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SISSEJUHATUS
Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on vee, sealhulgas ka suplusvee alase poliitika osatähtsus
aasta-aastalt kasvanud. Vee kasutamist ja kaitset on direktiividega reguleeritud juba ligi 30
aastat. Vanemad veekaitsedirektiivid käsitlesid küllaltki kitsalt üht või teist valdkonda (nt
suplusvesi, joogivee saamiseks kasutatavate pinnaveekogude kaitse, reoveekäitlus,
põllumajanduslik nitraadireostus jne).
Jõupingutused veepoliitika alal püüab ühildada 2000. a vastuvõetud veepoliitika raamdirektiiv
(2000/60/EÜ). Selle kaks peamist ja tähtsamat eesmärki on meie veekeskkonna kaitse ja selle
seisundi parandamine ning säästlikule, tasakaalustatud ja õiglasele veekasutusele
kaasaaitamine.
Veepoliitika raamdirektiivi (VRD) üheks olulisemaks põhimõtteks on valglakeskne
veemajandus, sest reostus ei tunnista administratiivpiire, vaid kandub piki jõge ühest külast,
vallast või ka riigist teise. Vastavalt VRDle tuleb igale vesikonnale koostada veemajanduskava,
mis kujutab endast piirkonna kirjeldust ning täpseid juhiseid, kuidas saavutada kindla aja
jooksul (esialgu aastaks 2015 ja edaspidi iga kuue aasta jooksul) vesikonnale seatud eesmärke.
Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada
kohaliku omavalitsusüksuse erinevate arengukavade ning planeeringute koostamisel.
2000. aastal algatas Euroopa Komisjon diskussiooni ka suplusvee alase poliitika
kaasajastamiseks, kuna suplusvee direktiiv 76/160/EMÜ peegeldab kahekümnenda sajandi
seitsmekümnendate aastate alguse teadmiste taset ja kogemusi. 1976. aastal välja antud
suplusvee kvaliteeti käsitleva direktiivi eesmärgiks oli tagada, et ranniku ja siseveekogude
suplusvesi ei sisaldaks bakterioloogilist ega keemilist saastet, mille tase võiks tervisele ohtlik
olla. Kõnealune direktiiv on Euroopa Liidus üks vanimaid keskkonnaalaseid õigusakte. Seetõttu
vajas direktiiv ülevaatamist, et arvesse võtta ka viimasel ajal lisandunud teaduslikku ja tehnilist
teavet.
2006. aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi teiste vett
käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga 2006/7/EÜ
tunnistatakse
direktiiv
76/160/EMÜ
kehtetuks
alates
31. detsembrist 2014. aastast. Märtsiks 2008 olid liikmesriigid kohustatud direktiivi üle võtma
oma siseriiklikku õigusesse, kuid selle täielikuks rakendamiseks on liikmesriikidel aega kuni
2015. aastani. Seoses uute nõuetega muutub suplusvee kvaliteedi hindamine ja järelevalve
oluliselt. Uus direktiiv kehtestab uued nõuded vee kvaliteedile, seirele, klassifitseerimisele ja
hindamisele ning elanike teavitamisele.
Ühe olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võetakse kasutusele suplusvee profiilid
ehk andmestikud, mille eesmärgiks on veekvaliteedi juhtimine (water quality management) –
võimalike erinevate reostusallikate tuvastamine, nende mõju ennetamine ja vähendamine
supluskohtadele.

Suplusvee direktiiv
2006. aastal võeti vastu uus suplusvee direktiiv 2006/7/EÜ, et tagada kooskõla ELi teiste vett
käsitlevate õigusaktidega, eelkõige veepoliitika raamdirektiiviga. Uue direktiiviga 2006/7/EÜ
tunnistatakse direktiiv 76/160/EMÜ kehtetuks alates 31. detsembrist 2014. aastast. Märtsiks
2008 olid liikmesriigid kohustatud direktiivi üle võtma oma siseriiklikku õigusesse, kuid selle
täielikuks rakendamiseks on liikmesriikidel aega kuni 2015. aastani. Seoses uute nõuetega
muutub suplusvee kvaliteedi hindamine ja järelevalve oluliselt. Uus direktiiv kehtestab uued
nõuded vee kvaliteedile, seirele, klassifitseerimisele ja hindamisele ning elanike teavitamisele.
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Ühe olulise suplusvee kvaliteedi juhtimise meetmena võetakse kasutusele suplusvee profiilid
ehk andmestikud, mille eesmärgiks on veekvaliteedi juhtimine (water quality management) –
võimalike erinevate reostusallikate tuvastamine, nende mõju ennetamine ja vähendamine
supluskohtadele.
Suplusvee profiil peab sisaldama erinevaid andmeid suplusvee ja supluskoha kohta, näiteks:
1) põhilisi andmeid supluskoha ja supluskoha veekogu kohta, vajalikke füüsikalisi,
geograafilisi ja hüdroloogilisi andmeid,
2) potentsiaalseid reostuse allikaid, erinevate reostuse esinemise tõenäosust, kestust, olemust
ja sagedust,
3) sinivetikate, fütoplanktoni ja makrovetikate levikut ning nende leviku võimalikkuse
hinnanguid,
4) kvaliteedijuhtimisemeetmeid.
Profiilide koostamisel kasutatakse juba olemasolevat infot – suplusvee ja keskkonna seire
tulemusi, mis on kogutud näiteks veepoliitika raamdirektiivi raames.
Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. Kui supluskoht on klassifitseeritud kvaliteedilt
«heaks», «piisavaks» või «halvaks», tuleb suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata (sagedus on
toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja supelrannale”).
Suplusvee profiilide koostamise eest vastutab Terviseamet. Profiilide koostamine nõuab tihedat
koostööd erinevate asutuste vahel (Terviseameti, omavalitsuste, Keskkonnameti ning
teadusasutuste vahel).
Profiilis on kasutatud Viru alamvesikonna veemajanduskava materjale, Eesti Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituudi, EMÜ Limnoloogiakeskuse ja Keskkonnaameti andmeid ning suplusvee
kvaliteedi hinnanguid.
Profiili koostamisel osalesid Kunda Linnavalitsuse, Keskkonnameti Viru regiooni, Terviseameti
ja Terviseameti Ida talituse spetsialistid.

Eesti seadusandlus
Eestis reglementeerib vee kasutamist ja kaitset veeseadus. Veeseaduse järgi on suplemine,
ujumine, veesport ja veel liikumine veekogu avalik kasutamine. Avalikult kasutatavate
veekogude nimekirja on kinnitanud Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul. Veekogu
haldamist korraldab kohalik omavalitsus oma halduspiirkonnas. Tal on õigus ajutiselt piirata
veekogu või selle osa avalikku kasutamist inimese tervise ja turvalisuse tagamiseks.
Supelrannaks kuulutatud veekogul või selle osal veesõidukitega liigelda ei tohi, välja arvatud
teenistusülesandeid täitvad veesõidukid. Maavanemal on õigus oma korraldusega keelata
avalikul ja avalikult kasutataval veekogul veesõidukitega liiklemine või kehtestada
liikluskiiruse piirang kui liiklemine, veesõiduki suur kiirus häirib teisi veekogu kasutajaid
Ranna ja kalda alade kaitset ja kasutamist reguleerib looduskaitseseadus. Vastavalt sellele on
supelrand selleks üldplaneeringuga määratud ala veekogu ääres, mille põhiülesanne on
inimestele puhkuse võimaldamine. Supelrannas viibimine on tasuta. Supelrannal puudub
veekaitsevöönd. Kohalik omavalitsus määrab detailplaneeringuga või selle puudumisel
ehitusmäärusega supelranda teenindavate rajatiste iseloomu ja paigutuse ning kehtestab ranna
kasutamise ja hooldamise korra.
Inimese tervise kaitsmist, haiguste ennetamist ja tervise edendamist reguleerib rahvatervise
seadus. Vastavalt sellele peab suplusvesi olema ohutu, mis on üheks elukeskkonna- ja
tervisekaitse põhinõudeks. Seadus supelranna omanikku või valdajat, avaldama teabe suplusvee
kvaliteedinäitajate kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses nr 74 „Nõuded suplusveele ja
supelrannale” sätestatud nõuetele.
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Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. a
määruses nr. 74 “Nõuded suplusveele ja supelrannale”. Määrusega kehtestatakse nõuded
suplusveele ja supelrannale, suplusvee seirele, klassifitseerimisele ja kvaliteedi juhtimisele ning
üldsusele suplusvee kvaliteedi kohta teabe andmisele.
Suplusvee kontrolli- ja kvaliteedinõuded kuni 2007. a lõpuni olid kehtestatud Vabariigi
Valitsuse 25. juuli 2000. a määrusega nr. 247 “Tervisekaitsenõuded supelrannale ja
suplusveele”.

