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TERVISEPROFIIL AITAB TEHA ÕIGEID OTSUSEID 

 

SISSEJUHATUS 

 

Tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või nõtruse 

puudumine. Tervise kujunemisel on olulised neli tegurit: pärilikkus 18-20%, eluviis 50-52%, 

keskkond 20%, arstiabi 10%. Meditsiin on kompleksne teadus inimese tervise kaitsmisest ja 

tugevdamisest, haigustest, nende diagnoosimisest, vältimisest ja ravist ning eluea pikendamisest.  

Meditsiiniteadus on teadusharu, mis uurib ja rakendab inimese tervise kaitse ja tugevdamise, 

haiguste, nende diagnoosimise, ennetamise, profülaktika ja ravi ning eluea pikendamisega seotut. 

Paikkonna terviseprofiil on arengudokument, mis annab ülevaate kohalike elanike tervise 

olukorrast ja seda mõjutavatest teguritest. Samuti saab terviseprofiili abil määratleda paikkonna 

peamised probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused. Kunda 

Linnavolikogu 14. mai 2012. aasta otsusega nr 13 algatati linna terviseprofiili koostamine. 

Otsusega kinnitati terviseprofiili koostamise juhiks Jelena Fjodorova, juhtrühmaks määrati 

sotsiaalkomisjon. Kunda linna terviseprofiil on uuendatud aastal 2015.  

Terviseprofiil on koostatud paljude asutuste andmete põhjal ja andmebaasidest (Eesti 

Statistikaamet, Eesti Haigekassa, Eesti meditsiiniline sünniregister, Eesti vähiregister, 

Terviseamet, Eesti Maksu- ja Tolliamet, Sotsiaalkindlustusamet) saadud andmete alusel. 

Dokumendi väljundiks on anda otsustajatele ja kogukonnale ülevaade, milles kirjeldatakse nii 

teksti kujul kui ka graafiliselt kogukonna terviseseisundit, terviseprobleeme ja –vajadusi ning 

nende võimalikke lahendusi. Terviseprofiil on aluseks tervise arendamise tegevuskava 

koostamisele, milles püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks, 

arvestades linnaeelarve ja muid sekkumiste teostamise võimalusi. 

Linna terviseprofiili peamiseks eesmärgiks on kaardistada linnarahva tervist ja heaolu 

mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tegurite hetkeseis. Neid analüüsides 

tuua välja peamised tervist mõjutavad probleemid ja –vajadused ning pakkuda välja võimalikud 

tegevused probleemide ja vajaduste rahuldamiseks. 
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Terviseprofiili väärtused on järgmised: 

 Inimõigused - tervis on inimese põhiõigus ning kõigile ühiskonnaliikmetele tuleb tagada 

eeldused võimalikult hea terviseseisundi saavutamiseks.  

 Ühine vastutus tervise eest - inimese ja rahvastiku tervist mõjutavad suuremal või 

vähemal määral kõik poliitilised, majanduslikud või muud otsused. Vastutus rahvastiku 

tervise eest on ühine vastutus, mis hõlmab ühiskonna kõiki sektoreid, organisatsioone, 

rühmi ja üksikisikuid. 

 Võrdsed võimalused ja õiglus - võrdsed võimalused tervisele ja teistele väärtustele on 

demokraatliku ühiskonna ideaalideks. Võrdsete võimaluste loomine hariduse, eluaseme, 

töö ning tervise ja tervishoiuteenuste osas, on eelduseks inimeste tervise ja elukvaliteedi 

jätkuvale paranemisele. 

 Sotsiaalne kaasatus - isikute, sotsiaalsete rühmade ja kogukondade aktiivne osalemine 

enda, oma kodukandi ja ühiskonnaelu ja keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel ja 

probleemide lahendamisel toob kaasa võime suuremal määral lahendada oma 

terviseprobleeme. 

 Riiklike strateegiatega arvestamine - linna tervisprofiil järgib Rahvastiku tervise 

arengukava ning teiste valdkondlike alusdokumentide ideid.  
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1. ÜLDANDMED 

Kunda linn asub Lääne-Viru maakonna kirdeosas. Kolmest küljest piirneb linn Viru-Nigula 

vallaga ning põhja poolt Soome lahega. Kunda linna pindala on 10.01 km². (Eesti Statistika 

Andmebaas 2015).  

1.1 Rahvastik 

1.1.1 Asustustihedus ja aastakeskmine rahvaarv 

Seisuga 31.12.2015 oli Kunda linna elanike arv 3224 inimest, mis teeb linna asustustiheduseks 

322.1 inimest/km² kohta. Kunda linna elanike arv on alates 1992. aastast pidevalt vähenenud. 

Joonis 1. Kunda linna aastakeskmine rahvaarv aastatel 2001-2015. Allikas: Statistikaameti 

Statistika andmebaas , RV0291 
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Kunda linnas on mehi stabiilselt aastate lõikes ca 358 (252-453) võrra vähem olnud kui naisi. 

Joonis 2. Kunda linna aastakeskmine rahvaarv sooti aastatel 2000-2015. Allikas: Eesti 

rahvastikuregister. 

Joonis 3. Kunda linna rahvastiku püramiid seisuga 1. jaanuar 2015. Allikas: Eesti 

rahvastikuregister 
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1.1.2 Rahvastiku soo ja vanusjaotus 

Rahvastiku vanuse kasvades suureneb naiste osakaal Kunda linna rahvastikus. Püramiidilt on 

selgesti näha meeste varasem suremus võrreldes naistega. Rahvastikupüramiidi kohaselt on 

Kunda linnas kõige enam 50-54- aastaste vanuserühmas mehi ning 75-79-aastaste vanuserühmas 

naisi.  

Joonis 4. Kunda linna elanike vanuseline koosseis aastatel 2001-2015, alaealised 0-17, 

täisealised 18-64, pensioniealised 65+. Allikas: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel 

RV0241. 

 

1.1.3 Demograafiline tööturusurveindeks 

Demograafiline tööturusurveindeks on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-

aastased) ja sealt vanuse tõttu potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhe. Kui 

indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt 

vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Näitaja võimaldab arendada strateegilisi suundi, 

kavandada erinevaid programme olukorra tasakaalustamiseks. 
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Joonis 5. Kunda linna demograafiline tööturusurveindeks aastatel 2000-2015. Allikas: 

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV06. 

 

1.1.4 Rahvastiku rahvuslik jaotuvus 

Ülevaate Kunda linna elanike rahvuslikust koosseisust saab jooniselt, kus on ära toodud 

arvukamalt esindatud rahvuste esindajate osakaal rahvastikust. 01.11.2015 seisuga on üle poole 

(55%) linnaelanikest rahvuselt eestlased, 30% venelased, ülejäänud 15% moodustavad 

ukrainlased, soomlased, valgevenelased, leedulased, mordvalased, poolakad, udmurdid, 

karjalased, tšuvaššid jt. 

Joonis 6. Kunda linna elanike rahvuslik koosseis aastatel 2008-2015. Allikas: Eesti 

rahvastikuregister. 
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1.1.5 Elussünnid ja abordid 

Elussünd on elutunnusega lapse sünd sõltumata raseduse kestusest. Perioodil 2000-2014 sündis 

Kunda linnas keskmiselt aastas ca 36 last. 

Joonis 7. Elussündide arv Kunda linnas aastatel 2000-2014 . Allikas: Statistikaameti Statistika 

andmebaas, tabel RV112. 

 

Joonis 8. Elussünnid Kunda linnas soo lõikes aastatel 2000-2014. Allikas: Statistikaameti 

Statistika andmebaas, tabel RV112. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

34
36

41

27

39

36

42

38

34 34

42

23

27
29 28

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

5

10

15

20

25

30

19 19
20

14

17

15

24

13

18

16

21

9

18

20

15
16

17

21

13

22
21

18

25

16

18

21

14

9 9

13

Poisid Tüdrukud



12 

Järgnevas tabelis ja joonisel on esitatud elussünnid ema vanuse järgi aastatel 2000-2014. 

Tabel 1. Elussünnid ema vanuse järgi aastatel 2000-2014. Allikas: Eesti Meditsiiniline 

Sünniregister. 

 -14 15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

2000  2 3 10 15 3 1   

2001  1 4 10 13 5 2   

2002  2 5 16 12 6 3 3  

2003 1 1 3 9 8 5 1   

2004  3 4 14 14 5 4   

2005  1 2 14 9 8 3 1  

2006  2 2 13 6 18 3 2  

2007   4 12 5 9 2   

2008  1 2 13 10 7 2 1  

2009  1  7 16 7 2 1  

2010  1 1 9 12 7 6 2  

2011   1 13 4 5 5 2  

2012   3 5 11 4 4   

2013  1 5 11 7 6 3 2  

2014  2 1 6 9 10 4   

 

Joonis 9. Elussünnid Kunda linnas ema vanuse järgi aastatel 2000-2014. Allikas: Eesti 

Meditsiiniline Sünniregister. 
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Joonis 10. Abortide arv võrreldes sündide arvuga Kunda linnas aastatel 2000-2014. Allikas: 

Eesti Meditsiiniline Sünniregister. 

 

Raseduse ajal suitsetajate osakaal on aastatel 2000-2014 varieerunud 3%-31% vahel, olles 

kõrgeim aastal 2007 ja madalaim aastal 2001 (tabel ). 

Joonis 11. Suitsetavate rasedate naiste osakaal protsentides Kunda linnas aastatel 2000-2014. 
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Sündimuse üldkordaja (sündide arv 1000 elaniku kohta) arvutatakse, jagades elussündide arvu 

aastas aasta keskmise rahvastikuga ning korrutades 1000-ga. Tegu on suhtarvuga, mis võimaldab 

võrdlust teiste kohalike omavalitsuste ja kogu Eesti vastava näitajaga. 

Joonis 12. Kunda linna sündimuse üldkordaja võrreldes kogu Eesti vastava näitajaga aastatel 

2001-2010. Allikas: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV030 (sündimuse üldkordaja 

Eestis),  RV112 (sündide arv Kundas), Eesti rahvastikuregister (aasta keskmine rahvastik). 
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Eesti elaniku keskmine oodatav eluiga oli 2012. aasta andmetel meestel 72 ja naistel 82 aastat. 

Aastatel 2000-2014 surmade arv Kundas aastas ca 61 inimest. 

Joonis 13. Surmade arv Kunda linnas aastatel 2000-2014. Allikas: Statistikaameti Statistika 

andmebaas, tabel RV49. 
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Joonis 14. Surmade arv soo lõikes Kunda linnas aastatel 2000-2014. Allikas: Statistikaameti 

Statistika andmebaas, tabel RV49. 
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aasta keskmise rahvastikuga ning korrutades 1000-ga. Tegu on suhtarvuga, mis võimaldab 

võrdlust teiste kohalike omavalitsuste ja kogu Eesti vastava näitajaga. 

Joonis 15. Kunda linna suremuse üldkordaja võrreldes kogu Eesti vastava näitajaga aastatel 

2001-2014. Allikas: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV030 (suremuse üldkordaja 

Eestis), RV49 (surmade arv Kunda linnas), Eesti rahvastikuregister (aasta keskmine rahvastik). 
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1.1.7 Loomulik iive 

Loomulik iive näitab piirkonna rahvaarvu muutust kindla ajavahemiku (aasta) jooksul, mis 

moodustub sünni- ja surmajuhtude vahena. Joonisel on välja toodud loomulik iive Kunda linnas 

aastatel 2000-2014. Alates 2000 aastast on loomulik iive Kundas negatiivne.  

Joonis 16. Loomulik iive Kunda linnas aastatel 2000-2014. Allikas: Statistikaameti 

statistikaandmebaas, tabel RV112 ja RV49 (sünnid-surmad). 
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Rände (migratsiooni) all mõeldakse elu- või töökoha (geograafilises mõttes) vahetamist. 

Sisseränne Kunda linna ja väljaränne Kunda linnast on esitatud joonisel.  

Joonis 17. Sisse- ja väljaränne Kunda linna aastatel 2000-2014. Allikas: Statistikaameti 

Statistika andmebaas, tabel RVR01. Rahvastiku ülevaade 2008-2014. 
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Rändesaldo näitab piirkonna rahvaarvu muutust sisse- ja väljarände tagajärjel kindla 

ajavahemiku (aasta) jooksul. Kunda linna rändesaldo aastatel 2000-2014 on esitatud joonisel.  

Joonis 18. Rändesaldo Kunda linnas aastatel 2000-2014. Allikas: Statistikaameti Statistika 

andmebaas, tabel RVR01. Rahvastiku ülevaade 2008-2014. 

 

1.1.9 Elanikkonna haridustase 

Joonis näitab erineva haridustasemega Kunda linna elanike osakaalu kogu rahvastikust. Aastal 

2015 oli kõrgharidusega elanike Kunda linnas 601, mis on 19% rahvastikust. Kunda linnas on 

kesk- ja keskeriharidusega inimesi 1340, see on 41 % rahvastikust. Kundas on põhiharidusega 

inimesi 775, mis on 24% rahvastikust. Madal haridustase on väga oluline tervisemõjur. See 

soodustab tööpuudust ja vaesust. Statistika näitab, et Kunda linnas oleks eelkõige vaja töökohti, 

mis nõuavad keskeri või kutseharidust.  

Joonis 19. Vähemalt 15-aastased, Kunda linna elanikkonna haridustase aastal 2015. Allikas: 

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV0232. 
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1.2 Kunda linna eelarve ja tulumaksu laekumine 

Järgnevalt on vaadeldud linna eelarvet ja tulumaksu laekumist ühe elaniku kohta aastatel 2000-

2014. Saamaks reaalset ülevaadet, ei võeta aluseks mitte volikogu poolt kinnitatud 

eelarvetulusid, vaid eelarvetuludena käsitletakse edaspidi majandusaasta aruandes nähtuvat 

eelarve täitmist. Tabelist on näha, et Kunda linna eelarvetulude maht on tõusnud 2,2 miljonilt 

eurolt 2003. aastal 5,5 miljoni euroni 2008. aastal. Tulumaksu laekumise haripunkt jäi samuti 

aastasse 2008, mil linnale laekus 1,9 miljonit eurot, mis on ca 3 korda rohkem kui aastal 2001 

(615 770). Alates 2009. aastast on täheldatav langus nii eelarvetuludes kui ka tulumaksu 

laekumises. 

 

Tabel 2. Kunda linna eelarvetulud ja laekunud tulumaks aastatel 2001-2014. Allikas: Kunda 

linna majandusaasta aruanded 2001-2014, Kunda Linnavalitsuse raamatupidamise osakond. 

 

Aasta Eelarvetulud eurodes Laekunud tulumaks eurodes 

2001 - 615 770 

2002 - 641 430 

2003 2 216 536 696 492 

2004 2 261 922 879 968 

2005 2 530 224 1 035 431 

2006 3 879 756 1 321 519 

2007 3 980 280 1 678 402 

2008 5 553 783 1 945 619 

2009 4 087 771 1 630 590 

2010 3 492 297 1 464 238 

2011 3 176 940 1 544 264 

2012 3 490 443 1 677 608 

2013 3 320 870 1 706 995 

2014 3 406 815 1 756 347 

 

Kohaliku omavalitsuse eelarve jagatuna elanike arvuga iseloomustab omavalitsuse rahalisi 

võimalusi elanikele tervislikuma elukvaliteedi tagamisel.  
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Joonis 20. Kunda linna eelarvetulud eurodes ühe elaniku kohta aastatel 2003-2014. Allikas: 

Kunda linna majandusaasta aruanded 2003-2014, Kunda Linnavalitsus. 

 

Joonis 21. Laekunud tulumaks eurodes ühe Kunda linna elaniku kohta aastatel 2001-2014. 

Allikas: Kunda linna majandusaasta aruanded 2001-2014, Kunda Linnavalitsus. 
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Joonis 22. Kululiigi osatähtsus Kunda linna eelarve kogukuludes aastal 2014. Statistikaamet. 

 

1.3 Rahvastiku terviseseisund 

Meeste ja naiste kolm kõige sagedasemat surmapõhjust on vereringeelundite haigused, järgnevad 

pahaloomulised kasvajad, õnnetusjuhtumid, traumad ning mürgistused. Sugudevahelised 

erinevused arvudes on selgelt meeste kahjuks, sest naised hoolivad oma tervisest rohkem. 

Harrastatakse tervislikke eluviise ja minnakse arsti juurde kohe peale haiguse ilmnemist. 

