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Sissejuhatus
Hea disainer

RMK brändi väärtused

RMK brändi personaalsus

RMK on tark organisatsioon, mis jälgib
metsa käekäiku pikaajaliselt terves riigis.
Kus vaja, seal parandab ja arendab.
Uuendab ja majandab metsa ning pakub
inimestele võimalusi loodusega tutvust teha.

RMK on avatud, tark ja mõjus organisatsioon, mis
vastutab ühtsena oma tegevuse eest.

Olemuselt on RMK justkui kogenud metsavaht. Tark
ja tasakaalukas peremees, kes ei kiirusta, kuid on
oma toimingutes ettenägelik ja arukas. RMK süda
ja hing kuulub metsale nii töös kui ka puhkehetkel.

Kõike seda peab väljendama ka meie bränd
mitmesuguste kommunikatsioonikanalite
kaudu, kasutades selleks meie brändi
väärtustel põhinevat ühtset käekirja.
See juhend annab Sulle ülevaate ja
vahendid, mis aitavad tagada ühesuguse ja
tervikliku RMK brändi kommunikatsiooni.
Kasuta neid targalt.

Tark organisatsioon mõistab, et meie tegevusel
on pikaajaline mõju. Seda nii keskkonnale kui ka
ühiskonnale laiemalt. Enne tegutsemist mõtleme ja
kui tegutseme, siis tõhusalt.
RMK teeb tööd ja vastutab tulemuse eest. Meie
tegevusel on mõte ja ükskõik, mida me ka ette ei
võtaks, vastutame me selle eest. Me anname aru, et
RMK tegevus ning kuvand on lahutamatu tervik.
RMK on avatud ettevõte. Meie sõnumid on
arusaadavad ja uksed koostööks avatud. RMK
on aktiivne ka oma teadmiste selgitamisel ning
jagamisel. Me ei ole lihtne organisatsioon, aga
meist on lihtne aru saada.
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Kolm suunda – üks põhimõte

Metsandus

Ainult proffidele

RMK kommunikatsioon toetub kolmele sambale:
loodushoid, metsandus ja teadustegevus.

Metsandus käsitleb metsahaldust, metsa
majandust, puiduturustust, taimla- ja
seemnemajandust. Siin on kommunikatsiooni
ülesanne RMK põhiülesannete selgitamine,
mis kasvatab nii metsanduse autoriteeti kui ka
motiveeritud järelkasvu. Seda kõike pakutakse nii
professionaalidele kui ka lihtsalt huvilistele.

Käesolev RMK visuaalse kommunikatsiooni
süsteemi käsiraamat on loodud põhimõttel
„professionaalilt professionaalile”. Koostajad
kirjeldavad lahendusi ja ülesehitust näidete varal,
mitte ei too esile millimeetreid. Käsiraamatu
rakenduslikuks eelduseks on seda kasutava
disaineri kõrge professionaalne suutlikkus,
isemõtlemise võime ja RMK olemuse süvitsi
mõistmine.

Loodushoid
Loodushoiu kommunikatsiooni eesmärk on
looduses liikumise ja üldise loodushariduse
populariseerimine.
Loodushoiu valdkonna maneer on positiivselt
suunav, inspireeriv ja kutsuv. On see ju suurema
osa ühiskonna jaoks esmane kontakt nii riigimetsa
kui ka loodusega laiemalt. RMK näeb loodushoius
metsamajanduse rekreatiivset vormi, mis
tagab metsade parema säilimise, sest pakub
tegutsemisvõimalusi etteantud kohtades.

Teadus
Teaduse valdkonna olemasolu näitab, et RMK
on usaldusväärne organisatsioon, mis mõtleb ja
tegutseb pikas perspektiivis. Teaduse valdkond
peab arusaadava kommunikatsiooni kaudu toetama
RMK üldist targa riigimetsa peremehe positsiooni.
Teaduse esmane turunduslik ülesanne on edastada
sõnumit kõigile arusaadaval moel, kui tähtis on
metsi majandada targasti ja uuenduslikult.

