmärgil või kaitstava  
üksikobjekti või vääriselupaiga seisundi  
säilitamiseks ja parandamiseks.

RAIETÖÖD

Metsaraie on täpne töö, mille käigus  
ei lähe midagi raisku. Juba puu lõika-

misel on iga millimeeter arvel (harvester lõikab 
3 mm täpsusega). Ka puidutööstuses kasuta-
takse kõik ära. See osa puidust, mis ei lähe 
saematerjaliks, kasutatakse ära paberi tootmi-
ses ja ka sellest üle jääv puit ei lähe vaid küt-
teks ning võib jõuda mööblina või põrandana 
meie koju. Üks peamine sellisest puidust  
saadav materjal on puitkiudplaat, mida kasu-
tatakse näiteks mööbli ja põrandamaterjali 
tootmises. Aastas toodetakse seda ligi  
8 miljonit m², millega saaks katta enam  
kui 1000 Vabaduse väljakut.
ALLIKAS: EMPL

PIIRIALA PUHASTATUD

2016. aastaga said läbi puhastustööd Eesti  
ja Venemaa ajutise kontrolljoone Eesti-poolsel 
piiriribal. Võsast ja metsast sai vabaks 136 
kilomeetri pikkune ala suurusega 366 hektarit, 
millest 70% ka freesiti.
Enamasti on puhastatud piiriala 10 meetri 
laiune, ent on ka kohti, kus see ulatub 300 
meetrini. Kogu piirialalt saadi 28 600 kuup-
meetrit puitu ja 6000 kuup meetrit raidmeid  
ja tüveseid, millest tehti hakkpuitu. Piiri-
puhastustööd läksid maksma 1,3 miljonit 
eurot. Kändude freesimise kulu moodustas  
sellest 400 000 eurot. Tööde kulud kaeti 
metsa materjali müügist saadud tulust. 

TORMIKAHJU	LÕUNA-EESTIS

Juuli alguses räsis Lõuna-Eestit äge äikesetorm. 
Vaid paarikümne minutiga suutis see maha 
murda Kagu regiooni kolme kuu raiemahu.  
Kahjustatud alade suurus osutus algselt arvatust 
mitu korda suuremaks, ulatudes 3500 hektarini. 
Välja toodi 370 000 kuupmeetrit puitu, mis 
moodustab RMK 2016. aasta raiemahust 9%.
Tormikahjudele tuleb reageerida väga kiiresti,  
et takistada metsakahjurite levikut. Tippajal olid 
väljas kõik Kagu regiooni masinad – 29 harves-
teri ja 29 forvarderi. 
Kõige enam said Koiva tormis kannatada  
männikud. Pihta said igas vanuses metsad, 
puutu matute loodusmetsade kõrval ka kuue-
seitsme meetri kõrgused noorendikud. Tormi-
kahju oli suurim Valgamaal. RMK uuendab kõik 
tormis kahjustatud raiesmikud, v.a metsades, 
mis on range kaitse all ja kuhu ei tohi minna  
ka tormikahjusid likvideerima.

JUULI ALGUSE TORM SAABUS EESTISSE ÜLE KOIVA JÕE JA LIIKUS ÜSNA SIRGE JOONEGA KAMBJASSE TARTUMAAL. TORMIKAHJUSTUSTEST ÜLEVAATE SAAMISEKS  
KASUTAS RMK ESMAKORDSELT DROONI JA HELIKOPTERIT.
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*

* UUENDUSRAIE PINDALA SUURENEMINE TULENES TORMIKAHJUDE LIKVIDEERIMISEST.
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Metsauuendus 2012 2013 2014 2015 2016

Maapinna mineraliseerimine istutamiseks (ha) 3 980 5 610 5 653 6 739 6 403

Maapinna mineraliseerimine looduslikule  
uuenemisele kaasa aitamiseks (ha) 446 1 096 1 202 1 343 1 419

Metsakülv (ha) 536 416 617 466 272

Metsaistutus (ha) 5 652 5 865 5 785 6 069 6 443

Looduslikule uuenemisele kaasa aitamine  
istutuse või külviga (ha) 313 348 408 397 261

Looduslikule uuenemisele jätmine (ha) 1 480 1 648 2 017 2 089 1 455

Metsauuendamise täiendamine (ha) 2 205 2 955 3 102 3 611 3 597

Istutatud taimi (mln) 17,4 18,4 18,5 19,3 20,2
… sellest konteinertaimed (%) 26 34 42 50 42

Metsauuenduse hooldamine (ha) 18 751 20 865 23 048 24 559 23 966

Noorendike hooldus (ha) 2012 2013 2014 2015 2016

Valgustusraie 16 481 18 150 19 375 19 769 19 366

Istutus ja külv puuliigiti (ha) 2012 2013 2014 2015 2016

Kuusk 3 169 3 368 2 885 3 197 3 015

Mänd 2 905 2 724 3 329 3 061 3 101

Kask 399 516 578 631 809

Teised 28 21 18 42 51

KOKKU 6 501 6 628 6 810 6 931 6 976

METSAUUENDUS

Mitmed asjad, mis metsamajandusega 
kaasnevad, tekitavad linnastunud  

inimeses nõutust. Näiteks kui metsaalune on 
kevadel „segi pööratud” ja maakamar suurteks 
tükkideks purustatud. Seda nimetatakse maa-
pinna mineraliseerimiseks. Töö on vajalik sel-
leks, et soodustada ala looduslikku uuenemist 
(seeme hakkab jõudsamalt idanema) või luua 
paremad tingimused metsaistutuseks ja -külviks.
Teine silma riivav pilt on paljude jaoks see,  
kui mets pole pärast raiet „ära koristatud”. 
Maapinnale jäetud oksad ja tüve osad, mõni-
kord aga suisa terved puud, pole siiski märk 
metsameeste laiskusest, vaid vajalik elurikkuse 
säilitamiseks. Looduses kõduneb selline puit 
sõltuvalt puuliigist ja jämedusest mõne kuni 
mitmekümne aastaga.

Uue metsapõlve kasvatamine on metsamehe 
tähtsaim töö. Selle töö mahud 2016. aastal 
kasvasid. Puid istutati 20,2 miljonit ehk  
900 000 võrra rohkem kui aasta varem.  
Metsauuendust hooldati 24 000 hektaril,  
selle käigus puhastati kuni 5-aastaste puude 
ümbrus rohust ja konkureerivatest puudest. 
Noore metsa kasvutingimuste parandamiseks 
tehti valgustusraiet 19 300 hektaril.
Kokku uuendas RMK metsa 9800 hektaril, 
enamasti istutades, aga ka looduslikule uuene-
misele jättes ja külvates. Kõige enam pandi 
kasvama mände (11,1 miljonit), seejärel 
kuuski (7,2 miljonit), kaski (1,8 miljonit)  

ja veidi ka sangleppa. Väikesele alale istutati 
katsetuseks biovahaga kaitstud taimi, et hoida 
eemal noori puid ohustavaid männikärsakaid. 
Lisaks biovahale kasutab RMK taimede kaitseks 
kärsaka eest ka liiva, mis kinnitatakse spet-
siaalse liimiga taime tüve peale ja mille kare 
pind ei lase mardikal puud kahjustada. 
Maakondadest istutati kõige rohkem ehk  
3,6 miljonit puud Ida-Virumaale, järgnesid  
Pärnumaa 2,3 ja Lääne-Virumaa 2,2 miljoni 
puuga. Üle mitme aasta korraldas RMK soovi-
jatele metsaistutustalguid, neist võttis osa ligi 
pool tuhat vabatahtlikku.

TÄHTSAIM TÖÖ
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Metsataimede kasvatamine (mln) 2012 2013 2014 2015 2016

Mänd 9,5 10,2 11,6 10,0 11,8

Kuusk 9,3 10,2 9,5 10,1 9,1

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

KOKKU 19,4 21,2 22,2 21,7 22,8

1 kilogrammis on kõige rohkem seemneid kasel – lausa 5 miljonit. 
Kuusel ja männil jagub kilogrammi seemneid 150 000. Kui keegi 

loeks ükshaaval ära Eesti riikliku metsaseemnete varu, saaks ta 900 miljonit 
kase-, 746 miljonit kuuse- ja 403 miljonit tillukest männiseemet.

