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SISSEJUHATUS 
 
Tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, on valla või linna arengukava dokument, 

mis sisaldab antud omavalitsusüksuse majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning 

keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse kavandamise  ning edasise arengu suundi ja 

eelistusi (KOKS § 9) 

Arengukava on aluseks: 

• valla- või linna eelarve koostamisele; 

• investeeringute kavandamisele ning nende jaoks rahaliste ja muude vahendite 

taotlemisele, sõltumata nende allikast; 

• laenude võtmisele ja võlakirjade emiteerimisele eelarveaastast pikemaks perioodiks. 

 

Tudulinna valla esimene arengukava koostati 1991.a., mille alusel omistati vallale omavalitsuslik 

staatus 19.detsembril 1991.a. Teine arengukava kinnitati 23.septembril 1999.a. ning käesolev 

kavandab valla tegevused aastateks 2004 –2009. Kuna aeg teeb omad korrektiivid, viiakse 

arengukavasse sisse muudatused ja täiendused  aastani 2016  (muudatus 2011.a.) 

Arengukava koostamisel on tuginetud Oonurme-, Sahargu-, Rannapungerja-, Pikati-,  Lemmaku 

küla  ning Tudulinna aleviku, Tudulinna Põhikooli ja Tudulinna Lasteaia arengukavadele ja 

Tudulinna valla üldplaneeringule. 

Tudulinna vald on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu liige alates 1992.aastast ja Eesti 

maaomavalitsuste Liidu liige alates 2003.aastast. Ida-Virumaa omavalitsused jagunevad neljaks 

koostööpiirkonnaks ja Tudulinna kuulub Lõunaregiooni koostööpiirkonda koos Illuka-, Alajõe-, 

Iisaku-, Lohusuu- ja Avinurme omavalitsusüksustega. 

 

1. VALLA ÜLDISELOOMUSTUS 

1.1. AJALUGU  

Esimesed teated Tudulinna kohta pärinevad aastast 1583 (Tutinlinna). 19. saj. alguses eraldus 

Tudulinna (Tuddolin) mõis Rakvere mõisast.  1766. aastal ehitati puitkirik, mida 1863-ndal aastal 

uuendati ja suurendati. Kuni 1867. aastani oli kirik Viru-Jaagupi, seejärel Iisaku abikirik. Tudulinna 

vald loodi 1866. aastal. Enne 1866. a. kuulus Tudulinna  Viru-Jaagupi kihelkonda, hiljem Iisaku 

kihelkonda Virumaal.  Tudulinna külanõukogu moodustati (koos Oonurme külanõukoguga) 1945. 

aastal Eesti Vabariigi aegse Tudulinna valla piirides. Aastatel 1950-1959 kuulus Tudulinna k/n 

Mustvee ja seejärel aastani 1960 Jõhvi rajooni.    

1960. a. liideti Tudulinna külanõukoguga Oonurme külanõukogu. Aastail 1960-1964 allus 

külanõukogu Kohtla-Järve linnanõukogule.  
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Tudulinna valla territooriumil asus Tudulinna sovhoos. Valla territooriumil asusid Oonurme 

Metskond, osa Paasvere Metskonnast, Tudulinna Metskond ning osa Kauksi Metskonnast. 

Metskondade reorganiseerimisega moodustati Tudulinna Metskond Oonurme, Tudulinna ja osa 

Kauksi metskonna maade baasil. Tudulinna Metskond likvideeriti detsembris 1999.a.  

Käesolevaks ajaks on Tudulinna valla territooriumil kolme metskonna maad, need on RMK Tudu 

metskond – 4648,9 ha, RMK Iisaku metskond – 5818,9 ha ja RMK Paasvere metskond- 1146,7 ha 

maad.  

2008.aastal likvideeriti RMK Tudu metskond, RMK Iisaku metskond ja RMK Paasvere metskond 

ja nende baasil loodi Alutaguse metskond kontoriga Iisakus. (täiendatud 2011.a.) 

„Linnamäelt avaneb küla peale ilus pilt: tänavate ääres asuvad majad on korralikult 

kõrvalhoonetest lahusseisvad ehitised, paljud isegi kahekordsed; mitmelt poolt paistavad 

tuuleveskid, haritud põllud, aiad, looklev jõgi. Ja seda kõki piirab eemalt „suur mets.“ Nii on 

Tudulinna kirjeldatud maakonna minevikku ja olevikku käsitavas koguteoses „Virumaa“, välja 

antud 1924. a. Rakvere maakonnavalitsuse poolt. 

