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Vastavalt planeerimisseaduse § 4 lõikele 2 on planeerimisalase tegevuse korraldamine 

linna haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse pädevus. Kohaliku omavalitsuse 

kohustus on tagada maakasutuse ja ehitamise aluseks vajalike planeeringute olemasolu, 

uute planeeringute koostamisel avalike huvide tasakaalustatud arvestamine ning 

kehtestatud planeeringute jälgimine. Selleks, et seda ülesannet täita, tuleb 

Planeerimisseaduse § 29 lõike 3 kohaselt omavalitsusel kuue kuu jooksul pärast kohalike 

omavalitsuste korralisi valimisi, st hiljemalt 20. aprilliks 2014. aastal, üle vaadata ja 

analüüsida kehtivaid üldplaneeringuid ning esitada ülevaatamise tulemused 

maavanemale. Sama paragrahvi lõikes 4 sätestatu kohustab omavalitsust üldplaneeringu 

ülevaatamise tulemustest informeerima avalikkust omavalitsuse poolt määratud ajalehes. 

Kunda Linnavolikogu 07. juuli 2009 määrusega nr 12 kehtestatud Kunda linna 

ehitusmääruse § 15 kohaselt on kehtestatud planeeringu ülevaatamine 6 kuu jooksul 

pärast linnavolikogu valimisi ja ülevaatamise tulemustest avalikkuse informeerimine 

Kunda Linnavolikogu pädevuses  
 

Kunda linna üldplaneering kehtestati 21.06.2001, määrustega 7. märts 2006 a nr 10 

ning 11.01.2010 a nr 2 kinnitati üldplaneeringu ülevaatamise tulemused.  

Nimetatud määrusest alates on ajavahemikul Kunda Linnavolikogu kehtestanud  

üldplaneeringut muutvate detailplaneeringutena 21.01.2013 a otsusega nr 1 Võidu 

tänava kaugküttekatlamaja detailplaneering ja 08.07.2013 a otsusega nr 21 Kunda 

sadama lõunaosa detailplaneering ning Kunda linnavalitsus 9.09.2010 a korraldusega 

nr 152 Lontova tee 2 maaüksuse detailplaneeringu. 

Algatatud, kuid reaalse planeerimistegevuseta 16.09.2010 otsusega nr algatatud Jõe tn 

21 maaüksuse detailplaneering. 

 

Kehtestatud detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui kohalik 

omavalitsus või planeeritava maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu 

elluviimisest loobuda. Kunda linnas puuduvad määruse vastuvõtmise ajal kehetuks 

tunnistamist vajavad planeeringud.  

Kunda linna maa-ala on valdavalt läbiplaneeritud ning maakasutus ja 

ehitustingimused on kehtestatud detailplaneeringutega määratud nii elamualadel kui 

ka suurematel tootmisaladel, seega valmisolek investoritele lähiaastate 

arendustegevuseks on olemas. Kunda linna üldplaneering on põhimõtteliselt 

ajakohane linna jätkusuutlikuks arendamiseks, maakasutuse tingimuste seadmiseks ja 

ehitusõiguste ulatuse kavandamiseks. Käesoleval hetkel ei ole mõistlik, vajalik ega ka 

majanduslikult võimalik teha uut Kunda linna üldplaneeringut, mille eesmärk oleks 

muuta oluliselt olemasolevat üldplaneeringut. Arvestades, et perioodil koostatud 

planeeringud on olnud üldplaneeringut muutvad on võimalik vastavalt vajadusele 

vaadata läbi võimalused üldplaneeringut täpsustavate ja täiendavate linna ruumilist 

arengut kujundavate teemaplaneeringute koostamiseks. Teemaplaneeringud 

koostatakse ainult vajaliku maa-ala ulatuses, mis on oluliselt väiksem kogu linna 

territooriumist ja seega kujuneb lahendus operatiivsemalt ja ökonoomsemalt. Samas 

tuleb teemaplaneeringus määrata maa- ja veealadele üldised juhtotstarbed ning 



kasutamis- ja ehitustingimused, vajaduse korral ka hoonestuse kõrguspiirangud ja 

muude tingimused. 

 

Määrusega viiakse üldplaneeringut muutvates detailplaneeringutes sätestatu 

planeerimisdokumenti. Määrus ei tee ettepanekut uue üldplaneeringu koostamise 

algatamiseks. 

 

Kehtestatud detailplaneeringud on avalikult kättesaadavad Kunda linna veebilehel. 

 

 

 

 
 