Tervise Arengu Instituudi andmetel on Eestis surma ja enneaegse töövõime kaotamise 

peapõhjuseks südame ja veresoonkonnahaigused. Südame- ja vereringehaigustes on Eesti 

juhtpositsioonil nii Euroopas kui kogu maailmas. Suremuskordaja on haiguse tõttu inimeste 

suhtarv. See saadakse valemiga: haiguse põhjustatud surmade arv aastas jagatakse aastakeskmise 

rahvaarvuga ning antud arv korrutatakse 100 000.  
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Joonis 23.Suremuskordaja pahaloomulistesse kasvajatesse, vereringeelundite haigustesse ja 

välispõhjustesse (õnnetujuhtumid, mürgistused ja traumad) 100 000 elaniku kohta Kunda linnas 

aastatel 2008-2014. Allikas: Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika andmebaas, tabel SD30. 

 

Joonis 24. Suremus südame-veresoonkonna haigustusse 2008-2014 Kunda linnas võrreldes Eesti 

keskmisega. Allikas: Tervise Arengu Instituut, tabel SD23. 
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2. SOTSIAALNE SIDUSUS JA VÕRDSED VÕIMALUSED 

Rahvastiku tervist mõjutab oluliselt sotsiaalmajanduslik taust. Rahvastiku tervise arengukava 

järgi on sotsiaalne sidusus ühiskonna võime tagada iga oma liikme heaolu, ületades sotsiaalset 

lõhestumist ja vältides tõrjutust. Sotsiaalse sidususe indikaatoriteks on tööturusituatsioon, elanike 

toimetulek ja kaasatus kogukonna tegevustesse kodanikuühenduste kaudu. Samuti mõjutavad 

kohaliku omavalitsuse võimalusi elanike heaolu ja võrdsete võimaluste tagamisel maksumaksjate 

arv, keskmine brutotulu, kohaliku omavalitsuse eelarve, tulumaksu laekumine, mis näitavad 

survet maksumaksjale sotsiaalsfääri ülevalhoidmiseks. 

 

2.1 Tööturu situatsioon / olukord 

2.1.1 Majanduslikult aktiivsed üksused / ettevõtted 

Majanduslikult aktiivsete üksuste või ettevõtete all peetakse silmas statistilisse profiili kuuluvaid 

ettevõtteid. Siia alla kuuluvad äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad, asutused ja 

mittetulundusühingud. Majandusüksuste statistiline register on loodud juriidiliste registrite -

äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, maksukohuslaste registri ning riigi-ja 

kohaliku omavalitsuse riikliku registri andmete põhjal. 

 

Tabel 3. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted Kunda linnas aastatel 2004-2013. Allikas: 

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel ER071 

Aasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Majanduslikult 

aktiivsed ettevõtted 
40 44 52 60 61 61 72 74 75 126 

 

Joonis 25. Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted Kunda linnas aastatel 2004-2014. 
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Allikas: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel ER32. 

2.1.2 Tööhõive määr 

Tööhõive määr näitab hõivatute osatähtsust tööealisest rahvastikust. Tööga hõivatuks peetakse 

isikut, kes uuritaval perioodil töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või 

vabakutselisena; töötas tasuta pereettevõttes või omas talus või viibis ajutiselt haiguslehel.  

Kunda linnas peamised tööandjad on järgmised: AS Kunda Nordic Tsement, AS ABB, AS Lajos, 

Kunda Linnavalitsus (KÜG, lasteaed „Kelluke“, spordikeskus, majanduskeskus, hooldekodu), 

Estonian Cell AS, Aeroc AS, Flexa AS, Imprest AS, Kunda Trans AS, Kunda Auto, OG Elektra 

AS, Järva Tarbijate Ühistu. 

Tööhõive määr arvutatakse järgmise valemiga: hõivatute arv jagatakse aastakeskmise tööealiste 

elanike arvuga ja saadud summa korrutatakse sajaga. 

Joonis 26 . Tööhõive määr Kunda linnas ja Eestis aastatel 2012-2014. Allikas: Statistikaameti 

Statistika andmebaas, tabel RV0241, Maksu-ja Tolliamet (Kunda linna maksumaksjate arv), 

Eesti Rahvastikuregister (Kunda linna tööealised (15-74) inimesed). 

 

2.1.3 Maksumaksjad 

Maksumaksjate osakaal elanikest näitab kohalikus omavalitsuses elavate inimeste arvu, kes 

tasuvad üksikisiku tulumaksu. Maksumaksjate osakaal näitab survet maksumaksjale 

sotsiaalsfääri ülalhoidmiseks. Maksumaksjate osakaal arvutakse järgmise valemiga: 

maksumaksjate arv jagatakse aastakeskmise elanike arvuga ning korrutatakse sajaga. Andmete 

analüüsiks on olnud andmed kättesaadavad alates 2006. aastast. 
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Joonis 27. Maksumaksjate osakaal (%) elanikest Kunda linnas aastatel 2006-2014. Allikas: 

Maksu- ja Tolliamet. 

 

2.1.4 Keskmine brutotulu 

Keskmine brutotulu näitab kohalikus omavalitsuses elavate töötavate inimeste jõukust. Koos 

brutotulu saajate osakaaluga saab kirjeldada kohaliku omavalitsuse suhtelist jõukust, mis määrab 

kohaliku eelarve omatulude mahu elaniku kohta. 

Joonis 28. Keskmine brutotulu eurodes Kunda linnas ja Eestis aastatel 2003-2014. Allikas: 

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel ST005. 

 

Võrreldes Eesti keskmisega on näha, et Kunda linna keskmine brutotulu on mõnevõrra madalam. 

Suuremate tulude korral on Kunda linnal paremad võimalused tulevikuinvesteeringute 

planeerimiseks ning tervist toetavate teenuste arendamiseks.  
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2.1.5 Ülalpeetavad 

Ülalpeetavate määr näitab mittetööealiste ehk kuni 14-aastaste ja üle 65-aastaste elanike arvu 

100 tööealise (15-64-aastased) elaniku kohta, ehk sisuliselt mitut inimest peab ülal pidama 100 

tööealist inimest. Mida väiksem on see suhe, seda väiksem on koormus töötajatel. 

Joonis 29. Ülalpeetavate määr (%) Kunda linnas ja Eestis aastatel 2000-2015. Allikas: 

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel RV063. 

 

2.1.6 Miinimumpalga saajad 

Miinimumpalga saajad on potentsiaalses vaesusriskis elavate inimeste grupp. Näitaja võimaldab 

kavandada vajalike teenuste ja toetuste võrku ning hulka. Miinimumpalka saavate töötajate 

osakaal tööl käivatest inimestest on toodud joonisel.  

Joonis 30. Miinimumpalga saajate osakaal (%) Kunda linnas aastatel 2006-2014. Allikas: Eesti 

Maksu- ja Tolliamet. 
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2.1.7 Töötus  

Töötuse määr ehk tööpuuduse määr näitab töötute osakaalu tööealise (15-74) elanikkonna 

hulgas. Töötukassal on andmed registreeritud töötute arvu kohta alates aastast 2003. 

Joonis 31. Töötuse määr (%) Kunda linnas ja Eestis aastatel 2003-2014. Allikas: Töötukassa ja 

Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel TT35. 

 

Töötus on üks tervise -ja käitumisriskide allikaid. Töötus mõjub negatiivselt inimestele, kuna 

neil kaob töö, mistõttu väheneb ka sissetulek ja sealt omakorda toimetulek. Raskem olukord on 

nendes peredes, kus mõlemad pere ülalpidajad kaotavad töö. Hüvitisi või toetusi on võimalik 

saada maksimaalselt 9 kuud – seejärel Töötukassast neil rahaline toetus kaob ja paljudest neist 

inimestest saavad tihti toimetulekutoetuste saajad.  

Aastal 2014 Kunda linnas registreeritud töötute arv – 57 inimest. 

 

2.2 Toimetulek 

2.2.1 Ravikindlustusega kaetud 

Ravikindlustusega kaetud inimeste protsent elanikkonnast saadakse ravikindlustusega kaetud 

elanike arvu jagamisel aastakeskmise elanike arvuga ning korrutades sajaga.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

2

4

6

8

10

12

14

3,4 3,6
3,2

1,9
1,5 1,8

8,2

10

5,8

4,3
3,6

2,4

6,3

5,3

4,3

2,4 2,1

3

10,2

12,3

8,4

10,4

9

7,7

Kunda Eesti



27 

Joonis 32. Ravikindlustusega kaetud elanike osakaal (%) kogu rahvastikust Kunda linnas 

aastatel 2009-2015. Allikas: Haigekassa. 

 

Kõrgem ravikindlustusega kaetud protsent Kundas oli 2009. aastal. 2015 aastal on 

ravikindlustatud inimesi Kunda linnas 93,5% elanikest. Ravikindlustust pole 2015. aastal 6,5% 

elanikest. Ravikindlustusega kaetuse protsendi vähenemine toob kaasa hulga probleemseid kohti, 

tuleb hakata planeerima vajalikke sotsiaal-, tervishoiu- ja muid teenuseid.  
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Joonis 33. Töövõimetuspensionäride osakaal (%) tööealisest elanikkonnast (16-65 aastased) 

Kunda linnas aastatel 2004-2015. Allikas: Sotsiaalkindlustusamet. 

Sotsiaalkindlustusameti andmetel oli 2015. aastal Kunda linnas 265 töövõimetuspensioni saajat. 

 

2.2.3 Puuetega inimesed 

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või 
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ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 
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kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest sügav, raske või keskmine puude raskusaste: 

1) sügav puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni 

kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevalt kõrvalabi, juhendamist või 

järelevalvet ööpäevaringselt; 

2) raske puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni 

kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal 

ööpäeval; 

3) keskmine puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või 

funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik regulaarset kõrvalabi või 

juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas (Puuetega inimeste  

sotsiaaltoetuste seadus).  
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Joonis 34. Puudega laste (0-15) arv Kunda linnas aastatel 2004-2015. Allikas: 

Sotsiaalkindlustusamet. 

 

Kõige rohkem on suurenenud keskmise puudega laste arv. Keskmine puue on tingitud 

järgmistest haigustest: astma, diabeet, neuroloogilised haigused, kõnehäired, käitumishäired, 

epilepsia kerge vorm jne. Sotsiaalhoolekande mõistes on oluline näitaja puuetega isikute hulk. 

Kunda linnas on puuetega inimeste osakaal 2015 aastal 9.83% kogu linna elanikkonnast.  

 

Joonis 35. Puudega täiskasvanute arv Kunda linnas aastatel 2004-2015. Allikas: 

Sotsiaalkindlustusamet. 
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2.2.4 Toimetulekutoetused 

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajale, mida maksab kohalik omavalitsus. 

Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks 

ühe kuu jooksul. Summa suurus määratakse Riigikogu poolt igal aastal uuesti. Toimetulekupiir 

sõltub inimeste arvust perekonnas.  

Joonis 36. Väljamakstud toimetulekutoetused ühe elaniku kohta eurodes Kunda linnas ja Lääne-

Viru maakonnas aastatel 2000-2014. Allikas: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel SK42. 

Joonis 37. Rahuldatud riikliku toimetulekutoetuse taotluste arv aastas Kunda linnas aastatel 

2000-2014. Allikas: Statistikaameti Statistika andmebaas, tabel SK41. 

 

Aastast 2009 toimetulekutoetuse taotluste arvu suurenemine on ilmselgelt seotud üleüldise 
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2.2.5 Sotsiaaltoetused 

Sotsiaaltoetuste eesmärgiks on luua võimalused Kunda linna elanike toimetulekuraskuste 

ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks ja seeläbi nende elukvaliteedi parandamiseks. 

Kunda linna poolt makstavad sotsiaaltoetused on enamuses vajaduspõhised ning lähtuvad 

inimese majanduslikust olukorrast. Kunda linna poolt makstavad toetused on toodud tabelis.  

 

Tabel 4. Kunda linnas kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad sotsiaaltoetused. Allikas: 

Kunda Linnavalitsus. 

Sotsiaaltoetuse 

liik 

Kirjeldus 

 

Sihtgrupp Piirmäär 

Ühekordne 

toetus 

Majanduslike raskuste 

puhul erakorraliste 

väljaminekute 

hüvitamine. 

Kunda linna elanik. 

 

Koolitarvete, riiete, jalatsite, 

laagrituusiku, huvihariduse 

osalustasude jt koolikulude 

osaliseks või täielikuks 

kompenseerimiseks; sõidukaardi 

kompenseerimiseks kuni 50% 

soetamiseks tehtud kulutustest, 

kuid mitte rohkem kui 64 eurot 

isiku kohta aastas; riskigruppi 

kuuluvate isikute kolimiskulude, 

dokumentide vormistamisega 

seotud kulude sh 

transpordikulude osaliseks või 

täielikuks katmiseks kuni 52 

eurot isiku kohta aastas; 

retseptiravimite osaliseks või 

täielikuks kompenseerimiseks, 

prillide soetamiseks, 

abivahendite ostmiseks või 

rentimiseks, vajalike 

vaktsineerimiste eest tasumiseks, 

ravikindlustuseta isikute perearsti 

poolt määratud 

konsultatsioonide, uuringute ja 

ravimise kulude katmiseks kuni 

192 eurot isiku kohta aastas. 

Sünnitoetus Lapse sünni puhul. Sünnitanu Kunda 

linna elanik. 

256 eurot lapse sünni puhul, 

mitmikute sünni puhul makstakse 

toetust iga sündinud lapse kohta. 

Ranitsatoetus Esmakordselt KÜG 1. 

klassi õppima asumisel. 

Kunda linna elanik. 64 eurot. 

Koolilõpu 

toetus 

KÜG põhikooli ja 

gümnaasiumi 

lõpetajatele. 

Kunda linna elanik. 64 eurot lõpetajale, kelle 

õpitulemus on vähemalt 

rahuldav; 128 eurot 

hõbemedaliga lõpetajatele, 256 

eurot kuldmedaliga lõpetajatele. 
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Lastelaagrite 

toetus 

Laagrisse minevale 

lapsele 

(vähekindlustatud pered) 

Kunda linna elanik. Toetus määratakse 

lastekaitsespetsialisti kirjaliku 

nimekirja alusel. Eelarvest 

toetusele eraldatud vahenditest 

võib kompenseerida laste 

transporti laagrisse ja tagasi. 

 

Sõidutoetus Kompenseeritakse vene 

lastele koolisõitu 

Kunda-Rakvere –Kunda. 

Kunda linna elanik. Pilet Rakvere-Kunda, Kunda-

Rakvere. 

Juubelitoetus Kingitus tehakse 

vanemliku hoolitsuseta 

lastele ja eakatele 80, 

85, 90 sünnipäeval ning 

pärast 90. eluaastat igal 

sünnipäeval. 

Kunda linna elanik. 10 eurot eakatele; lastele 

kingipakid jõuludeks. 

Hooldekodu 

toetus 

Kunda hooldekodus 

elavatele inimestele, 

kellel puuduvad tema 

suhtes 

ülalpidamiskohustusega 

isikud. 

Kunda linna 

elanikud. 

Ülalpidamiskulude puudujääv 

osa. Kohamaks 495 eurot. 

Hooldaja toetus 18-aastasele ja vanemale 

sügava või raske 

puudega inimese 

hooldajale. 

 Kunda 

Linnavalitsuse 

poolt määratud 

hooldajale. 

40 eurot kuus sügav puue; 28 

eurot kuus raske puue.  

Erakorraline 

toetus  

Õnnetusjuhtumi või muu 

kriisiolukorra 

põhjustatud 

toimetulekuraskuste 

ületamiseks. 

Kunda linna 

elanikud. 

Toetust makstakse avalduse 

alusel isikule või perekonnale, 

kes on ajutiselt sattunud 

kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, 

tulekahju, kuriteo, omaste surma 

vms tagajärjel. Toetuse suurus 

sõltub konkreetsest juhtumist, 

vajadusest ja võimalustest.  

 

Vältimatu 

sotsiaalabi 

Elatisvahenditeta isikud, 

kes on sattunud 

sotsiaalselt abitusse 

olukorda. 

Kunda linna 

elanikud. 

Mitterahaline toetus: 

sotsiaalhoolekandelised abinõud, 

mis tagavad vähemalt toidu, 

riietuse ja ajutise peavarju. 

 

Kunda linnas on kaks üldhooldekodu. Kunda Hooldekodus on hoolduskohti 45-le hoolealusele. 