Pädev asutus
Suplusveeprofiilide koostamise osas on pädevaks asutuseks Terviseamet.

•
•
•
•
•
•
•
•

Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab
riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja korras.
Terviseameti ülesanded:
suplusvee seire korraldamine ja riiklikku järelevalve teostamine;
suplusveega seotud ohuolukordadele reageerimise seire- ja hoiatussüsteemide väljatöötamisel
ning nende rakendamisel osalemine;
suplusvee profiilide koostamine;
suplusvee andmete kogumine ja töötlemine;
suplusvee kvaliteedinäitajate kohta teabe avalikustamine;
otsustamine kvaliteedinõuetele mittevastava suplusvee kasutamise üle;
igal aastal suplusvee aruande koostamine kvaliteedinõuetele vastavuse kohta;
rahvusvahelise koostöö teostamine suplusveest tingitud terviseohtude kõrvaldamisel.
Kunda ranna profiili koostab Terviseameti Ida talitus kogudes vajalikke andmeid ning
koordineerib tööd erinevate ametkondade vahel.
Pädeva asutuse kontaktandmed:
Terviseamet:
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn
Tel: 6 943 500
Faks: 6 943 501
E-post: kesk@terviseamet.ee
Terviseameti Ida talituse Lääne-Virumaa esindus:
L. Koidula 18a, 44302 Rakvere
Telefon: 3254158
Faks: 3254160
E-post: ida@terviseamet.ee
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Mõisted
Supluskoht - nii supelrand kui supluskoht, mis on veekogu või selle osa, mida kasutatakse
suplemiseks ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt.
Suplusvesi - supluskohana tähistatud veekogu vesi, mis on suplejatele üheselt arusaadaval viisil
tähistatud ja eraldatud, näiteks praktikas levinud veepinnal nähtavate poidega.
Suplushooaeg – ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini.
Reostus - tähendab sellist ainet või energiat, mis võib olla ohtlik inimese tervisele, kahjustada
elusressursse ja veekogu ökosüsteeme, olla takistuseks veekogu õiguspärasele kasutamisele, s.h
kalapüügile, kahjustada vee kasutamist ja viia heaolu vähenemisele, inimesepoolset otsest või
kaudset sisselaset veekokku. Reostus võib olla keemiline, füüsikaline, mikrobioloogiline ja
kiirguslik.
Suplusvee reostus - reostuse all mõistetakse soole enterokokkide ja Escherichia Coli (ehk
E.coli) bakterite esinemisel kehtestatud piirarvu ületamist või mõne muu aine või jäätmete
esinemist, mis võivad mõjutada suplusvee kvaliteeti.
Suplusvee lühiajaline reostus – mikrobioloogiliste näitajate piirväärtuste ületamine, kuid mis
ei mõjuta suplusvee kvaliteeti kauem kui umbes 72 tundi.
Valgala - hüdroloogiline üksus, maa-ala, millelt voolu- või seisuveekogu saab oma vee.
Vesikond – valgalapiirkond, mis on maa- või mereala, mis koosneb ühest või mitmest
kõrvutiasetsevast valgalast koos nendega seotud põhjavee ja rannikumerega.
Kvaliteedijuhtimissüsteem – osa organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist, mis koosneb
tegevuskavadest, määratletud vastutusest, toimingutest, protseduuridest ning ressurssidest, mis
on vajalikud süsteemi rakendamiseks ja alalhoidmiseks.
Seire – e. monitooring, pidev millegi seisundi jälgimine
Üleujutuse all mõistetakse maismaa vee alla jäämist jõe, järve või mere veetaseme tõusu
tagajärjel, mis võib olla tingitud erakorralistest sademetest või vee äravoolu tõkestamisest ja/või
inimeste rajatud voolutõkete ootamatust purunemisest.
Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus
säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust.
Hoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise tagamiseks
hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat seisundit kahjustavad
tegevused.

Lühendid
TA – Terviseamet
VRD – Veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EÜ

7

1. KUNDA RANNA VALGALA KIRJELDUS
1.1. SUPLUSKOHA ANDMED
Supluskoha ID:

EE00202015KUNDA

Asukoht (riik, maakond,
omavalitsusüksus):

Eesti, Lääne-Virumaa, Kunda
linn

Koordinaadid (ETRS89):

PL: 59,5189
IP: 26,5144

Veekogu nimi:

Kunda laht

Veekogum:

Narva-Kunda lahe rannikuvesi

Veekogu liik:

meri

Veekogu ID:

EE_1

Veekogu riiklik registrikood:

VEE3110000

Hinnatav suurim külastatavate
inimeste arv (tipphooajal):

Kuumadel nädalavahetustel hinnanguliselt kuni 2000-2500
inimest päevas

Supluskoha rannajoone pikkus: 467 m ranna idaosa ja 585 m ranna lääneosa
Supluskoha maksimaalne ja
keskmine sügavus

Maksimaalne sügavus 1,8 m on ca 55 m kaugusel rannast
ja keskmine sügavus on 1 m

Supluskoha omanik:

Kunda Linnavalitsus

Supluskoha kontaktisik:

Sirje Liiskmaa

Supluskoha omaniku
kontaktandmed:

3255967; 5219319; sirje@kunda.ee
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Kaart 1. Kunda rand: — rannaala piir, ● suplusvee seirepunkt

Foto 1. Kunda rand (http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Kunda,_pl%C3%A1%C5%BE.jpg)
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1.2. SUPLUSKOHA KIRJELDUS
Kunda rand asub Lääne-Virumaal Kunda linnas Kunda jõe suudmes. Supelrannana kasutatakse
liiva-alasid jõesuudme mõlemal kaldal alates sadamast kuni skuutrimeeste parklani. Ida poolse
ranna-ala pikkus on ligikaudu 467 m ja lääne poolse osa pikkus 585 m.
Supluskoht koosneb järgmistest piirkondadest (vt lisa 1):
1. Kogu liivarand ja ala merest kuni Ranna teeni alates Kunda sadama territooriumist kuni
Ranna sillani.
2. Ranna teest lõuna pool hõlmab supluskoht alad Uus-Sadama tee, Ranna tee, Kunda jõe ja
Uus-Sadama tee äärse kinnistu (ajutine parkla) vahel.
3. Liivarand ja Ranna tee servad sillast kuni skuutrite randumiskohani.
Kunda supelranna pinnavormid on lauged. Piki randa kulgeb luide, mis sadamapoolses otsas on
kuhjunud kunagiste tsemendi ladustamiseks rajatud ehitiste müüride ümber. Liivaala mere ja
luite vahel ei ole eriti lai, vaid 7 - 10 m. Luidete taha jäävad liivaalad kattuvad väga kiiresti
taimestikuga. Vajalik oleks pidev liiva freesimine ja läbisõelumine.
Kunda supelranna taimestik on looduslik. Levinud on vareskaer, mitmed liblikõielised jm kuiva
pinnase taimed. Merest kaugemal muutub taimestik tihedamaks, lisanduvad kõrrelised. Ranna
tee äärseid suuremaid rohualasid niidetakse suve jooksul korduvalt, sinna on aastatega tekkinud
korralik murukamar. Madalamates kohtades on looduslikud lodulepikud. Lepikutes tehakse
sanitaar- ja kujundusraiet, et korrastada ümbrus ja anda sellele parkmetsa ilme. Kõrkjaid ega
pilliroogu supelrannas ei kasva. Soodsa tuulega on oht, et randa uhutakse adru.
Tegemist on keskmise sügavusega supluskohaga, vee sügavus 1,6 m on ca 40 m kaugusel
rannajoonest.
Linnast saab otse randa piki spetsiaalselt selleks otstarbeks rajatud jalg- ja rattateed, mis
lõpuosas kulgeb piki Uus-Sadama teed ja jõe vasakut kallast ning jõuab välja Ranna tee sillani.
Päikesepaistelise ilmaga pikeneb Rakverest tuleva bussi ring supelranna parklani, õhtupoole
saab Rakveresse tagasi sõita. Rannapiirkonda läbiv Ranna tee on alates Uus-Sadama teest kuni
Kunda jõeni kaetud mustkattega.
Ranna teest mere poole on paigaldatud mänguvahendid lastele (ronimisredelid, võrk-püramiid,
kiiged). Jõe ja sadama vahelisele alale on paigaldatud kaks uut neljaosalist riietuskabiini.