TAIMEKASVATUS

Männil kulub seemnest metsaküpseks 
taimeks saamiseni üks, kasel kaks  
ja kuusel kaks-kolm aastat. 1 aasta

Mänd

2 aastat
Kask

2–3 aastat
Kuusk

Eesti	seemnevaru	2016	(kg)

4975

2690

180
6

Kokku 7851 kg
Taimekasvatus on RMK-s viidud tasemele,  
kus kõik riigimetsa uuendamiseks vajalikud 
männid kasvatatakse potitaimedena ja kuused 
ning osaliselt ka kased pott-põld süsteemis. 
Viimase etapina said selleks 2016. aastal  
valmis uued kasvuhooned Maranal ja Kullengal 
ning kerkis moodne tootmishoone Tartusse. 
Kõik külvid tehakse spetsiaalsete seadmete abil 
kasvatuskastidesse ja viiakse kasvuhoonetesse. 
Avamaale enam külve ei tehta. See lühendab 
aega, mis kulub seemnel metsa küpseks tai-
meks sirgumiseni ning tagab taimede parema 
kvaliteedi ja tootmiskindluse. Männil kulub 
metsakõlbulikuks kasvamiseks üks aasta, 
kasel kaks ja kuusel kaks-kolm aastat.
RMK kasvatab kõik istutamiseks vajalikud  
taimed ise. 2016. aastal valmis RMK kasvu-
hoonetes ja avamaataimlates 22,7 miljonit 
mändi, kuuske ja kaske. Väikses koguses on 
ka pisikesi tammesid ja sangleppasid. RMK 
taimlad asuvad Tartus, Pärnumaal, Põlvamaal, 
Raplamaal, Valgamaal, Lääne-Virumaal  
ja Ida-Virumaal. 

TIPPTASEMEL TEHNOLOOGIA

Kui vanalt saab metsa?

Kiirel kevadisel istutusajal saab  
metsades ja taimeaedades hooajalist 

tööd ligi 1700 inimest. Talvel andis käbivaru-
mine lisateenistust sadakonnale inimesele.
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SELLESSE	0,16-HEKTARILISSE	KASVUHOONESSE	MAHUB	POOL	MILJONIT	 
MÄNNITAIME.	AVAMAAL	KASVATATUNA	LÄHEKS	TARVIS	3	HEKTARIT	MAAD.

Kuusk

Mänd

Arukask
Muu
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Selleks, et Eesti metsades sirguksid tulevikus 
veelgi tugevamad, tervemad ja ka rohkem puitu 
andvad puud, rajab RMK koostöös Maaülikooli 
teadlastega katsekultuure. Spetsiaalsetele ala-
dele pannakse kasvama hoolikalt välja valitud 
taimed, mille sirgumist jälgitakse eriti teraselt. 
Parimatest parimate puude seemned omakorda 
on aastakümnete pärast aluseks meie tuleva-
sele metsapõlvele. 

TEADUSTÖÖ TULEVIKU HEAKS
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METSAPARANDUS
2012 2013 2014 2015 2016

Ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud  
metsateed (km) 212 346 268 495 361

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

Kulutused metsaparandustaristu  
korrashoidu (mln eurot) 15,5 19,4 23,2 22,9 23,5

RMK maadel on 8700 kilomeetrit metsateid  
ja ligi 489 000 hektarit maaparandussüsteeme. 
Ligi pool RMK metsast on kuivendatud.  
Uusi maaparandussüsteeme 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, on oluline tulekahjude kustutamisel 
ning tagab paremad liikumisvõimalused  
marjulistele ja matkajatele. 

Esimesena hakati 2011. aastal uurima  
harilikku mändi. Praeguseks on rajatud neli 
katseala 467 plusspuu järglase võrdlemiseks 
ning võrdluskatse puistu- ja seemlaseemnest 
kasvatatud taimede jaoks. Katsealale istuta-
takse peagi lisaks 200 taime, mis on saadud 
Ootsipalu oru hiiglase ehk maailma kõrgeima 
hariliku männi seemnetest.
Kuuse katsealade rajamiseks on olemas vajali-
kud maatükid, esimesed 137 plusspuu järglas-
taimed istutatakse maha 2017. aasta kevadel. 
Järgmised 164 plusspuu järglased on Marana 
taimlas kasvamas ja istutatakse 2018. aastal. 
Ülejäänud osa rajamiseks tuleb oodata head 
käbiaastat, et saaks varuda käbisid veel  
150-lt seemla- ja plusspuult. 
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.

OLEMASOLEVATE	TEEDE	UUENDAMISTSÜKLIKS	ARVESTAB	RMK	30	AASTAT.

OMA PANUSE TULEVIKUPUUDE KASVUKS ON ANDNUD KA OOTSIPALU ORU  
HIIGLANE EHK PÕLVAMAAL KASVAV MAAILMA KÕRGEIM HARILIK MÄND.
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RMK müüs 2016. aastal ligi 4 miljonit kuup-
meetrit puitu, mida on 11% rohkem kui aasta 
varem. Kasv on suures osas tingitud Kagu-Eesti 
metsi tabanud äikesetormi kahjude likvideerimi-
sest ja kaitseväe harjutusväljakute raadamisest. 
Kaubagruppide võrdluses jagunes müüdud  
puit järgmiselt: palk 46%, paberipuit 34%,  
küttepuit 15% ja hakkpuit ning raidmed 5%.
Puiduhinnad püsisid aasta keskmisena  
stabiilsed kõigis kaubagruppides, ümarpuidu 
hind langes võrreldes eelneva aastaga 0,6%. 
Stabiilsust hoidis kohalike saeveskite ning  
puidutöötlemistehaste investeerimise aktiivsus. 
Üldine nõudlus kasvas okaspuupeenpalgi sorti-
mentide ja kasevineeripaku järele. Kagu-Eestit 
juulis tabanud torm põhjustas lokaalselt suure 
palgipakkumise ning kiiresti rikneva puidu 
päästmiseks sõlmiti mitme saeveskiga lisa-
kokkuleppeid palkide veelattu paigutamiseks  
ja hilisemaks realiseerimiseks.
Paberipuidu turul valitses püsivalt leige huvi 
kuuse- ja männipaberipuidu järele ning väga heit-
lik oli kasepaberipuidu nõudlus. Paremini läks 
kaubaks kõrgema kvaliteediga kuusepaberipuit.

Küttepuidu turg jätkas kiratsemist ning surve 
hindadele aasta jooksul pigem kasvas. Uued 
pelletitehased olid sunnitud tootmismahtusid 
aasta teisel poolel globaalse nõudluse languse 
tõttu suisa vähendama ja tegema tootmises 
ajutisi seisakuid. 
Hakkpuitu soovitud koguses müüa ei õnnestu-
nud, kuna oodatud välisnõudlus jäi väiksemaks 
ja hinnad madalamaks. Võrreldes aasta vara-
semaga müügimaht siiski veidi tõusis, hind 
aga langes 1,9%. Palju hakkpuiduks hekselda-
tavaid raidmeid ja tüveseid tekkis poolloodus-
like koosluste taastamise käigus.
RMK tegevuse ümberkorraldusest tulenevalt 
hakkas kasvava metsa raieõigust müüma 
metskondade asemel puiduturustusosakond. 
Raieõigust müüdi peamiselt eraisikutele  
sanitaarraiena küttepuidu varumiseks, lisaks 
müüdi raieõigust poollooduslike koosluste 
taastamiseks. Raieõigust müüdi 15 100 kuup-
meetrit keskmise hinnaga 9,2 eurot/m³.