Visuaalselt suurimaks eristajaks põhisuundade
vahel on pildikeel. Olenemata sisust peab
RMK poolt kasutatavate piltide tehniline ning
kompositsiooniline kvaliteet olema väga kõrge.
On ju teada, et pilt räägib 1000 sõna – seetõttu on
fotovaliku vastutus suur ja sellega peab arvestama
igaüks, kes loob või tellib RMK kommunikatsiooni
tarvis visuaalseid materjale.
Jõudu riigimetsa targa peremehe kuvandi
kujundamisel!
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logo
Logo
Sümbol

Sõnamärk

RMK logo koosneb sümbolist ja sõnamärgist.
Sümboliks on stiliseeritud kuusk ja lehtpuu,
mis kannab edasi Eestimaa metsade
mitmekesisust. Sõnamärgiks on Riigimetsa
Majandamise Keskuse lühend RMK.
Sümbolit ja sõnamärki kasutatakse logona
alati koos. Kasutamisel säilitatakse nende
omavahelised proportsioonid.
RMK sümbolit võib kasutada illustratsioonina
ka eraldi (näited lk 29).

Värvid
RMK logo kasutatakse ühevärviliselt
(tumeroheline või must-valge versioon)
või kolmevärviliselt (vastavalt RMK CVI
definitsioonidele).
Reklaami kontekstis eelistatakse monokroomset
ja korporatiivkommunikatsioonis kolmevärvilist
lahendust.

RMK visuaalne kommunikatsioon
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Värvid
Pantone 348
C: 100
M: 0
Y: 79
K: 27

R: 0
G: 107
B: 78

Pantone 376
C: 56
M: 0
Y: 100
K: 0

R: 127
G: 186
B: 0

Pantone Cool Gray 9
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 65

R: 107
G: 107
B: 107

Põhivärvid
RMK põhivärvideks on tumeroheline, hele
roheline ja hall. Neid värve võib kasutada
kõikides RMK materjalides nii suurtel kui ka
väikestel pindadel.
Tumeroheline on RMK kõige olulisem värv ja on
seega alati eelistatud. Helerohelist ja halli värvi
võib kasutada tumerohelisele lisaks, näiteks
väiksemates pealkirjades, infograafikas või
tekstis. Samuti on lubatud kasutada värvide
kõiki protsente.

Pantone 143
C: 0
M: 36
Y: 87
K: 0

R: 238
G: 175
B: 48

Pantone 200
C: 0
M: 100
Y: 65
K: 15

R: 166
G: 0
B: 59

Pantone 147
C: 19
M: 40
Y: 85
K: 65

R: 110
G: 90
B: 42

Lisavärvid
RMK lisavärve võib kasutada aktsendina nii
graafikutes, tabelites kui ka tekstis, et tähtsat
tekstiosa rõhutada.
Lisavärv ei tohiks domineerida ega katta suuri
pindu.

RMK visuaalne kommunikatsioon
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Kirjatüübid
Kirjatüüp pealkirjades

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÕÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzõäöü
1234567890
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя

Geogrotesque Medium
Seda kasutatakse pealkirjades ja suuremates
tekstides.
Venekeelsetes materjalides kasutatakse
Geogrotesque’i asemel Monotype News Gothic Cyr.

Kirjatüüp sisutekstides
News Gothic MT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÕÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzõäöü
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÕÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzõäöü
1234567890

Kasutada võib kõiki News Gothic MT raskusi.

Alternatiivne kirjatüüp

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÕÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzõäöü
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÕÄÖÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzõäöü
1234567890

RMK kirjastiilidele on alternatiiviks Arial kõigis
oma raskustes. Seda kasutatakse juhul, kui muid
kirjatüüpe ei ole tehnilistel põhjustel võimalik
kasutada (näiteks veebis või presentatsioonide
puhul).

RMK visuaalne kommunikatsioon
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Ikoonid
Joonepõhine
ikoon

Ikoonid

Täidetud
ikoon

Reklaam-materjalides ja muus visuaalses
turunduskommunikatsioonis kasutatavad ikoonid ehk
minimärgised on tuletised üldistest ikoonidest, mida
RMK kasutab matkaradadel, puhkekohtades, viitadel
ning infostendidel.
Visuaalses kommunikatsioonis kasutatavad
minimärgised on üldistest ikoonidest detailsemad ja
disaini mõttes läbitöötatumad. Nende funktsioon on
illustreeriv ja emotsiooni tekitav.