Foto 2. Kunda rand (www.kunda.ee)
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Rannas on mõned suuremad platsid tasandatud, mis on sobivad nii ürituste korraldamiseks kui
ka telkimiseks või kämpingu rajamiseks. Ühele tasandatud platsidest on rajatud tantsupõrand,
suurusega 8 x 9 m. Samuti on rajatud lõkkeplats ja ehitatud külakiik.
Supluskoha piirkonda jäävad endine nn müügipaviljon ja 2006. a püstitatud rannapaviljon.
Rannapaviljoni on võimalik kasutada aastaringselt kuna hoone on soojustatud. Paigaldatud on
nii elektrisüsteem (elektriküte) kui ka vesi ja kanalisatsioon. Heitvee kogumiseks on maa sees
tühjendatav mahuti. Majas on kaks tuba, lisaks üldkasutamiseks ette nähtud 5 tualetti,
invatualett ja 3 dušikabiini. Rannamajakeses on suveperioodil valve. Võimalik on kasutada
dušše ja tualettruumi ning saada esmaabi. Rannapaviljoni kõrvale jääb killustikkattega parkla,
mis mahutab 30 - 40 sõiduautot. Parkla kõrval on kohvik, kust saab osta nii lõunasöögi kui ka
jäätist ja karastusjooke.
Vastavalt Kunda linna avaliku korra eeskirjale on supelrannas keelatud:
• Ujuda ja supelda joobes olekus.
• Kaasa võtta ja ujutada loomi.
• Loopida maha või vette prahti jm risustavaid ning ohtlikke esemeid.
• Lõhkuda supelranda rajatud rannaehitisi, hooneid ja mänguvahendeid.
• Sõita auto ja mootorrattaga supelranna piirkonnas.
• Parkida autosid jm mootorsõidukeid selleks mitte ettenähtud kohtades (keelatud on
sõiduautode parkimine Ranna tee ja mereranna vahelisel alal).
• Minna merele veesõidukitega Kunda jõe suudmealalt. Veesõidukitega võib merele minna
ainult selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud alal. Surfarid ei tohi rikkuda puhkajate
rahu.
Igal kevadel enne suplushooaja algust toimub rannas suurpuhastus. Koristatakse praht ja
võimalusel adru. Randa on paigutatud kaks suurt jäätmekonteinerit (0,7 ja 4,5 m3). Lisaks on
suveperioodil piki randa paigutatud spetsiaalsete metallist tugirõngaste abil kilekotid
olmejäätmete kogumiseks. Rannapaviljoni valvur koristab ühtlasi ka ranna igal hommikul enne
külastajate tulekut. Jäätmete äraveoks on linnavalitsus sõlminud lepingu korraldatud jäätmeveo
teenust pakkuva firmaga.
Ranna välisilme parandamisel on viimase aastakümne jooksul tehtud palju tööd nii
ühiskondlikus korras kui ka firmade poolt. Kunda LV on ranna heakorrastamist korraldanud
läbi mitmete projektide. Linnast randa viib kergliiklustee, mis on plaanis katta asfaldiga.
Plaanis on Kronkskaldale rajada trepp, pääsemaks otse läbi roostiku linnast randa.
Kunda ranna ajalugu
Võib arvata, et Kunda jõe suudmeala ümbritsevat liivaranda on kasutatud supluskohana
ammustest aegadest. Jõest sadamani kulgevad liivaluited on moodustunud aja jooksul
lagunenud vaheladude müüridele, mis on pärit ajast, kui sadamasse veeti tsemenditünne mööda
kitsarööpmelist raudteed (rajati 1886. a) ja kus tsementi ladustati enne laevadele laadimist.
Kunda mõisa omanik J.V.L. von Schnackenberg üritas rajada Lontovasse suvituskohta. Tema
algatusel rajati 1820. aastate paiku sadamasilla kõrvale (tänase sadama idapoolsele küljele)
suplushoone ning Malla mõisa viiva tee äärde klindiastangu alla võõrastemaja London, mida
hiljem tunti rohkem Valge maja nime all. Hotelli külastajad said kasutada supelmaja. Kohta
hakati rahvasuus kutsuma Väike-Lontovaks (Väike-Londoniks). Kahjuks ei olnud tegevus eriti
edukas.
Kunda rand oli ja on täna lisaks kohalikele ka üks Rakvere-rahva meelisrand. Eesti ajal sai sõita
raudteega Rakverest Kundasse. Ilusa ilmaga oli sõitjaid mitme vaguni jagu. Rakveres oli Kunda
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rongil oma harutee. Vahel sai sõita dresiiniga otse randa, enamasti mindi jalgsi kas
Kukerpallimäest alla või teiselt poolt piki jõe vasakut kallast.
Nõukogude ajal oli merepiir suletud. Piiri valvati hoolega. Siiski said nii kohalikud kui ka need,
kellel piiritsooni luba olemas ujuda jõe ja sadamakai vahelisel alal. 1960. a alates muutus pääs
Kundasse vabaks, kaotati piiritsooni nõuded. Ujumas käidi mõlemal pool jõge kuni nn vanajõe
suudmeni.

1.3. KUNDA LAHE JA SELLE ÜMBRUSE KIRJELDUS
Kunda rand asub Eesti põhjarannikul Kunda lahe ääres, kuuludes valgalapõhiliselt Ida-Eesti
vesikonda ja Viru alamvesikonda.
Vesikond:

Ida-Eesti vesikond

Vesikonna ID:

EE02

Alamvesikond:

Viru alamvesikond

Alamvesikonna ID:

EE2SU5

Viru alamvesikond hõlmab koos rannikumere ja Narva veehoidlaga 19% Eesti territooriumist.
Enamus alamvesikonna aladest on looduslikud. Põllumajanduslikud maad moodustavad
maakonna territooriumist vähem kui 25%. Umbes 68-77% moodustavad metsad ja märgalad.
Piirkonna ala taimkate on eripalgeline. See on seotud geoloogilise ehituse ja
mullastikutingimustega. Klindialuses piirkonnas on valdavalt metsaga kaetud alad. Klindipeal
leidub avatud alasid niidukooslustena. Rannikumere põhjataimestiku iseloom sõltub valdavalt
põhjasubstraadist.
Lääne-Viru maakonna põhjaosa kliimale avaldab mõju Soome lahe lähedus – iseloomulik on
mõõdukalt külm talv, väheste sademetega jahe kevad, mõõdukalt soe, algul suhteliselt kuiv, aga
teisel poolel vihmane suvi ning pikk soe sügis. Maksimaalne temperatuur on suvel ca +29 °C ja
minimaalne talvel ca -25 °C. Juuli keskmine temperatuur on +16,6...+16,8 °C. Sademete
levikule antud piirkonnas avaldab mõju Pandivere kõrgustik. Vihmasemad kuud on juuli ja
august - vastavalt 13,0% ja 13,4% aasta sademetest. Sademete poolest vaesemad on veebruar ja
märts - 3,8% ja 3,9% aasta sademetest. Suhteliselt tasane ja kõrge pinnamood soodustab
tugevate tuulte puhumist. Valdavateks tuulteks piirkonnas on loode- ja läänetuuled. [10]
Kunda lahe ümbruses paiknevad mitmed väärtuslikud maastikud:
• Kunda linna territooriumile ulatub Vihula valla poolt Vainupea-Rutja-Karepa-Toolse-Kunda
rannikuala (pindalaga 2100 ha), mis kuulub I klassi (kõige väärtuslikum maastikuala,
riikliku tähtsusega ala),
• Kunda linna territooriumile ulatub ka Viru-Nigula valla Letipea-Mahu väärtuslik maastik.
• Toolse looduskaitseala (pindala 512,2 ha, sellest maismaaosa 261,8 ha ja veeosa 250,4 ha)
asub Vihula vallas Toolse külas ja Viru-Nigula vallas Ojaküla külas ning Kunda linnas.
Toolse looduskaitseala on olemuselt linnu- ja looduskaitseala, mille kaitse-eesmärgiks on
Kirde-Eestis ainulaadse soovikutammiku, väärtuslike metsakoosluste, merelinnustikule
olulise puhke- ja toitumisala ning kaitsealuste liikide kaitse; rändlinnuliikide – soopardi ehk
pahlsaba-pardi (Anas acuta), rääkspardi (Anas strepera), suur-laukhane (Anser albifrons),
hallhane ehk roohane (Anser anser), rabahane (Anser fabalis), kühmnokk-luige (Cygnus
olor) kaitse; väikesaarte ning laidude looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja
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loomastiku kaitse, jõgede ja ojade, vanade loodusmetsade, rusukallete ja jäärakute metsade
(pangametsade ning liigi vasakkeermene pisitigu (Vertigo angustior) elupaiga kaitse.
• Kundas linnapark ning Kunda mõisa põlispuud. Looduskaitse all olev park paikneb Kunda
jõe kaldapealsel. Jõe vastaskaldal AS –i Estonian Cell territooriumil paiknev Kunda
tammik.
• Kundasse ulatub ka Kunda jõe hoiuala, - hariliku võldase (Cottus gobio), hariliku hingi
(Cobitis taenia), lõhe (Salmo salar) ja paksuseinalise jõekarbi (Unio crassus) elupaikade
kaitseala.

