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SISSEJUHATUS 
 
Arengukava ülesandeks on luua ülevaade Kunda tsemendimuuseumi (edaspidi muuseum) 
hetkeolukorrast, määrata kindlaks edasise tegevuse olulised arengujooned ja 
tegevusvajadused, samuti paika panna muuseumi kui vaba aja veetmise koha ja 
turismiobjekti arendamiseks vajalikud prioriteedid. Arengukava eesmärgiks on hoida ja 
rikastada muuseumi omanäolist loomingulist vaimu. 
 
Arengukavas kavandatud meetmed on suunatud eelkõige positiivsete protsesside 
käivitamisele, mis peaksid parendama muuseumi tööd ja tõstma linnaelanike ja turistide 
huvi muuseumi kui turismiobjekti ja kultuuriürituste vastu muuseumis. 
 
Arengukavas analüüsitakse muuseumi tegevust, esitatakse selle põhjal järeldused, tuuakse 
välja arenguvõimalused, püstitatakse muuseumi arenguvisioon ning selle saavutamiseks 
vajalikud tegevused. Arengukava lõpus on toodud tegevuskava aastateks 2012−2016, mis 
on suunatud püstitatud eesmärkide saavutamiseks. 
 
Arengukava koostas Kristi Onkel, Kunda tsemendimuuseumi ja turismiinfopunkti 
turismikonsultant. 
 
 
1. LÜHIÜLEVAADE KUNDA TSEMENDIMUUSEUMIST JA TEMA TEGEVUSEST 
 
Muuseumi ametlik nimetus on Kunda tsemendimuuseum. Muuseumi aadress on Jaama 11, 
44106 Kunda linn, Lääne-Viru maakond. Muuseum on Kunda linnavalitsuse hallatav 
asutus, mis lähtub oma tegevusest Eesti Vabariigi seadustest, teistest õigusaktidest, 
kultuuripärandi kaitset käsitlevatest põhimäärustest.  
 
Muuseum on asutus museaalide kogumiseks, uurimiseks ja säilitamiseks, kujutava kunsti ja 
tarbekunstiga tegelemiseks ning kunstiteoste kogumiseks ja säilitamiseks, samuti nende 
üldsusele vahendamiseks. 
 
Muuseumi eesmärk on arendada muuseumist elujõuline kultuuri- ja turismikeskus Kundas. 
Eesti kultuurikontekstis vahendab Kunda muuseum olulist osa tööstuspärandil põhinevast 
ajaloost ja on teadvustanud end laiemale külastajaskonnale − linnaelanikele, turistidele jt-le 
huvilistele. Samuti on eesmärgiks kujundada muuseumist traditsiooniliste, ajaloolise 
tagapõhjaga kultuuiürituste toimumispaik ning  vaba aja veetmise populaarne koht Kunda 
linna elanike jaoks. 
 
1.1 Muuseumi ajalugu 
 
Maja, kus muuseum asub, on ehitatud 1898. aastal II tsemendivabriku kontorihooneks. See 
on ainukene kellatorniga maja Kundas.  
 
Muuseum avati 1967. aastal. 
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 2004.−2010. aastani oli muuseum SA Virumaa Muuseumide hallata.  
 
28. detsembril 2004 avati Kunda tsemendimuuseum.  
 
Alates 1. juunist 2010 on muuseum taas Kunda linna halduses. Muuseumis on võimalik 
tutvuda tsemendi leiutamise ja kasutusele võtmise looga, tsemendi tootmisprotsessiga ja 
Kunda tsemendivabriku ajalooga. 
 
Muuseumikülastaja: 

• saab teada, miks ja kuidas hakkas inimene ise valmistama kivi; 
• uudistada, mil viisil kerkisid antiiksed Rooma ja kaasaja arhitektuuripärlid; 
• tutvuda tänapäeva tsemenditööstusega; 
• võib läbida hiigelsuure pöördahju ja kogeda tunnet, mis on klinkril pöördahjus 

keereldes; 
• saab vaadata ja võrrelda Eesti kuulsuste käejälgi oma käemõõtudega; 
• tutvuda eelmise sajandi tööliskorteriga; 
• matkata Kunda vanal tööstusmaastikul; 
• näha Euroopa ainsat säilinud tsemenditootmiseks kasutatud pudelahju, Eesti 

vanimat hüdroelektrijaama ning  Kunda jõe looduskaunist ürgorgu. 
 