HINNAD STABIILSED

Müüdud puidu keskmine hind
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PUIDUTURUSTUS
Puidu müük (m³) 2012 2013 2014 2015 2016

Palk 1 249 000 1 356 000 1 492 000 1 596 000 1 819 000
40% 40% 45% 44% 46%

Paberipuit 1 158 000 1 233 000 1 216 000 1 292 000 1 352 000
37% 37% 36% 36% 34%

Küttepuit 399 000 571 000 487 000 558 000 602 000
13% 17% 15% 16% 15%

Hakkpuit ja raidmed 318 000 211 000 138 000 148 000 183 000
10% 6% 4% 4% 5%

KOKKU 3 124 000 3 371 000 3 333 000 3 594 000 3 956 000

Suuremad kliendid ostukoguse järgi (m³) 

Stora Enso Eesti AS 415 000

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS 240 000

Estonian Cell AS 233 000

Toftan AS 169 000

Osula Graanul OÜ 151 000

BillerudKorsnäs Estonia OÜ 140 000

Metsä Forest Eesti AS 139 000

Graanul Invest AS 132 000

Laesti AS 117 000

Viiratsi Saeveski AS 112 000

KOKKU 1 848 000

Eesti metsadest tervikuna saadavast 
puidust ligi 45% on palk, millest 

tehakse maju, mööblit, laudu ja prusse.  
25% on paberipuu, millest tehakse ajalehti, 
raamatuid ja pakendeid. Ligi 30% on kütte-
puu, millest toodetakse kodusooja ja elektrit. 
ALLIKAS: EMPL

CO2 emissiooni vähendamiseks tasub 
kasutada puitu. Kasutades mitte-

taastuvate materjalide asemel ühe m³ puitu, 
vähendame CO2 emissiooni teiste materjalide 
tootmisest: 700 kg kivisöe puhul,  
600 kg õli puhul, 500 kg terase puhul,  
1200 kg alumiiniumi puhul.
ALLIKAS: SVEASKOG
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Keskmine RMK jahimaa kasutushind  
(eurot/ha kohta aastas)

2012 1,59

2013 1,81

2014 2,16

2015 3,02

2016 2,93

METSATULEKAHJUD

JAHINDUS

RMK teenis jahindustegevusest 246 000 eurot, 
millest enamuse andis jahilubade ostueesõiguse 
müügist saadud tulu. Keskmine makstav tasu 
maaomanikule langes 3%, ulatudes 2,93 euroni 
jahimaa hektari kohta. Eeskätt mõjutas hinda 
see, et metssigu sai küttida oluliselt vähem. 
Sigade Aafrika katk levis kõikidesse RMK  
hallatavatesse jahipiirkondadesse, mille tule-
musena kahanes metsseapopulatsioon korda-
des. Nii nagu teised jahindusorganisatsioonid, 
tegeles ka RMK seakatku tagajärgedega:  
11 surnud või nakatunud metssiga maeti 
maha, veterinaarametile esitati kontrolliks  
28 kütitud emise proovid.
RMK haldab kolme jahipiirkonda – Kilingi-
Nõmme, Kuressaare ja Väätsa. Jahipiirkonnad 
on jagatud 13 väiksemaks jahialaks. 12 jahi-
alal müüdi jahihooaja suurulukite küttimisload 
etteantud soolises ja vanuselises vahekorras, 
ühel jahialal müüdi jahiload esmakordselt 
kahepäevaste pakettidena.
Nendel riigimetsamaadel, kus RMK ise jahindus-
tegevust ei korralda, ent kus siiski jahti peetakse, 
on RMK sõlminud jahiühendustega riigimaa 

Tulekahjud riigimetsas 2012 2013 2014 2015 2016

Arv (tk) 0 7 24 10 9

Pindala (ha) 0 186,4 37,8 15 96,7

Keskmine põlengu pindala (ha) 0 27 1,6 1,5 10,7

jahindusliku kasutamise lepingu. Kokkuleppe 
kohaselt peab jahiühendus kompenseerima 
ulukite poolt riigimetsale tehtud kahju.  
2016. aastal tekitasid ulukid riigimetsale uusi 
olulisi kahjustusi 536 hektaril. Enim kahjustati 
latiealisi haavikuid ja männikultuure, peasüü  
langeb põdrale. 39 hektari oluliste uluki-
kahjustuste eest, kus ala tuleb uuendada või 
täiendada, esitas RMK kahjunõude 12 jahi-
ühendusele. Jahimehed peavad tasuma  
28 300 eurot ja löövad istutustöödes ka  
ise kaasa. 

SEAKATKU MÕJUVÄLJAS

PRÜGIKORISTUS

RMK metsast koristati aastaga 254 tonni 
prügi, tööd läksid maksma 53 000 eurot. 
Aasta varem oli kogus üle kahe korra suurem, 
572 tonni. Toonase numbri ajasid sedavõrd 
suureks pika aja jooksul kerkinud prügimäed 
aladel, mis äsja RMK hoole alla jõudsid. 
2016. aastal nii suuri pindu enam koristada  
ei tulnud ja paljud korda tehtud alad püsisid 
puhtana. Usutavasti on oma osa selles ka  
prügikaameratel, mis RMK kõige probleemse-
matesse kohtadesse üles seadis. 
Tänu kaameratele saab prügistajatest teada 
anda kohalikule omavalitsusele või Keskkonna-
inspektsioonile, kes algatab menetluse.  
Kui läheb hästi, saab prügistaja trahvi, samuti 
tuleb tal katta koristuskulud. Näiteks Ida-Viru-
maal jõudis nõnda inspektorite töölauale viis 
juhtumit. Neljal juhul said prügistajad karis-
tada, keskmine trahv ulatus 300 euroni. 

Prügikoristus riigimetsas 2012 2013 2014 2015 2016

Kogus (kg) 170 000 164 500 270 600 572 000 254 000

Kulu (eurot) 29 000 37 000 52 000 145 000 53 000

Prügiprobleem on traditsiooniliselt suurim  
Harjumaal ja Ida-Virumaal. Koristatud jäätme-
test enamiku (89%) moodustas lihtprügi, üle-
jäänu olid ohtlikud jäätmed, klaas ja metall. 
Juba teist aastat on RMK-l igas maakonnas 
kindel ettevõte, kes metsaalused puhtana 
hoiab. 2017. aastal kuulutatakse partnerite 
leidmiseks välja uus hange.
Metsareostajat märgates tasub neist ja nende 
autodest pilti teha. Oluline on, et paistaks  
auto number. Info tuleb edastada Keskkonna-
inspektsioonile telefonil 1313 või e-postiga 
1313@112.ee. Märkida tuleks, kus ja millal 
juhtum aset leidis, samuti on vajalikud  
teataja kontaktandmed.

Töödeldud puit laguneb looduses  
ca 3 aastaga, alumiiniumil kulub  

selleks 200–500, plastikul 450 ning raual  
ja klaasil miljon aastat. 
ALLIKAS: SVEASKOG

KAAMERATEST ON KASU
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LOODUSKAITSE

Kaitse all  
olevaid liike 
482 

Kaitsealuste  
liikide leiukohti 
29 634 

Vääriselupaiku  
6168 

Vääriselupaikade 
kogupindala
16 712 ha

Hooldatavaid  
poollooduslikke 
kooslusi
22 500 ha

Looduskaitsetööde 
maksumus
2,1 mln eurot



RIIGIMETSA JAOTUS KAITSEALAD

LOODUSKAITSETÖÖD

2012 2013 2014 2015 2016

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

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

Majandatav mets (%) 63,1 62,6 61,5 60,6 61,2

Riigimetsas asuvad kaitsealad (ha)

Kaitseala sihtkaitsevöönd 150 581

Kaitseala piiranguvöönd 64 931

Püsielupaiga piiranguvöönd 30 190

Hoiuala 24 378

Püsielupaiga sihtkaitsevöönd 22 754

Kaitseala loodusreservaat 3 317

Kaitse-eeskirjata kaitseala 1 156

Looduse üksikobjekt 98

Looduskaitsetööde 
maksumus 2012 2013 2014 2015 2016

RMK omarahastus 594 900 628 400 1 037 200 1 447 300 665 000

Muu rahastus  
(riigieelarvest, eurofondid) 1 639 000 883 000 1 722 000 1 403 000 1 417 000

KOKKU 2 233 900 1 511 400 2 759 200 2 850 300 2 082 000
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Majandatav 
mets 
61,2%