Juba 1870. a. oli tudulinlastel laulukoor. 1892. a. asutati Tudulinna Laulu- ja Mängu Selts. 1845. 

aastast on Tudulinnal oma külakool. 

Käesoleva sajandi 30. aastatel tekkis kiriku koguduses niinimetatud „usutüli“, mis sai alguse 

kirikuõpetaja Voldemar Kuljuse jumalateenistuste liiga ilmalikust käsitlusest. Sellised 

jumalateenistused ei meeldinud osadele inimestele, kes keeldusid V.Kuljuse jutluste kuulamisest 

ja hakkasid koos käima Vennastekoguduse palvemajas. „Usutüli“ lõppes sellega, et tõsiusklikud 

koguduse liikmed ehitasid vana kiriku kõrvale uue kiriku, kellatorniga ida poole. See oli kuni 1990. 

aastani Eesti uusim luteri kirik (valmis 1939. a.). Nõukogude režiimi tulles lõhuti vana kiriku torn 

maha, tehti kirikuinventarist tühjaks ning ehitati hiljem ümber sovhoosi viljaveskiks. Praeguseks on 

vana kirik võetud muinsuskaitse alla. 

Eesti Vabariigi aastail oli Tudulinnas ka oma külakõrts. Kolmekümnendatel aastatel ilmus mitu 

numbrit kohalikku ajalehte „Tudulinna Hääl“.  

Kohalike elanike paremaks kaupadega varustamiseks moodustati Tudulinnas juba 1914. aastal 

Tudulinna Tarvitajate Ühisus. 

Tsaarivalitsuse lõpp ja Eesti Vabariigi tulek tõi kaasa seltsielu elavnemise kogu riigis. Ka 

Tudulinnas tegutses arvukalt mitmesuguseid seltse ning ühistuid: Laenu-Hoiu Ühisus, 

Põllumeeste Selts jne. Arenenud oli erakaubandus. 

Rohkesti tegeleti Tudulinna ümbruses Eesti Vabariigi aastail metsa müügiga. Maharaiutud puud 

parvetati mööda Rannapungerja jõge Peipsi järveni, kust puud siis edasi turule toimetati 

(peamiselt Tartusse). 

1947. aastal ehitati Roostoja jõele Särjetõkke kärestiku kohale komsomoli löökehitusena väike 

hüdroelektrijaam (umbes 50 kW). 
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Jaam läks käiku 1950. aastatel ning töötas 9 aastat. 1998 aastal vana hävinud elektrijaama tamm 

toestati ja tammile rajati uus 150 KW koguvõimsusega elektrijaam, mis läks käiku 1999 aastal. 

Oonurme küla on ürikutes esmakordselt mainitud 1501. aastal (Hogenurm). See on mitme 

kilomeetri pikkune küla, kus kahel pool teed, põldude ja metsade piiril paiknevad suured 

rehielamud. Enamus selliseid rehielamuid, tunnusmärgid kunagistest suurtaludest, on tänaseks 

küll hävinenud. Oonurmes asus 1960. aastani samanimelise külanõukogu keskus. 

Oonurme on kujunenud ajalooliselt teiseks keskuseks valla piirides, kus 1920. aastast tegutsesid 

haridusselts, põllumeeste selts, piimaühing, laulu- ja muusikakoorid, näitering, oli ka kool jne. 

Praegu on Oonurme üks aktiivsemaid külasid oma elu korraldamisel. 

Peressaare küla olevat rahvajutu järgi asutanud kolm väejooksikust venda Põhjasõja ajal. Pärast 

Sonda - Mustvee raudtee valmimist hakati Eesti Vabariigi valitsuse rahadega siia rajama 

Peressaare uudismaa-asundust. Riigi rahadega rajati sadakond 12 - 25 ha suurust talu. Riigi poolt 

hariti igale talule üles kuni 2 ha suurune põllutükk ning ehitati 1-toaline elumaja koos lauda ja 

viljakuuriga.  

Vangide abiga ehitati ühendusteed ning rajati kuivenduskraavid. Need teed on oma ea kohta veel 

silmatorkavalt heas korras. Tänapäevaks on paljud talud kas tühjaks tehtud või on elanikud ise 

väljasurevast külast lahkunud. 

1990-ndate alguseni toimis Tudulinna valla territooriumil Tudulinna Sovhoos, mis kindlustas 

kõigile, kes soovisid, töö ja elamise. Idaturg oli põllumajandus toodetele veel avatud ning ka 

kodumaisel turul oli konkurents nõrk, mistõttu kehvad tootmistulemused ei andnud väga tunda. 