Alates 2010. aasta 1. juunist asub muuseumis ka turismiinfopunkt. 
 
 
1.2 Töötajad 
 
Töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus. Muuseumis on 1 põhikohaga töötaja − 
turismikonsultant, kelle põhiülesanneteks on turistide teenindamine ning muuseumi 
tulemuslik juhtimine. 
 
 
1.3 Ruumid ja territoorium 
 
Muuseum on kahekorruseline maja, üldpinnaga 379 ruutmeetrit, mille hulka kuuluvad 
ekspositsioonipinnad 170 ruutmeetrit ja hoidlate pind 40 ruutmeetrit. 
 
Muuseumi ümbritseb 0,1-hektarine territoorium, kus on jalgtee ja sõiduteed. 
 
 
1.4 Kogud 
 
Muuseumikogu on muuseumis asuvate museaalide kogum. Muuseumikogud on paikkonna 
kultuuri- ja tööstuspärandi säilitamise seisukohalt väärtuslikud. Pärandi säilitamine on 
vastutusrikas ülesanne ja nõuab Eestis kehtestatud  minevikupärandi kogumispõhimõtete ja 
säilitustingimuste järgimist.  
 



5 

 

Muuseumikogu alakogudeks jaotamise otsustab ja korraldab muuseum. Muuseum 
komplekteerib oma kogu iseseisvalt, täiendades muuseumikogu eesmärgipäraselt selle 
terviklikkuse põhimõttest lähtudes. 
 
Muuseumikogude arvelevõtmist käsikartoteegis alustati aastal 1967. Alates 2004. aastast 
alustati tulmeraamatutega arvutites. Kogude arvelevõtmine jätkub. Ca 60% muuseumi 
kogust on veel arvele võtmata. 
 
Muuseumikogud sisaldavad väärtuslikku kunstikogu, mööblit, dokumente, raamatuid, 
inventari, fotosid, esemeid jm. Kogumistegevus jätkub vastavalt finantsvõimalustele. 
 
Kogu suurus 2011. aastal on 2761 säilikut. 
 
1.5 Ekspositsioonid 
 
Alates 2004. aastast  on muuseumis järgmised ekspositsioonid: 

1. Tsemendivabrikute direktorite ajalugu; 
2. Miks ja kuidas hakkas inimene valmistama kivi, mil viisil kerkisid antiiksed Rooma ja 

kaasaja arhitektuuripärlid; 
3. Tsemenditootmine tänapäeval; 
4. Kunda nelja tsemendivabriku ajalugu, Kunda sadama ajalugu; 
5. Pöördahju atraktsioon; 
6. Eesti kuulsuste käejäljekogu; 
7. Tööliskorter 20. sajandi algusest. 

 
 
1.6 Üritused 
 

• Muuseumiöö − iga aasta maikuu teisel laupäeval; 
• Käejälgede võtmised – aastas vähemalt 2 korda; 
• Muuseum osaleb linna kultuuriürituste – mere- ja perepäeva, Sõbralaada jne –

korraldamisel; 
• Regulaarsed näitused − aastas 1−2; 
• Valdese kohvik esitleb ... – vähemalt 5 korda aastas; 
• Õppeeksursioonide korraldamine. 

 
 
1.7 Muuseumipedagoogika 
 
Muuseumipedagoogiline tegevus on õppimine muuseumikeskkonnas, mis toetab ja 
täiendab koolide õppetööd. 
 
Kunda tsemendimuuseumis on võimalik saada ekskursioone (muuseumitunde). 
 
Õppekäik Kunda tsemendimuuseumisse. 
Kunda tsemendimuuseumi väljapanekud ja programm on haridusliku sisuga. Need 
toetavad ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õppekavasid, tuues esile, kuidas erinevates paikades 
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ning eri aegadel tehtu kujundab progressiivseid tehnoloogiaid ja arenguid inimühiskonnas. 
Samuti haakub programm keemia õppekavaga, sest annab ülevaate tsemendi valmistamise 
protsessist, ning maateaduse õppekavaga, kuna külastajatele eksponeeritakse Eesti 
maavarasid ja nende kasutamisvõimalusi. Külastajale on loodud tervikpilt Kunda 
tsemenditööstuse taustast – tehase Kundasse rajamise eeldustest ja tagajärgedest ning 
inimestest selle keskel. Ekursiooni kestus ca 1,5-2 h. 
 