Rangelt  
kaitstav 
mets 
19,0%

Majandus- 
piirangutega  
mets 
19,8%

Riigimetsa 
jaotus 

2016.	aastal
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Kehtiva looduskaitse arengukava järgi peaks 
Eestis aastal 2020 olema 45 000 hektarit 
hooldatavaid poollooduslikke kooslusi. Seda 
eesmärki on peetud üsna ebarealistlikuks,  
ent paistab, et kõik on siiski veel võimalik. 
Omapoolse panusena lõi RMK koostöös  
Maa-ametiga veebirakenduse, mis peaks  
lihtsustama koosluste rendile andmist.
Sügisel tööle hakanud veebirakenduse kaudu 
(www.maaamet.ee/rmk) saab iga huviline infot 
vabade ja väljarenditud poollooduslike koos-
luste kohta RMK hallataval maal. Esimese  
viie kuu jooksul näidati rendihuvi üles 3200 
hektari vastu. Eelkõige soovitakse rentida suuri 
alasid rannaniite ja madalsoid. Viimased on 
aga võrdluses teiste elupaiga tüüpidega suhteli-
selt hästi esindatud ja seetõttu on nende renti-
mine vähemprioriteetne. Positiivne on inimeste 
küllaltki suur valmidus võtta kasutusse puis-
karjamaid ja puisniite. 
Poollooduslikud kooslused on Eesti maastiku-
pildile iseloomulikud alad, mida on pikalt 
kasutatud karja- ja heinamaadena ning  
mille liigirikkuse säilimiseks on vajalik  
mõõdukas inimtegevus.

SOODE TAASTAMISTÖÖD  
VÕTAVAD AEGA

Soode taastamine on poollooduslike koosluste 
kõrval teine RMK looduskaitsetööde põhisuund. 
2016. aastal jõudis tegevus lõpule 70 hektaril. 
Objektidest märkimisväärseimaks võib pidada 
Viidumäe allikasoo taastamist 35 hektaril, mis 
sai ette võetud koostöös OÜ Eesti Loodushoiu 
Keskuse juhitava LIFE projektiga „Springlife”.
Väike number on siinkohal veidi petlik. Soode 
taastamine toimub suurel alal ja kohati ka väga 
keerulisel maastikul, mistõttu võtab töö sageli 
aega kaks-kolm aastat. 2017. aasta alguse sei-
suga on RMK-l töös sooelupaikade taastamine 
enam kui 2700 hektaril, millele lisandub aasta 
jooksul veel vähemalt sama palju.

PAREM ELUPAIK TAIMEDELE  
JA KAHEPAIKSETELE

2016. aastal tehti spetsiifilisi töid 29 loodus-
kaitsealuse liigi elupaiga seisundi paranda-
miseks. Haruldaste taimeliikide seisundi 
parandamiseks tehti kujundusraiet Viidumäe 
looduskaitsealal Lääne-Saaremaa kõrgustiku 
ajalooliste teetrasside ääres. Jätkus kahepaik-
sete (mudakonn, harivesilik) kudeveekogude 
seisundi parandamine Kagu-Eestis ja Lääne-
Virumaal. Kõrele ehk juttselg-kärnkonnale 
sobilikku elupaika laiendati Veskijärve ääres 
Läänemaal ja Saaremaal Harilaiul. 

KAUNID VAATED TURVALISEKS

Looduskaitselistest vajadustest tingitud hool-
dus- ja taastamistöid tegi RMK 13 pargis. Näi-
teks Oru pargis Ida-Virumaal hooldati alleesid 
ja toestati vanemaid puid. Külastajate ohutuse 
tagamiseks raiuti ka ohtlikuks muutunud puid.
Maastiku hooldustöödele lisandus uue objek-
tina Alatskivi maastikukaitseala, kus käidava 
matkaraja ümbruses avati kinnikasvanud  
vaated Pala-Alatskivi ürgoru nõlvadele.
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RMK eestvedamisel taastati 2016. aastal 
poollooduslikke kooslusi ehk pärandkooslusi 
1022 hektaril, sellest 970 hektarit vajas spet-
siifilistele nõuetele vastavat kujundusraiet. 
Võrreldes 2015. aastaga tehti töid kolm korda 
suuremas mahus. 
Kooslusi taastati enim Saaremaal ja Hiiumaal, 
neile järgnevad Läänemaa ja Pärnumaa. Kõige 
rohkem oli alade seas loopealseid ehk alvareid 
ja lamminiite, kuid ka näiteks eestlaste üheks 
sümbolmaastikuks peetavaid puisniite.  
Praeguseks valitseb olukord, kus pärandkoos-
luste taastamiseks tehtavate raietööde maht 
on optimaalsest isegi suurem. Nimelt on puidu 
mõistlik ärakasutamine saartel keeruline, 
mandrile pole seda aga otstarbekas vedada. 
Tehtud töödest 433 hektari eest tasus  
RMK täielikult ise, ülejäänu puhul oli abiks 
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Euroopa 
Liidu Ühtekuuluvusfond.
Alam-Pedja looduskaitsealal sai valmis kolm 
uut teed. Need võimaldavad sealseid luhtasid 
ligikaudu 160 hektaril paremini hooldada. 
Poollooduslike koosluste hooldamiseks on RMK 
sõlminud maakasutuslepingud 349 füüsilise  
ja juriidilise isikuga. Lepingutega on kaetud  
22 462 hektari suurune maa, poollooduslikke 
kooslusi on seal 21 354 hektaril.

Rendile antud poollooduslikud kooslused (ha) 2012 2013 2014 2015 2016

KOKKU 7 694 14 509 18 266 21 000 22 462
... neist aasta jooksul rendile antud uued maad 1 285 6 815 3 757 2 734 1 462

PÄRANDKOOSLUSTE TAASTAMINE NÕUAB RAIET
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PÕLULA KALAKASVANDUS

Lõhe ja meriforelli kõrval aitab RMK Põlula 
kalakasvandus nüüdsest taastada ka siia  
asurkondi Eesti jõgedes. 2016. aastal asustati 
jõgedesse 173 000 eri vanuses lõhet, 33 000 
siiga ja 3000 meriforelli. Lõhed asustati Selja, 
Valge-, Pirita, Jägala, Loobu, Purtse, Pärnu ja 
Pühajõkke. Siiad lasti Pärnu jõkke ning meri-
forellid Pudisoo jõkke.
Siiakasvatamise käigus katsetati kalade keemi-
list märgistamist ja rasvauimede äralõikamist. 
Samuti toimusid siia sumbas kasvatamise  
katsed, mis osutusid edukaks ja millega jätka-
takse ka 2017. aastal.
Kalakasvanduses asuvalt lõhe sugukarjalt ja 
Kunda jõest püütud looduslikelt lõhedelt koguti 
suguprodukte 132 emaskalalt ja 132 isaskalalt. 
Inkubeerima pandi 322 500 lõhe marjatera. 

Põlulast jõgedesse asustatud kalad

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016

Lõhe Lõhe Lõhe Meriforell Meriforell Meriforell Siig

Vastne 97 750 98 500 – – – – –

Ühesuvine 107 154 127 541 86 157 9 569 10 308 – 33 810

Ühe-aastane 15 368 40 638 44 755 6 978 3 617 – –

Kahesuvine 9 442 3 580 5 393 – – – –

Kahe-aastane 35 394 41 885 36 796 5 403 5 686 3 247 –

KOKKU 265 108 312 144 173 101 21 950 19 611 3 247 33 810

Põlulas üles kasvanud ja jõgedesse asustata-
vatel üheaastastel ja vanematel kaladel lõigati 
ära rasvauim. Lisaks kinnitati 4000-le kahe-
aastasele kalale individuaalmärgis.
Teadustöö tegemiseks ootab Põlula kala-
kasvandus kõigilt kalameestelt infot selle 
kohta, kui nad on püüdnud lõigatud rasva- 
uime või individuaalmärgisega kala. Infot saab 
edastada Põlula kalakasvanduse kodu lehel 
(rmk.ee/polula), e-posti teel või makstud  
vastusega ümbrikus. Taaspüügiteate edastajale 
saadetakse vastuskiri, kingitakse lant ja  
makstakse tasu.