Eakate Kodus Villa Alfred on 43 hoolduskohta. Hooldajaid on määratud üheksale täiskasvanule 

ja neljale puudega lapsele. 
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2.2.6 Sotsiaalteenused  

Tabel 5. Kunda linna poolt rahastatavad sotsiaalteenused. Allikas. Kunda Linnavalitsus. 

 

Teenuse osutaja Sihtrühm Teenus 

Kunda Hooldekodu Ööpäevaringset hooldust vajavad eakad 

ja puuetega inimesed. 

Ööpäevaringne hooldusteenus, 

intervallhooldus, 

hooldusraviteenus. 

Eakate päevakeskus 

Meelespea 

Eakad ja puudega inimesed, igapäevaelu 

toetamiseks. 

Supiköök, duši kasutamine, 

pesupesemine, huviringides 

osalemine, vererõhu mõõtmine, 

ravivõimlemine. 

Kunda 

Linnavalitsus 

Kunda elanikud. Tasuta sotsiaalnõustamine. 

Kunda 

Linnavalitsus 

Vähekindlustatud lastega pered. Tugiisikuteenus. 

Kunda 

Linnavalitsus 

Kõrvalabi vajavad isikud. Koduteenused (toiduainetega 

varustamine, arstiabi 

korraldamine, eluaseme 

korrashoidmine). 

Kunda 

Linnavalitsus 

Vanema hoolitsuseta jäänud lapsed 

(ajutine hooldus, turva- või 

asenduskodu) 

Ajutine asendushooldus. 

 

Kunda linnas sotsiaalkortereid ei ole, linnal on 22 munitsipaaleluruumi, kus linn pakub 

abivajajatele ajutist elamispinda. Aastal 2015 oli neist hõivatud 11 eluruumi. 

Asenduskoduteenusel on Kunda linnast 30.10.2015 seisuga riiklikul asenduskoduteenusel 8 last 

(4 last Vinni Perekodus, 1 laps Narva-Jõesuu SOS Lastekülas, 1 laps Imastu Koolkodus ja 2 last 

MTÜ Maria ja lapsed). Perekonnas hooldamisel 2 last ja füüsilisest isikust eestkostjate juures 7 

last.  

2015 aasta seisuga on Kunda linnas 1164 pensionäri (töövõimetus- ja vanaduspensionäri). 

Hinnanguliselt moodustavad pensionisaajad kolmandiku linna elanikest, mis tähendab nii 

materiaalset kui ka sotsiaalset koormust linnale. 

 

2.3 Kaasatus kogukonna tegevustesse 

2.3.1 Kogukonna motivaatorid 

Kogukonna motivaatoriks on kohaliku omavalitsusepoolne tunnustus ning erinevad väljaantavad 

auhinnad, samuti kajastatakse kõikide tublide kodanike tegusid linna ajalehes „Meie Kodu“. 
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Aastast 2014 ilmub ajaleht „Meie Kodu“ ka vene keeles. 

 Kõrgem autasu – Kunda linna aukodaniku tiitel (aastast 2002). Omistatakse 

silmapaistvate teenete eest linna elu edendamisel. 

 Tiitliga „ Kunda linna kaunis kodu“ tunnustamine 

 Tiitliga „Kõige sportlikum pere“ tunnustamine 

 Tiitliga „Aasta parim naissportlane“ tunnustamine 

 Tiitliga „Aasta parim meessportlane“ tunnustamine 

 Tiitliga „Parim treener“ tunnustamine 

 Tiitliga „Parim võistkond“ tunnustamine 

 Kunda linna väikelaste sündide tähistamine 

 Linnapea tunnustab tegusaid ja silmapaistvaid linnakodanikke linnapea vastuvõtul 

Vabariigi aastapäeval 

 Kunda linna eakate õnnitlemine sünnipäevadel õnnitluskaardiga 

 KÜG tunnustab edukaid lõpetajaid kiituskirjaga ja koolilõpu toetusega. 

 

2.3.2 Elanike kaasamine 

Linna elanikkond saab osaleda ja kaasa rääkida linna arengus läbi erinevate ümarlaudade, 

kodanikuühenduste ning linna arengudokumentide ja detailplaneeringute avalike arutelude 

kaudu. Kunda linnas oli viimastel, 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel, 

Eesti Keskerakonna, Eesti Reformierakonna, Erakond Isamaa ja ResPublika liidu, Eesti 

Sotsiaaldemokraatide ja valimisliit „VL Kunda“ nimekirjad. Samas on moodustatud volikogu ja 

linnavalitsuse juurde alalised komisjonid. Kõikide haridusasutuste juures on hoolekogud. Kunda 

linna iseloomustab aktiivne kolmanda sektori tegevus. Seda näitab MTÜ-des ja seltsingutes 

osalevate liikmete arv. Kunda linnas on registreeritud 21 mittetulundusühingut ja 4 kogudust. 

MTÜ-d: Kunda Hariduse Toetusselts, Lääne-Virumaa algklassiõpetajate liitühing Berega, 

Virumaa Rahvaülikooli Selts, Slaavi ühing „Läte“, Aianduse ja mesinduse selts, Kibuvitsa 

ühendus, M.K.E., Rahvaspordiklubi sPORTKUNDA, Kunda liikumissõprade selts, Kunda 

Orienteerumisklubi, Kunda Võrkpalliklubi, Kunda motoklubi, Kunda tehnika klubi, Pensionäride 

klubi Videvik, Kunda kultuuriselts, Kunda jahindusklubi, Kunda Crew, Kunda Elulõng, Kunda 

sotsiaal -ja tervisekeskus, SK White Wolf, Spordiklubi Tuulepüüdja, Acoustic Entertainment, 

Spordiklubi Team Yong. 

Kogudused: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kunda kogudus; Moskva Patriarhaadi Eesti 

Õigeusu kiriku Kunda kogudus; Eesti Metodisti kiriku Betaania kogudus; Rakvere Karmeli 

kogudus.  
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Tegutsevate kollektiivide (ringide arv) kultuuriringid ja -seltsid Kundas: 27, osalejaid 601. 

Kunda linnas ei ole naabrivalve piirkonda. 

 

2.3.3 Kultuurielus osalemise ja tarbimise võimalus 

Kunda Linnaraamatukogu 

Kunda linnaraamatukogu on Kunda linna kultuuriasutus, mille meeskond on mõjutanud 

kohalikku elu kvaliteetse raamatukoguteeninduse ja kultuurielu mitmekesistamise kaudu. Aasta 

raamatukogu 2011 meeskonna tiitel motiveerib veelgi enam. Kunda linnaraamatukogu koos 

avaliku interneti punktiga katab kogu piirkonna vajadused raamatukoguteenuse järele. 

Linnaraamatukogu on lülitatud ülevabariigilisse ühtsesse interneti baasil tegutsevasse 

rahvaraamatukogude süsteemi URRAM. 

 

Tabel 6. Kunda Linnaraamatukogu lugejate, külastuste ja laenutuste arv aastatel 2006-2014. 

Allikas: Kunda Linnaraamatukogu.  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kasutajate 

arv 

980 

 

952 939 970 987 987 993 1000 884 

sh laste arv 343 396 355 328 304 302 324 325 271 

Külastuste 

arv 

16117 14781 18431 19736 22619 22172 23268 23733 21166 

sh laste arv 6295 6361 8883 8969 10943 10654 11037 11660 11225 

Laenutuste 

arv 

32531 28209 31120 35010 37174 34619 35379 33407 28150 

sh lastele 6632 5142 6130 7263 6863 5461 6437 5228 2763 

 

Kunda Linnaraamatukogu fondi suurus aastal 2014 – 33 763 eks. 

Raamatukoguteenused (uued) 

1. Koduteenindus eakatele ja puudega inimestele.  

Lugemisest huvitatud inimene annab tellimuse raamatukoguhoidjale, helistades raamatukogusse. 

Raamatukoguhoidja toimetab kord kuus soovitud teavikud kohale. 

 2.Teeninduspunkt Kunda Hooldekodus. 

Raamatukoguhoidja viib kord kuus raamatud laenutuspunkti, kus hooldekodu elanikud neid 

laenutada ja lugeda saavad. 

 3. Ettelugemine. 
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Kunda Hooldekodus tutvustatakse ja loetakse ette raamatuid. 

Raamatukogu külaskäiku oodatakse väga, see on nagu arutelukohviku kokkusaamine.  

 

Joonis 38. Kunda linnaraamatukogu lugejate, laenutuste ja külastuste arv aastatel 2006-2014. 

Allikas: Kunda Linnaraamatukogu. 

 

 

Kunda Tsemendimuuseum 

Kunda muuseum on kultuuri- ja turismikeskus Kundas. Eesti kultuurikontekstis vahendab Kunda 

muuseum olulist osa tööstuspärandil põhinevast ajaloost ja on teadvustanud end laiemale 

külastajaskonnale - linnaelanikele, turistidele ja huvilistele. Samuti muuseum on traditsiooniliste, 

ajaloolise tagapõhjaga kultuuriürituste toimumispaik ning vaba aja veetmise populaarne koht 

Kunda linna elanike jaoks. 

Maja, kus muuseum asub, on ehitatud 1898. aastal II tsemendivabriku kontorihooneks. Muuseum 

avati 5. novembril 1967. aastal. Muuseumis on võimalik tutvuda tsemendi leiutamise ja 

kasutusele võtmise looga, tsemendi tootmisprotsessiga ja Kunda tsemendivabriku ajalooga. 

Alates 2004. aastast on muuseumis järgmised ekspositsioonid: Tsemendivabrikute direktorite 

ajalugu; Miks ja kuidas hakkas inimene valmistama kivi, mil viisil kerkisid antiiksed Rooma ja 

kaasaja arhitektuuripärlid; Tsemenditootmine tänapäeval; Kunda nelja tsemendivabriku ajalugu, 

Kunda sadama ajalugu; Pöördahju atraktsioon; Eesti kuulsuste käejäljekogu; Tööliskorter 20. 

sajandi algusest.  

2015. aasta seisuga on muuseumi külastanud 877 külastajat. Toimunud on erinevad sündmused: 

muuseumiöö, teadlaste öö, õppeekskursioonid, 1x kuus käsitöö õpitoad ning EKKMi rändnäitus 

„Kohatu“ jne. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

980 952 939 970 987 987 993 1000 884

32531

28209

31120

35010
37174

34619 35379
33407

28150

16117
14781

18431
19736

22619 22172
23268 23733

21166

Lugejate arv Laenutuste arv Külastuste arv



37 

3. LASTE JA NOORTE TURVALINE NING TERVISLIK ARENG 

Laste arengule ja tervisele avaldab suurt mõju neid ümbritsev sotsiaalne võrgustik, vanemate, 

vanavanemate ning sõprade eluviis, eeskuju, teadmised ja oskused. Lapse tervist mõjutavad 

kodused elamistingimused, kodukoha loodus- ja tehiskeskkonna tingimused ning lasteaia- ja 

koolikeskkond. Lisaks neile on oluliseks mõjutajaks üldine sotsiaalmajanduslik keskkond sh 

haridus- ja tervishoiusüsteem ning töötus ja vaesus. Laste tervise ja arengu seisukohast on 

olulised mõjurid laste koolitee ohutus, liikluskorraldus ja tänavavalgustus, regulaarne 

liiklusalane ennetustöö, mänguväljakud, noortekeskused, tunnustuse avaldamine inimestele ja 

ettevõttele, kes on eriliselt silma paistnud laste- ja noorte olukorra parandamisel. Kunda linn 

kuulub alates 2004. aastast Unicefi Lastesõbralike linnade võrgustikku. 

 

3.1 Laste arv omavalitsuses 

Tabel 7. Perioodil 2000-2015 keskmine laste arv vanuse kaupa Kunda linnas. 

Vanusegrupp 2000-2012 keskmine 2013-2015 keskmine 

0 kuni 4 aastane 187 145 

5 kuni 9 aastane 210 179 

10 kuni 14 aastane 247 150 

15 kuni 19 aastane 274 186 

 

Joonis 39. Laste arv Kunda linnas aastatel 2005-2015 vanuse kaupa. Allikas: Statistikaameti 

Statistika andmebaas, tabel RV0241 
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3.2 Õpilaste arv haridusasutustes 

Kunda linnas on munitsipaalharidusasutusteks Kunda Linna Lasteaed „Kelluke“ ja Kunda 

Ühisgümnaasium, huvialaharidust pakub Kunda Muusikakool. 2001 aasta sügisel liideti Kunda 

1. Keskkool ja vene õppekeelega Kunda 2. Keskkool. Kooli nimeks sai Kunda Ühisgümnaasium, 

mille katuse all hakkas õppima 683 õpilast. 2016. aasta jaanuaris õpib Kunda Ühisgümnaasiumis 

321 last. 

Joonis 40. Õpilaste arv Kunda Ühisgümnaasiumis ja Kunda lasteaias „ Kelluke“ aastatel 2001-

2015 septembri seisuga. Allikas: Kunda Linnavalitsus 

 

3.3 Lastele ohutu elu- ja õpikeskkond 

Kunda linn on rahulik väikelinn. Ohutu keskkond eluks ja õppimiseks on väga oluline. KÜG 

asub bussipeatuse lähedal ning kooli juures on kaks ülekäigurada. Väikelastele on loodud linnas 

mitmeid uusi mänguväljakuid (kiiged, liumäed, ronimisredelid ja liivakastid). Noortemaja 

õuealal paiknev mänguväljak on mõeldud lastele ja noortele, kuid on sobilik ka täiskasvanutele. 

Linnas tegutseb tervislik lasteaed, mille õueala on ohutuse tagamiseks piiratud aiaga ning 

projekti raames saadud rahaga on soetatud rõõmsavärviline mänguväljak. 

 

3.4 Kooli ja lasteaia terviseteenuse olemasolu 

Kooli ja lasteaia terviseteenuste all on mõeldud psühholoogi, logopeedi, tervishoiutöötaja, 

sotsiaalpedagoogi ja liikumisõpetaja olemasolu haridusasutustes. Allpooltoodud tabel kajastab 

andmeid mainitud spetsialistide olemasolust Kunda linna haridusasutustes. 
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Tabel 8. Erialaspetsialistid Kunda linna haridusasutustes. 

 Kunda Ühisgümnaasium Kunda Linna Lasteaed 

„ Kelluke“ 

Psühholoog x  

Logopeed x osakoormusega x 

Sotsiaalpedagoog x  

Liikumisõpetaja  x 

Tervishoiutöötaja x x 

 

Kunda Linna Lasteaed „Kelluke“ kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. Alates 

2004. aastast kannab Kunda linn laste ja noortesõbraliku linna tiitlit, linn kus hoolitakse oma 

väikestest elanikest ja nende tulevikust. 

 

Tugiteenused Kunda Ühisgümnaasiumis 

Kool on rakendanud alates 2014. aastast täiendavaks eesti keele õpetamiseks mitmeid võimalusi.  

Kunda Ühisgümnaasiumis õpib 2016. aasta jaanuaris 321 õpilast, kellest suurel osal on 

kodukeeleks vene keel. 

Keelekümbluse õpperühmad õpivad 1.-3. klassides eesti keelt järgmiselt: 

1. klassis – 6 tundi nädalas (õp. Mare Lina) 

2. klassis – 7 tundi nädalas (õp. Anni Pääsuke) 

3. klassis – 6 tundi nädalas ( õp. Mare Lina)  

Keelekümbluse õpperühmadel on tunniplaanis ka emakeel – vene keel: 

2. klassis - 2 tundi nädalas (õp. Jelena Botškova) 

3. klassis – 2 tundi nädalas (õp. Jelena Botškova). 

Täiendavad eesti keele tunnid toimuvad ka II kooliastmes: 

4. klassis – 2 tundi nädalas (õp. Tiiu Jalakas) 

5. klassis – 2 tundi nädalas (õp. Tiina Vanatoa) 

6. klassis – 2 tundi nädalas (õp. Tiiu Jalakas, Maarika Veski) 

 

Nädalas kokku toimub täiendavalt eesti keele õpet vene kodukeelega õpilastele 25 tundi + 4 vene 

emakeele tundi.  

Koolis töötab eripedagoog, kelle käe all õpib väikeklassis 2 õpilast – üks 3. ja üks 5. klassi 

õpilane. 

Logopeedilist teenindust on võimalik õpilastele osutada 0,6 ametikoha ulatuses. 



40 

Lihtsustatud õppekava järgi õpib 10 õpilast, kes on jagatud kahte õpperühma – 4.-6. klass ja 7.-9. 

klass. 

