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EESTI ON  

METSARIIK 



Üle poole Eestist on kaetud metsaga, millest  

veidi üle poole kuulub riigile 



Riigimetsa haldab RMK –  

Riigimetsa Majandamise Keskus 



RMK käsutuses on veerand Eesti pindalast 



RMK-s töötab üle 700 inimese 



Koos 

lepingupartneritega 

saab riigimetsas  

tööd ligi 

4000 inimest aastas 



Täidame oma ülesandeid viie valdkonna kaudu 

METSAHALDUS 
METSAMAJANDUS 

PUIDUTURUSTUS 

LOODUSHOID JA LOODUSÕPE 

TAIMLA- JA SEEMNEMAJANDUS 



METSAKASVATUSE  

EESMÄRK 

2020 



Metsahaldus kavandab maksimaalselt mitmekülgset  

riigimetsa kasutust 17 metskonnas.  



Suurendame riigimetsamaa 

 tootlikkust ning kasvatame 

 (aastas) juurde 

 4,7 miljonit m3 puitu 



METSAKASUTUSE  

EESMÄRK 

2020 



Metskondade kavandatud töid korraldavad 

kolm regiooni. 

Edela  

regioon 

Kirde  

regioon 

Kagu  

regioon 
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Metsakasvatustööd:  

Aastas istutame üle 18 miljoni uue puu,  

sh 9,8 miljonit mändi ja 7,6 miljonit kuuske 

Aastas hooldame üle 36 000 ha metsa,  

see ala on umbes sama suur kui Võrtsjärv 

Teeme harvendusraiet ligi 12 000 ha metsas 

Uuendusraiet teeme 8600 hektaril,  

mis on ca 1% riigimetsamaast 



Metsa uuendamiseks kasvatame üle 20 miljoni 

taime aastas. 

Enamik neist läheb tagasi riigimetsa, kuid väike 

osa leiab endale uue kodu väljaspool. 



Müüme palki (41%), paberipuitu (38%), 

küttepuitu (17%) ja hakkpuitu (4%) 3,3 mln m3. 

 

Puidukliente ligi 1200, sh 250 juriidilist isikut ja 

950 füüsilist isikut (peamiselt küttepuit) 

 

Puitmajade tootmiseks ostis 2013. a RMK-lt 

palki 8 EPML liiget ning 3 mitteliiget. 



Riigimetsast varume 

 ja müüme (aastas) 

4 miljonit m3 puitu 



LOODUSKAITSE 

EESMÄRK 

2020 



Bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks on 

37% riigimetsast võetud kaitse alla. 

Eesti metsad on väga liigirikkad. Hinnanguliselt 

leidub seal 16 000 eri liiki. 



Haruldaste ja ohustatud  

liikide kasvukohtade 

säilitamiseks tegeleme 

looduskaitsetöödega ja 

investeerime kaitsealade 

infrastruktuuri arendamisse. 



Majandatavas riigimetsas  

aitame kaasa bioloogilise 

mitmekesisuse säilimisele. 



Taastame 10 000 ha 

ohustatud või ebasoodsas 

seisundis olevaid elupaiku 

 



KÜLASTUSKORRALDUSE 

JA LOODUSHARIDUSE 

EESMÄRK 

2020 



Looduses liikumise võimalusi pakume  

riigimetsa puhkealadel, rahvusparkides ja 

muudel kaitsealadel üle Eesti. 



RMK puhke- ja kaitsealadele tehakse 

üle 1,7 miljoni külastuse aastas.  
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RMK hallata on: 

 

13 puhkeala 

5 rahvusparki 

2000 km matkaradasid 

57 telkimiskohta 

18 metsamaja 

28 metsaonni 

Elistvere loomapark 

Sagadi metsakeskus 



Sagadi looduskoolis ja 14 looduskeskuses  

korraldame looduskoolitusi enam kui 60 000 

inimesele. 

 

Lisaks külastab Elistvere loomaparki aastas üle 

58 000 inimese. 



RMK kaitse- ja puhkealadel 

 võtame vastu  

2,5 miljonit külastust 



Arukad noored on meie tulevik, nagu ka meie 

mets, sellepärast investeerime igal aastal 

teaduse rakendusuuringutesse 200 000 eurot, 

sest… 



EESTI ON  

METSARIIK 