LÕHELE JA MERIFORELLILE SELTSIKS SIIG

KAITSEALUSED LIIGID
LIGI	30	000	LEIUKOHTA

RMK maadel on registreeritud 482 kaitsealust 
liiki. Kõige rangemini kaitstavasse I kategoo-
riasse kuulub neist 53, II kategooriasse 226 
ning III kategooriasse 203. Aastaga suurenes 
kaitsealuste liikide arv nelja võrra – viis liiki 
registreeriti RMK maadel esmakordselt, ent 
ühe varem kindlaks tehtud liigi leiukohta  
enam ei tuvastatud.
 
 
 
 
 

Kaitsealuste liikide arvust olulisem on kaitse-
aluste liikide leiukohtade arv, kus ühe leiukoha 
all mõeldakse ühe liigi ühe isendi või grupiti 
kasvavatel taimedel ka grupi kasvukohta,  
lindude pesakohta jms. RMK maadel on  
kaitsealuste liikide leiukohti 29 634, viimase 
aastaga lisandus 2237 leiukohta.

ÜLE	6000	VÄÄRISELUPAIGA

Vääriselupaiku on RMK maadel 6168 kogu-
pindalaga 16 712 hektarit. Aastaga lisandus 
25 vääriselupaika. 
RMK kaitseb ühtemoodi nii keskkonnaregist-
risse kantud vääriselupaiku pindalaga kuni  
7 ha kui ka suuremaid vääriselupaiga tunnus-
tele vastavaid alasid, kus suure tõenäosusega 
võib esineda ohustatud, ohualteid või harul-
dasi liike. Vääriselupaigad liigituvad rangelt 
kaitstava metsa alla, mida on RMK hallatavast 
metsast 19%.

 RMK maadel 2016. aastal esmakordselt  
 registreeritud kaitsealused liigid:
 � I kategooria: odajas astelsõnajalg,  
sudeedi põisjalg
 � II kategooria: kurruline tuhmik, nõmm-mailane
 � III kategooria: tume-nõlvaöölane
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Loodus- ja pärandkultuuriväärtuste 
kaardistamises RMK hoole alla lisan-

dunud maatükkidel saab kaasa lüüa igaüks, 
kel vastavat infot ja tahtmist. Oodatud on  
teated pärandkultuuri objektide, kaitsealuste 
liikide ja koosluste ja elupaigatüüpide kohta. 
Juhised leiab RMK veebist looduskaitse- 
tööde lehelt.
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LOODUSES LIIKUMINE  
JA LOODUSHARIDUS

Külastusi RMK 
puhke- ja 
kaitsealadel 
2,3 mln

Külastajaid 
teabepunktides 
86 000

Külastajaid  
Elistvere 
loomapargis 
52 000 

Külastajaid Sagadi 
metsamuuseumis 
32 800 

Osalejaid 
loodusharidus-
programmides 
52 800

Looduspuhkuse  
ja -hariduse 
maksumus  
5,4 mln eurot



LOODUSES LIIKUMINE

Eesti 
teatrikülastused

Eesti 
kinokülastused

RMK kaitse- ja  
puhke alade külastused

Eesti 
muuseumikülastused

Külastusi RMK puhke- ja kaitsealadel

2012 1 600 000

2013 1 700 000

2014 1 900 000

2015 2 200 000

2016 2 300 000

TÕMBAB METSA POOLE

Aastaga suurenes külastuskordade arv  
RMK puhke- ja kaitsealadel 100 000 võrra, 
ulatudes 2,3 miljonini. Suurim külastuste  
kasv oli Haanjas ja Karulas, Aegviidu ja  
Kõrvemaa piirkonnas ning Tartu ja Jõgeva  
kandis. Oma osa mängis inimeste metsa  
meelitamisel kindlasti viletsapoolne rannailm 
ja suurepärane seeneaasta.
RMK populaarseimad puhkealad on Tallinna  
ja Nõva ümbruses, rahvusparkidest külastati 
enim Lahemaad ja Soomaad. Rahvusparkide 
austajad astuvad suurema tõenäosusega läbi 
ka teabepunktist, kokku külastati RMK teabe-
punkte aasta jooksul 86 000 korral, mida on 
3000 võrra enam kui 2015. aastal. Teabe-
punktide külastajatest olid 41% välismaalased. 
Eestimaalastele ja siinsetele külalistele meeldib 
liikuda ette valmistatud rajal. Kõige külastata-
vamad olid 2016. aastal Taevaskodade matka-
rada Põlvamaal (59 152 külastust), Ranna-
metsa-Tolkuse looduse õpperada Pärnumaal 
(45 399 külastust), Viru raba õpperada  
Lahemaal (37 135 külastust) ja Riisa õpperada 
Soomaal (25 973 külastust). Varasemaga võr-
reldes käidi rohkem ka rekonstrueerimise järel 
avatud Männikjärve raba õpperajal Jõgevamaal.
Looduses liikumise huvi kasvu toetasid mitmed 
viimastel aastatel korrastatud objektid – näiteks 
Mohni loodusrada Lahemaal, Orjaku õpperada 
ja Leemeti metsaonn Hiiumaal, Alatskivi õppe-
rada Tartumaal, Marimetsa matkaraja vaate-
torn Läänemaal ja Koigi õpperada Saaremaal.

ÜHINE HÜVE

Riigimets on külastamiseks avatud igaühele, 
RMK pakutavaid puhkevõimalusi saab kasu-
tada tasuta. Külastuskorraldusliku taristu 
puhul tuleb siiski meeles pidada, et lisaks  
inimestele metsamõnude pakkumisele on see 
loodud selleks, et metsa ja loodusväärtusi 
kaitsta. Matkaradu, lõkkekohti, vaatetorne ja 
muid objekte rajades ning korras hoides suu-
nab RMK inimesi liikuma aladele, kus looduse 
koormustaluvus seda välja kannatab ja tegema 
seda moel, mis loodust võimalikult vähe kah-
justab. Järgida tuleb igaüheõiguse põhimõtet, 
mis ütleb, et looduses võib vabalt liikuda viisil, 
mis ei too endaga kaasa paha või segadust. 

RMK pakub looduses liikumise  
võimalusi 13 puhkealal, viies rahvus-

pargis ja kaitse aladel üle Eesti. Rajatud on:
 � 309 kattega lõkkekohta
 � 214 matkarada
 � 59 telkimisala
 � 28 metsaonni
 � 19 metsamaja 
 � 4 maastikusõiduala 

 RMK pikal matkateel on kaks haru:
 � Oandu-Aegviidu-Ikla 375 km
 � Peraküla-Aegviidu-Ähijärve 820 km

Looduses käimine võrrelduna  
muu kultuuritarbimisega (miljonit külastust)

TEATRI-,	KINO-	JA	MUUSEUMIKÜLASTUSTE	ARV	2015.	AASTAL.	 
ALLIKAS:	„EESTI	STATISTIKA	AASTARAAMAT	2016”	JA	EESTI	TEATRI	AGENTUUR,	
LOODUSKÜLASTUSTE	ARV	2016.	AASTAL.

2,3

3,3

1,2

3,1
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Mets on meie ühine hüve ja lisaks liikumisele 
võib igaüks sealt tasuta korjata seeni, marju, 
ravimtaimi, puuoksi. RMK taristu on pinnas, 
millele saavad oma teenused üles ehitada 
Eesti loodusturismi ettevõtted. Kohalike ette-
võtetega arvestamine on üks põhimõte, millest 
RMK on lähtunud ka näiteks pikka matkateed 
rajades – et seal rändajad tooksid tulu teeäär-
setele kauplustele, söögi- ja ööbimiskohtadele.
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TÕKKEPUUD MAHA

RMK eemaldas kaitse- ja puhkealadelt üle 
Eesti esimesed 17 autoga liikumist keelavat 
tõkkepuud. Nende asemele paigutati liiklemist 
piiravad märgid ja piiranguid selgitavad sildid.
Inimese ja looduse vahelt otsustati tõkkepuud 
eemaldada, sest üldjuhul käitub Eesti inimene 
looduses hästi ja hindab loodusväärtusi kõrgelt. 
Õiget käitumist soodustab, kui see on tehtud 
selgeks ja mugavaks – kui on olemas prügikast, 
suunaviit, põhjendav silt. Tõkkepuude eemal-
damine on paljuski ka sümboolne samm, sest 
RMK ei taha loodust tabalukustada.
Esimesed tõkkepuud eemaldati külastusobjek-
tide juurest Kolga, Muraka ja Piusa koobastiku 
looduskaitsealalt, Soomaa, Matsalu, Vilsandi 
ja Karula rahvuspargist, Nõva, Neeruti ja 
Smolnitsa maastikukaitsealalt ning Pärnumaa, 
Räpina-Värska ja Tallinna ümbruse puhkealalt.