Üks õpilane õpib toimetuleku õppekava järgi ja on koduõppel. 

Kõikidel õpilastel, kellel seda vaja, on võimalik saada abi õpiabirühmades (15 rühma) 1-2 tundi 

nädalas. 

Vajadusel koostatakse õpilasele individuaalne õppekava. 

 

3.5 Toitlustus haridusasutustes 

Tervisliku koolitoidu kättesaadavus toetab laste ja noorte tervislikku toitumist ja kujundab 

toitumise väärtushinnanguid ning valikuid edaspidiseks. See omakorda aitab ennetada 

väärtoitumisest põhjustatud või soodustatud haigusi. 

Kunda Linna Lasteaed „Kelluke“ ja Kunda Ühisgümnaasium on liitunud koolipiima 

programmiga. Lapsed saavad koolipiima ja koolipuuvilja. Aastast 2014 on muutunud koolitoit 

mitmekesisemaks. Muutus on toimunud õpilasnõukogu ja lapsevanemate ettepanekul. 

Teenusepakkujaks on Virumaa Suurköök. 

Kunda Ühisgümnaasiumis saavad tasuta koolilõunat 1.-12. klassi õpilased, kelle 

rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kunda linn. Pikapäevarühma töö lõpeb kell 15.30. Koolis ja 

lasteaias valmistatakse toit kohapeal. Ühisgümnaasiumis on koolipuhvet. Hügieenipidamise 

võimalused on koolis ja lasteaias väga head, kasutatakse vedelseebi- ja paberrätikute dosaatoreid. 

Laste ja noorte kvaliteetne toitlustamine haridusasutustes näitab kohaliku omavalitsuse hoolimist 

oma kogukonnast. 

 

3.6 Kohaliku omavalitsuse poolne initsiatiiv ja toetused tagamaks teenuste 

kättesaadavust 

Kunda Linnavalitsus maksab lapse sünni puhul sünnitoetust 256 eurot, 1. klassi õpilaste 

vanematele 64 eurot, koolilõpu toetust 64 eurot, hõbemedaliga lõpetajale 128 eurot, 

kuldmedaliga lõpetajale 256 eurot. Kunda Ühisgümnaasiumis tegutseb pikapäevarühm. Kunda 

linn katab kooli õpilaste toitlustamise vahe 14 615 eurot oma eelarvest. Linna kaasabil 

võimaldatakse vähekindlustatud perede osavõttu suvistest lastelaagritest. On korraldatud 

sooduslaagreid, puudega laste laagreid, tasuta teatrikülastusi lasteaia ja algklasside lastele. 

Algklasside õpilastele võimaldatakse riigi poolt rahastatav ujumise algõpe. Kunda Spordikeskuse 

basseini olemasolu võimaldab 1.-12. klasside õpilaste kehalise kasvatuse tunde viia läbi ujulas. 

Kunda linn võimaldab Kunda Ühisgümnaasiumi õpilastel, kes osalevad mõnes Kunda 

spordiringis või -klubis, käia tasuta 2 korda kuus Kunda Spordikeskuse jõusaalis ja ujulas. 
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Noortele suunatud huvitegevus ja sporditegevus Kunda linnas on enamasti tasuta. Noortele 

suunatud sporditegevusest on tasuta saalihoki, kergejõustik ja ujumine. 

Kunda lasteaias jätkub hetkel kohti kõikidele soovijatele. Lasteaias tegutsevad beebikool, 

muusika-, rütmika- ja tantsuringid. Rahvatraditsioone aitab elus hoida Vanaema toa kasutamine. 

Lasteaed on tervist edendav ja seoses sellega on igal aastal aasta eesmärkideks ka üks tervisega 

seonduv. 

2012/2013 õppeaastal – Ohutus ja turvalisus 

2013/2014 õppeaastal – Päike, õhk ja merevesi – need me sõbrad kolmekesi 

2014/2015 õppeaastal - Liikuda on mõnus 

2015/2016 õppeaastal – Sõbralikkus kasvab sõbralikus keskkonnas 

Igal aastal toimub tervisemaraton, perespordipäev linna staadionil, spordipäev spordikeskuses, 

samuti erinevad üritused õues ja majasiseselt. 

Maakonna terviseainesektsiooni juhitakse meie majast. 

Üks rühm töötab kiusamisest vabaks metoodika järgi juba kolmas õppeaasta. 

KOV toetab perearstipraksiseid. 

 

3.7 Koolikohustuse täitmine 

Koolikohustuse mittetäitjaks loetakse õpilast, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva 

põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest. (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 36, lõige 

4). Koolist võib puududa ainult mõjuva põhjusega. Mõjuvaks põhjuseks loetakse: 

 Õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine. 

 Läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimustel. 

 Olulised perekondlikud põhjused. 

 Kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes.  

 (Kunda Ühisgümnaasiumi kodukord) 

 

Tabel 9. Koolikohustuse mittetäitjad Kunda Ühisgümnaasiumis. Allikas: KÜG. 

Õppeaasta Puudunud õpilaste arv Osakaal (%) 

2007/2008 5 1 

2008/2009 5 1,1 

2009/2010 5 1,2 

2010/2011 6 1,6 

2011/2012 5 1,4 

2012/2013 11 3 
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2013/2014 8 2,3 

2014/2015 1 0,3 

 

Põhjuseta puudumiste puhul rakendatakse: vestlus õpilase ja tema vanematega, vestlus direktori 

juures, kaasatakse sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog. Põhjuseta puudumiste 

väljaselgitamine. Kaasatud ka linna lastekaitse spetsialist ja noorsoopolitsei, et tuua õpilane kooli 

(eelmisel õppeaastal kasutatud seda varianti mitmel korral, ka sel õppeaastal). Esmaspäeviti 

toimub koolis tugispetsialistide ümarlaud, kus osalevad direktor, õppealajuhataja, 

sotsiaalpedagoog, eripedagoog, psühholoog. Arutletakse, räägitakse probleemsetest õpilastest, 

sellest, mida on ette võetud ja kuidas tekkinud olukordi lahendada. 

Kool kaasab oma töösse Rajaleidja keskust, kus näiteks vene emakeelega õpilased saavad 

emakeelset abi. 

Koolikiusamise probleemide korral on kaasatud noorsoopolitsei. 

Tehakse pidevat ennetus- ja selgitustööd kiusamise vältimiseks koolis. 

 

3.8 Alaealiste süütegude arv 

Alaealiste (kuni 18-aastaste) poolt toime pandud süütegude (väärtegude ja kuritegude summa) 

arv võimaldab hinnata riskinoorte osakaalu ja planeerida sekkumisi ning teenuseid. 

 

Tabel. Alaealiste süütegude arv Kunda linnas aastatel 2005-2014. Allikas: Ida prefektuur. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alaealiste 

kuriteod 

23 22 5 15 4 4 5 11 10 3 

KarS 121 2 1 0 6 2 2 2 5 6 2 

KarS 199 9 14 1 4 0 2 2 2  1 

Alaealiste 

väärteod 

51 55 117 108 55 37 43 52 61 19 

 

KarS 121 Kehaline väärkohtlemine. Teise inimese tervise kahjustamise eest, samuti löömise, 

peksmise või valu tekitanud muu kehalise väärkohtlemise eest - karistatakse rahalise karistuse 

või kuni kolmeaastase vangistusega. 

KarS 199 Vargus. Võõra vallasasja äravõtmise eest selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil - 

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.  

Alaealiste väärteod: alkoholiseaduse rikkumised, liiklusseaduse rikkumised, tubakaseaduse 
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rikkumised,  karistusseadustiku rikkumised, liikluskindlustuse seaduse rikkumised, narkootiliste 

ja psühhotroopsete ainete seaduse rikkumised. 

Alaealiste kuriteod: tapmine, mõrv, raske tervisekahjustuse tekitamine, ähvardamine, vargus, 

röövimine, kelmused, omastamine, avaliku korra raske rikkumine, mootorsõiduki joobeseisundis 

juhtimine, süütamine. 

Joonis 41. Alaealiste süütegude arv Kunda linnas aastatel 2005-2014. Allikas: Politsei- ja 

Piirivalveamet. Ida prefektuur. 

 

Kunda linnas suurem osa rikkumistest tulenes alkoholiseaduse ja tubakaseaduse mittejärgimisest. 

Alaealiste suitsetajate tabamiseks on kohalik politsei koostöös kooli juhtkonnaga teostanud kooli 

ümbruses kontrollreide. 

Teravamaks muutub probleem, mis on seotud oma kohustuste mittetäitmisega vanemate poolt. 

Paljud vanemad ei pööra piisavalt tähelepanu lastele, mis toob kaasa sotsiaalprobleemide 

süvenemist, halba õpiedukust koolis ja õigusrikkumisi.  

 

3.9 Laste ja noortega tegelevad asutused 

 Kunda Linna Lasteaed „ Kelluke“ 

 Kunda Ühisgümnaasiumis 

 Kunda Linnaraamatukogu 

 Kunda Muusikakool 

 Kunstistuudio VaNadi Art 

 Kunda Linna Klubi 
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 Kunda Noortekeskus 

 Kunda Spordikeskus 

 MTÜ Kunda Sotsiaal-ja Tervisekeskus 

 Spordiklubi Team Yong 

 MTÜ Aasukalda PPK noortering: Kunda Noored Päästjad  

 

3.9.1 Kunda Muusikakool 

Kunda muusikakool asutati 1963. aastal. Kunda muusikakool on huvikool, mis pakub lastele ja 

noortele võimalusi muusikalise põhihariduse omandamiseks ja muusika - alaseks koolituseks. 

Viiekümne ühe aasta jooksul on Kunda Muusikakooli lõpetanud 282 õpilast. Alates 2007. aastast 

asub muusikakool lastele mugavalt lähedal – gümnaasiumi kõrval, linnavalitsuse ja 

spordikompleksiga samas hoones.  

Joonis 42. Õpilaste arv Kunda Muusikakoolis aastatel 2007-2014. Allikas: Kristi Moldau poolt 

2014. aastal koostatud aruanne. Kunda Muusikakool. 

 

Laste vanus muusikakooli õppima asumisel on väga erinev. Vanus kõigub 7.-12. eluaasta vahel, 

vabaõppes õpivad ka 15-26 - aastased. 

 Kunda Muusikakoolis saab õppida: 

 Eelkool - õppeaeg 1-2 aastat. Peale rühmatunni saab tutvuda ka pillidega: klaver, viiul, 

akordion, kitarr, löökpillid, plokkflööt, mandoliin.  

 Vabaõpe – õppeaeg 1 aasta, mõeldud eelkõige kuni 26 -aastasele noortele. Õppur võib 

valida õppimiseks mõne pilli, laulda kooriklassi õpperühmas või käia vaid solfedžo või 

muusikaloo tundides. 

 Põhikool - pillitunnid, koosmusitseerimistunnid, solfedžo, muusikalugu. Õppeaeg 7 
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aastat. 

 Süvaõppe õppekavad: akordion, mandoliin, klaver, viiul, löökpillid, kitarr, puhkpillid      

(saksofon, klarnet, plokkflööt, flööt, trompet, metsasarv). 

 Üldõppe huvialad: kooriklass, kitarr, akordion. Kunda muusikakooli viie aasta statistika 

järgi enim on lapsed huvitunud klaveri erialast, populaarsed on veel kitarri ja kooriklassi 

õpingud. 

 Kunda muusikakooli õppemaks 14 eurot kuus.  

 

3.9.2 Kunda Noortekeskus 

Alates 2004. aastast kuulub noortekeskus Kunda Linna Klubi koosseisu. Soodne asukoht, mis 

jääb linna keskuse lähedale võimaldab mugavalt külastada noortekeskust nii oma linna noortel, 

kui ka kaugemalt saabunud külalistel. Noortekeskuse esisel platsil on mänguväljak, mis on 

mõeldud just teismelistele. Kunda Noortekeskus on Eesti Avatud Noortekeskuste liige alates 

aastast 2009. Sihtgrupp: 7 - 26 aastased noored (enamus külastajad on 10-16 aastased). 

Regulaarselt toimuvad noortekeskuses erinevatele sihtgruppidele suunatud sündmused, 

koolitused ja peod nii koolivaheaegadel kui ka muul ajal. Pakutavad teenused: piljard, koroona, 

lauajalgpall, õhuhoki, lauamängud, arvutid, WiFi, Digi TV, X-box, Bluray, helitehnika. 

Noortekeskuses on võimalik korraldada laste- ja noortesündmusi, koolitusi, seminare ning 

rentida ruume laste sünnipäevapidude korraldamiseks. Külastatavuse arv: ca 588 noort kuus 

(päeva keskmine 28).  

Septembris 2013 alustas tegevust MTÜ Aasukalda PPK - noortering: Kunda Noored Päästjad. 

MTÜ eesmärk: priitahtliku pääste jätkusuutlikkuse arendamine, elukeskkonna turvalisuse 

tõstmine ja priitahtlikkuse muutmine kogukondlikuks ettevõtmiseks. Ringis osaleb 16 last. 

Kokku saadakse noortekeskuses üks kord nädalas – teisipäeviti. Aastast 2009 tegutseb 

noortekeskuses üks kord nädalas kunstiring ning aastast 2012 üks kord nädalas kitarriring.  

 

4.TERVISLIK ELU-, ÕPI- JA TÖÖKESKOND 

Inimese igapäevase töö-, õpi- ja elukeskkonna korraldus määrab suuresti tema psühhosotsiaalse 

heaolu ja tervisliku seisundi. Kvaliteetne joogivesi, puhas õhk, ohutu ja täisväärtuslik toit ning 

head elu- ja töötingimused kindlustavad hea tervise ja tööjõudluse. Tervise säilitamiseks ja 

parendamiseks on oluline väärtustada ja arendada keskkonnatervise valdkonda. Tulemuslikud on 

keskkonna ohutegurite, nagu reostus, müra, nakkushaiguste levik jms, kahjuliku toime 
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vähendamine või kõrvaldamine koordineeritud ja operatiivse korralduse kaudu ning turvalise ja 

tervist toetava töö-, õpi- ja elukeskkonna arendamine. Oluline on motiveerida tööandjad kaitsma 

inimeste tervist ja keskkonda. 

 

4.1 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise kohad 

Kunda linnas on tervisespordi tegemiseks loodud suhteliselt head tingimused. Kunda 

Linnavalitsus haldab Kunda Spordikeskust ja ujulat, kus on 25 – meetrine, neljarajaline 

ujumisbassein, 8 meetri pikkune lastebassein, lisaks auru- ja leilisaunad ning mullivann. Ujula 

võimaldab vaba aja veetmist, harrastus- ja võistlusspordiga tegelemist, ujumisvõistluste 

läbiviimist. Spordikeskuses on võimla (18x36), jõusaal, võimlemissaal, lauamängude tuba. 

Juunis, juulis on bassein suletud. Aastal 2014 oli Kunda Spordikeskuse külastusi kokku 28 298, 

mis teeb ca 77 inimest päevas. 

Joonis 43. Kunda Spordikeskuse (bassein, saalid, linnasaun) külastuste arv aastal 2014. Allikas: 

Kunda Spordikeskus.  

 

2012 aastal asutati spordiklubi Team Yong, mis koondab enda alla erinevaid modernseid ja aina 

rohkem populaarsust koguvaid spordialasid, nagu näiteks Taekwondo, Martial Arts Tricking, 

Taekwondo Relax & Fitness, Modern & Extreme Taekwondo. 2014 hooajal võideti erinevatel 

individuaalvõistlustel 56 medalit. Klubis osalevad regulaarselt 40 last. 

 

Traditsiooniks on saanud iga-aastane Kunda Linna Jooks ja Adolf Noormetsa mälestusvõistlus 

heitealadel. Kunda linna staadionil on võimalik harrastada kergejõustikku ja jalgpalli, talvel on 

võimalik suusatada kunstlike küngastega rajal. Lisaks on staadionil  väljaehitatud RSK 
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sPORTKUNDA multifunktsionaalne väljak, mis koosneb kunstkattega korv- ja 

võrkpalliväljakust ning liivakattega rannajalgpalli ja –võrkpalli väljakust. Ekstreemspordi 

harrastajate jaoks on skate - park. Lisaks nimetatud spordialadele saavad linnaelanikud tegeleda 

tasuta muude tervistavate aladega nagu jooksmine, käimine, kepikõnd. Lisaks sellele on linnas 

kaks tänavakorvpalliväljakut. Lähtal on motokrossirada, kus toimub iga-aastane kevadine 

motokross. 