Ekskursioone pakume koolidele ja  erinevatele huvigruppidele. 
 
 
1.8 Teenuste pakkumine 
 
Muuseumi tasuliste teenuste hinnad kinnitab linnavalitsus. 
Ekskursioonid muuseumis 2011 (augusti seisuga) – 24 
Ekskursioonid linnas 2011(augusti seisuga) – 7 
 
 
2. KUNDA MUUSEUMI SWOT ANALÜÜS 
Tugevused Nõrkused 

• Atraktiivne ajalooline hoone 
• I korruse sisukas ja professionaalne 

ekspositsioon (tsemendi ajalugu, 
tootmine, pöördahi, käejälgede tuba) 

• Initsiatiivikus ning uued algatused 
• Traditsioonid ja järjepidevus 

muuseumi tegevuses 
• Avatus koostööprojektides 

osalemiseks 
• Ürituste korraldamise kogemus 

• Hoone halb olukord (katus, aknad, 
uksed ja siseruumid)! 

• Museaalide hoidlad ei vasta 
tingimustele 

• II korruse saalid kasutamata 
• Osaliselt korrastamata museaalide 

kogu 
• Puudub püsiekspositsioonide 

materjal võõrkeeltes 
• Giidikohuseid täidab 1 töötaja 
• Töötaja vähene muuseumialane 

haridus 
• Puudub  muuseumi nõukogu! 

Võimalused Ohud 
• Hoone renoveerimine ja siseruumide 

remont 
• II korruse näitusesaalide 

väljaehitamine ekspositsioonide 
tarbeks  

• Turistide ja külastajate arvu 
suurenemine 

• Avalikkuse huvi  kasvamine kultuuri 
ja ajaloo vastu 

• Koostöö teiste ajaloo- ja 
kultuuriasutustega (sh 
muuseumidega) 

• Muuseumitöötaja erialane  
koolitamine 

• Hoone jääb renoveerimata 
• Majanduslikud võimalused 

kitsenevad 
• Muuseumitöö alahindamine ja 

mittemõistmine üldsuse poolt 
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3. ARENGUVISIOON AASTAKS 2016 
 
Kunda tsemendimuuseumist on saanud renoveeritud, atraktiivne ja innovaatiline 
muuseumikompleks – turismiobjekt, kus pakutakse kohalikele inimestele ja turistidele 
ajaloolist keskkonda koos mitmesuguste aktiivse puhkeaja veetmise võimalustega. See aitab 
kaasa muuseumi korduvkülastustele. 
 
Muuseum tagab kultuuriväärtuste süstemaatilise kogumise, nende säilimise, läbitöötamise 
ja esitamise. Kogudest on hea ülevaade, kogud on hästi hallatavad ja kasutatavad. 
 
Muuseumiteenuste ja teeninduse kvaliteet on kõrge. 
 
Muuseumis on väljaarendatud muuseumipedagoogika, toetatakse kultuuriturismi, mis 
pakub harivat, aktiivset puhkust huvilistele ja kujundab linna mainet. Muuseum teeb 
aktiivselt koostööd nii teiste muuseumidega ümbruskonnas kui ka linnaasutuste, firmade ja 
ettevõtetega. 
 
 
4. MISSIOON 
 
Kujundada välja aktiivselt tegutsev muuseum, mis on linna kultuuri- ja vabahariduskeskus 
ning mis pühendub paikkonna ajaloo- ja kultuuripärandi kogumisele, säilitamisele, 
uurimisele ning populariseerimisele, kasutades selleks uusi tehnoloogiaid, huviringe, 
koolitusi, ekskursioone, trükiseid jm. Muuseum vastab piirkonna arenguvajadustele ja 
võimaldab ligipääsu kõigile külastajaile. 
 
 
5. STRATEEGILISED EESMÄRGID 
 
Arengukava eesmärk on anda muuseumile pikaajalised arengusuunad neljas olulisemas 
valdkonnas: 
1. Kultuuripärandi vahendamine ja populariseerimine; 
2. Turismiteenuse arendamine ja teeninduskvaliteedi tõstmine; 
3. Paikkonna ajaloo atraktiivne eksponeerimine; 
4. Muuseumipedagoogika arendamine. 
 