UJUV PUHKEPAIK SOOMAAL

Eesti Kunstiakadeemia tudengid ehitasid  
Soomaale varjualuse ja lõkkeaseme, mis 
pakub üleujutuse ajal kuiva peatuspaika  
keset suurvett.
Piirkonna eripära silmas pidades sooviti luua 
ujuvat arhitektuuri, mis vastaks nii kohalike 
kui ka rändajate vajadustele. Algselt koosnes 
unikaalne loodusrajatis lausa kolmest elemen-
dist: varjualusest, lõkkeasemest ja saunast, 
ent saun murdus vettelaskmise käigus pooleks 
ja uppus. Alles jäänud puhkepaik rõõmustab 
siiski ka sellisena nii veeteedel kui ka mais-
maad mööda kulgejaid.
Hõljukobjekt loodi ja ehitati valmis kunsti-
akadeemia sisearhitektuuri osakonna korralda-
tud kümnepäevase rahvusvahelise suvekooli  
raames. Aasta varem kerkisid RMK ja EKA 
koostöös Võrumaale Pähni metsa hiidruuporid.

33% vähem kulub ühe külastuse 
kohta lõkkepuid RMK lõkkeplatsidel.

18% on viimase viie aastaga vähene-
nud prügi kogus, mis inimesed puhke-

objektide juurde pandud prügikastidesse  
maha jätavad. Võrreldud on prügi koguseid 
ühe külastuse kohta. 

Loodusharidusprogrammid  
ja nendes osalejad 2012 2013 2014 2015 2016

Läbi viidud loodusprogrammid 2 993 2 953 2 455 2 695 2 766

Loodusprogrammides osalejad 59 900 48 400 47 500 48 500 52 800

KÕIGILE MIDAGI 

2016. aastal osales RMK loodusharidus-
programmides ligi 53 000 inimest, mis on  
9% rohkem kui aasta varem. RMK korraldatud 
konkurssidest, teemapäevadest jm üritustest 
sai osa ligi 156 000 inimest.
RMK pakub haridusprogramme nii lastele  
kui ka täiskasvanutele oma looduskeskustes, 
loodusmajades ja Sagadi looduskoolis. Kolm 
korda aastas – kevadel, sügisel ja talvel –  
korraldatakse kampaaniaprogramme, mis 
tähendab, et lasteaiarühmad ja kooliklassid 
saavad elamuslikust loodusõppest osa vaid 
sümboolse, 1-eurose osalustasu eest. 

LOODUSHARIDUS

RMK AASTARAAMAT 2016  |  LOODUSES LIIKUMINE JA LOODUSHARIDUS RMK AASTARAAMAT 2016  |  LOODUSES LIIKUMINE JA LOODUSHARIDUS

KESKKONNAHARIDUSES	PEETAKSE	TÄHTSAKS	ÕUESÕPET,	KÕIGI	MEELTE	 
KASUTAMIST,	AVASTAMIST	JA	UURIMIST.
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Sagadi metsakeskuse külastatavus 2012 2013 2014 2015 2016

Metsamuuseumi külastajad 29 000 25 000 34 000 28 500 32 800

Majutuskliendid 8 600 8 500 9 800 9 500 9 100

SAGADI METSAKESKUS

Sagadi metsakeskuse looduskoolis korraldati 
õpilasprogramme kolmandiku võrra rohkem 
kui aasta varem. Programmidest sai osa ligi 
10 000 noort. Kauni looduse keskel asuv  
mõisakompleks meeldib täiskasvanutelegi. 
Seal pakutakse täienduskoolitusi õpetajatele, 
loodusgiididele, keskkonnahariduse spetsialis-
tidele ja metsameestele, ent sobiva programmi 
leiab ka hotellis puhkav perekond või paarike. 

Tarkuseteri Sagadi metsakeskuse  
näituselt „Sääskedega sõjas ja rahus”  

 ehk kas teadsid, et ...
 � ainult emased sääsed imevad verd
 � sääsed paarituvad pärast ühislaulu
 � ka inimene võib sääskedest söönuks saada, 
päevane annus 1,6–2 kg
 � pesemata sokid kutsuvad sääski ligi
 � sääsed kannavad haigusi, mis surmavad  
üle miljoni inimese aastas
 � „Teeme ära” on suurim sääsevastane aktsioon 
läbi aegade

ELISTVERE LOOMAPARK

LOODUSKAAMERA

Elistvere loomapark sai kolm uut asukat.  
Esimesena jõudis kohale kährik Piccolo,  
kelle elusaatuse võttis endale südameasjaks 
„Pealtnägija” ja kes tänu sellele, et kährikuid 
kodus pidada ei tohi, toodi elama Jõgevamaale. 
Piccolo kodunes uues kohas kiiresti.
Piisonikarja juhib alates novembri lõpust  
Tallinna loomaaiast toodud kuueaastane pull 
Hamlet. Detsembris jõudis Tallinnast kohale 
teinegi asukas, neljane ilves Lars. Nii piisoni 
kui ka ilvese puhul loodavad loomapargi tööta-
jad, et need peatselt „mehetegusid” tegema 
asuvad ja loomaparki pisiperega rõõmustavad. 

Kolm aastat pärast RMK looduskaamera üles-
seadmist Saaremaal sai vanaloomade kõrval 
viimaks ometi näha ka mägrapoegi. See juhtus 
pärast seda, kui kaamera viidi vana tuttava 
märgapaari Tõnise ja Kadi juurest enne jaani-
päeva uue mägralinnaku ette. Pojad jäid 
esmakordselt kaamerapilti augustis, ent olid 
selleks ajaks juba noorukiikka jõudnud ega 
meenutanud enam kuigivõrd väikeseid siidi-
seid karvakerasid. Sellest võib järeldada, et 
levinud ettekujutus nädalaid uru ees mängiva-
test mägrapoegadest on pigem üliharuldane 
vaatepilt kui reegel.

Suve keskpaigas oli loomapark traditsioonili-
selt viis päeva avatud ka öötundidel. Uue 
sündmusena peeti kohvikutepäeva. See tõi 
kohale üle 600 külastaja, kellest nii mõnigi 
sattus loomaparki esimest korda. Suvi oli vih-
mane ja ehk seetõttu jäi suvine külastuslaine 
veidi tagasihoidlikumaks. Aasta jooksul jõudis 
loomaparki 52 000 inimest.

Sügiskuudel sai jälgida, kuidas mägraema  
ja ta kaks poega uru ees lebasid, üksteise 
karvkatet hooldasid või selili asendis hoogsalt 
kõhtu sügasid. Kuni ühe õhtupoolikuni 
novembri keskpaigas, mil mägraema jäi  
uru ette pea tunniks ajaks norinal magama. 
Maha potsatanud oksaraag peletas looma  
viimaks siiski urgu, ent see oli märguandeks, 
et kätte on jõudmas talveuinaku aeg. Mägra-
kaamerast sai hirvekaamera, otsepilti näeb 
RMK loodusblogist.

HAMLET,	PICCOLO	JA	LARS

MÄGRA-AASTA	ÕPPETUNNID

Elistvere loomapark tähistab 2017. 
aastal oma 20. sünnipäeva. Sel puhul 

on 27. augustil sissepääs prii ning sellele  
eelneb nädal sünnipäevapidustusi.