1.3.1. Kunda linn
Kunda on tööstus- ja sadamalinn, mis paikneb Lääne-Virumaa kirdeosas klindiastangu serval
Soome lahe rannikul, Rakverest 25 ja Tallinnast 108 km kaugusel Kunda lahe ääres. Linna
põhjapoolseks piiriks on meri, ülejäänud suundades ümbritseb Kundat tasase pinnamoega
Põhja-Eesti lavamaa. Osa Kunda linna territooriumist jääb klindiastangu peale, osa
rannikumadalikule. Linna läbib kanjonorus voolav Kunda jõgi, mis suubub Kunda lahte. [20]
Kunda piirkond on üks vanimaid pideva asustusega piirkondi Eesti aladel. Statistikaameti
andmetel elas 2011. aasta 1. jaanuari seisuga Kundas 3680 inimest, mis teeb asustustiheduseks
368 inimest km2. Linna pindala on 10,01 km2. Vastavalt Kunda linna üldplaneeringule koosneb
linnastruktuur Kunda jõe läheduses paiknevast tööstuspiirkonnast, sellest lääne pool hiljem
kujunenud elamurajoonist ning põhja pool asuvast sadama piirkonnast. Hoonestatud ala
moodustab linna territooriumist ca 1/3. Hoonestusvabad alad paiknevad põhiliselt klindieelsel
rannaalal, Kunda jõe idakaldal ning linna kesksest elamutsoonist lõuna poole jäävatel maaaladel.
Suurimad tööandjad Kunda linnas on tööstus- ja transpordiettevõtted (tsemenditööstus,
puidutööstused, paberitööstus, kaupade vedu ja ladustamine jm). Kunda suurim tootmisega
tegelev ettevõte on tsemenditootja AS Kunda-Nordic Tsement. Tänu Kunda sadamale on
Kunda linn ka oluline transiidipiirkond [20].
Linna piires asuvad Eesti Geoloogia poolt tsemendi tootmiseks kinnitatud savivarud. Kunda
linna põhjaosas, rannikualal, paikneb tegutsev savikarjäär, mis on sihtotstarbelt määratud
mäetööstusmaaks. See karjäär annab toorainet AS-ile Kunda Nordic Tsement. Tsemendi
tootmiseks vajalikku liiva kaevandatakse väljaspool linna territooriumi Toolsel ja paekivi Aru
karjääris.

1.3.2. Kunda laht
Kunda laht on Soome lahe siselaht, asudes Eesti põhjaranniku idaosas Toolse ja Letipea neeme
vahel.
Soome laht on madal (keskmiselt 36–40 m), kuid väga vahelduva põhjareljeefiga. Soome lahe
veed on Läänemere ühed magedamad (soolsus väheneb 6 promillilt lahe lääneosas 2 promillini
idas). Täheldatav on hoovuste süsteem läänest itta piki lõunarannikut ning idast läände piki
põhjarannikut. Veetasemete kõikumised tuulte toimel on suurimad lahe idaosas.
Kunda laht süüvib maismaasse u 4 km ulatuses ning on u 8 km lai. Lahe ääres on lisaks
Kundale ka Vihula ja Viru-Nigula valla territooriumid. Kunda laht kuulub Narva-Kunda lahe
rannikuvee veekogumisse.
Narva-Kunda lahe rannikuvee puhul on tegemist loodusliku veekogumiga, mis kuulub tüüpi I
(oligohaliinne, avatud rannikuvesi). Narva-Kunda lahe rannikuvee pindala on 984,84 km2.
Piirkonnas on tegemist valdavalt moreensete põhjadega, kus põhja iseloom võib varieeruda pae
või savipangast kuni pehmete liivadeni. Tegemist on hüdroloogiliselt aktiivse piirkonnaga, kus
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tugevad tormid võivad muuta merepõhja struktuuri, paigutades ümber suure hulga setteid.
Kunda lahes esineb mere poolt perioodiliselt üleujutatavaid alasid. Inimtegevus ning magevee
sissevool omavad Käsmu-Kunda piirkonnas vähest mõju.
Olulisemad veekogud, mis suubuvad Kunda lahte:
Kunda jõgi (VEE1072900)
Kunda jõgi, mille pikkus on 64 km ning mille valgala on 530 km2, on Lääne-Virumaa pikim ja
veerikkaim jõgi, mis moodustab siin sügava paeseinte ja liivakivipaljanditega kanjoni.
Suudmealal voolab Kunda jõgi ca 4 km läbi linna idaosa ja suubub sadamast lääne pool Kunda
lahte.
Vastavalt VRDle on Kunda jõgi jaotatud nelja veekogumisse:
• Lähtelt kuni Ädara jõeni (heledaveeline, vähese orgaanilise aine sisaldusega);
• Ädara jõest Kunda III paisuni (heledaveeline, vähese orgaanilise aine sisaldusega);
• Kunda III paisust I paisuni (tugevasti muudetud veekogum);
• Kunda alumisest hüdroelektrijaama paisust suudmeni (heledaveeline, vähese orgaanilise
aine sisaldusega).
Jõe lõik Kunda alumisest hüdroelektrijaama paisust suudmeni on heas ökoloogilises seisundis
vooluveekogu. Ökoloogiliselt seisundilt on Kunda jõe lõik Kunda III paisust I paisuni tugevasti
muudetud veekogu, mis on põhjustatud jõe paisutamisest (ajalooline HEJ - rajatud 1893, AS-i
Estonian Cell pais, tsemenditehase pais ja uus HEJ).
Kunda jõgi on erinevates uurimiskohtades läbiviidud mõõtmiste põhjal mesotroofne (keskmise
toitelisusega). Orgaanilise aine poolest on jõgi vaene. Kunda jõele on iseloomulik
aga vee suur lämmastiku- ja fosforisisaldus. Antud näitajate põhjal on jõgi vastavalt
hüpertroofsel ja mesotroofsel tasemel.
Kunda jõe kesk- ning alamjooks alates Rihulast kuni jõe suudmeni (ca 45 km) on Natura ala,
kus kaitstavaks on jõgi elupaigana (EL Loodusdirektiiv, lisa I, tüüp 3260). Seal paiknevad jõe
ojasilmu, jõesilmu, lõhe, hingu, võldase ja paksukojalise jõekarbi asurkonnad. Kunda jõgi
kuulub ka lõheliste kaitstavate jõgede nimekirja (Viru alamvesikonna veemajanduskava).
Jõe ökoloogilise seisundi negatiivseks näiteks on paisud Kunda jõe alamjooksul (ajalooline
HEJ, AS-i Estonian Cell pais, tsemenditehase pais ja uus HEJ, Kunda mõisa juures asuv pais).
Need lõikavad siirdekalad ära suuremast osast oma ajaloolistest koelmutest ning isoleerivad jõe
alamjooksu lõheliste jt liikide asurkonnad kesk- ning ülemjooksu asurkondadest. Paisud seavad
pidevasse ohtu ka jõe alamjooksu hüdroloogilise režiimi ja füüsilise kvaliteedi, paisjärvede alla
jäävad ühed Eesti parimad lõheliste koelmute alad ja noorjärkude kasvualad. Kunda jõe
hüdroenergeetiline potentsiaal on tühine võrreldes paisude ja elektritootmise poolt kalastikule
põhjustatavate kahjudega.
Toolse jõgi (VEE1074100)
Toolse jõgi suubub Kunda lahte. Jõgi on 24 km pikk ja 84,7 km² valgalaga. Toolse jõgi kuulub
heledaveeliste ja vähese orgaanilise aine sisaldusega keskmiste vooluveekogude hulka (tüüp IB)
ning on heas ökoloogilises seisundis.
ASi Nordic Tsement initsiatiivil toimub Toolse jõevee seire üle 20 aasta, mille eesmärgiks on
hinnata Ubja põlevkivikarjäärist ja Aru-Lõuna lubjakivikarjäärist väljapumbatava vee mõju
Toolse jõe režiimile, jõevee koostisele, ohtlike ja kahjulike elementide esinemisele vees.
Uuringud näitavad, et suurte paduvihmadega sattub läbi settebasseini vette hulgaliselt hõljumit
Ubja karjäärimurenemiskoorikust ja purustatud kivimitest, kuid mingit ohtu see piimjas hõljum
keskkonnale ja jõeelustikule ei kujuta. Ubja kaevandusvees ja Toolse jõevees on ülemäärane
sulfaatide sisaldus.
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1.4. VEE KVALITEET
1.4.1 SUPLUSVEE KVALITEET
Kunda ranna suplusvee kvaliteet on hea. Aastatel 2007–2011 on veekvaliteeti kontrollitud
kokku 32 korral. Proove on võetud vastavalt tervisekaitsenõuetele.
Kuni 2007. aastani uuriti suplusvees mikrobioloogilistest näitajatest coli-laadsete ja fekaalsete
coli-laadsete bakterite sisaldust ning füüsikalis-keemilisi näitajaid (nt pH, läbipaistvus,
mineraalõlide esinemist), alates 2008. aastast uuritakse suplusvees ainult mikrobioloogilisi
näitajaid soole enterokokkide ja Escherichia coli sisaldust.
Viie aasta jooksul on enamus uuritud näitajatest vastanud nii VV 25. juuli 2000. a määrusega nr
247 „Tervisekaitsenõuded supelrannale“ kui ka VV 3. aprilli 2008. a määrusega nr 74 „Nõuded
suplusveele ja supelrannale“ kehtestatud normidele, esinenud on vaid mõned üksikud
mittevastavused 2009. aastal. Siis ületas kahes proovis E.Coli ja ühes soole enterokokkide
sisaldus väheke normi. Võeti ka asendusproovid, mis näitasid, et veekvaliteet on korras.
Analüüside tulemused on toodud lisas nr 2.
Suplusveele antakse hinnang ka peale iga suplushooaja lõppu. Aastatel 2007–2010 on Kunda
ranna suplusvee kvaliteet hinnatud „Heaks” (tabel 3), 2011. aastal „Halvaks” (tabel 1). Profiili
lisas 3 on toodud hinnangu arvutamise meetod, mida kasutati kuni 2010. aastani. 2011. aastast
hinnatakse suplusvee kvaliteeti uute nõuete alusel, mis on toodud suplusvee määruses nr 74.
2011. aastal supluskoha vee klassifitseerimiseks koostati nelja viimase aasta seire andmete
kogu. Proovide väärtustest arvutati vastavalt määruse lisas 2 toodud valemile protsentiilid.
Kunda ranna puhul ületasid E.coli 90-protsentiili väärtused „Piisava” klassi piirnormi ja 95protsentiili väärtused „Hea” klassi piirnormi, samas aga vastasid soole enterokokkide nii 90kui 95-protsentiili väärtused klassile „Väga hea”. Kuid klassi määramisel tuleb arvestada
halvimat tulemust. E.coli protsentiilide väärtuste mittevastamise põhjuseks võib pidada E.coli
sisalduse suurt kõikumist proovides - 0st kuni 750ni, samas aga ei ole andmekogus arvesse
võetud, et E.coli bakterid üheski üksikus proovis ei ületanud määruses kehtestatud piirnormi
(1000 pmü/100ml).
Tabel 1. Suplusvee klassifikatsioon 2007.-2011. a
2007
2008
Kunda rand