Ikoonide kasutamine
Minimärgis võib olla joonepõhine või seest fotoga
täidetud.
Joonepõhist ikooni kasutatakse väiksemalt ja
ühevärviliselt.
Täidetud ikooni kasutatakse suuremalt. Näiteks sobib
see ka kujunduse keskseks visuaalseks elemendiks
(näited lk 29).
Joonepõhiseid ikoone võib kasutada kõigis
RMK kommunikatsioonimaterjalides (trükised,
reklaamid, kuulutused, raamatud, ajakirjad jne) ja ka
sisekujunduses. Seest fotoga täidetud minimärgiseid
eelistatult aga vaid korporatiivkommunikatsioonis.
Võttes eeskujuks siinseid näiteid, võib neid piiramatul
hulgal juurde luua.
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Fotokeel
RMK fotokeel lähtub kahest põhimõttest:
1. Fotol peab olema kaunis Eesti loodus ja inimene (või vihje inimtegevusele).
2. Kõigil kolmel strateegilisel suunal on lähtuvalt sisulisest eripärast oma selgelt eristuv visuaalne olemus.

Loodushoiu fotodel on inimene looduses puhkamas või liikumas.
Seda võib kujutada ka vihjamisi (puhkemajanduslikud objektid,
viidad või matkavarustus vms). Mulje peab olema inimlähedane,
avastusterohke, soe, värske, positiivne ja inspireeriv.

Metsanduse fotodel tegeleb inimene metsatöödega. Seda saab
kujutada ka masinate, raieobjekti või muu inimtegevusliku jälje
kaudu. Mulje peab olema mehelik, siiras, töine, nutikas, võimas
ja positiivne.

Teaduse fotodel tegeleb inimene looduse uurimisega. Siin on
oluline leida tasakaal teaduse ja looduse vahel, et mitte liiga
teaduslikuks minna. Samuti võib kasutada mitmesuguseid
loodusmustreid. Mulje peab olema uuriv, täpne, metsaga seotud.

RMK visuaalne kommunikatsioon
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infograafika
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RMK infograafika peab olema
selge ja esteetiliselt puhta, kuid
nutika vormiga.
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Lisavärve võib kasutada fookuse
rõhutamiseks või diagrammide
puhul, kus põhivärvidest jääb
infomahukuse tõttu väheks.
Graafikuid ja diagramme
käsitleme peale info edastamise
ka kujunduselementidena. Vältida
tuleb liigset tihedust või info
kuhjamist skeemidele – alati saab
teha väljavõtteid.
Eelistatud on pealkirja
paigutamine graafiku kohale
(vasakule või paremale
joondatuna) ja legendi
paigutamine graafiku alla.
Aga esteetilistel kaalutlustel
(kui tulemusena ei kannata
informatiivsus), võib lubada ka
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infograafika
00
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Kaitsealad
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Sookask

Tabel 3. Kaitstavate
loodusobjektide pindala (ha)
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Tabel 3. Kaitstavate
loodusobjektide pindala (ha)

Tabelid ja väiksemad
graafikud

Arukask

Tabelites kasutatakse
RMK põhivärve. Lisavärve
võib kasutada millegi
rõhutamiseks või esiletoomiseks. Mustvalgete
materjalide puhul võib
kasutada halli erinevaid
toone.
Väiksemaid ja lihtsamaid
graafikuid võib kasutada
ühevärviliselt fotode peal.
Seda juhul, kui foto on
selleks sobiv ja graafik jääb
loetav.
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VISUAALNE süsteem

Riigimets

RIIGIMETS

Vändra metskond

Vändra metskond

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

Inspiratsioon

Protsess

Lahendus

RMK visuaalne kommunikatsioon on tuletatud
Riigimetsa tähistussildist, mida võib kohata üle
Eesti. Need on selgelt äratuntavad ja seostuvad
inimestele Riigimetsa Majandamise Keskusega.

Vähendati rohelise värvi rasket massi ning
taandati see kommunikatsiooni läbivaks
identifikaatorjooneks kujunduste all servas. Säilis
horisontaalne liigendus läbi joonte. Pealkirjad said
modernsema tüpograafia.

RMK visuaalse kommunikatsiooni süsteemis saavad
üheks kaks väga erineva ülesandega visuaalset
maailma – lakooniline ja jõuline infograafika, mis on
mõeldud kasutamiseks looduses ning mängulisem ja
emotsionaalsem kommunikatsioonikeel.