Aastal 2011 toimus esmakordselt Kundas EMT sarja rulluisumaraton. 

 

Kunda jõe kaldal ürgorus asub Lontova seikluspark, mis pakub elamusi nii puutumatust 

loodusest kui ka ürgkanjonisse loodud erineva raskusastmega atraktsioonidest (madalseiklusrada, 

kõrgeseiklusrada, jalutusrada). 2015 aastal on külastanud seiklusparki 1000 inimest. 

 

Vaba aja veetmiseks saavad noored käia Kunda Noortekeskuses, mis tegutseb aastast 2001. 

Noortekeskus renoveeriti 2009. aastal. Noortekeskuses korraldatakse erinevaid üritusi nii 

koolivaheajal kui ka nädalavahetustel. Samas saavad noored tegeleda ka isetegevusega.  

Kunda Linna Klubi korraldab koolivaheaegadel koolilastele suviti töölaagrit (Õpilasmalev), mis 

on suunatud Kunda linna lastele tööharjumuse kujundamiseks. Koostöös ettevõtetega on 

pakkuda noortele ka teisi suviseid töötamisvõimalusi.  

Õppe- ja huvialaringid tegutsevad Kunda Ühisgümnaasiumis ja Kunda Linna Klubis. Kunda 

Linna Klubi viis aastal 2015 läbi 68 üritust, kus osalejate arv ulatus 13 535 inimeseni. Tähtsamad 

kuultuurisündmused: Lääne-Virumaa näitemängupäevad, koolinoorte tantsu- ja laulupeol 

osalemine, laste kevadpäevad, Mere- ja perepäev, Saksofonistide suvekool, laulu- ja 

tantsulaagrid, koolivaheaja üritused, Kunda linna päev jne.  

 

Kunda linnas tegutseb kunstistuudio VaNadi Art. Stuudio töötab programmis „Õli- ja 

guaššimaali alused“, soovijad võivad õppida kunstikooli programmis, millele järgneb tunnistuse 

väljastamine.  

 

Suviti on Kunda inimestele oluline mererand. Rannas toimuvad suvel erinevad üritused nii 

spordi kui ka kultuurivaldkonnas: Jeti võistlused, rannavõrkpall, rannajalgpall jne. 

 

4.2 Transport ja teedevõrk 

 Teed - linna tänavatevõrk on välja kujunenud. Peatänavaks on Mäe, Koidu ja Pargi tänav. 

Kunda linna tänavate kogupikkus linnas on 32 704 m. Ainult jalakäijatele ja jalgrattureile 

mõeldud teid on kokku 4041 m. Sellele lisandus 2011. aastal Selja tee moderniseerimise 
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käigus 1555 m uut kergeliiklusteed. Parklate ja platside pindala on 17 667 m
2
. Parkimiskohti 

on linnas piisavalt. 

 Bussitransport - Kunda linnas puudub linnasisene ühistransport. Suvekuudel, hea ilma korral 

viib buss 2 korda päevas soovijad mereranda. Regulaarne bussiühendus on Rakvere, samuti 

Tallinna, Viru-Nigula ja Vihula vallaga. Täiendavalt ühistranspordile on käigus ettevõtete 

liinid. 

 Raudtee – Kunda - Rakvere raudtee on AS Kunda Trans omanduses ja kasutatakse kaupade 

transpordiks, raudtee läbib Kunda linna ning Viru-Nigula ja Sõmeru valla territooriumi. 

 Kunda Sadam - Kunda sadam on AS Kunda Nordic Tsement omandis. Praegu töötavad 

vedelkaupade- ja kuivlastiterminal, lisaks Estonian Cell-i toodangu väljaveoks. Kunda sadam 

on Lääne-Virumaa olulisim kaubasadam, mis taasavati 1994. aastal. Sadamasse saabuva 

süvendi laius on 70 m ja sügavus 10 m. Sadamasilla üldpikkus on 750 m ja põhikai pikkus 

176 m. Siin võivad randuda kuni 8000 tonnise veeväljasurvega laevad.  

 Autotransport - Autotransporti korraldavad Kunda linnas ettevõtted Lajos, Kunda Auto jne. 

Plaanis on linna läbiva tee ehitustööd, mille eesmärgiks on liiklusohutuse ning tee 

läbilaskevõime suurendamine, kuna liikluskoormus on seoses Kunda sadama ja ettevõtluse 

aktiivse tegevusega aasta-aastalt suurenenud, eriti oluliselt on kasvanud raskeveokite osakaal 

linna läbival teel. 

 Tänavavalgus - valgustite põlemise aeg st süttimine ja kustumine on reguleeritud 

fotoelementide poolt, mis mõõdavad valguse hulka. Valdav enamus linna tänavavalgustest on 

aastakümnete vanune ning vajab pidevat remonti ning hooldust. Välja vahetatud on üksikud 

tänavalõigud ning ehitustööde, nagu linna läbiva tee raames osaliselt korrastatud lõigud. 

Aastal 2015 toimub tänavavalgustuse inventariseerimine, kaardistamine ning 

renoveerimisplaani koostamine. 

 

4.3 Elukeskkonna planeerimine 

Kunda linn paikneb laialdasel territooriumil, ca 10 km
2
, looduslikult imeilusas kohas. Linna 

looduskeskkonna põhiväärtusteks on vahelduv reljeef, palju rohealasid, Kunda jõe ürgorg ja 

liivarannaga meri. 

Roheliste alade osakaal linnas, suhtes kogu linna territooriumisse on ca 22 %. Linnas on ligi 70 

ha (7% üldpindalast) niidetavat pinda (sh allasutuste õuealad, haljastud, pargid ja parkmetsad). 

Suurimad vaatamisväärsused on Kronkskalda astang ja Kunda jõe ürgorg. 

Kronkskalda liivakivist astangu kõrgus on ligi 15 m. Samas kõrval paikneb Toolse 

looduskaitseala.  
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Lõuna – põhja suunas läbib linna Kunda jõgi (64 km, ülemjooksul Võhu, keskjooksul Sämi jõgi), 

mis on Põhja- Eesti üks pikemaid ja veerikkamaid. Linna piires asub enam kui 3 km jõe 

alamjooksust, mis voolab sügaval kanjonis. Jõeorg koos linnapargi ja ümbritsevate rohealadega 

jätkub Lontova kalda all pankranniku rusukaldel vohava omapärase lopsaka taimekooslusega 

(mets-kuukress, karulauk), mis on omane Kesk-Euroopa mäestikumetsadele.  

Linnakeskkonna põhiväärtusteks on: 

erinevad spordi ja vaba-aja veetmise rajatised (erinevad spordiväljakud ja - saalid, staadion, 

rularamp, ujula jne);  

uued jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud kergliiklusteed; 

miljööväärtuslikud alad, esmajoones esimese vabriku varemed ja muinsuskaitsealused objektid.  

 

Erineva miljööväärtusega elamupiirkonnad:  

19. saj lõpust pärinevad vabrikuelamud (Jõe, Tammiku põik, Mere tn), 20. saj alguse eestiaegsed 

eramud (Rakvere mnt, Koidu, Kalevi, Lembitu tn), 1930-60 aastate elamud Sadama tee ääres, 

1960–80 aastate tüüpelamud ja nõukogudeaegsed korterelamud (Mäe, Kalda, Pargi, Loode, 

Koidu tn). 

Elukeskkonna planeerimisel arvestatakse üldplaneeringus määratletud aladega. Hoonete 

paiknemine linnaruumis on huvitav, kuna planeering arvestab linna läbivate klindiastangute 

kulgu. Hooned ja tänavad paiknevad kaarjalt, hoonestus vaheldub rohealadega. Linnas on 

väljakujunenud haljastus.  

Linnaelanike pääs rohelusse on väga hea. Kortermajad piirnevad loode suunal RMK metsadega, 

uusi eramuid ümbritseb kõrghaljastus. Liigendatud maastik loob võimalused erinevateks spordi- 

ja puhkevõimalusteks.  

Konkreetne sihtotstarve puudub Selja ja Kalmistu teede ääres paiknevatel suurtel maa-aladel, 

mis on osaliselt kasutusel aiamaadena. Viimast tegevust ei reguleeri ükski seadus, maad on riigi 

omandis.  

4.4 Keskkonna mõjurid  

4.4.1 Õhk, müra, vibratsioon, kiirgus  

Kunda linn on alati olnud seotud tsemenditootmisega. Erinevatel aegadel on tootmise mõju 

linnaõhu puhtusele olnud erinev. Eriti hulluks muutus olukord peale neljanda tehase valmimist 

tootmise pideva kasvamise käigus (1963 – 1992). Tsemenditolm on olnud tootmise lahutamatu 

osa. Pärast Eesti Vabariigi iseseisvumist aastal 1991, loodi rahvusvaheliste korporatsioonide ja 

finantsasutuste osalusel AS Kunda Nordic Tsement. Aastatel 1993–1997 tehas rekonstrueeriti. 

Keskkonnahoiule ja õhu puhtuse tagamisele investeeriti 131 miljonit krooni. Eesti 
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Keskkonnauuringute Keskuse ja Kunda Nordic Tsement AS-i koostöös tehakse alates 1994.a 

Kunda ümbruse õhumonitooringuid. Varasematel aastatel oli kasutuses mitu mõõtepunkti, mis on 

tänaseks likvideeritud ja asendatud ühe, tehasest 0,7 km kaugusel loodes asetseva täisautomaatse 

mõõteseadmega. Uus täisautomaatne pidevseirejaam läks käiku aastal 2008. Jaamas mõõdetakse 

pidevalt peente osakeste (PM10), lämmastikoksiidide, vääveldioksiidi ja süsinikoksiidi tasemeid 

välisõhus. Tänu uuele seiresüsteemile on olemas informatsioon õhukvaliteedi seisukorra kohta 

reaalajas.  

Euroopa Liidus kehtib PM10 sisalduse 24 tunni piirväärtus (SPV24) 50 µg/m3, mida on lubatud 

aasta jooksul ületada 35. juhul. Kundas ei ole piirnormi ületatud. Vastavad näitajad on 2010. a 

30-l, 2011.a. 21-l, 2012.a. 17-l korral, 2013.a. 11-l korral ja 2014.a. 21-l korral. Õhu 

tolmusisaldus on sesoonse iseloomuga. Sagedamini on ööpäevase normi ületamisi aasta esimesel 

poolel, eriti märtsis maini, mis võib olla seotud loodusliku tolmufooni suurenemisega 

kevadperioodil.  

2014. aasta keskmine lämmastikdioksiidi sisaldus välisõhus oli 5,9 µg/m3, jäädes vastavast 

piirväärtusest, 40 µg/m3, madalamaks. SO2, NO2 ja NOX osas ühtegi piirväärtust ületavat 

kontsentratsiooni mõõteperioodil ei registreeritud.  

Kui tolmusaaste suurimaks emiteerijaiks on just tsemenditehas, siis lämmastikdioksiidi puhul 

võib saasteallikana nimetada veel transporti ning vääveldioksiidi puhul ka teisi tööstusettevõtteid 

ja samuti transporti. 

Müra ja vibratsioon on aktuaalsed eeskätt tsemenditehases ja selle lähiümbruses (Selja tee, 

Rakvere mnt, Jaama tn). Akukon OY Eesti filiaali poolt tehtud uuringud näitavad, et päevasel 

ajavahemikul ei ole II kategooria tööstusmüra piirtaseme nõudeid lähimate eluhoonete juures 

ületatud, öise piirtaseme ületamine tuvastati vahetult tehasega piirnevatel Rakvere mnt eramute 

juures. Kaugemal linnas on müratasemed oluliselt alla piir- ja taotlustasemete. Kokkuleppel 

kinnistu omanikega võimaldas ettevõte leida inimestel sobivam elupaik, ostes ära naabruses 

asuvad viis krunti. 

Suureks müra- ja vibratsiooniallikaks on linna läbival teel liikuvad raskeveokid. Paranenud on 

olukord seoses Selja tee ja Rakvere mnt vastavate teelõikude renoveerimisega. Suuremad 

probleemid on Jaama tn ja selle lähiümbruses. 

Kiirgustaseme üldine foon linnas ei ületa keskmisi kohalikke pinnase looduskiirguse näitajaid. 

Diktüoneemakilda avamuste lähedal võib kiirgus ulatuda 0.5- 1.0. Kunda jääb osaliselt kõrge 

radooniriskiga alasse, kus avanevad uraanirikkad diktüonemakilt, fosforiit ja oobolusliivakivi 

ning pinnases esineb rohkesti nende kivimite fragmente. Probleemid on eeskätt vanemates 

hoonetes, kus radoon võib koguneda keldritesse ja tungida sealt kaudu ka eluruumidesse.  
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4.4.2 Joogivesi, vee kvaliteet 

Ühisveevarustusega on Kunda linnas ühendatud ligikaudu 95% elanikest. Samas on 

ühisveevarustusega liitumise võimalus tagatud kõigile Kunda linna elanikele. Ühisveevarustuse 

tarbeks on kasutusel peamiselt kaks puurkaevu, mis asuvad Koidu tänava joogiveetöötlusjaama 

juures. Lisaks on kasutuses avariireservina Jaama tn 13 asuv puurkaev. 

Ühisveevarustuse süsteemiga on ühendatud, kuid hetkel kasutusest väljas, lisaks veel 7 

puurkaevu. 

Peamiselt võetakse veevarustuse tarbeks põhjavett Kambriumi-Vendi veekompleksi Voronka ja 

Gdovi veekihist.  

Ühisveevarustuses kasutatavates puurkaevudes on üle joogivee lubatud piirnormi peamiselt 

üldraua ja mangaani sisaldus. Ühe Koidu tn puurkaevu põhjavees on üle lubatud piirnormi ka 

ammooniumi ja kloriidide sisaldus. Puurkaevudest võetud joogivee proovides ületab 

radioloogiliste näitajate osas efektiivdoos lubatud piirsisaldust ligikaudu 4-5 korda.  

 

Tabel: Põhjaveest võetud veeproovi analüüsi tulemused (OÜ Kunda Vesi 2013 andmetel/ OÜ 

EKUK Viru filiaal) 

Näitajad Lubatud kogused 2013 

pH 6,5-9,5 7,8 

KHT  3,3 

mg/l   

Lahustunud hapnik (O2) 5  

Ammoonium (NH4) 2 0,678 

Kloriid (Cl) 350 305 

Nitraadid (NO3) 50 < 0,09 

µg/m3   

Arseen (As) 10 0,07 

Kaadmium (Cd) 5 0,02 

Kroom (Cr) 50 < 0,5 

Nikkel (Ni) 20 0,15 

Plii (Pb) 10 < 0,30 

Seleen (Se) 10 < 0,05 

Antimon (Sb) 5 < 0,06 

Vask (Cu) 2 < 1 

Nitrit (NO2)  < 0,007 
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Värvus  50 

Hägusus  12,33 

Sulfaat  < 5 

Üldraud (Fe)  1300 

Mangaan (Mn)  < 20 

Floriid (F)  0,83 

Naatrium (Na)  140 

Elektrijuhtivus  1346 

 

Ühisveevarustuses kasutatava kahe puurkaevu toorvee kvaliteedi parandamine toimub Koidu tn 

44 asuvas joogiveepuhastuse jaamas. Jaama jõudlus on 50 m³/h e. 1200 m³/ööpäevas. 

Joogiveepuhastuse jaam on rajatud 1999. aastal. 

Kunda linna ühisveevärgist võetud veeproovide analüüsist selgub, et joogivesi vastab 

mikrobioloogiliste ja keemiliste kvaliteedinäitajate osas kehtestatud nõuetele. 