2009

2010

2011

1.4.2 RANNIKUMERE SEISUND
Soome laht on Läänemere kõige eutrofeerunum osa.
Kunda laht kuulub oligohaliinsete ja avatud rannikuvete tüüpi ( I tüüp). Vastavalt 2008. a
Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud ja TÜ Mereinstituudi poolt teostatud pinnavete
ökoloogilise seisundi hindamisele on Narva-Kunda lahe kogumile antud üldhinnang hea.
Ökoloogilise seisundi hindamisel andsid elemendid füüsikalis-keemilised üldtingimused
hinnanguks “kesine”, fütoplankton ja suurselgrootud „hea“ ning põhjataimestik andis
hinnanguks “väga hea”.
2007. a seiretulemuste alusel on (vastavalt keskkonnaministri 2001.a määrusele nr 33)
rannikuveekogumite seisundi koondhinnang Põhja-Eesti läänepoolses osas hea, idapoolses osas
rahuldav.
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Kunda laht on põisadru (Fucus vesiculosus) idasuunalise leviku piiriala. Kundast idapoole seda
liiki enamasti enam ei esine. See on osalt tingitud sobiva kinnitumissubstraadi puudumisest aga
osalt ka merevee madalast soolsusest.
Rannikumere planktonikooslused on tüüpilised Soome lahe keskosa kooslustele, omades
analoogset dünaamikat muude sarnase soolsuse ja troofsusrežiimiga merealade planktoniga.
Täpsemad andmed Viru rannikumere (v.a. Narva laht) viimase kolme aasta klorofüll-a
sisalduse ja läbipaistvuse kohta puuduvad.
Soome lahel esineb igal aastal sinivetikate õitsenguid. Pinnavete ökoloogilise sesiundi
hindamise aruande kohaselt registreeriti näiteks 2008. aasta juulis üks viimaste aastate
tugevamaid sinivetikaõitsenguid koos paljuaastasest keskmisest suuremate klorofüll a ja
fütoplanktoni väärtustega. Teiselt poolt kestis vaatluste alguses veel kevadõitsengu hilisfaas,
mis omakorda andis tüüpilisest suuremaid klorofülli ja biomassi väärtusi.
Samas ei ole viimasel viiel aastal Kunda lahes ega rannas sinivetikate õitsenguid täheldatud.
Plaaniliselt on proove sinivetikate liigilise määramiseks võetud ka 2006. ja 2007. a, kuid
sinivetikaid need proovid märkimisväärselt ei sisaldanud.

1.5. POTENTSIAALSED REOSTUSALLIKAD, MIS VÕIVAD
MÕJUTADA SUPLUSVEE KVALITEETI
Kunda piirkond on intensiivse majandustegevusega ja maavarade kaevandamise ala, kus
paikneb rida potentsiaalseid keskkonnaohtlikke objekte. Rannikureostuse ohu tõenäosus on
suurem mere poolt, milleks tuleb valmis olla nii riiklikul kui kohalikul tasandil. Kunda lahe
potentsiaalsed punktreostusallikad on toodud lisas 4.