RMK visuaalne kommunikatsioon
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Visuaalne süsteem
Riigimetsa tark peremees

Bränding
RMK bränding koosneb logost, sloganist,
veebiaadressist, brändingu ala piiravast joonest
ning identifikaatorjoonest (tumeroheline joon
materjalide alumises ääres, mis ulatub servast
serva).
Logo võib paikneda kujunduse kõikides nurkades.
Standardlahendusena on kujundusel esindatud
kõik brändingu elemendid. Kui logo paikneb
vasakus servas, siis slogan ja veebiaadress
paremal ja vastupidi.
Erandkorras võib loobuda veebiaadressist.
Näiteks segaduse või topeltinfo vältimiseks juhul,
kui kujundusel endal on juba suurem viide RMK
veebi või hoopis mõnele muule veebiaadressile.
Postkaartide või fotode markeerimise puhul võib
loobuda nii veebiaadressist kui ka sloganist.
Sellisel juhul on brändingu ala piirav joon vaid
logo laiune.
Täpsemaid proportsioone vaata lk 18.

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

RMK visuaalne kommunikatsioon
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Visuaalne süsteem
Pealkirjad

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

TEEME METSA

Samamoodi kui RMK brändinguriba, on pealkirjad
piiratud joontega.

2013 I kvartal

Pealkirjad võivad olla reastatud nii vasakule
kui ka paremale. Pealkiri võib olla seotud
brändinguribaga.
Pealkirjad kirjutatakse läbiva suurtähega.
Sõnumi emotsionaalsemaks edastamiseks võib
pealkirja ülemist või alumist joont illustreerida
sidustades joont graafilise minimärgisega. Sellisel
juhul võib kasutada ainult joonepõhiseid ikoone
(vt näited lk 8).
Täpsemaid proportsioone vaata lk 18.

MEIL METSAS
KASVAS KUUSEKE

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

RMK visuaalne kommunikatsioon
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Visuaalne süsteem
Sisutekstid
Pikemad selgitavad tekstid on RMK reklaamidel
seotud pealkirja või brändinguribaga.

TEEME METSA
2013 I kvartal

Sisutekst. Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida
kasutatakse printimis- ja ladumistööstuses. See on
olnud tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500.
aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist
teksti, et teha trükinäidist.

Kvartali siht Vetla
kandis kuusikus

Sisutekste võib illustreerida väikeste graafiliste
skeemide, illustratsioonide või graafikutega.
Jälgi, et skeemide joonejämedus ei oleks laiem
horisontaalsete joonte jämedusest. Samuti on
tähtis, et skeemid ei oleks liiga infotihedad.

Sisutekst. Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida
kasutatakse printimis- ja ladumistööstuses. See on
olnud tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500.
aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist
teksti, et teha trükinäidist.

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

Sisutekst. Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida kasutatakse printimis- ja
ladumistööstuses. See on olnud tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500.
aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist teksti, et teha trükinäidist.

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

Kui foto on kirju ja põhitekst ei jää loetav, võib selle
alla joonte vahele paigutada vastavalt kas tumeda
või heleda ala, millest taustapilt õrnalt läbi kumab.
Teksti alla paigutatud elemendi intensiivsus peab
olema minimaalne vajalik. Kindlasti ei tohi see olla
otsekohe märgatav või häiriv.

RMK visuaalne kommunikatsioon
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Visuaalne süsteem
Skeem 1

Skeem 2

Skeem 3
Riigimetsa tark peremees

1
2

Skeem 1 määrab logo ja brändinguriba suurused
ning suhted A4 suurusel pinnal. Logo laius on
reeglina 8–10% reklaampinna diagonaalist.

X

X
1
2

X

A2

X
1
2

X

Samuti on näidatud pealkirja, sisuteksti ja joonte
omavahelised kaugused.

A65

Skeemidel 2, 3 ja 4 skaleerub brändinguriba
proportsionaalselt pinna suurusega. Erimõõdus
pindade puhul otsustab disainer loogilise logo
suuruse ja sellest tulenevalt teiste elementide
suurused.

X
1
2
1
2

X
X

Proportsioonid

Sisutekst. Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida
kasutatakse printimis- ja ladumistööstuses. See on
olnud tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500.
aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist
teksti, et teha trükinäidist.

A4

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

A3

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee
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partnerbränding
ja sponsorlus
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Partnerbränding

LOODUSMATKAD
SAGADI MÕISAST
Sisutekst. Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida
kasutatakse printimis- ja ladumistööstuses. See on
olnud tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500.
aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist
teksti, et teha trükinäidist.

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

MINGEM
METSA

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

RMK süsteemi kuulub nähtuseid ja struktuure,
mis on iseseisvalt bränditud. Kui teiste brändide
kommunikatsioon toimub RMK katusbrändingu
raames, siis võib alam- või koostööbrändi kasutada
küljendusel RMK logo paralleelnurgas. Kui RMK
logo on all paremas nurgas, siis partnerbrändi logo
on üleval paremas nurgas jne.
Brändingu kasutamise suurus ja kaugus
lehe servast ei ole reglementeeritud, kuid
kompositsiooniliselt peab ta olema piisavalt suur, et
esmasena silma hakata.