 

Tabel: Ühisveevärgist võetud proovide keskmised näitajad (OÜ kunda Vesi andmetel/ OÜ 

EKUK Viru filiaal) 

Näitajad 
Lubatud 

kogused 
2012 2013 2014 

Lõhn  0 0 0 

maitse  0 0 0 

Hägusus  < 1 19,63 < 0,5 

Värvus  10 20 10 

pH 6-9 8,1 8,0 8,2 

mg/l     

Ammoonium (NH4)  0,5 0,041 0,037 0,228 

Kloriid (Cl) 250 29 29 34 

Fluoriid (F) 1,5 0,47 0,56 0,9 

Boor (B) 1,0 0,177 0,316 0,149 

Vask (Cu) 2,0 < 1 < 1 < 1 

Naatrium (Na) 200 72 67 69 

Sulfaadid (SO4) 250 < 5 < 5 < 5 

Nitraadid (NO3) 50 1,0 0,96 0,56 

µg/l     
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1,2-dikloroetaan 3,0 < 3 < 3 < 0,1 

tetrakloroeteen 10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Trikloroeteen 10 < 0,1 < 0,1  

Trihalometaanide 

summa 
150 < 0,4 < 0,4 < 0,2 

Alumiinium (Al) 200 < 20 < 20 < 20 

Antimon (Sb) 5,0 0,06 < 0,05 0,06 

Arseen (As) 10,0 0,17 0,09 0,07 

Elavhõbe (Hg) 1,0 < 0,015  < 0,015 

Kaadmium (Cd) 5,0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Kroom (Cr) 50 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Nikkel (Ni) 20,0 0,27 0,30  

Plii (Pb) 10,0 < 0,1 < 0,1 0,30 

Seleen (Se) 10,0 < 0,15 < 0,05 0,05 

Tsüaniid 50 < 3 < 3 < 3 

Üldraud (Fe) 200 < 50 < 40 53 

Mangaan (Mn) 50,0 6,2 24 30 

 

Bakterioloogilised uuringud näitavad, et kolmel viimasel aastal ei ole esinenud ühisveevärgi 

veest võetud proovides Coli-laadseid baktereid, E.coli baktereid ega Enterokoki baktereid. 

2014 aastal oli puurkaevudest ühisveevarustuse tarbeks võetava vee kogus 145 591m3. Vastavalt  

2014. aasta veetarbe andmetele oli keskmine ööpäevane veetarve 60 l/d elaniku kohta.  

 

Tabel: Veetarve ja reovee kogused viimaste aastate lõikes m3 (AS Kunda Vesi aruannete 

põhjal) 

 2012 2013 2014 

Joogivee 

tarbimine 
122300 121385 118 295 

Reovee kogused 129800 127500 131 921 

 

Ühisveevärki on rajatud väga erinevatel aegadel. Viimasel 10 aastal on rekonstrueeritud vanu 

trasse ja rajatud peamiselt ühisveevõrgu laiendamiseks uusi plasttorustikke. 2014 aasta sügiseks 

on PE torustike osakaal ühisveevärgist ca 80%. Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 21,8 km, 

millest ligikaudu 19,4 km torustikke kuulub AS-ile Kunda Vesi ning ligikaudu 4,3 km Kunda 

Linnavalitsusele.  
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Kõik ühisveevärgiga liitunud tarbijad on varustatud veemõõtjatega.  

 

Tuletõrjevesi saadakse ühisveevärgist hüdrantide abil. Linnas on 2015.a andmetel 21 

tuletõrjehüdranti. Kahjuks ei suuda olemasolev veevarustussüsteem tagada vajalikus koguses 

tulekustutusvett kõikidesse hüdrantidesse. Paigaldatud on hüdrant Koidu 44 veepuhastusjaama 

juurde, mis tagab vajalikus koguses tuletõrjevee ka tipphetkedel. Seoses Koidu tänava torustike 

ehitamise ja rekonstrueerimisega 2012 aasta novembriks, peaks paranema kogu linna 

veevarustus tipptunnil tuletõrjevee võtmisel. Koidu tänavale on ehitatud uus DN110 

magistraaltorustik 

 

4.4.3 Heitvesi ja ühiskanalisatsioon 

Kunda linnas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 89% linna elanikest. 

Reoveekogumisalal on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade 

elanikest ning ligikaudu pooled eramute elanikud. Ühiskanalisatsiooniga on liitumata 

peamiselt Sadama tee ja Lontova piirkonna elanikud ning Kalevi tänaval 2 eramut, Kungla tn 2 

eramut, Lembitu tn. 1 eramu, Rahvamaja tn 2 eramut, Turu tn 1 eramu, lisaks reoveekogumisalal 

üle linna veel 6 maja. Kuna Sadama tee ja Lontova piirkond on reovee kogumisalast 

Keskkonnaministeeriumi otsusega välja arvatud, siis antud piirkonnas jääbki ühiskanalisatsioon 

rajamata lähemal 10-15 aastal. 

Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud enamus Kunda linna ettevõtetest ning asutustest, sinna 

suunatakse üksnes linnaelanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga 

reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Reovee koguseid mõõdetakse Kunda reoveepuhastis heitvee mõõturiga. 

 

Kunda linna reoveepuhasti asub linna põhjaosas Lepiku teel. Puhasti on rajatud 1974. aastal. 

2004. aastal rekonstrueeriti reoveepuhasti võreseadmete hoone. 2008. aastal viidi läbi 

reoveepuhasti ulatuslikum rekonstrueerimine.  

Puhastis toimub reovee mehaaniline ja bioloogiline puhastus. Puhastusprotsessist eraldatav 

liigmuda tihendatakse ja tahendatakse kohapeal ning ladustatakse puhasti juurde rajatud 

asfaltplatsile. Heitvesi juhitakse Kunda lahte. 

Reoveepuhastist võetud heitveeproovide analüüsitulemuste põhjal on heitvee 

saasteainete sisaldus vastanud vee-erikasutusloa nõuetele, mis näitab, et peale 

rekonstrueerimist on puhasti töötanud korralikult.  
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Tabel: Keskmine saasteainete sisaldus mg/l (Keskkonnametile esitatud aasta-aruannete põhjal) 

 
Lubatud 

kogused 
2012 2013 2014 

BHT7 15 3,2 3 2,25 

P üld 1,5 0,5 0,81 0,65 

N üld  8,41 8,86 12,61 

Heljum 25 10,17 5,75 7,0 

Sulfaadid  63,83 40,5 66 

Fenoolid 0,1 0,01 0,000 0,000 

Nafta 1 0,02 0,02 0,04 

pH 6-9 7,76 7,88 7,86 

KHT 125 32,58 31,25 30 

 

Kunda linnas on kokku ca 19,1 km kanalisatsioonitorustikke, millest ligikaudu 14,9 km kuulub 

OÜ-le Kunda Vesi ning ligikaudu 4,25 km Kunda Linnavalitsusele. 

Kunda linna kanalisatsioon on osaliselt ühisvoolne kanalisatsioon ning ühiskanalisatsiooni 

juhitakse seega ka sademetevett. Lisaks toimub reovee vooluhulga suurenemine lumesula- ja 

saju perioodidel, mis on tingitud pinnasevee kõrgest tasemest ning kanalisatsioonisüsteemi 

torustike ja kaevude ebatihedusest. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 

toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite paigaldussügavust.  

Kunda linna sademetevee kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 2,2 km ning need on 

rajatud Võidu, Jaama, Kalevi tänavale ning Lasteaia piirkonna sademetevee juhtimiseks 

ühiskanalisatsiooni ning kraavidesse. Sademevee kanalisatsioonisüsteemid on osaliselt 

amortiseerunud ning ei suuda õigeaegselt sademetevett ära juhtida. 

 

Kehtestatud on Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 

2009 –2025, mis käsitleb eelpool toodud probleeme põhjalikumalt. 

 

4.4.4 Jäätmekäitlus 

Jäätmehooldus Kunda linnas on reguleeritud linnavolikogu poolt 11. juunil 2012 vastu võetud 

Kunda linna jäätmehoolduse eeskirjaga. Jäätmehoolduse arengusuunad on toodud 31. märtsil 

2015 linnavolikogu poolt vastu võetud uues Kunda linna jäätmekavas 2015 –2020.  

Alates aastast 2001 on Kundas linnas jäätmeveo teenust pakkunud AS Ragn-Sells. Esmalt 

korraldas Ragn-Sells ka prügila haldusteenust kuni prügila lõpliku sulgemiseni aastal 2004. 

Viimane leping AS Ragn-Sells lõppes 31.detsembril 2013. 
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2013. aastal korraldatud riigihanke võitis Eesti Keskkonnateenused AS. Leping korraldatud 

jäätmekäitluse teostamiseks Kunda linnas on sõlmitud aastateks 2014 – 2018. 

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud nii elanike poolt kui ka ettevõtetes tekkivad olmejäätmed, 

korterelamute juurde on paigaldatud vanapaberi ja kartongi konteinerid. 

  

Linnas on eraldi konteinerid erinevate pakendite kogumiseks, olemas on taaskasutusse minevate 

pakendite vastuvõtupunktid. Töötab ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt.  

2012. aastast alates töötab Kunda linna Jäätmejaam. Jäätmejaama haldab linna Majanduskeskus. 

Vastu võetakse järgmiseid jäätmeid: 

Vanapaber- ja papp- mõeldud eeskätt elanikele, kus puuduvad ühiskonteinerid 

Lehtklaas- purunenud aknaklaas, puhas 

Ehitusjäätmed - vannitoaplaadid, wc –potid, kraanikausid, põrandakatted jm pisiremondi jäägid 

(võetakse vastu kuni 100 kg ühelt inimeselt) 

Suuremõõtmelised jäätmed - vana mööbel, kapid, madratsid, töödeldud puit jmt 

Kompostimiseks sobivaid rohejäätmeid - niidetud rohi, puulehed, kuni 10 cm läbimõõduga 

oksajäätmed jne. 

Rohejäätmeid kogutakse linna haljasaladelt, kalmistutelt ja parkidest, sinna võib viia 

korteriühistute maalt kogutud rohejäätmed.  

Plaanis on üle viia jäätmejaama ka ohtlike jäätmete kogumiskonteiner. 

Kunda linna suletud prügilas teostatakse pidevat seiret. Prügilast välja voolav nõrgvesi on 

tugevalt aluselise koostisega pH 12 –13. Nõrgvesi neutraliseeritakse väävelhappega ja juhitakse 

edasiseks puhastumiseks biotiikidesse. Puhastatud nõrgveed juhitakse Kunda jõkke. Jõkke 

suubuva nõrgvee koostis vastab Keskkonnaameti poolt väljastatud vee-erikasutusloa nõuetele. 

Kunda jõe veest võetud kontrollproovides pole tuvastatud mingisuguseid muutusi.  

 

Tabel: Kunda prügila nõrgvee proovide keskmised näitajad (OÜ EKUK Viru filiaal) 

Näitajad 
Vee-erikasutusloaga 

seatud piirnormid 
2012 2013 2014 

pH 6 - 9 8,725 8,725 9,01 

mg/l     

BHT7 25 10,55 9.92 5,75 

KHT 125 70,5 82,25 63 

Hõljuvaine 35 8,8 8,32 9,87 

Püld 2 0,102 0,117 0,051 

Nüld 15 3,55 4,65 3,75 
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sulfaadid  85,75 183,25 107,75 

Mo  <0,03 0,03 0,012 

Co  <0,02 0,02 0,005 

Cr 0,5 <0,02 0,02 0,005 

Ni 1 0,02 0,02 0,009 

Pb 0,5 <0,04 0,04 0,01 

Cu 2 0,02 0,02 0,006 

Zn 2 0,02 0,02 0,0075 

µg/l     

Naftasaadu

sed 
1 0,02 0,02 0,02 

1-al. 

fenoolid 
0,1 0,043 0,017 0,036 

2-al 

fenoolid 
15 0,072 0,073 0,019 

Hg 0,05 0,000038 0,000034 0,000031 

 

 

4.4.5 Avalik supelrand, suplusvee kvaliteet 

Kunda linnas on üks ametlik supluskoht.  

Supelrannana kasutatakse liivast mereala alates sadamast kuni jõe suudmeni. Liivarand jätkub ka 

teisel pooljõge. Ca 350 m kaugusel jõesuudmest Toolse poole asub jettide sõiduala. 

Terviseameti poolt on koostatud Kunda ranna suplusvee profiil. Toimub pidev veeseire. Igal 

aastal võetakse vähemalt neli proovi: mais, juunis, juulis ja augustis. Viimastel aastatel on 

suplusvees uuritud näitajad (Escherichia coli, soole enterokokid) vastanud tervisekaitse nõuetele, 

üksikuid kõrvalekaldeid oli aastal 2009. 2012. aastast alates väljastab Terviseamet kirjaliku 

nõusoleku supluskoha avamiseks. Kundas on supluskoht ametlikult avatud alates 01. juunist kuni 

31. augustini. Vastavalt 2015. a seirekavale võetud veeproovides on kõik näitajad vastanud 

nõuetele. 

 

 

Tabel: Kunda suplusvee analüüside tulemused (Terviseamet, Kohtla-Järve labor) 

 piirsisaldus mai juuni juuli august 

Escherichia coli 1000     
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2013  71 67 35  

2014  <10 75 25 60/ 185/ <10 

2015  65 35 20 50 

Soole enterokokid 100     

2013  68 71 67  

2014  4 45 9 295/ 82/ 15 

2015  3 6 0 4 

 

 

4.4.6 Hulkuvad loomad 

Kunda linnas on endiselt probleem kodutute kassidega, kes elavad kortermajade läheduses, kus 

neid toidetakse.  

Loomade varjupaika Kunda linnas ei ole. Vastava teenuse tellimiseks on sõlmitud leping 

Varjupaikade MTÜ-ga. Vajadusel, kui eelarve seda võimaldab, tellitakse sealt hulkuvate koerte 

või kasside püüdmise teenust. 

 

 

4.5 Inimkannatanutega liiklusõnnetused 

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste arv Kunda linnas aastatel 2000-2011 on toodud joonisel  

Tabel. Inimkannatanutega liiklusõnnetuste toimumispaigad Kunda linna haldusterritooriumil 

aastatel 2003-2011. Allikas: Maanteeamet. 

Toimumiskoht 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kokku 

Jaama  4 1 1 1       3 

Ranna tee 0,5 km 1         1 

Rakvere mnt 15   1       1 

Rakvere mnt 31   1       1 

Põdruse-Kunda-Pada 

mnt 14 km   1   1    2 

Koidu ja Aia ristmik    1      1 

Koidu  55       1    1 

Sadama tee    1      1 

Maageranna tee ja 

Rahvamaja tn ristmik      1    1 

Tööstuse 6       1   1 
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Kasemäe  ja Võidu  

ristmik     1     1 

         Kokku 14 

Joonis 44. Inimkannatanutega liiklusõnnetused ning neis hukkunud ja vigastatud aastatel 2000-

2014. Allikas: Manteeamet. 

Joonis 45. Tabatud joobes sõidukijuhtide arv Kunda linnas aastatel 2003-2014. Allikas: PPA 

analüüsi- ja andmelao infosüsteem ALIS. 

2012. aasta tabati joobes juhte 5, enim tabatud joobes juhte – 29, oli aastatel 2005 ja 2007. 
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4.6 Alkoholipoliitika ning alkoholi müüvad ettevõtted 

Alkoholimüük on reguleeritud üleriigiliste regulatsioonidega, Kunda Linnavalitsus omapoolseid 

piiranguid seadnud ei ole. Eestis kehtib ühtne müügipiirang, mille kohaselt tohib alkoholi osta 

kella 10-22. 

Joonis 46. Alkoholi müüvate ettevõtete arv Kunda linnas aastatel 2004-2015. Allikas: Kunda 

Linnavalitsus. 

2015. aasta seisuga on Kunda linnas 12 ettevõttel alkoholimüügi luba (Corde Invest OÜ, Snow 

Investments OÜ, Järva Tarbijate Ühistu, AS Raktoom, OG Elektra, MTH Keevitus, Westender 

OÜ, Virumaa Suurköök OÜ, Helika Äri OÜ, TT Lontova, OÜ Ailore). Alkoholimüügi luba 

omavate kaupluste arvu ja elanike arvu suhe on 0,003. Kunda linnas puudub alkoholipoliitika. 

Probleemiks on täiskasvanute olemasolu, kes vahendavad alkoholi kauplusest kättesaamist 

alaealistele. 

 

4.7 Kuriteod 

Kuritegude arvu abil saab hinnata kuritegevuse ja turvalisuse taset linnas ning viimaste aastate 

suundumusi. 

Joonis 47.Kuritegude ja väärtegude arv Kunda linnas aastatel 2010-2014 Allikas: Ida prefektuur 
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2014. aastal registreeriti Kunda linnas: 

60 kuritegu, millest 57% olid varavastased, neist  91% vargused (31); 

267 väärtegu, millest 158 ehk 59% moodustasid liiklusseaduse, 45 ehk 17% karistusseadustiku 

rikkumised.  

Linnas on 3 abipolitseinikku, kelle tegutsemist lepingu alusel finantseerib Kunda linnavalitsus. 

Abipolitseinikud on vabatahtlikud, kes osalevad politsei tegevuses abipolitseiniku seaduse ja 

muude seaduste ning õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras. 