1.5.1. Punktreostusallikate kirjeldus:
1.5.1.1. Heitvee puhastusjaamad ja suublad
AS Kunda Vesi Kunda linna reo- ja veepuhastusjaam
Kunda linna reoveepuhasti asub linna põhjaosas Lepiku teel. Reovesi voolab puhastisse
isevoolse torustiku kaudu. Läbinud võre juhitakse reovesi aereeritavasse liivapüünisesse.
Liivapüünisest juhitakse reovesi bioloogilise puhastuse osasse. Heitvesi suubub läbi roostiku
Kunda lahte.
Puhasti on rajatud 1974. aastal ning selle hüdrauliline võimsus oli 2500 m3 reovett ööpäevas.
2004. aastal rekonstrueeriti reoveepuhasti võreseadmete hoone ning paigaldati mehaaniline võre
ning võrepress. 2008. aastal viidi läbi reoveepuhasti ulatuslikum rekonstrueerimine. Tööstusliku
päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita.
Reovee koguseid Kunda linnas ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee kogusega.
Seega Kunda linna elanike poolt ja asutustes ning ettevõtetes tekitatud arvestuslik reovee
vooluhulk on ööpäevas ca 378,3 m3. (ÜVK)
Kunda linna kanalisatsioon on osaliselt ühisvoolne 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.
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Suletud olme- ja tööstusjäätmete prügila
Kunda jõe ääres Rakvere mnt ja Uus-Sadama tee vahelisel 6,7 ha suurusel maa-alal alal paikneb
Kunda linna suletud prügila. Prügilasse on ladestatud olme- ja puidujäätmeid. Esmalt paiknes
nimetatud maa-alal Kunda tsemenditehase savikarjäär. Peale varude ammendumist võeti karjäär
kasutusele tootmisjäätmete prügilana. Ladestati enam kui 800 000 tonni tugevalt leeliselist
materjali. Olmejäätmeid on u 25 000 t. Jäätmeladestu keskmine paksus on 25 m (15-30 m).
Kunda prügila näol on tegemist piiritletud alal asuva reostusallikaga. Prügila aluskihiks on
savi, mis looduslikult kaitseb põhjavett.
Prügila asub kallakjal pinnal, mistõttu tugevalt aluselised nõrgveed valguvad lõpuks Kunda
jõkke. Selline lokaalne reostus ei ohusta otseselt inimest, kuid saastab väärtuslike liikide
elupaiku, mistõttu nõrgveed puhastatakse. Nõrgvete puhastamine toimub kahes etapis. Esmalt
kogutakse nõrgveed kogumiskraavide ja prügila sulgemistööde käigus rajatud drenaažisüsteemi
abil kokku ning juhitakse (2003. a valminud) neutraliseerimisjaama. Jaamas neutraliseeritakse
väävelhappe abil tugevalt aluselised nõrgveed, pH viiakse vahemikku 6-9. Edasi juhitakse
nõrgveed üle aereeriva kaskaadi (2004. a valminud) märgala tiikidesse. Esimeses tiigis toimub
vee segunemine aeg-ajalt juurde lisatava jõeveega ja teises tiikide süsteemis toimub
bioloogiline järelpuhastus. Pidevalt toimub järelseire. Nõrgvete proovid vastavad kehtestatud
normidele. Puhastunud vesi suubub Kunda jõkke.
2005. aastast on prügila lõplikult suletud ja haljastatud. Prügila kõrgemale osale on rajatud
vaateplatvorm, kust avaneb võrratu vaade ümbritsevale maastikule ja merele. Kõrget
kaldapealset nimetatakse Kukerpallimäeks.
AS Kunda Nordic Tsement tööstusjäätmed
Suurima osa Kunda linnas tekkivatest jäätmetest moodustavad tööstusjäätmed.
Tsemenditootmise jäätmeteks on ehituskillustiku tootmisel tekkiv peenfraktsioon (toodetakse
Aru karjääris), mida osaliselt kasutatakse tsemenditoormena. Klinkripõletusel tekkivat
tsemendiahjutolmu kasutatakse osaliselt põllumajanduses, ülejäänud suunatakse tagasi
tootmisse või viiakse prügilasse. Tolmupüüdmisseadmete efektiivsuse kasvuga on
tööstusjäätmete hulk aastatega suurenenud. 1996. a avas AS Kunda Nordic Tsement uue
nõuetele vastava tööstusjäätmete prügila. 2008. a valmis prügila laiendus. Prügila pindalaga 7
ha paikneb 60 m paksusel savikihil ja on eraldatud ümbritsevast keskkonnast vallide, nõlvade ja
tammiga. Prügila territooriumile sattunud sadevesi voolab juba kivinenult pinnalt ja prügila
vabalt alalt kogumistiiki, kus kevadeti ja väga suurte vihmade ajal võib tekkida ülevoolu oht
(veetaseme jälgimiseks on paigaldatud mõõtelatt, kus on normaalse ja ohtliku taseme märgid).
Selle vältimiseks pumbatakse kogunenud sadevesi ja võimalik nõrgvesi tagasi värskelt
ladustatud ahjutolmule. Regulaarselt toimub nõrgvee seire, mille eesmärgiks on anda hinnang
ohtlike ja kahjulike ainete sisalduse esinemisele prügila nõrgvees. Uuringute tulemused
näitavad, et ohtlike ja kahjulike ainete sisaldus nõrgvees jääb normi piiridesse.
1.5.1.2. Tööstus
AS Kunda Nordic Tsement
Tsemendi tootmisega alustati Kundas aastal 1870, kui Kundasse rajati Venemaa kolmas
tsemendivabrik. Vabrikut on korduvalt ümber ehitatud ja uuendatud. Tehas toodab
ehitustsemente ja lubjakivikillustikku ning pakub sadamateenuseid.
Atmosfääri saastumine võib olla põhiliselt peentolmuga, samuti vääveldioksiidi ja
lämmastikoksiidiga. Aastatel 1997-1998 sai Kunda tolmupriiks, kui ehitati uued efektiivsed
tolmupüüdmisseadmed. Saastetasemete jälgimiseks teostatakse alates 2008. a pidevat seiret,
mille käigus mõõdetakse eelpool nimetatud ainete tunni ning ööpäevaringseid kontsentratsioone
välisõhus ja meteoroloogilisi parameetreid. Uurimuste tulemused näitavad, et nii
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vääveldioksiidi kui ka lämmastikdioksiidi kontsentratsioonid jäid piirnormidest tunduvalt
madalamale, samas tolmukontsentratsioon ületas ööpäevakeskmist piirväärtust 50 µg/m3 kokku
13. korral. Põhiliseks Kunda lahe seisundi mõjutajaks võib olla atmosfääri kaudu
merekeskkonda kantav materjal.
2009. a käivitati tahkete jäätmete koospõletamise liin, mille eesmärk on edendada jäätmete
taaskasutust ning vähendada elukeskkonna saastekoormust. Praegu tegeleb AS Kunda Nordic
Tsement projektiga, mille kohaselt hakatakse põlevkivi asemel ahjukütusena kasutama
alternatiivkütuseid (esialgu vanaõli, sadamast pilsivesi, õlised jääkveed, põlevkivifuusid,
põlevkivi poolkoks ning peale vastavaid uuringuid ja katsetusi ka vanu autokumme, paberit,
pappi jms.). Tulevikuperspektiiv: uus tehas, mis töötab kuivtehnoloogiaga.
Tehases kasutatud jahutusvesi, mis jääb üle lobri valmistamisest, suunatakse tehnilise vee
kanalisatsiooni. Samasse kanalisatsiooni koguneb ka osa sademete veest tehase territooriumilt
ja tsemendiveokite pesula vesi. Kanalisatsioon on ehitatud aastatel 1959-1962 tsementtorudest.
Kanalisatsiooni väljalasu lõpus on muda-õlipüüdja. Edasi suunatakse muda-õlipüüdja läbinud
vesi Kunda jõkke pumbajaamast 500 m ülesvoolu. Muda–õlipüüdja tööd kontrollitakse
visuaalselt kord päevas ja vee analüüsid teostatakse kord kvartalis. Laastfiltreid vahetatakse
kaks korda aastas ja täieliku puhastust tehakse vastavalt kogunenud õli ja muda hulgale.
Kunda sadam
Sadam on AS-i Kunda Nordic Tsement omandis. Kunda sadam on Lääne-Virumaa, IdaVirumaa ja Järvamaa jaoks olulisim kaubasadam, mis taasavati 1994. a. Sissesõitu sadamasse
võimaldab merekanal, mille pikkus on 222,5 m, laius 70 m ja sügavus 10,4 m. Sadama
territoorium hõlmab 57 000 m2 maa-ala ja 832 000 m2 veeala. Sadamas on nali kaid
üldpikkusega 354 m.

Foto 3. Kunda sadam (http://www.heidelbergcement.com/)
AS Kunda Nordic Tsement kasutab sadamat tsemendi ja tsemendiklinkri ning tsemendi
tootmiseks vajaliku kipsi ja tahkekütuse impordiks. Samuti käideldakse nii puiste- ja üldkaupu
kui ka vedellaste. Suurimad sadama kliendid on ümarpuidu ja teiste puidutoodete eksportijad.
Tähtsamad ekspordiartiklid on paberipuu, puiduhake, saepurugraanul ja turvas ning
impordiartiklid killustik ja saepalk. Töötavad vedelkaupade- ja kuivlastiterminal, lisaks
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terminal Estonian Cell-i toodangu väljaveoks. Sadamas on üle 6 000 m² kaetud laoruumi, 52
000 m³ mahutiparki, lahtiseid laoplatse. Sadama eeskirjades on ohtliku lasti käitlemise ja
reostustõrje tegevuskava, et reostus võimalikult kiiresti kõrvaldada.
Sadama reoveed juhitakse oma biopuhastisse, millest puhastatud vesi imbub läbi settekaevude
maasse. Sadama sadeveed juhitakse pinnasesse läbi kolme puhastussüsteemi (sh ka õlipüüdja).
AS Estonian Cell Kunda haavapuitmassi tehas
AS Estonian Cell Kunda haava puitmassi tehas toodab mehaanilise töötlemisega puitmassi,
mida töödeldakse peroksiidiga (lagunedes vesi ja hapnik). Tehase korstnatest väljub
keskkonnale kahjutu ja lõhnatu aur. Tehases kasutatakse uudset keskkonnasõbralikku
tehnoloogiat. Näiteks kasutatakse tootmisprotsessis oluliselt vähem vett ning ei kasutata väävlit
ja kloori sisaldavaid kemikaale.
Reovesi puhastatakse tehasele kuuluvas biopuhastis. Tehase veepuhastusjaam on
kolmeetapiline bioloogilis-keemiline puhasti suublaga Mahu lahes. Tehase ehitusel on
arvestatud peale lokaalse mõju ka laialdast mõju Läänemerele. Arvesse on võetud hoovuste ja
merevee liikumise mõju ning heitvee hajuvus. Just seetõttu ei suubu heitvesi lähedal asuvasse
Kunda lahte, vaid liigub pärast puhastust kaheksa-kilomeetrises torustikus mööda maismaad,
seejärel mööda merepõhja, et poolteise kilomeetri kaugusel rannast merre suubuda. Heitveelask
paikneb Kunda lahest idapool asuva Letipea neeme ja Ulluneeme vahelise neeme otsast
avamere poole, rannast l200–1800 m kaugusel ja 8-15 m sügavuses. Tehase reostuskoormus
moodustab Soome lahe fosforikoormusest 0,015% ja lämmastikukoormusest 0,018%.