Reform algas 1991 ja lõppes 1998. 

Sel perioodil oli piirkonna kogu Lõunaregiooni tööhõive kokku veidi alla 3000 inimese, kellest 

põllumajandustöötajad moodustasid rohkem kui 50%. Regioonis asus kuus majandit - Iisaku ja 

Tudulinna sovhoos, Avinurme ja Ulvi kolhoos ning kaks kalurikolhoosi (Peipsi Laine ja Oktoober, 

viimase kalanduspool asus küll regioonist väljas - Toilas). Teisteks suuremateks tööd 

kindlustavateks sektoriteks olid metsamajandus (20%) ja kalandus (10%).  Vallad olid üsna selgelt 

spetsialiseerunud - 95% põllumajandustoodangust langes neljale vallale (Avinurme, Iisaku, Illuka 

ja Tudulinna), 100% kalandusest aga Alajõe ja Lohusuu vallale (tollal külanõukogud). 1990-ndate 

alguses asus regiooni territooriumil vaid üks tööstusettevõte—Avinurme Tünnitehas (kui mitte 

arvestada majandite abitootmisi ja Peipsi Laine mõningast kalatöötlemist).  

1980-90-ndate vahetusel teoks saanud haldusreform määratles endised külanõukogud 

omavalitsuslike üksustena - valdadena. Sellest ajast on palju muutunud  valdade kohustustes ja 

õigustes, nende tulude baasis (viimaste muutuste kohaselt saab KOV 100% maamaksust ja 56% 

üksikisiku tulumaksust). Väikeste KOV üksuste vahendite nappust võib üksikutel juhtudel korvata 

teatavate ressursside olemasolu (näit. Illuka puhul põlevkivi). Tudulinna valla ettevõtluse arengut 

pidurdavad tegurid (inimeste lahkumine, puudulik infrastruktuuride väljaehitamine, kaugus 
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linnadest jne.) annavad tunda valla madala tulubaasi näol, mis omakorda on arengut takistavaks 

teguriks. 

 

1. 2. GEOGRAAFILINE ASEND 

Tudulinna vald asub Ida-Viru maakonna edelaosas. Põhjast piirneb Tudulinna vald Maidla vallaga, 

kirdest Mäetaguse vallaga, idast Iisaku vallaga, edelast Lohusuu ja Avinurme vallaga. Läänes ja 

loodes on aga ühine piir Lääne-Viru maakonna Laekvere ja Vinni vallaga. Lõunas on valla piiriks 4 

km ulatuses Peipsi järv. 

Tudulinna vald (pindala 26938 ha ehk 270 km²) on madal,  mitmete jõgede, soode, rabade ja 

metsadega ala. Valla  kõrgemaks kohaks on Tudulinna Linnamägi (69 m), mis muistendi järgi on 

tekkinud Kalevipoja poolt kokkukantud ehitusmaterjalist. Rahvamuistendi järgi on ka Tudulinna 

kohaks, kuhu Kalevipoeg tahtis ehitada linna. 

Tudulinna valla territooriumile jääb ka kaks looduskaitseala – need on Järvevälja 

maastikukaitseala Rannapungerja külas, mille ülesandeks on kaitsta kuni 12 m kõrgust Peipsi 

äärset männimetsaga kaetud luidestikku ja Muraka looduskaitseala, millest jääb valla 

territooriumile kaitseala lõunaosa ja mis kuulub rahvusvahelise tähtsusega linnupaikade hulka. 

Muraka raba kuulub ka Ramsari (rahvusvahelised märgalad) alade hulka.  

Vallast voolab läbi Rannapungerja jõgi koos oma lisajõgedega (Tagajõgi, Kaukvere) ja ojadega . 

Tudulinna valda läbib lõunaosas riikliku tähtsusega Jõhvi-Tartu-Valga maantee. Tudulinna vallal 

on ühendus mustkattega tugimaanteede näol Iisaku ja Avinurmega. ning Tudu ja Rakverega 

Lähimks linnaks on Mustvee, kuhu on 30 km, läbi Avinurme 37 km. Maakonnakeskus Jõhvi asub 

53 km kaugusel. Läbi Oonurme Kiviõlisse on 50 km. 

Valla asukoha positiivseks küljeks on Peipsi järv, mis on Eesti atraktiivseim puhkeala, nega- 

tiivseks küljeks on suur kaugus maakonna keskusest ja halb bussiühendus. 