Valdkond 1. Kultuuripärandi vahendamine ja populariseerimine 
 
Eesmärk 1. Muuseum tagab Eesti kultuurile olulise pärandi kogumise ja säilitamise, et 
see oleks kasutatav nii tänasel kui  ka tulevastel põlvkondadel. 
Ülesanded: 
1.1 Muuseumis säilitatavale eksponeeritud kultuuripärandile peab olema tagatud avalik 
juurdepääs, arvestades infoühiskonna põhimõtteid; 
1.2 Muuseum toimib võrgustikus teiste mäluasutustega (raamatukogude, arhiivide, 
infokeskustega), et anda terviklik pilt kultuuripärandist. 
 
Eesmärk 2. Tõsta muuseumikogude kvaliteeti. 
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Ülesanded: 
2.1. Muuseumikogude täiendamine ja vahendamine põhineb pikaajalistel, omavahel 
seostatud teadus-, kogumis- ja näitusepoliitikatel; 
2.2. Muuseumikogude süstematiseerimine ja teaduslik kirjeldamine. Digiteerimine. MUIS; 
2.3. Kogude restaureerimine vajadusel; 
2.4. Kogumiskavade koostamine; 
2.5. Kogumisaktsioonide korraldamine koostöös linnaasutuste ja piirkonna elanikega. 
 
Eesmärk 3. Muuseumis säilitatava informatsiooni kättesaadavuse parendamine. 
Ülesanded: 
3.1. Museaalide infosüsteemi arendamine. 
 
Eesmärk 4. Muuseumitöötaja erialase kompetentsi tõstmine. 
Ülesanded: 
4.1. Muuseumitöötaja koolitamine; 
4.2. Koostöö tegemine teiste muuseumidega Eestis ja kaugemal näituste vahetamiseks ning 
spetsialistide kaasamiseks. 
 
Eesmärk 5. Ürituste ja näituste korraldamine, et tutvustada huvilistelekunsti ja ajalooga 
seotud pärandit. 
Ülesanded: 
5.1. Korraldada perioodilisi kogumisekspeditsioone, pöörates erilist tähelepanu 
linnakodanike ja piirkonna elanike kaasamisele; 
5.2. Koostada iga-aastane näitusteplaan ning korraldada iga näituse avamine üritusena; 
5.3. Näitusteplaan koostatakse vastavalt ekspositsioonipinna võimalustele. 
 
Eesmärk 6. Luua muuseumist positiivne kuvand. 
Ülesanded: 
6.1. Tutvustada muuseumi tegevust avalikkusele. 
 
Eesmärk 7. Tagada muuseumis kultuuriväärtuste säilimine ja eksponeerimine. 
Ülesanded: 
7.1. Luua optimaalsed nõuetekohesed säilitamis- ja eksponeerimistingimused − ümber 
ehitada ja sisustada hoidlad vastavalt nõuetele; 
7.2. Pidevalt kontrollida säilitustingimusi ja museaalide seisundit. 
 
Valdkond 2. Turismi arendamine ja teeninduskvaliteedi tõstmine. 
 
Eesmärk 8. Muuseum on aktiivselt kaasatud kultuuriturismi. 
Ülesanded: 
8.1. Jätkata  teenustepakettide väljatöötamist turistide jaoks; 
8.2. Töötada välja kultuuriturismi marsruudid; 
9.3. Teha koostööd turismifirmadega. 
 
Eemärk 9. Muuseumis turistidele pakutav keskkond, tooted ja teenused on atraktiivsed 
ning vastavad soovituslikele kvaliteedistandarditele. 
Ülesanded: 
9.1. Muuseumihoone  renoveerimine, alustades katusest, akendest ja välisustest; 
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9.2. Ventilatsiooni, elektrisüsteemide, küttesüsteemi renoveerimine; 
9.3. Ekspositsioonisaalide ja tualettruumide remont, samuti tööruumide renoveerimine ja 
sisustamine tänapäeva nõuetele kohaselt; 
9.4. II korruse välja ehitamine näitusesaalideks; muistset Kunda kultuuri kajastava 
interaktiivse ekspositsiooni loomine; 
9.5. II korrusel ühe ruumi ehitamine koolituste ja seminaride tarbeks − saab kasutada 
koolitusteks, ekskursioonide töö- või tegevustoaks, ning vajadusel ka huviringide 
korraldamiseks; 
9.6. Turistidele suveniiride ning linna ajalugu tutvustavate materjalide pakkumine. 
Muuseumi sümboolika − logo , meenete jm − väljatöötamine; 
9.7. Ekspositsioonide tõlkimine erinevatesse keeltesse – (inglise, saksa, soome ja vene 
keelde). 
 