Joonis 1. Haavapuitmassi tehase heitvee väljalask
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1.5.2 Hajareostusallikad
1.5.2.1 Kunda linn
Kunda Linnavalitsuse andmetel elas 2011. aasta 1. jaanuari seisuga Kunda linnas 3680
elanikku. Kunda reoveekogumisala on 193 ha ning koormus 4599 i.e. Ühiskanalisatsiooniga on
liitunud ligikaudu 89% kogu linna elanikest ehk ca 3400. Reoveekogumisalal on
ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus Kunda linna ettevõtetest ja asutustest, kortermajade
elanikest ning ligikaudu pooled eramute elanikud. Üksikmajapidamistes tekkiv reovesi kuni
piirkonna ühiskanalisatsiooniga liitumiseni kogutakse kogumiskaevudesse ning purgitakse
Kunda linna reoveepuhastisse.
Linna läänepoolsest osas, kus asuvad peamiselt kortermajad ja ka eramajad suunatakse reovesi
isevoolsete kanalisatsioonitorustike abil Kunda reoveepuhastisse. Kunda linna ida- ja
lõunapoolsest osast reovee juhtimiseks Kunda reoveepuhastisse kasutatakse reovee
ülepumplaid. Kokku on Kunda linnas 6 reoveepumplat, millest 2 (Kronkskalda elamupiirkonna
reoveepumplad) on lõpuni väljaehitamata. [20]
Kunda linnas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste ning ettevõtete
olmereovett. Kuna kanalisatsioon on ühisvoolne satub kanalisatsiooni ka sademetevesi..
Suuremate sadude perioodil suureneb oluliselt puhastisse juhitava reovee vooluhulk. Samuti
toimub sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon ühiskanalisatsiooni torustike ning kaevude
amortisatsiooni tõttu.
Kunda linna sademetevee kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 2,2 km ning see on
rajatud peamiselt Võidu, Jaama, Kalevi tänavale ning Mäe tänava ja keskväljaku piirkonna
sademetevee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni ning kraavidesse. Torustike amortisatsioonist
tulenevalt ei suuda olemasolev sademevee kanalisatsioonisüsteem osades lõikudes sademevett
ära juhtida.
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2. REOSTUSOHU HINNANG
2.1. LÜHIAJALINE REOSTUS
Kunda rannas on lühiajalise reostuse esinemise tõenäosus väike, sest
• suplusvee kvaliteet on hea, mida näitavad ka 2007.-2011. a veeanalüüside andmed (lisa 2);
• Kundas ja Kunda ümbruses asuvad väärtuslikud maastikud, looduskaitsealad, kaitsealused
pargid ja puistud. Randa ümbritsevad alad on looduslikud ning kaetud metsaga;
• Kunda lahel Kunda sadamat külastavate laevade arv ei ole nii suur, mis reostaks ranna
suplusvett ;
• tehased kasutavad uusimat tehnoloogiat;
• ranna ümbruses puuduvad olulised reostusallikad, mis võiksid mõjutada veekvaliteeti.
Lühiajalist reostust võib esineda ainult juhtudel, mis võib olla põhjustatud Kunda linna ja
suuremate tehaste puhastussüsteemide riketest või ilmastikutingimustest, näiteks:
• väga ilusate ilmade korral, kui suplejate arv kasvab oluliselt, võib fekaalsete bakterite
sisaldus vees suureneda;
• pikaajalise vihmaperioodi korral voolab suplusvette palju pinnasevett, mis toob kaasa ka
mikroorganisme;
• äikesetormid ja tugev tuul võib keerutada üles põhjasetteid, mis suurendavad vee
hägusust. Samuti põhjast üles uhutud pinnasega võib vette sattuda ka seal olnud toitainete
osakesi.
Juhul, kui esineb lühiajalist reostust, siis võetakse kasutusele järgmised meetmed:
• Reostuse esinemise korral heisatakse rannas kohe punane lipp. Rannas on olemas
infotahvlid, kuhu pannakse üles veekvaliteeti puudutav informatsioon – veekvaliteedi
vastavus kehtestatud normidele, reostuse iseloomustus ning eeldatav kestus. Kunda
Linnavalitsus ja TA Ida talitus teavitavad avalikkust ka kohaliku raadio, linnavalitsuse ja
TA kodulehe või kohaliku ajalehe kaudu.
• Reostuse avastamisel informeerib reostuse avastaja koheselt teisi ametkondi (TA Ida
talituse Lääne-Virumaa esindust, Kunda Linnavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni).
Eelpool nimetatud asutused teevad koostööd reostuse põhjuste väljaselgitamiseks.
• Esimesel võimalusel vastavalt kokkuleppele võtab talitus või linnavalitsus uue proovi.

2.2. MUU REOSTUS
Pikaajalist mikrobioloogilist ega muud reostust Kunda rannas esinenud ei ole. Samas paiknevad
Kunda ranna mõjualas mitmed potentsiaalsed punkt- ja hajareostusallikad (punktreostusallikad
on reoveepuhasti, tööstus, sadam, tööstusjäätmed; hajareostusallikad on Kunda linna sadeveed),
seega sellise reostuse esinemine on võimalik, kuid tõenäosus on väike. Muud reostust võib
esineda vaid erakorraliste sündmuste (nt avariide) või ilmastikutingimuste korral.
Juhul kui esineb reostust, võetakse kasutusele järgmised meetmed:
• Reostuse esinemise korral heisatakse rannas kohe punane lipp. Rannas on olemas
infotahvlid, kuhu pannakse üles veekvaliteeti puudutav informatsioon – veekvaliteedi
vastavus kehtestatud normidele, reostuse iseloomustus ning eeldatav kestus. Kunda
Linnavalitsus ja TA Ida talitus teavitavad avalikkust ka kohaliku raadio, linnavalitsuse ja
TA kodulehe või kohaliku ajalehe kaudu.
• Reostuse avastamisel informeerib reostuse avastaja koheselt teisi ametkondi (TA Ida
talituse Lääne-Virumaa esindust, Kunda Linnavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni).
Eelpool nimetatud asutused teevad koostööd reostuse põhjuste väljaselgitamiseks.
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• Kuna pikaajalise või muu reostuse põhjuseks on sageli avariid, siis on oluline avariide
tagajärgede kiire likvideerimine ning koostöö suplusvett mõjutada ja suplejate tervist
ohustada võiva reostuse hindamisel ning võimalike põhjuste väljaselgitamisel. Reostuse
põhjuse väljaselgitajaks on keskkonnainspektsioon, tervist ohustava reostuse hindamine ja
otsustamine suplusvee kasutamise üle on Terviseameti pädevuses. Ulatuslikuma reostuse
korral (nt õli/nafta reostus) teavitatakse Päästeametit, kes oma tõrjeplaani alusel hakkab
vajadusel reostust likvideerima.
• Esimesel võimalusel vastavalt kokkuleppele võtab talitus või linnavalitsus uue proovi.

2.3. POTENTSIAALSELT TOKSILISTE SINIVETIKATE EHK
TSÜANOBAKTERITE POOLT PÕHJUSTATUD ÕITSENGUD
Läänemere puhul on tegu väga tundliku riimveelise poolsuletud merega. Mere eutofeerumine
on toimunud viimase paari-kolmekümne aasta jooksul. Toitainete sisalduse tõusu mõjutab ka
mere aeglane veevahetus - kitsad ja madalad ühendused Atlandi ookeaniga, suur jõeveena ning
sademetena lisanduv mageda vee kogus.
Kuigi Kunda lahes ega Kunda rannas ei ole viimasel viiel aastal sinivetikate massesinemisi
täheldatud, korduvad sinivetikaõitsengud avamerel igal suvel. 90ndatest aastatest alates on
oluliselt suurenenud juuli- ja augustikuiste vetikaõitsengute osakaal, eriti sinivetikaõitsengute
osas. Selle põhjuseks on eelkõige Soome lahe vee fosforisisaldus, mis teeb võimalikuks suurte
taimplanktonimasside tekkimise.
Samas rannikul ega Kunda lahes ei ole vetikaõitsenguid täheldatud.
Seega võib öelda, et sinivetikate massiline esinemine Kunda rannas suplushooaja jooksul on
väga väikese tõenäosusega. Samas sobivate ilmastikuolude korral võib avamerelt jõuda
sinivetikate kolooniaid ka Kunda lahte ja Kunda randa.
Vetikate poolt põhjustatud õitsengu tuvastamisel võtab Ida talitus kohe proovid ja saadab need
laborisse liikide määramiseks.
Sinivetikate esinemise korral heisatakse rannas punane lipp, lisaks hoiatatakse ranna külastajaid
ka rannas olevate infotahvlite kaudu. Kunda Linnavalitsus ja Ida talitus teavitavad avalikkust ka
kohaliku raadio, linnavalitsuse ja TA kodulehe või kohaliku ajalehe kaudu.
Ida talituse Lääne-Virumaa esinduse, Kunda Linnavalitsuse ja Keskkonnainspektsiooni vahel
toimub tihe koostöö erinevate meetmete rakendamise osas, et ära hoida suplejate kokkupuudet
sinivetikatega.