RMK visuaalne kommunikatsioon
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sponsorlus
Tule metsa,
spordi mõnuga!

RMK poolt sponsoreeritavate ürituste reklaamid
bränditakse RMK logost või
logost ja tekstist koosneva
embleemiga.
Alati on eelistatud
maksimumversioon,
mis võimaldab lisaks
sümboolikale edasi
anda ka RMK poolset
emotsionaalset sõnumit.
See aitab vaatajal mõista,
miks RMK antud sündmust
toetab.

Tule metsa,
spordi mõnuga!

Tule metsa,
spordi mõnuga!

Maksimaalse
konfiguratsiooniga
embleemi suurus võiks olla
ca 5% reklaami pinnast.
Ainult logo kujutava
embleemi puhul on suurus
vastavalt võimalustele.
Tumeda tausta puhul
kasutatakse valget
embleemi ja heleda tausta
puhul rohelist.

RMK visuaalne kommunikatsioon

22

sponsorlus
Kui embleemi kasutamine
on raskendatud või
kaassponsorite puhul
taunitud, siis võib kasutada
RMK mini-brändingut,
mis koosneb logost,
logo laiusest joonest ja
identifikaatorjoonest pinna
allservas.
Logo juurde joone peale
võib kirjutada ka RMK
sponsorstaatuse. Eraldi
sõnumit see versioon ette
ei näe.
Hoolitseda tuleb selle
eest, et RMK logo oleks
pinna suhtes samade
proportsioonidega, mis
RMK enda materjalide
puhulgi.
Peasponsor

RMK ei sponsoreeri
tegevusi, kus tema
sümboolikat ei saa
kommunikatsioonis
esile tõsta ühel kahest
nimetatud meetodist.

RMK visuaalne kommunikatsioon
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BRÄNDITUD KAMPAANIAD
Kampaaniate puhul, millel on oma märk või
mõni muu kujundatud element, kehtivad
brändinguribale kõik eespool mainitud
reeglid.
Kui tegemist on tüpograafilise mänguga
kampaania pealkirjas, siis pole vaja kasutada
pealkirja piiravaid horisontaalseid jooni.

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

Sisutekst. Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida kasutatakse printimis- ja
ladumistööstuses. See on olnud tööstuse põhiline proovitekst juba alates 1500.
aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist teksti, et teha trükinäidist.

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee
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näited
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Näited
Trükised

Riigimetsa tark peremees

RMK on vastutustundlik organisatsioon. Seetõttu püüame
igal võimalusel kasutada oma trükiste puhul taaskasutatud
looduslikke materjale.
Me suhtume vastutustundlikult ka autorlusse. Seetõttu püüame
igal võimalusel ära märkida visuaalsete lahenduste autorid,
taieste nimed ning vajadusel ka trükikodade, materjalide jms
nimed ning nimetused.

www.rmk.ee

METSIK
TEADUS

MINGEM
METSA

Riigimetsa tark peremees

Vändra metskonna
metsa majandamise
Kava aastani 2021

Riigimetsa tark peremees
www.rmk.ee
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Näited
Küljendus

Metsa majandamine aastatel 2011-2011

METSA MAJANDAMINE
AASTATEL 2011-2011

Arukask

25

00

2.2 Metsavarud

20

irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

occaecat cupidatat non proident, sunt in

cillum dolore eu.

15
00

0

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in

0

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

13

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

10

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

70

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse

90

ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

50

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

50

laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

10

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

Sookask

10

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

culpa qui officia deserunt mollit anim id est

0

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

00

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

2.1 Maakasutus

30

ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic-

culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Joonis 20. Pärnumaa sõraiiste ning kopra küttimine

consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

30

00

Metskits

proident, sunt in culpa qui officia.

25

00

Metssiga

00

2.3 Looduskaitse

20

Kobras

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic-

15

00

ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

10

00

Põder

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute

50

0

irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
21

20
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culpa qui officia deserunt mollit anim id.
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occaecat cupidatat non proident, sunt in
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Metsa majandamine aastatel 2011-2011

2.4 Maakasutus

2.5 Looduskaitse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

tat non proident, sunt in

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

culpa qui officia deserunt mollit anim id est

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupida-

dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occae-

fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupida-

ut.

tat non proident, sunt in

cat cupidatat non proident, sunt in

culpa qui officia deserunt mollit anim id est

culpa qui officia deserunt mollit anim id est

laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut

labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

labore et dolore magna aliqua.