Eesmärk 10. Tagada info kättesaadavus. 
Ülesanded: 
10.1. Luua mitmekeelsed infomaterjalid muuseumi kohta; 
10.2. Tagada Kunda kodulehekülje turismimooduli täiendamist muuseumiuudiste ja -
tegevustega. 
 
Valdkond 3. Paikkonna ajaloo atraktiivne eksponeerimine 
 
Eesmärk 11. Teha muuseum ligitõmbavaks kultuuriasutuseks ja kohaliku kultuurielu 
keskuseks. 
Ülesanded: 
11.1. Korraldada näitusi ja üritusi, milles hariduslik ja meelelahutuslik pool on tasakaalus 
ning pärandit väärtustav (Muuseumiöö, käejälgede võtmised, näitused, “Valdese kohvik 
esitleb...”, temaatilised seminarid, töötoad, mõttetalgud jne); 
11.2. Võtta kasutusse kaasaegne ekspositsioonitehnika, mis võimaldab külastajatele 
pakkuda põnevaid ja interaktiivseid näitusi; 
11.3. Teha koostööd teiste muuseumide ja kultuuriasutustega ürituste sisuliseks 
mitmekesistamiseks; 
11.4. Koostada temaatilisi ajutisi näitusi ja väljapanekuid.  
 
Valdkond 4. Muuseumipedagoogika arendamine 
 
Eesmärk 12. Muuseumi haridustegevuse arendamine. 
Ülesanded: 
12.1. Korraldada küsitlusi sihtgruppide vajaduste väljaselgitamiseks; 
12.2. Töötada välja haridusprogrammid koostöös huvigruppide ja asjassepuutuvate 
asutustega ning avalikustada need; 
13.3. Korraldada muuseumitunde, kursuseid, seminarisid, loenguid ja töötubasid 
erinevatele vanusegruppidele. 
 
 
Eesmärk 13. Teha koostööd erinevate haridusasutustega. 
Ülesanded: 
13.1. Teha koostööd haridus- ja noorsootöö asutustega, vabahariduslike koolituskeskustega. 
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Lähtuda tegevuste planeerimisel noorte vajadustest ja huvidest ning tegevuste 
väljatöötamisse kaasata noori. 
 
 
6. TEGEVUSKAVA 2012–2015 
 

1. Muuseumihoone renoveerimine 
1.1 Katus       2012−2013 
1.2 Aknad       2012−2013 
1.3 Uksed       2014 
1.4 Ventilatsioon, elektrisüsteemid   2014 
1.5 Ekspositsioonisaalid ja hoidlate remont  2014−2016 
1.6 Kabinet, tualetid     2015 

 
2. Muuseumikogude täiendamine, korrastamine  pidev 

Digitaliseerimine  
 

3. Muuseumi ekspositsioonid 
3.1 Olemasolevate ekspositsioonide uuendamine ja täiendamine  2012−2016 
3.2 II korruse interaktiivse ekspositsiooni “Kunda kultuur” väljaehitamine2015−2016 
3.3 Ekspositsioonide tõlkimine          2013 
3.4 Ekskursiooniprogrammide väljatöötamine, erinevatele huvigruppidele pidev 

 
4. Muuseumi üritused ja näitused 

4.1 Rahvusvaheline Muuseumiöö- iga aastane üritus , mai teisel laupäeval pidev 
4.2 “Valdese kohvik esitleb...”       pidev 
4.3 Käejälgede võtmine 1-2 korda aastas      pidev 
4.4 Teema näituste korraldamine 1-2 korda aastas    pidev 
4.5 Linna kultuuriürituste korraldamisest osavõtmine   pidev 
4.6 Töötoad, seminarid, loengud piirkonna ajaloo huvilistele  pidev 

 
5. Muuseumi reklaamimine  

5.1 Muuseumi tegevuste kajastamine ajakirjanduses    pidev 
5.2 Muuseumi mooduli täiendamine Kunda linna koduleheküljel  pidev 
5.3 Muuseumi sümboolika välja töötamine − logo, meened jne  pidev 
5.4 Infomaterjalide trükkimine       pidev 
5.5 Koostöö jätkamine turismifirmadega, maakonna turismitegelastega,  

maavalitusega jne.         pidev 


