Mõttenope
Üldplaneeringu koostamise raames toimus 17.10.–17.11.2019 mõttenope, mille käigus laekus
kokku 84 ettepanekut (vt Joonis 1). Edasises analüüsis käsitleti 69 ettepanekut, millel olid
olemas nii ruumikuju kui ka tehtud ettepanekut selgitav tekst, ülejäänud 15 olid kas ebatäpselt
(väljaspool valla piiri) või ekslikult sisestatud kirjed või oli jäetud ettepanekule selgitus
lisamata. Jooniselt nähtub, et suurem osa ettepanekutest koondus Kunda linna ja Aseri alevikku
või nende lähiümbrusesse.

Joonis 1. Mõttenoppe käigus esitatud ettepanekud.
74% ideekorjes tehtud ettepanekutest ehk 51 oli tehtud püsielanike poolt, 23% ehk 16
külastajate poolt ja 2 ettepanekul ei olnud rolli määratud. Ettepanekutest 72% ehk 50 oli tehtud
tööealiste (20-64) poolt, noorte (0-19) poolt oli tehtud 3 ettepanekut, eakate (65+) poolt oli
tehtud 2 ettepanekut ning 14 ettepaneku puhul oli vanusegrupp jäetud määramata.
Kõige rohkem tehti mõttenoppe käigus ettepanekuid seonduvalt maakasutusfunktsiooni
määramisega – 20 korral. Ettepanekuid tehti nii uute elamualade moodustamiseks (nt Kunda
linnas Kalda tn ja Mäe tn ristmikust idas, Mageranna teest põhjapool, Võidu tn ja Kasemäe tn
ristmikust edelas), tootmis- ja ettevõtlusalade moodustamiseks (nt Kunda linnas
tsemendivabriku ja Võidu tn vahelisel alal, Olerexi ümbritseval maa-alal ning tööstuspargiala
Aseris) kui ka puhkealade (nt Aseri tiigi ümbrus, Mahu sadamaala) ja aiandusala loomiseks
Kunda linna Vanast kalmistust läänepool. Samuti toodi kahel korral välja Kunda linna
bussijaama piirkonda keskusala loomine koos bussijaama ehitamisega. Korra märgiti ka
Padaoru kriisikeskuse jaoks vajaliku maa-ala reserveerimise vajadus Viru-Nigula alevikust
lõunapool, kus tegutseks igapäevaselt vabatahtlik komando.

Veel tehti palju ettepanekuid kergliiklusteede ja kõnniteede rajamiseks – 18 korral (sh Kunda
linnast erinevatesse suundadesse väljuvad teed – Viru-Nigulasse, Malla ristmikuni, Kalikülasse
ning kergliiklusteed Aseris ja Viru-Nigula alevikus ja nende lähiümbruses). Lisaks toodi välja
laudtee rajamine Kronkskaldalt Kunda randa ning terviseraja tegemine Tigapõllu metsa Kunda
linnast läänes.
7 ettepanekut tehti seoses heakorda puudutavate teemadega, sh kolehoonete lammutamisega ja
olemasolevate väärtuslike hoonete säilitamisega (nt vana leivatehas Kunda linnas). Kaks
ettepanekut tehti seoses parklate rajamisega Kunda linnas ja Aseri alevikus, mis oleksid
vajalikud puhkamisvõimaluste ja turismi edendamiseks.
Analüüsitud 69-st ettepanekust olid 52 üldplaneeringu koostamise täpsusastmesse jäävad
teemad, ülejäänud olid kas liiga detailsed (nt Aseri paisjärve tammi taastamine) või liiga üldised
(maaomanikele investeerimiskohustuse/tähtaja seadmine, et arendused ei jääks liiga pikalt
seisma, Aseri sadama näitel). Seitsmel korral mainiti teemasid, mis käsitlesid kas ehitiste või
teerajatiste renoveerimist (nt Vasta mõisa tõllakuuri renoveerimine, Kunda lasteaia
renoveerimine, Kesktänava kõnnitee remont Aseris). Lisaks käsitleti mitmel korral ohutuse
tagamisega seonduvaid teemasid nagu ülekäiguradade rajamine, õueala moodustamine).