Valda läbivad tähtsamad elektriliinid: Balti SEJ – Riia 330 kv; Eesti SEJ – Paide 330 kv ja Eesti 

SEJ – Valmiera 330 kv. 

 

1.3. AJALOO JA KULTUURIMÄLESTISED, SÜMBOLID 

Valla vapil on kujutatud Tudulinna sajanditepikkuse puutöötraditsiooni sümbolit - siinkandis 

tüüpilise kümne kodaraga vokiratast, Tudulinna nimele viitavat magamise e. tudumise atribuuti -

patja ning Muraka rabale viitavat murakat.  

Vaatamisväärsused on Tudulinna Hüdroelektrijaam, Järvevälja luitestik, Rannapungerja tuletorn 

(1937), mida on 2007.aastal rekonstrueeritud vundamendi tugevdamise näol ja mille välisilmet 

püütakse  parandada,  Oonurme rändrahn, Rannapungerja matmiskoht ja Lemmaku kääpad.  

Ajaloo mälestistena on Tudulinna Vabadussõjas langenute mälestussammas, Oonurmes 

mälestuskivi sõjas langenutele, Metsavendade mälestuskivi Oonurmes. 

Arhitektuurimälestistena on Tudulinna tuuleveski ja vana kirik. 
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1.4. RAHVASTIK 

01.11.2003.a. seisuga elas Tudulinna valla territooriumil 643 elanikku, neist mehi 312 ja naisi 331. 

01.01.2008.a. seisuga on need arvud 572, 281 ja 291. 01.01.2011.a. seisuga on need arvud: 
kokku 501, neist mehi 239 ja naisi 262. (täiendatud andmed 2011.a.) 

 Vald on monorahvuseline – 93% elanikest on eestlased, 4% on venelasi, 2% ukrainlasi.  

Rahvastiku paiknemine valla territooriumil on ebaühtlane. Tudulinna valla asustustihedus on 2,4 

in/km², mis on enam kui poole väiksem Ida-Virumaa maavaldade keskmisest (6,9 in/km²). Selle 

põhjuseks on suurte soode ja metsade rohkus, mis hõlmavad väga suure osa valla territooriumist 

ning elanikkond on koondunud valla keskossa Rakvere-Oonurme-Rannapungerja maantee 

ümbrusesse. Vallas on: Tudulinna alevik, mis on ka valla keskuseks ja 9 küla.  Valla elanikkond 

jaotub külade lõikes järgnevalt: Oonurmes 13%, Pikatis 9% Roostojal 7% Rannapungerjal 6% 

Lemmakus 5% ja Sahargul 5%, Kellassaares 4%, Tagajõel 2% ja Peressaares 1%. Tudulinna 

alevikus elab 48%  

 

Elanike arvu analüüs 01.11.2003.a. 

Küla Elanikke kokku sh. mehi sh naisi 
Kellassaare  28        13       15       
Lemmaku  31     12       19      
Oonurme  90      45       45       
Peressaare 9         5         4       
Pikati  52     25       27       
Rannapungerja 35     15      20       
Roostoja 46      25       21       
Sahargu  34      22       12      
Tagajõe  12      6        6       
Tudulinna 306      144     162      
KOKKU 643      312     331      

 

Elanike vanuseline struktuur seisuga 02.05.2003.a. 

 

Küla 
Elanike 

arv 
tööeast nooremad 

kuni 18.a.  19-64  
pensioniealised 

üle 63/65  
  arv % arv % arv % 

Kellassaare 27   5    18   14     52   8     30   
Lemmaku 34     6 18   21     62   7    20   
Oonurme 82    19 23   43    52   20     24   
Peressaare 9     0     0 1 11   8    89   

Pikati 56     13     23   34     61  9     16  
Rannapungerja 36     5     14   18     50   13     36   
Roostoja 45     15     33   19     42   11     24   
Sahargu 32     3     9   19     59  10     32   
Tagajõe 12     1    8   7     58   4    34   
Tudulinna 
alevik 312     67     21   184     59   61     20   
Kokku  645    134      360      151      
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Võrdluseks lisame rahvastiku arvulised andmed  seisuga 01.01.2008.a.  

Elanike arvu analüüs 18.01.2008.a. 
 

