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RMK on Eesti riigile kuuluva 

metsa majandaja, kes talle 

usaldatud varade ja väärtuste 

hoidmisel kindlustab tasakaalu 

keskkonnakaitseliste,  

majanduslike ja sotsiaalsete 

põhimõtete vahel  

 

• teenib riigile metsast tulu,  

müües kasvava metsa 

raieõigust ja metsamaterjali  

 

• istutab uusi puid, hoiab metsa, 

kaitseb loodust 

 

• pakub eeskätt tasuta 

puhkevõimalusi looduses 

 

• täidab sotsiaalset rolli tööandja  

ja turustabiliseerijana 



RMK STRUKTUUR 

Taimla ja seemnemajandus 

Loodushoid 

Metsahaldus 

Metsamajandus 

Puiduturustus 

Administratsioon 

 

 

 

 

 

 



LOODUSHOID 

• Igaüheõiguse teostamise 

võimaluste loomine RMK 

puhkealadel ja 

kaitsealadel 

• Looduses liikumise 

võimaluste kavandamine 

ja rajamine 

• Loodushariduslik tegevus 



Külastuskorraldus ja loodusharidus 

 

• Loodushoiu tegevusvaldkonna eesmärgiks on pakkuda 

looduspuhkuse võimalusi ning tutvustada kaitseväärtusi läbi 

igaüheõigusel tugineva looduses liikumise süsteemi puhke- ja 

kaitsealadel. 

 

• Sellega aidatakse kaasa elanikkonna loodusteadlikkuse ning -

hoidlikkuse kasvatamisele ja vähendatakse looduskasutusega 

kaasneda võivaid negatiivseid mõjusid.  

 

• Loodusharidusprogrammid arendatakse välja selliselt, et nad sobiksid 

üldhariduskoolide õppeprogrammidega ning varustaksid nii 

programmides osalevad õpetajad kui õpilased, aga ka tavakodanikud 

õigete ja asjakohaste teadmistega eluslooduse toimimisest ning 

loodusressursside, sh metsa, säästvast kasutamisest. 



Igaüheõigus 

 

Eestis välja kujunenud igaühe 

õiguse moodustavad seadustest ja 

tavadest tulenevad käitumisreeglid, 

mis määravad kindlaks igaühe 

õigused ja kohustused looduses 

viibimisel, loodusandide korjamisel, 

looduslike materjalide kasutamisel 

ning kogumisel 

LL süsteem 
 

• Mitmekülgsete LL võimaluste ja 

teenuste pakkumine 

 

• Loodus- ja keskkonnakasvatus 

 

• Puhkemaastike kaitse 



LOODUSES 

LIIKUMINE 

• 1,7 mln külastust kokku  

• 63 000 teabepunktidesse 

• 58 000 Elistvere 

loomaparki 

• 42 000 looduskeskuste 

programmide külastatjat 



LOODUSES 

LIIKUMINE 

• 2000 km loodusradu 

• 309 kattega lõkkekohta 

• 50 telkimisala 

• 22 metsaonni 

• 18 metsamaja 

• 3 maastikusõiduala  



TARTU- JÕGEVAMAA 

PUHKEALA, ENDLA LKA, ALAM-

PEDJA LKA, PEIPSIVEERE LKA 

• 51 külastusobjekti 

puhkealal 29 objekti 

kaitsealadel  

• Külastatavamad objektid: 

Männikjärve raba 

õpperada, Selli-Sillaotsa 

õpperada, Kaiu järve 

ümbrus 



TARISTU ROLL 

Suunamine – kontrollitud 

liikumine on vajalik 

loodushoiu aga ka külastaja 

seisukohalt 

 

Toetab loodusharidust – 

Gruppide teenindamine 

 

Turvalisus 

 

Mugavus 

 

Endla - Männikjärve raba 

õpperada 

 

Alam-Pedja – Selli-Sillaotsa 

õpperada 

 

Alatskivi matkarada 

 

Kaiu järve ümbrus 



TÄNAN 

KUULAMAST 

 

 
www.loodusegakoos.ee 

andri.plato@rmk.ee 

54004851 
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