 

4.8 Tulekahjud  

Tulekahju on väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemine, mille käigus eraldub 

kuumus ja suits ning millega kaasneb varaline või muu kahju. Peamisteks tulekahjude põhjusteks 

on hooletus lahtise tulega ümberkäimisel, laste mängimine tulega, lõkke tegemine valesse kohta 

või selle järelevalveta jätmine, lõkkest lendavad sädemed, kulu põletamine, katkised elektri- või 

kütteseadmed või nende vale kasutamine, tahtlik süütamine, äike, suitsetamine. 

 Joonis 48. Tulekahjude arv Kunda linnas aastatel 2000-2014. Allikas: Statistikaameti Statistika 

andmebaas, tabel JS45 

 

Kõige rohkem väljakutseid tulekahjudele, so 60, oli 2006. aastal. Surmad tule ja suitsu tõttu on 

üks ennetatavate surmade liik, mis kajastab tuleohutusnõuete täitmist ja inimeste ohuteadlikkust. 
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Tabel. Tulekahjudes hukkunute arv Kunda linnas aastatel 2006-2015 .Allikas: Ida-Eesti 

Päästekeskus. 

Aasta 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hukkunuid - - 2 - - - - - - - 

 

Kunda päästekomando struktuuris aastal 2015 on 21+1 meest. 

 

4.9 Ohtlikud ettevõtted, kõrgendatud riskiga objektid ja kriisi reguleerimine 

Kõrgendatud riskiga objektideks loetakse objekte, kus tulekahju korral võivad ohus olla inimeste 

elu ja tervis ning võivad tekkida suured varalised kahjud. Sellisteks objektideks on näiteks laste-

ja majutusasutused, ravi-ja hooldusasutused, kaubanduskeskused, tööstusobjektid ja laohooned, 

kultuuriasutused, jne. 

Objekti nimetus Tegevusala Aadress 

Kunda Ühisgümnaasium haridusasutus Kasemäe 22 

Kunda Linna Lasteaed „Kelluke“ haridusasutus Koidu 75 

Kunda Muusikakool haridusasutus Kasemäe 19 

Kunda Hooldekodu hoolekandeasutus Ehitajate 9 

Eakate kodu „Villa Alfred“ hoolekandeasutus Kasemäe 7 

AS Kunda Nordic  Jaama 2 

Kunda Sadam  Uus-Sadama tee 2 

Grossi Toidukauplus kaubandus Kasemäe 12 

Kunda Konsum kaubandus Mäe 33 

Kunda Linna Klubi huvitegevus Lasteaia 4 

Kunda Alexela automaattankla tankla Jaama 16 

AS Raktoom tankla tankla Selja tee 7 

Estonian Cell  Jaama 21 

Kunda Spordikeskus huvi-ja sporditegevus Kasemäe 19 

Kunda tsemendimuuseum turism Jaama 11 

 

Kunda Linnavalitsuses on moodustatud Kunda linna kriisikomisjon, mis on alaliselt tegutsev 

komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks omavalitsusüksuse territooriumil. 

Komisjoni põhimääruse eelnõu on kooskõlastatud Ida-Eesti Päästekeskusega. 
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4.10 Tööõnnetused 

Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja poolt antud ülesannet 

täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides 

tegutsemise ajal. Joonisel on toodud Kunda linnas registreeritud tööandja juures juhtunud 

tööõnnetuste arv sõltuvalt õnnetuse raskusastmest aastatel 2004-2014. Jooniselt selgub, et aastast 

2008 on tööõnnetuste arv langustendentsiga. Enim juhtus tööõnnetusi aastatel 2004 ja 2007, 

õnneks surmaga lõppenud tööõnnetusi Kunda linnas sellel perioodil ei ole olnud. Ülekaalus on 

siiski kerge raskusastmega tööõnnetused. 

Joonis 48. Tööõnnetuste arv sõltuvalt õnnetuse raskusastmest aastatel 2004-2014, tööandja 

asukoht Kunda linn. Allikas: Tööinspektsioon. 

 

5. TERVISLIK ELUVIIS 

5.1 Tervisealase teabe kättesaadavus 

Kunda linnavalitsus levitab tervisealast informatsiooni kohaliku ajalehe „Meie Kodu“  ja linna 

kodulehe kaudu. Perearstide ja eraarstide ooteruumides on saadaval mitmekesine valik 

tervisealast teabematerjali. Tervisealase teabe kättesaadavus on paranenud seoses 

arvutikasutamise võimaluste kasvuga. Samuti riiklikud meediakanalid levitavad tervisealast 

teavet. 
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5.2 Tervislikku eluviisi toetavad üritused 

Kunda linn osaleb aastast 2002 Eesti tervislike linnade liikumises. Tervislik linn on linn, mille 

juhtkond sihikindlalt tegutseb elukeskkonna parandamise nimel, eesmärgiga parandada oma 

kodanike tervist ja heaolu. 

Kunda linn võimaldab:  

 Tervist edendavat lasteaia teenust 145 lapsele. 

 Tervist edendavad töökohta 190 töötajale.  

Positiivne on, et Kunda linna suurim tööandja AS Kunda Nordic Tsement on aastal 2011 liitunud 

tervist edendavate töökohtade võrgustikuga. 

Tervist edendava töökoha üks eesmärk on vähendada kutsehaiguste ja tööst põhjustatud haiguste 

osakaalu suurenemist Eestis, seoses sellega parandada töötajate terviseteadlikkust ning töötajate 

elukvaliteeti ja töövõimet. 

Traditsiooniks on saanud Kunda Linna Jooks, Südamejooks, erinevad spordipäevad ja -

võistlused ja kevadine motokross Lähtal.  

 

6. TERVISETEENUSED 

6.1 Tervishoiuteenused 

Tabel. Tervishoiuteenuste osutajad Kunda linnas. 

Asutus Asutuste arv 

Perearstid 2 

Merike Siiak FIE  

Arsen Maisurjan   

Eriarstid 1 

Naistearst Maie Kõiva  

Ämmaemand 1 

Tatjana Mihhaljuk  

Hambaravi 1 

Reelika Filippov  

Hoolekandeasutus 2 

Kunda Hooldekodu  

Eakate Kodu „ Villa Alfred“  

Apteegid 1 
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Kunda Apteek  

Kiirabi 1 

Karell kiirabi  

Nõustamiskabinetid 2 

Kunda AIDS-i nõustamiskabinet  

Alkoholi-, tubaka- või narkootiliste ainete kasutamisest loobumise 

nõustamiskabinet 

 

Koduõendus 1 

Aili Roots FIE  

Koolitervishoid 4 

OÜ Medical Logistics, õde Jelena Fjodorova, Mehis Paju  

Lea Metsis - psühholoog  

Tervishoiutöötaja-perenaine , lasteaed Kelluke  

logopeed Silva Neeme , lasteaed Kelluke  

 

Perearsti Dr. Siiaku nimistus ca 1800 patsienti. Dr. Maisurjani nimistus ca 2000 patsienti. 

Kohalik omavalitsus toetab perearstipraksiseid, rentides neile soodustingimustel ruume ning 

makstes nende kommunaalkulud. 

Töötervishoiuteenust saavad Kunda linna ettevõtted osta vastava eri ettevalmistusega tervishoiu 

arstidelt üle kogu Eesti.  

Kunda Ilusalongis pakutakse mitmekülgsed raviprotseduure ja erinevad massaaže. 

Iluprotseduuridena teostatakse näohooldust, koorivat massaaži, tselluliidimassaaži ning võimalik 

on kasutada solaariumit, infrapunasauna ja tervisekapslit.  

Lähim haigla asub ca 27 km kaugusel Rakveres. AS Rakvere Haigla omanik on MTÜ Rakvere 

Haigla. MTÜ liikmeteks on 15 Lääne-Virumaa kohalikku omavalitsust. Olemasolevad 

tegevusload: ambulatoorne eriarstiabi, statsionaarne aktiiv- ja hooldusravi. Hooldusravi 

voodikohtade arv on 16, võimalikud on üksikud finantseerimised tasulise teenusena. 

 

6.2 Nõustamisteenused 

Kunda Ühisgümnaasiumis pakub õpilastele nõustamisteenust koolipsühholoog. Regulaarne 

nõustamine toimub ka naistearsti poolt (seksuaaltervis). Kunda Sotsiaal- ja Tervisekeskuse 

ruumides asub nõustamiskabinet - alkoholi-, tubaka,- või narkootiliste ainete kasutamisest 

loobumise nõustamiskabinet. Nõustamisteenuste vähesus seisneb vastava ettevalmistusega 

spetsialistide puudumises. ÕNK teeb koostööd Kunda kooli, lasteaia ja vanematega aidates 

erivajadustega lapsi. Linnas toimus lastevanematele Gordoni perekool. 
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 PROBLEEMVALDKONNAD 

 Kunda linna rahvaarv aastast 2001 pidevalt väheneb 

 Meeste varasem suremus võrreldes naistega 

 Kõrge suremus vereringeelundite haigustusse 

 Demograafiline tööturusurveindeks langeb 

 Loomulik iive on alates 2000. aastast negatiivne 

 Rahvastiku rändesaldo on negatiivne 

 Keskmine brutotulu mõnevõrra madalam kui Eesti keskmine 

 Kõrge ülalpeetavate määr 

 Joobes sõidukijuhtide arv on kasvanud (tabatud aastal 2012-5, aastal 2014-27) 

 Kõrge töövõimetuspensionäride osakaal -13%. Aastal 2015 Kunda linnas 265 

töövõimetuspensioni saajat 

 Lastevanemate vähene teadlikkus laste vaimse ja füüsilise tervise probleemide varajasest 

märkamisest 

 KÜG õpilaste arvu pidev vähenemine 

 Miinimumpalka saavate töötajate osakaalu suurenemine 

 2015 aasta seisuga on Kunda linnas 1164 pensionäri (töövõimetus- ja vanaduspensionäri) 

 Kunda jääb osaliselt kõrge radooniriskiga alasse, eeskätt vanemad hooned, kus radoon 

võib koguneda keldrisse. 

 

POSITIIVSED MUUTUSED 

 Kõrge on linnaelanike osalemine võrgustikes ja ühiskondlikes organisatsioonides 

 Aastast 2014 ilmub ajaleht „ Meie kodu“ ka vene keeles 

 Toimetulekuprobleemiga isikutele tagab linn eluaseme (koos lisanduvate 

sotsiaalteenustega)  

 Vähenenud on suremus pahaloomulistesse kasvajatesse ja vigastussurmadesse 

 2012. aastast alates töötab Kunda linna Jäätmejaam 

 Tulekahjude arv on vähenenud 

 Kunda Linna Lasteaed „Kelluke“ ja AS Kunda Nordic Tsement on liitunud tervist 
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edendavate töökohtade võrgustikuga 

 Kohalik omavalitsus toetab perearstipraksiseid 

 Tööõnnetuste arv langustendentsis 

 Registreeritud õigusrikkumiste arv on vähenenud 

 Registreeritud töötute arv on vähenenud (aastal 2012-115, aastal 2014-57) 

 Bakterioloogilised uuringud näitavad, et kolmel viimasel aastal ei ole esinenud 

ühisveevärgi veest võetud proovides Coli-laadseid, E.coli ega Enterokoki baktereid. 
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KOKKUVÕTTE 

Kunda linna pindala on 10.01 km. Kunda linna elanike arv aastal 2015 – 3224 inimest, mis teeb 

linna asustustiheduseks 322 inimest km² kohta. Kunda linna rahvaarv on alates 2000. aastast 

pidevalt vähenenud. Nimetatud asjaolu on tingitud negatiivsest iibest linnas (st linnas ületab 

surmade arv sündide oma) ja rahvastiku negatiivsest rändesaldost. Linna elanike arv kukkus 

järsult 2013 aasta jaanuarist, kui Tallinna linn seadis sisse tasuta ühistranspordi oma linna 

elanikele. Kodanikud, kes elasid Tallinnas, kuid omasid Kunda linnas elukoha registreeringut,  

registreerisid ennast pealinna elanikeks. Aastatel 2000-2014 sündis Kunda linnas keskmiselt 36 

last aastas ja suri keskmiselt 61 inimest. Kunda linna iseloomustab kõrge abortide arv, mis on 

pikalt ületanud sündinud laste arvu, kuid aastast 2010-2015 on sündide arv olnud kõrgem kui 

abortide arv. Järkjärgulise elujärje paranemise ja riiklike toetuste toel on ka abortide arv olnud 

langustendentsis. Suitsetajate protsent raseduse ajal kõigub vahemikus 3-31%. Vanuselises 

struktuurist nähtub selgelt elanikkonna vananemine s.t vanemaealise elanikkonna osakaalu tõus - 

20%. Mehi on linnas keskmiselt 435 võrra vähem kui naisi. Kunda linna rahvastikku 

iseloomustab tugevalt meeste varasem suremus võrreldes naistega. Kõige suurem suremus linnas 

on südame- ja vereringehaigustesse.  

Kunda linna 2014. aasta eelarve kogusumma oli 3 406 815 eurot. Reservfondi suurus moodustab 

0,5 % eelarvekulude kogumahust, mille arvelt kaetakse ettenägematud kulud. Ühe elaniku kohta 

on eelarve tulu kasvanud, mis tuleneb palkade üleüldisest tõusust, kuid arvestades, et elanikkond 

väheneb pidevalt, ei ole saavutatud buumiaegset eelarvemahtu, mis pärsib mõnevõrra linna 

arengut. Võrreldes Eesti keskmisega on keskmine brutotulu Kunda linnas mõnevõrra madalam. 

Majanduses domineerivad vähem kui kümme töötajaga ettevõtted. Miinimumpalga saajate arv 

on keskmiselt 17%. Majanduskriis on mitmekordistanud töötute arvu. Töötuse määr oli aastal 

2003 -3,4% ning alates 2007. aastat on vahepeal langenud töötuse määr (1,5 %) jälle kiiresti 

tõusma hakanud, jõudes 2010. aasta lõpuks juba 10%-ni. 2014. aasta töötusemäär on jõudnud 

buumieelsesse aega ehk 2,4%-ni. Maksumaksjate arv on tõusnud 2014. aastal 58,6%-le. 2015. 

Aasta märtsikuu seisuga on linna elanikest ravikindlustatud 93,5%, ravikindlustus puudub 6,5% 

elanikest.  

Kunda linnas on puuetega inimeste osakaal 2015. aastal 9.83% kogu linna elanikkonnast, mis 

varasemate aastatega võrreldes näitab tõusu tendentsi. Linnas on kõrge töövõimetuspensionäride 

osakaal - 13%. Aastal 2015 on Kunda linnas 265 töövõimetuspensioni saajat. Puuetega inimeste 

arvukus on tõusnud aegade jooksul kaks korda ning nende vaesus- ja terviserisk on suur. Kokku 

on Kundas 1164 pensionäri (töövõimetus- ja vanaduspensionäri). 

Kunda Ühisgümnaasiumis käivate laste arv väheneb järjepidevalt, probleem on tihedalt seotud 
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linna üldise rahvaarvu vähenemisega. Õpilaste arvu vähenemise tõttu toimub tihe koostöö 

naaberomavalitsustega ühise haridusstrateegia väljatöötamiseks. Suurendamaks kooli teadlikkust 

õpilaste terviseedendamisest, tuleks ühisgümnaasiumi juhtkonnal kaaluda liitumist tervist 

edendavate koolide liikumisega.  

Lisaks väljakujunenud traditsioonilistele üritustele, on linnas kasvanud osalemine 

koostöövõrgustikes ja ühiskondlikes organisatsioonides. Samas peaks soodustama veelgi enam 

regulaarselt korraldatavate tervisepäevade ja terviseürituste sisseviimist linna ürituste ajakavva. 

Oluline on linna kaasabi tervislikke eluviise soodustavate ja tervist edendavate ühenduste 

tegevuse jätkusuutlikkuse tagamisel ning jätkuv tervist edendavate projektide kaasrahastamine. 

Viimastel aastatel on pead tõstmas ettevõtete liitumine tervist edendavate töökohtade 

võrgustikuga. Liitunud on teiste seas Kunda üks suuremaid tööandjaid Kunda Nordic Tsement, 

mis annab positiivse panuse linna elanikkonna tervise parendamisse. Liitunud on ka lasteaed 

Kelluke, mis kujundab kohalike laste paremat tervisekäitumist. Kunda linnas on selle tulemusena 

registreeritud tööõnnetuste arv langustendentsiga.  