2.4. MAKROVETIKAD JA FÜTOPLANKTON
Läänemeres esineb erinevaid makrovetikate ja fütoplanktonite liike. Aegajalt kandub tuule ja
lainetusega randa vetikaid ja muid veetaimi, kuid need ei ole suplejatele ohtlikud. Ranna
koristamise käigus kogutakse kokku ka randa uhutud vetikad, taimed ja muu praht.
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3. KASUTUSELE VÕETUD MEETMED VEE KVALITEEDI
PARANDAMISEKS JA SÄILITAMISEKS
1) Läänemere suure sisemise inertsi tõttu on tema seisundi paranemist isegi väliskoormuse
vähenemisel väga raske saavutada. Rannikumere hea seisundi tagamise üldised eesmärgid
tulenevad Läänemere kaitseeesmärkidest. Läänemere kaitse koostöö aluseks on Läänemere
merekeskkonna kaitse konventsioon, millega on ühinenud kõik Läänemere riigid. Eesti ühines
konventsiooniga 1992. aastal.
2) Kunda linna arengukava 2003-2015
Vastavalt Kunda linna arengukava 2003-2015 visioonile on Kunda aastal 2015 meeldiva
elukeskkonnaga säästvat arengut propageeriv, turvaline ja looduskeskne, hästi arenenud
infrastruktuuriga roheline sadama- ja tööstuslinn. Kunda on aastaks 2015 kujunenud
ümbruskonna spordi- ja tervisekeskuseks.
3) Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2009-2025
Kunda linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava näeb ette Kunda linna
reoveekogumisalal uute kanalisatsioonisüsteemide rajamist. Samuti olemasolevate halvas
seisukorras kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimist. Puhastisse jõudva sademevee koguse
vähendamiseks rajatakse lahkvoolne kanalisatsioonitorustik Jaama, Koidu tänava ning Rakvere
mnt ja Selja tee piirkonda. Vastavalt Kunda linna sademevee kanalisatsiooni tööprojektile
puhastatakse teiselpool Kunda jõge Jaama tänaval tekkivad sademeveed enne Kunda jõkke
juhtimist õli- ja liivapüüduris. Samuti on vajalik rajada sademevee kanalisatsioonitorustik Pargi
põik, Tähe ning osaliselt Pargi tänava piirkonda lahendamaks sademeveest tingitud probleeme
Mäe tänava ning lasteaia piirkonnas.
4) Eesti Keskkonnastrateegia aastani 2030 üheks eesmärgiks on, et suplusvesi oleks inimese
tervisele ohutu. Strateegia meetmeid (tegevussuundi):
• regulatsioonide ja toetuste süsteemi väljatöötamine ja rakendamine keskkonnast tulenevate
saasteainete vähendamiseks suplusvees.
• Joogi- ja suplusvee ohutuse tagamiseks rakendatakse lisaks saaste vähendamisele
elanikkonna teavitamist. Info kättesaadavus võimaldab teha tervisele ohutumaid valikuid.
5) Päästeametil ja Kunda sadamal on väljatöötatud reostustõrje plaan keemilise (nafta) reostuse
korral.
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LISAD
LISA 1. Kunda ranna kaart

Kunda ranna proovivõtu punkt asub ranna keskosas laste mänguatribuutika vastas. Proovivõtukoha koordinaadid x =6600885
Y= 643630

LISA 2. Kunda ranna suplusvee analüüsid 2007–2011
Tabel 1. Kunda ranna suplusvee mikrobioloogilised analüüsid 2007. a
VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

COLI-LAADSED

FEKAALSED COLI-LAADSED

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

Mai

5.05.2007

<100

<100

Mai

31.05.2007

700

<100

juuni

07.06.2007

800

100

juuni

21.06.2007

250

<100

juuli

11.07.2007

<100

<100

juuli

19.07.2007

300

august

2.08.2007

840

<100

august

16.08.2007

100

<100

august

30.08.2007

430

140

KUU
2007

Tabel 2. Kunda ranna suplusvee mikrobioloogilised analüüsid 2008. – 2011.a
KUU

VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

SOOLE ENTEROKOKID

ESCHERICHIA COLI

arv 100ml vees

arv 100 ml vees

2008
Mai

20.05.2008

10

120

juuni

03.06.2008

<1

<100

juuni

17.06.2008

<1

<100

juuli

01.07.2008

15

200

juuli

15.07.2008

170

620

juuli

22.07.2008

10

233

juuli

30.07.2008

5

450

august

12.08.2008

16

<100

august

28.08.2008

34

100

Mai

14.05.2009

<1

31

juuni

16.06.2009

128

1040

juuni

25.06.2009

0

5

juuli

14.07.2009

35

1054

juuli

22.07.2009

32

300

august

11.08.2009

0

<50

Mai

18.05.2010

26

333

juuni

16.06.2010

18

117

juuli

13.07.2010

12

50

august

10.08.2010

31

270

2009

2010

2011
Mai

19.05.2011

51

108

juuni

16.06.2011

68

30

juuli

14.07.2011

22

0

august

11.08.2011

88

500

Tabel 3. Kunda ranna keemilis-füüsikalised analüüsid 2007.a
KUU

VEEPROOVI
VÕTMISE
KUUPÄEV

VÄRVUS

MINERAALÕLIDE
ESINEMINE

PINDAKTIIVSED
AINED

FENOOLID

LÄBIPAISTVUS

LAHUSTUNUD
HAPNIK

VEEPINNA
PUHTUS

visuaalselt

visuaalselt

visuaalselt

olfaktoorselt

cm

%
küllastusastmest

visuaalselt

8,04 läbipaistev, värvitu

ei ole

ei ole

ei ole

>30

87,52

puhas

pH

2007
mai

10.05.2007

mai

31.05.2007

8,03 läbipaistev, värvitu

ei ole

ei ole

ei ole

>30

90,37

puhas

juuni

7.06.2007

8,04 läbipaistev, värvitu

ei ole

ei ole

ei ole

>30

109

puhas

juuni

21.06.2007

8,27 läbipaistev, värvitu

ei ole

ei ole

ei ole

>30

103,3

puhas

juuli

5.07.2007

8,14 läbipaistev, värvitu

juuli

11.07.2007

juuli

19.07.2007

ei ole

ei ole

ei ole

>30

97,7

puhas

läbipaistev, värvitu

ei ole

ei ole

ei ole

>30

93,4

puhas

8,12 läbipaistev, värvitu

ei ole

ei ole

ei ole

>30

98

puhas

august 2.08.2007

8,1

läbipaistev, värvitu

ei ole

ei ole

ei ole

>30

107,5

puhas

august 16.08.2007

8,27 läbipaistev, värvitu

ei ole

ei ole

ei ole

>30

114,7

puhas

august 30.08.2007

8,04 läbipaistev, värvitu

ei ole

ei ole

ei ole

>30

95,6

puhas

8
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LISA 3. Suplusvee hindamine ja klassifitseerimine aastatel 2007-2010
Suplushooaja lõpus antakse igale supluskohale üldhinnang järgmiselt:
Väga hea vee kvaliteet
Hea veekvaliteet
Coli-laadsed bakterid

Fekaalsed coli-laadsed
bakterid

Fekaalsed streptokokid

Vähemalt 80% proovides
peab olema coli-laadseid
vähem kui 500 (100ml
vee kohta)
Vähemalt 80% proovides
peab olema fekaalseid
coli-laadseid vähem kui
100 (100ml vee kohta)
Vähemalt 90% proovides
peab olema fekaalseid
streptokokke vähem kui
100 (100ml vee kohta)

Vähemalt 95%
proovides peab olema
coli-laadseid vähem kui
10 000 (100ml vee
kohta)
Vähemalt 95%
proovides peab olema
fekaalseid coli-laadseid
vähem kui 2000 (100ml
vee kohta)
-

Kehv vee kvaliteet
Rohkem kui 5%
proovides on colilaadseid rohkem kui
10 000 (100ml vees)
Rohkem kui 5%
proovides on fekaalseid
coli-laadseid rohkem kui
2000 (100ml vees)
-
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LISA 4. Kunda lahe potentsiaalsed reostusallikad
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