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure
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Tabel 3. Kaitstavate
loodusobjektide pindala (ha)

Kaitseala tsoneering

Metsamaa

Mittemetsamaa

Soomaa

Kaitsealad
sh sihtkaitsevöönd
sh piirnaguvöönd

10345
8304
1345

10345
8304
1345

10345
8304
1345

Püsielupaigad
sh sihtkaitsevöönd
sh piirnaguvöönd

11345
8334
5445

11345
8334
5445

11345
8334
5445

Vääriselupaigad

345

345

345

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in repre-

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex

henderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat

ea commodo consequat. Duis aute irure dolor. Nulla

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non

proident, sunt in

proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit

culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
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Veebileht

27
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Näited
Veebileht

28
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Näited
Veebibannerid

1.

2.

METSAS
KÄISID?

1.

KASU
SAID?

PARIMAD SEENEKOHAD PALJASTATUD!

2.
Parimad seene- ja marjakohad ning
2000km matkaradu ootavad sind.

3.

4.

METSAONNID

3.

LOODUSMATKAD

4.
5.

6.

ILUSAD
VAATED
Riigimetsa tark peremees

5.
Riigimetsa tark peremees
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Näited
Korporatiivmaterjalid:
trükised

Riigimetsa tark peremees

Mets ja
keskkond

DIPLOM

Raido Reispass

Aasta langetaja

2013

2013
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Näited
Korporatiivmaterjalid: presentatsioon

Riigimetsa tark peremees

Üldine presentatsiooni
pealkiri
2013

Riigimetsa tark peremees

Alapealkiri
presentatsioonis
Sisutekst. Lorem Ipsum on lihtsalt proovitekst, mida kasutatakse printimis- ja ladumistööstuses. See on olnud tööstuse põhiline proovitekst juba
alates 1500. aastatest, mil tundmatu printija võttis hulga suvalist teksti, et
teha trükinäidist.

• Punktid
• Seletused
• Loetelud
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Näited
Töökuulutus
Riigimetsa tark peremees

RMK võtab konkursi korras tööle

Riigimetsa tark peremees

RMK võtab Nõva piirkonda tööle

EHITUS- JA TRANSPORDISPETSIALISTI,

LOODUSKESKUSE JUHI
kelle ülesanded on korraldada looduskeskuse tööd Nõva piirkonnas

kelle ülesanded on korraldada ehitus- ja transpordialast tegevust RMKs

Nõuded kandidaadile:

Pakume:

• ehitusalane kõrgharidus või
ehitusjuhi kutsetunnistus
• projektijuhtimise kogemus
• analüüsivõime ja tehniline taiplikus
• hea suhtlemisoskus
• autojuhilubade olemasolu

• mitmekülgset ja väljakutseid
pakkuvat tööd
• kaasaegset töökeskkonda
• teadmistele, oskustele ja
töötulemustele vastavat palka

Nõuded kandidaadile:

Pakume:

• ehitusalane kõrgharidus või
ehitusjuhi kutsetunnistus
• projektijuhtimise kogemus
• analüüsivõime ja tehniline taiplikus
• hea suhtlemisoskus
• autojuhilubade olemasolu

• mitmekülgset ja väljakutseid
pakkuvat tööd
• kaasaegset töökeskkonda
• teadmistele, oskustele ja
töötulemustele vastavat palka

Kandideerimiseks palume saata CV koos
motivatsioonikirjaga hiljemalt 3. veebruariks RMK personaliosakonda aadressil
Viljandi mnt. 18b, 11216 Tallinn või
e-posti aadressil agnes.kurvits@rmk.ee
märksõnaga “ehitus- ja transpordispetsialisti konkurss”. Rohkem infot saab
telefonil 676 7500.

Kandideerimiseks palume saata CV koos
motivatsioonikirjaga hiljemalt 3. veebruariks RMK personaliosakonda aadressil
Viljandi mnt. 18b, 11216 Tallinn või
e-posti aadressil agnes.kurvits@rmk.ee
märksõnaga “ehitus- ja transpordispetsialisti konkurss”. Rohkem infot saab
telefonil 676 7500.

rmk.ee

rmk.ee

RMK visuaalne kommunikatsioon

33

Näited
Telebränding
1.

2.

3.

4.

2013