ÕPPURID,	SÄÄSED	JA	NÄÄRIEHTED

Metsamuuseumis avati enne suve sääsenäitus, 
aasta lõpus sai imetleda vanaaegseid jõulu- ja 
nääriehteid kollektsionäär Marika Ploomani 
kogust. Esimest aastat said soovijad kasutada 
renoveeritud jääkeldri ruume.
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SÄÄSENÄITUST SAGADI METSAMUUSEUMIS SAAB UUDISTADA SUVE ALGUSENI.
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JÕULUKUUSED PÄRANDKULTUUR
Jõulupuid toodi riigimetsast 11 500. 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 toomine on üles ehita-
tud usaldusele, ent metsaskäijaid kontrollivad 
pisteliselt Keskkonnainspektsiooni ja RMK  
töötajad. Ühtki rikkumist ei tuvastatud.  
Traditsiooniliselt kinkis RMK asenduskodudele 
ligi 100 kuuske.

Pärandkultuuri andmebaas täienes aastaga 
500 objekti võrra, kokku on eelmiste põlv-
kondade tegutsemise märke maastikul RMK 
eestvõttel kaardistatud üle 37 000. Andme-
baasi täiendamisel on suur panus metsakorral-
dajatel, kes ei pea paljuks takseerimise kõrvalt 
ka pärandkultuuri objekte tahvelarvutisse või 
nutitelefoni püüda. 
Kui pärandkultuuri väärtustamine sai kümme-
kond aastat tagasi alguse riigimetsast, siis 
tänaseks läheb see korda aina rohkematele. 
Selle kinnituseks koostasid pärandkultuuri 
kaardistajad Erametsakeskuse palvel juhend-
materjali „Pärandkultuur ja metsamajandus”. 
Tasuta trükis koondab häid näiteid ja soovitusi 
objektide säilitamisest raietööde käigus. 

Keskkonnaagentuur on aga arendanud oma 
infosüsteeme nii, et edaspidi hakkab metsa-
omanik metsateatisega koos automaatselt 
saama ka teavet andmebaasi kantud pärand-
kultuuri objektist raiealal.
Värskema kujunduse sai pärandkultuuri ränd-
näitus, mis liigub mööda Eestimaad ja mille 
eksponeerimisgraafik 2017. aastaks on juba täis.
Kaardistatud pärandkultuuri objektidega  
saab tutvuda Maa-ameti andmebaasi 
kaardirakenduses.

VÄÄRIKAS METSAOMANIK OSKAB HOIDA
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ÜHINE KUUSERETK ON PALJUDES PEREDES OSA JÕULUTRADITSIOONIST.  
RMK	PAKUB	SEDA	VÕIMALUST	ALATES	2008.	AASTAST.

RISTIPUU	ON	EESTI	RAHVAUSUNDIS	PUU,	MILLE	KOORE	SISSE	ON	 
SURNU MÄLESTUSEKS LÕIGATUD RIST.

Riigimetsast toodud jõulukuused
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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

RMK teadusnõukogu eraldas 300 000 eurot 
rakendusuuringule, mis võtab vaatluse alla 
kuusikute raieaja ning raieviiside mõju puistu 
elurikkusele ja patogeenide levikule.
Hariliku kuuse enamusega puistud on Eestis 
kõige suurema kasumlikkusega. Senised 
majandamisvõtted pole aga taganud kuusikute 
head tervislikku seisundit. Raiejärgselt suure-
neb juuremädanikega nakatumise risk, eriti 
viljakates kuusikutes. Eesti olusid arvestav 
mahukas teadustöö hindab erinevate metsa-
majandamise võtete ja nende tegemise aja 
mõju patogeenide arvukusele, mullaelustikule 
ja epifüütidele (taimed, mis kasvavad teisel 
taimel teda kahjustamata). Analüüsitakse ka 
seda, kuidas mõjutab raieringi pikkus erineva 
kvaliteediga puidu sortimendi väljatulekut ning 
uuritakse haigustest põhjustatud majandusliku 
kahju suurust. Samuti selgitatakse välja juure-
mädanike võimalikud looduslikud vaenlased 
Eesti mulla- ja kliimatingimustes.

Projekti nimi: Kuusikute raieaja ja raieviiside 
mõju patogeenide levikule ja arvukusele ning 
puistu elurikkusele viljakates kasvukohatüüpides
Projektijuht: Rein Drenkhan Eesti Maaülikoolist
Projekti põhitäitjad: Leho Tedersoo,  
Hardi Tullus, Tiia Drenkhan, Raul Rosenvald, 
Piret Lõhmus, Katrin Rosenvald
Projekti kestus: 36 kuud
Maksumus: 299 913 eurot

RMK teadusnõukogu  
koosseisu kuuluvad:

 � Tartu Ülikooli loodusressursside õppetooli 
juhataja, looduskaitsebioloogia juhtivteadur 
Asko Lõhmus
 � Eesti Maaülikooli metsakasvatuse osakonna 
juhataja professor Hardi Tullus
 � Eesti Maaülikooli metsabioloogia osakonna 
juhataja Kalev Jõgiste
 � Eesti Maaülikooli maastikukorralduse  
ja loodushoiu osakonna juhataja professor 
Kalev Sepp
 � Tartu Ülikooli ökofüsioloogia õppetooli juhataja 
professor Krista Lõhmus
 � Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastiku-
ökoloogia õppetooli juhataja professor  
Ülo Mander
 � RMK juhatuse esimees Aigar Kallas ja loodus-
kaitseosakonna juhataja Kristjan Tõnisson

RMK viiendal teadusseminaril Tartus tutvustati 
värskemaid metsanduslikke rakendusuuringuid. 
Ettekanded filmiti ka üles ja nendega saab  
tutvuda aadressil rmk.ee/teadus. Muu hulgas 
räägiti põhjalikult mahukast metsisekaitse 
uuringust, anti soovitusi selle kohta, kuidas 
kaitsta taimi männikärsakate eest ning käsitleti 
mitme nurga alt metsade süsiniku- ja lämmas-
tikuringet muudetud veerežiimiga metsades.
RMK teadusseminar toimus 12. veebruaril 
2016 Tartus, Heino Elleri muusikakoolis.

KUUSE RAIERING JA ELURIKKUS

TEADUSMÕTE TALLETATUD
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Projekt viiakse läbi Tartu Ülikooli ja Eesti  
Maaülikooli koostöös. Rakendusuuringu ühe 
eesmärgina toovad teadlased välja ka arvutus-
mudelite koostamise, mis võimaldab erinevate 
sisendite abil kirjeldada kuusikute kasvukäiku 
ja arvutada välja nende küpsusvanust.
RMK alustas sihipärase teadustegevuse  
toetamisega aastal 2008. Tänaseks on  
rahastusotsus tehtud 15 rakendusuuringule 
kogusummas 2,2 miljonit eurot. Enamik  
projektidest on praeguseks lõppenud ja RMK 
rakendab saadud teadmisi igapäevatöös. 

RMK TEADUSNÕUKOGULT ROHELISE TULE SAANUD PROJEKT  
ASUB UURIMA EESTI KUUSIKUID.

KOLM	AASTAT	KESTNUD	METSISEKAITSE	UURING	ANDIS	MITMEID	SOOVITUSI,	
MIDA RMK ELLU VIIB.

50 51



STIPENDIUMID
TUGI ÕPINGUTEKS

 RMK toetab metsandusõpet, andes välja  
 järgmisi stipendiume:
 Endel Laasi nimeline stipendium 
 � maaülikooli doktorantidele
 � 4800 eurot aastas
 � 2016. aastal viis stipendiaati,  
varasematele lisandusid  
Gunnar Morozov ja Aleksei Potapov 

 Heino Tederi nimeline stipendium
 � maaülikooli magistrantidele
 � 3200 eurot
 � 2016. aasta stipendiaadid:  
Marili Laas ja Kristiina Aun

 Toomas Ehrpaisi nimeline stipendium
 � Luua metsanduskooli õpilastele
 � 1917 eurot
 � 2016. aasta stipendiaat:  
Marti Meier

Üks tavalisemaid plastikuid on PET, 
enamik plastpudeleid on sellest tehtud. 