Kohalike inimeste integreerimiseks ilmub 2014. aastast kohalik ajaleht „Meie Kodu“ vene 

keeles. Viimane aitab kaasa elanike ühtsetele arusaamadele, mis linnas toimub ja vähendab 

erinevate rahvusgruppide isoleeritust ühtsest kogukonnast. 

 

Kunda linnas puuduvad uuringud rahvastiku ja erinevate riskirühmade liikumis- ja 

toitumisharjumustest, laste ülekaalulisusest, elanikkonna subjektiivsetest tervisehinnangutest ja 

tervisespordiga tegelemise aktiivsusest. Selgitamaks välja linna elanike tervisekäitumist ja 

harjumusi ning kaardistamaks elanikkonna tervisekäitumise olukorda, tuleks viia läbi küsitlusi 

ning koguda ja analüüsida regulaarselt. 
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TEGEVUSKAVA 

Tegevus Periood 2015 

Kunda rahvastiku tervise arengukava 

koostamine 
2012-2015 Ei ole koostatud 

Linna asutuste rolli määratlemine 

rahvastiku tervise edendamisel 
2012 Ei ole tehtud 

Linnaametnike koolitamine tervise 

edenduse osas 
2013 Ei ole tehtud 

Organisatsioonide vaheliste 

koordinatsioonikoosolekute 

korraldamine 

2012-2015 

Allasutuste omavahelised töökoosolekud 

käivad 1x kord nädalas. Moodustatud linna 

arengukomisjon nov. 2015 

Sihtrühmapõhine terviseedendamine:  

*Meeste varajase haigestumuse ja 

suremuse ennetamine 

*Abortide arvu vähenemine 

*Alkoholi liigtarvitamise ennetamine 

 Naiste Tervis 

 Laste tervis 

 

Pidev 

Üldine toetav tegevus antud valdkonnas 

Käib, kuid mitte teadlik terviseedendus. 

Kunda Nordic Tsement töötajad 

lepingulistel alustel PERH kardioloogiga.  

Töötajate motiveerimine ja tervislike 

eluviiside toetamine (ujumise 

kompenseerimine, massaaž, tervisepäevad, 

prillide kompensatsioon). 

 

12.2014 toimus koostöös Eesti 

Nägemistervisekeskusega KÜG õpilaste 

nägemiskontroll, kus osales 40 last. 

 

10.2015 toimus koostöös Rakvere haiglaga 

emakakaelavähi sõeluuring, kus osalesid 20 

naist. 

 

Halastusmaja MTÜ rehabilitatsiooniteenus 

alkoholisõltlastele. 

 

Kunda Nordic Tsement ja ABB 

vaktsineerivad enda töötajaid tasuta gripi 

vastu. 

Aastast 2015 vaktsineerib linnavalitsus 

majanduskeskuse välitöötajaid 

puukentsefaliidi vastu. 

 

2014/2015 õppeaastal osales 4 klassi 

Suitsuprii klassi konkursil. 3 klassi suutis 

suitsupriid olla kampaania lõpuni, neist 1 

gümnaasiumiklass. 

 2015/2016 õppeaastal osaleb Suitsuprii 

klassi konkursil 7 b klass. 

Südamenädala korraldamine (meeste ja 

naiste terviseriskide teadvustamine, 

EKG, kolesterooli, glükoosi, vererõhu, 

kehamassiindeksi mõõtmine) 

2012-2015 
Südamenädal: ,,Sinu sammud loevad'' iga-

aastaselt. 
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Puhta keskkonnaga, avatud ja turvalise 

linna kujundamine 
Pidev 

2014 aastast on kaasatud piirivalvurid linna 

üldisesse julgeolekusse, mille tulemusel on 

üldine kuritegevus langustendentsis ning 

tabatud on varasemaga võrreldes rohkem 

joobes sõidukijuhte. Järelevalveametniku 

tööle asumisega on parenenud olukord linna 

õigusaktidest kinnipidamisel.  

 

Jaanuaris 2014 MTÜ Aasukalda PPK-l on 

registreeritud noortering: Kunda Noored 

Päästjad . MTÜ eesmärk: on priitahtliku 

pääste jätkusuutlikkuse arendamine, 

elukeskkonna turvalisuse tõstmine ja 

priitahtlikuse muutmine kogukondlikuks 

ettevõtmiseks.  

Tervise loengute korraldamine Pidev 

03.2016 KÜG-is TAI projekti raames 

silmade tervisele pühendatud nädal ,,Prillid 

popiks'' 

Projektipõhiselt, pidev töö. 

09.2015 Kunda Muuseumi poolt 

korraldatud loeng ,,Kopsuhaigustest läbi 

Kunda tsemendi prisma'' loengut pidas SA 

IV KH pulmonoloogia vanemarst Veronika 

Iljina.  

Elanike rahuolu-uuringute korraldamine 2012 

Linna poolt koordineerimata, kuid on 

allasutustes ja erafirmades (nt Kunda 

Nordic Tsement, KÜG, lasteaed Kelluke) 

omaalgatuslikult tehtud. 

Esmatasandi tervishoiusüsteemi 

jätkusuutlikkuse tagamine, arendamine 
2012-2015 Tasuta ruumid pere- ja eraarstidele. 

Naabrivalve võrgustikuga liitumine 2013 Ei ole liitutud. 

KÜG tervist edendavate koolide 

võrgustikuga liitumine 
2012-2013 Ei ole liitutud. 

„Koolipuuvili“ projektiga alustamine 

,,Kooli piim'' 

September 

2012 

2012 alustatud ja jätkub praeguse hetkeni. 

 

2011 aastast alates saavad kooliõpilased 

tasuta piima. 

Tervisekäitumise monitooring Pidev Osaliselt KÜG-is. 

Uuringu läbiviimine subjektiivse 

tervisehinnangu, toitumis-ja 

liikumisharjumuste kohta 

2012-2013 Ei ole läbi viidud. 

Sotsiaalsete elamispindade 

renoveerimine 
2013-2015 

Kapitaalremonti ei ole tehtud, kuid 

sanitaarremont tehtud. 

Tagada sotsiaalselt tundlikele gruppidele 

sotsiaalne kaitse 
Pidev 

2013 aastast on rakendatud 9-le eakale 

Meditech Estonia poolt pakutavat 

häirenuputeenust. 

 

Linnas olemas sotsiaaltöö- ja lastekaitse 
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spetsialist. Suur roll kristlikul kogudusel 

(Janek Puusepp) ja Halastusmaja MTÜ-l 

(regulaarne toidu- ja rehabilitatsiooniabi) 

 

MTÜ Kunda Elulõng pakub päevakeskuses 

supiköögi ja pesemisvõimalust linna 

eakatele. 

Liikumisharrastuse propageerimine  

Tugevate korvpalliklubide olemasolu. Team 

Yong- võitluskunste propageeriv 

spordiklubi, mille populaarsus aasta-aastalt 

kasvab (hetkel kuulub klubisse 40 last). 

Paindlik hinnapoliitika Kunda 

spordikompleksis (soodustused ja tasuta 

külastused puuetega linnakodanikele). 

Rannavalve tagamine hooajal  Ei ole. 

Täiustada ja analüüsida olemasoleva 

terviseprofiili indikaatoreid 
 Medical Logistics OÜ. 

Üheselt tuleks määratleda 

vähekindlustatuse mõiste sotsiaaltoetusi 

reguleerivates õigusaktides 

2012 Osaliselt määratletud. 
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MÕISTED 

ELUKESKKOND – looduslik ja tehiskeskkond, mis ümbritseb meid väljaspool töö- ja 

õpikeskkonda. 

ELUKVALITEET – üksikisikute arusaam oma positsioonist kultuuri- ja väärtussüsteemis, milles 

nad elavad, koos selle positsiooniga seotud eesmärkide, ootuste, standardite ja muredega. 

ESMATASANDI TERVISHOID – oluline tervishoiu valdkond, mis tehakse kättesaadavaks 

riigile ja ühiskonnale jõukohase tasu eest ja meetoditega, mis on praktiliselt ja teaduslikult 

põhjendatud ning sotsiaalselt aktsepteeritud. 

KEHALINE AKTIIVSUS – keha mis tahes liikumine, mis on põhjustatud lihastööst ning mis 

põhjustab suuremat energiakulu kui organismi põhiainevahetuse (rahulolekutaseme) energiakulu. 

Mitmesugune tegevus alates organiseeritud sporditegemisest kuni tööl või koolis käimiseni või 

vabaõhutegevuseni.  

KESKKONNATERVIS – termin hõlmab neid inimese tervise aspekte, k.a elukvaliteet, mida 

mõjutavad keskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised, sotsiaalsed ja psühhosotsiaalsed 

tegurid; puudutab ka praeguse ja tulevaste põlvkondade tervisele potentsiaalselt ebasoodsalt 

mõjuda võivate keskkonnategurite hindamise, korrektsiooni ja tõkestamise teooriat ja praktikat. 

LÄHILIIKUMISPAIGAD – liikumis- ja spordipaigad, mis asuvad elamurajoonide lähiümbruses 

(kuni 15 minuti kaugusel elukohast) inimese igapäevases tegevuskeskkonnas ning mida 

kasutavad peamiselt selle piirkonna elanikud igapäevaseks liikumiseks ja sportimiseks. 

Lähiliikumispaigad koosnevad nii lastele ja noortele mõeldud sportimis- ja mängupaikadest kui 

ka harrastusspordiks mõeldud spordisaalidest ja -väljakutest ning liikumis- ja sportimisaladest.  

PAIKKOND – inimeste võrgustik, keda ühendab kas elukoht, töökoht, etnilisus või mingi muu 

kokkukuuluvustegur. 

PAIKKONDLIK ARENG – inimeste aktiviseerimine, julgustamine ja stimuleerimine oma 

tervisevajaduste väljendamiseks ja nende toetamiseks kollektiivsetes tegevustes pädevuse 

tõstmise ja oskusteabe jagamise kaudu eesmärgiga arendada paikkonna tegevuspotentsiaali 

terviseedendamiseks.  

RAHVASTIKU TERVIS – terminiga väljendatakse püüdlust parendada kogu rahvastiku või selle 

rühmade tervist ja vähendada ebavõrdsust nende tervises. 

RAHVATERVIS – terviseedendamise, haiguste ennetamise ja eluea pikendamise teadus ja 

tegevus; kogu rahvastiku terviseedendamise, eluea pikendamise ja elukvaliteedi parandamise 

sotsiaalne ja poliitiline kontseptsioon, mis toimib terviseedendamise, haiguste ennetamise ja 
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teiste tervise sekkumisvormide kaudu. 

RISKITEGUR – sotsiaalne, käitumuslik, majanduslik, keskkondlik või bioloogiline tegur, mis 

põhjustab või soodustab terviseseisundi halvenemist, terviseseisundile soodsalt mõjuvate tegurite 

toime vähenemist või haigustele vastuvõtlikkuse suurenemist. 

RISKIKÄITUMINE – eriline käitumisvorm, millega võib kaasneda suurem vastuvõtlikkus ühele 

või enamale haigusele või üldisele terviseseisundi halvenemisele.  

SOTSIAALNE SIDUSUS – sotsiaalse sidususe all mõistetakse ebavõrdsuse määra ning 

sotsiaalsete suhete ja sidemete tugevust. Sotsiaalse sidususe suurendamise vahendid on kahetised 

– ühiskondliku kihistumise, ebavõrdsuse ja tõrjutuse vähendamine ning sotsiaalsete suhete, 

sidemete ja suhtlemise tugevdamine. 

SOTSIAALNE KAASATUS – sotsiaalne kaasatus on olemuslikult sotsiaalse tõrjutuse vastand 

ning on defineeritav kui kõikide inimeste võimalus osaleda täisväärtuslikult ühiskondlikus elus, 

pääseda ligi temale olulistele ressurssidele ning teenustele, töötada ja olla majanduslikult 

aktiivne. 

Ülalnimetatud ressursside ja teenuste all mõistetakse näiteks võimalust tööd teha ja ligipääsu 

sotsiaalkindlustusele, haridusele, tervishoiuteenustele, kultuurile ja vaba ajaveetmise 

võimalustele ning infotehnoloogiale.  

SOTSIAALSED VÕRGUSTIKUD – sotsiaalsed suhted ja sidemed üksikisikute vahel, mis 

võivad pakkuda juurdepääsu tervise sotsiaalsele toetusele või mobiliseerida seda.  

TERVENA ELATUD ELUIGA e EELDATAVALT TERVENA ELATUD ELUIGA – rahvastiku 

tervise kvaliteedi näitaja, mille arvutamisel on lisaks rahvastiku suremusele arvesse võetud ka 

rahvastikus esinevate haiguste elukvaliteeti langetav mõju. Näitaja väärtus on võrdne 

eluaastatega, mida rahvastiku keskmine liige eeldatavalt elab maksimaalse võimaliku tervisega. 

Näide: 2006. aastal oli meeste eeldatav eluiga Eestis sünnimomendil 67 aastat. Osa sellest ajast 

veedetakse haigena ning kui konkreetne haigus langetab elukvaliteeti inimese parima 

kujuteldava (ideaalse), tervisepiiranguteta tasemega võrreldes 50% võrra, siis langeb haiguse 

pooleaastatase kestuse korral inimese eeldatavalt tervena elatud eluiga veerandaasta võrra (0,5 

parimast tervisest x 0,5 aastat = 0,25 parima võimaliku tervise aastat). Seega, kui 2006. aastal 

oleks meeste eeldatavalt tervena elatud eluiga näiteks 50 aastat, siis jääks neil elu jooksul 

keskmiselt kasutamata 17 aastat, sest selle aja veedavad nad haigetena. 

TERVIS – 1948. a defineeris WHO tervist kui täielikku füüsilise, sotsiaalse ja vaimse heaolu 

seisundit ning mitte ainult kui haiguste ja puuete puudumist; tervis ei ole elamise eesmärk, vaid 

igapäevase elu vahend; positiivne mõiste, mis toonitab sotsiaalseid ja individuaalseid ressursse 
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ning füüsilisi võimeid.  

TERVISEDENDUS – WHO defineerib terviseedendust kui protsessi, mis võimaldab inimestel 

muuta tervist määravaid tegureid juhitavaks ning selle kaudu tugevdada tervist (termini sisu 

määratleti esimesel rahvusvahelisel terviseedenduse konverentsil 1986. aasta dokumendis, mis 

on tuntud Ottawa harta nime all); terviseedenduse tõlgendamisel tuleb eristada terviseedendust 

kui oodatavat tulemust (lähi- ja kaugeesmärgid) ja kui strateegiat (protsessid ja tegevused). 

TERVISE MÕJURID – rida isiklikke, sotsiaalseid, majandus- ja keskkonnategureid, mis 

määravad üksikisikute või rahvastiku terviseseisundi. 

TERVISEKAITSE – haiguste ennetamise juurde kuuluv terviseteenistus, milles kehtivad 

kohustuslikud normid ja eeskirjad; tervisekaitse käsitleb vahendeid ja abinõusid rahvastiku 

tervise halvenemise vältimiseks ning selle eesmärgiks on tagada tervisele ohutu füüsiline, 

keemiline ja bioloogiline keskkond. 

TERVISEKASVATUS – sisaldab teadlikult loodud õppimisvõimalusi, kaasates mõningaid 

kommunikatsioonivorme terviseharituse parandamiseks, mis sisaldavad teadmiste täiendamist 

ning üksikisiku ja ühiskonna tervisele kaasa aitavate eluks vajalike oskuste arendamist.  

TERVISEKÄITUMINE – igasugune üksikisiku poolt ettevõetud tegevus, hoolimata hetkelisest 

või eelnevast terviseseisundist, tervise edendamiseks, kaitsmiseks või säilitamiseks; olenemata 

sellest, kas selline käitumine on lõppkokkuvõttes objektiivselt efektiivne või mitte.  

TERVISLIK TOITUMISVIIS – toitumisviis, millel on teatavad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed 

omadused, nagu energiasisalduse vastavus individuaalsetele vajadustele ja alati vastavus 

toitumispõhimõtetele. 

VÕRGUSTIK – üksikisikute, organisatsioonide ja asutuste pühendumisel ning usaldusel põhinev 

grupp, mis on organiseerunud mittehierarhilisel alusel tegelemaks üldiste probleemide või 

muredega, mida seiratakse aktiivselt ja süstemaatiliselt (Rahvastiku tervise arengukava 2009-

2020). 

 