Üks võimalik PET-i asendaja on PEF, mis on 
suuremas osas tehtud taastuvast toormest.  
Biotoorme kasutamisel vähenevad plastpudelite 
tootmisel kasvuhoonegaasid vähemalt 55%.
ALLIKAS:	EERHART	JT	2012

Videosarjas „Metsik teadus” on valmis saanud 
kaks uut lugu. Neist esimeses avab Tartu  
Ülikooli professor Meelis Pärtel, mida kujutab 
endast tume elurikkus ja kuidas on nutikate 
meetoditega võimalik kaitsta looduse mitme-
kesisust. Lugu on seotud teadusprojektiga 
„Nutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus- ja 
majandusmetsades: ökoinformaatika lahen-
dused Eesti lõunaosa näitel”.
Teises videoloos selgitab Tartu Ülikooli vanem-
teadur Lauri Vares, kuidas toota tselluloosist 
plasti ja vähendada seeläbi keskkonnakahju. 
Selle teemaga tegeleb põhjalikumalt teadus-
projekt „Lehtpuidu konverteerimine kõrge 
väärtusega kemikaalideks”. Mõlemad nimeta-
tud teadusprojektid kestavad 2018. aastani  
ja neid rahastab RMK.
Sari „Metsik teadus” on ellu kutsutud selleks, 
et tutvustada lihtsas keeles RMK toetatud 
uurimisprojekte. 12 videolugu saab vaadata 
RMK kodulehel rmk.ee/teadus ja ERR-i  
teadusportaalis Novaator.

UUED VIDEOKOKKUVÕTTED
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METSADE	ELURIKKUS	ON	MEIE	KINDLUSTUSPOLIIS	TULEVIKUKS,	
KINNITAB TEEMAT UURIV PROFESSOR MEELIS PÄRTEL.

VANEMTEADUR	LAURI	VARES	ON	KINDEL,	ET	PUIDU	BIOMASSIL	PÕHINEV	
TEHNOLOOGIA VÕIMALDAB VÄHENDADA SÕLTUVUST NAFTAST JA GAASIST.

PRAKTILISE KASUGA TEADUSTÖÖ

RMK premeeris 700 euroga Eesti Maaülikooli 
magistranti, kes uuris lõputööna metsakuiven-
duse mõju puude juurdekasvule.
Aleksei Potapovi magistritöö kandis pealkirja 
„Kuivendussüsteemi rajamise ja rekonstrueeri-
mise mõju puude radiaalsele juurdekasvule” 
ning käsitles proovialade näitel hariliku männi 
juurdekasvu nii kuivenduseelsel perioodil kui 
ka pärast kuivendussüsteemi rajamist. 
RMK hindas kõrgelt töö praktilist suunitlust. 
Nagu magistritöö kinnitas, on osa kraavide 
kuivendav toime puude kasvule suurem kui 
teistel ning seda tasub hooldustöid tehes 
arvestada. Paremad teadmised metsakuiven-
duse pikaajalisest mõjust aitavad Aleksei  
Potapovi sõnul kaasa ka puistute kasvumude-
lite koostamisele, mis omakorda on oluline 
metsade jätkusuutlikul majandamisel.
Preemiaväärilist magistritööd juhendasid maa-
ülikooli vanemteadur Maris Hordo ja doktorant 
Argo Strantsov. Aleksei Potapov kaitses selle 
hindele A ja lõpetas nii maaülikoolis metsa-
korralduse osakonnas metsamajanduse  
õppekava. Parimat magistritööd on RMK  
maaülikoolis premeerinud juba 16 aastat. 
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MAJANDUSKOKKUVÕTE
Varade väärtus
3,5 
miljardit eurot

Ärikasum
50,6
miljonit eurot



BILANSS
(tuhandetes eurodes)

VARAD 31.12.2016 31.12.2015

Käibevarad

Raha 38 411 28 904

Nõuded ja ettemaksed 13 577 11 717

Varud 16 926 15 422

Bioloogilised varad 47 226 50 930

Kokku käibevarad 116 140 106 973

Põhivarad

Investeeringud tütarettevõtjatesse 0 3 352

Kinnisvarainvesteeringud 4 762 6 263

Materiaalsed põhivarad 486 840 459 439

Immateriaalsed põhivarad 1 529 1 288

Bioloogilised varad 2 932 471 3 119 047

Kokku põhivarad 3 425 602 3 589 389

KOKKU VARAD 3 541 742 3 696 362

KOHUSTISED JA NETOVARA 31.12.2016 31.12.2015

Kohustised

Lühiajalised kohustised

Võlad ja ettemaksed 15 956 13 855

Lühiajalised eraldised 130 127

Kokku lühiajalised kohustised 16 086 13 982

Pikaajalised kohustised

Pikaajalised eraldised 725 708

Kokku pikaajalised kohustised 725 708

KOKKU KOHUSTISED 16 811 14 690

Netovara

Riigikapital 1 301 783 1 206 413

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 2 455 652 2 523 531

Aruandeaasta kahjum koos kahjumiga  
bioloogiliste varade ümberhindlusest -232 504 -48 272

KOKKU NETOVARA 3 524 931 3 681 672

KOKKU KOHUSTISED JA NETOVARA 3 541 742 3 696 362
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VANDEAUDIITORI ARUANNEKASUMIARUANNE
(tuhandetes eurodes)

2016 2015

Müügitulu 176 008 161 890

Muud äritulud 2 447 3 290

Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt 2 111 -75

Valmis- ja lõpetamata toodangu varude  
jääkide muutus 1 977 -326

Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks  
põhivarade valmistamisel 187 122

Kaubad, toore, materjal ja teenused -90 100 -87 925

Mitmesugused tegevuskulud -9 876 -10 268

Tööjõukulud -23 336 -23 321

Põhivarade kulum ja väärtuse langus -8 800 -7 135

Muud ärikulud -42 -43

Ärikasum 50 576 36 209

Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt -322 300

Muud finantstulud ja -kulud 32 80

Kasum enne tulumaksustamist 50 286 36 589

Tulumaks -4 902 -3 652

Aruandeaasta kasum 45 384 32 937

Bioloogiliste varade ümberhindlus -277 888 -81 209

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

-232 504 -48 272

RMK AASTARAAMAT 2016  |  MAJANDUSKOKKUVÕTE RMK AASTARAAMAT 2016  |  MAJANDUSKOKKUVÕTE

Tel:  +372 627 5500  A. H. Tammsaare tee 47 
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BDO Eesti AS   

Registrikood 10309827    VAT nr EE100081343    Tegevusluba  1 

BDO Eesti AS, Estonian limited liability company, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the 
international BDO network of independent member firms. 

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE KOKKUVÕTLIKU FINANTSARUANDE KOHTA 

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogule 

Kaasnev kokkuvõtlik finantsaruanne, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2016, kasumiaruannet 
eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ning nendega seotud lisasid, on tuletatud Riigimetsa 
Majandamise Keskuse auditeeritud raamatupidamise aastaaruandest 31. detsembril 2016 lõppenud aasta 
kohta. Me avaldasime modifitseerimata sõltumatu vandeaudiitori aruande selle raamatupidamise 
aastaaruande kohta 28. veebruaril 2017. 

Kokkuvõtlik finantsaruanne ei sisalda kogu avalikustatavat informatsiooni, mis on nõutav vastavalt Eesti 
heale raamatupidamistavale. Kokkuvõtliku finantsaruande lugemine ei asenda seetõttu Riigimetsa 
Majandamise Keskuse auditeeritud raamatupidamise aastaaruande lugemist. 

Juhatuse kohustus seoses kokkuvõtliku finantsaruandega 

Juhatus vastutab auditeeritud raamatupidamise aastaaruandest tuletatud kokkuvõtliku finantsaruande 
koostamise eest. 

Vandeaudiitori kohustus 

Meie kohustus on avaldada arvamus kokkuvõtliku finantsaruande kohta meie protseduuride põhjal, mis viidi 
läbi kooskõlas rahvusvahelise auditeerimise standardiga (ISA) 810 „Kokkuvõtlike finantsaruannete kohta 
aruandmise töövõtud“. 

Arvamus 

Meie arvates on kokkuvõtlik finantsaruanne, mis on tuletatud Riigimetsa Majandamise Keskuse 
31. detsembril 2016 lõppenud aasta auditeeritud raamatupidamise aastaaruandest, järjepidev kõigis
olulistes osades selle raamatupidamise aastaaruandega.

Laile Kaasik 
Vandeaudiitor, litsents nr 511 

BDO Eesti AS 
Tegevusluba nr 1 
A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn 

19. aprill 2017
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