Küla Elanikke kokku mehi  naisi 
Valla täpsusega 6 3 3 

Kellassaare 31 14 17 
Lemmaku 38 16 22 
Oonurme 74 40 34 
Peressaare 8 4 4 
Pikati 43 18 25 
Rannapungerja 40 19 21 
Roostoja 35 18 17 
Sahargu 28 18 10 
Tagajõe 11 4 7 
Tudulinna 258 127 131 
KOKKU 572 281 291 
 
Elanike vanuseline struktuur seisuga 18.01.2008 
 

Küla Elanike 
arv 

Üle 65 
a. 

% 19-64.a. % 7-18 a.  % 0-6 a.  % 

Valla täpsusega 6 - 0 3 50 2 33,3 1 16,7 
Kellassaare 31 6 19,3 18 58,1 3 9,7 4 12,9 
Lemmaku 38 9 23,7 21 55,3 7 18,4 1 2,6 
Oonurme 74 20 27 36 48,7 16 21,6 2 2,7 
Peressaare 8 8 100 - 0 - 0 - 0 
Pikati 43 7 16,3 26 60,5 6 19,9 4 9,3 
Rannapungerja 40 13 32,5 19 47,5 3 7,5 5 12,5 
Roostoja 35 9 25,7 16 45,7 9 25,7 1 2,9 
Sahargu 28 7 25 18 64,3 3 10,7 - 0 
Tagajõe 11 4 36,4 5 45,4 1 9,1 1 9,1 
Tudulinna 258 52 20,2 144 55,8 46 17,8 16 6,2 
KOKKU 572 135 23,6 306 53,5 96 16,8 35 6,1 
 
Rahvastikuregistri andmetel Tudulinna vallas 2010.a .: 
sündis      – 8 last 
suri      – 10 inimest 
Registreeris elukoha Tudulinna vallas  – 9 inimest 
Läks elama mujale    – 16 inimest 
Vahetas elukoha valla siseselt   – 16 inimest  
 
Võrdluseks lisame rahvastiku arvulised andmed seisuga 01.01.2010.a. ja 01.10.2011.a. 
Tudulinna valla elanikud vanuse kaupa seisuga 01.01 .2011.a. 
 
Asula nimetus 0-6 7-18 19-64 > 65 KOKKU Sh. 

naised 
Sh. 
mehed 

Kellassaare küla 1 - 14 6 21 10 11 
Lemmaku küla - 2 24 8 34 18 16 
Oonurme küla 5 11 34 20 70 36 34 
Peressaare küla - - 1 4 5 3 2 
Pikati küla 2 5 25 6 38 22 16 
Rannapungerja  3 1 18 9 31 15 16 
Roostoja küla 1 6 15 8 30 15 15 
Sahargu küla 1 3 14 7 25 11 14 
Tagajõe küla 2 1 5 3 11 8 3 
Tudulinna alevik 18 26 138 45 227 122 105 
Valla täpsusega - - 8 1 9 2 7 
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KOKKU: 33 55 296 117 501 262 239 
 
Elanike vanuseline struktuur  seisuga 01.10.2011  
 

Sünniaja vahemik   

01.01.1916 - 
31.12.1946 

> 65 a. 

01.01.1947 - 
31.12.1992 

19-64 a. 

01.01.1993 - 
31.12.2004 

7-18 a. 

01.01.2005 - 
01.10.2011 

0-6 a. Kokku   
  M N K M N K M N K M N K M N K 
Valla täpsusega 0 1 1 9 3 12 0 0 0 1 0 1 10 4 14 
KELLASSAARE  5 2 7 6 8 14 0 0 0 1 0 1 12 10 22 
LEMMAKU  2 7 9 12 9 21 1 1 2 0 0 0 15 17 32 
 OONURME  7 12 19 16 18 34 6 4 10 3 2 5 32 36 68 
PERESSAARE  1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 
 PIKATI  1 6 7 13 9 22 1 4 5 0 2 2 15 21 36 
RANNAPUNGERJA  3 6 9 11 6 17 1 1 2 1 0 1 16 13 29 
ROOSTOJA  3 4 7 10 6 16 1 4 5 0 0 0 14 14 28 
SAHARGU  4 4 8 9 6 15 2 1 3 0 0 0 15 11 26 
TAGAJÕE 1 2 3 2 3 5 0 1 1 0 2 2 3 8 11 
TUDULINNA 
ALEVIK 16 29 45 74 61 135 8 17 25 8 14 22 106 121 227 
TUDULINNA VALD 
Kokku  43 76 119 163 129 292 20 33 53 14 20 34 240 258 498 
 
(täiendatud andmed 2011.a.) 

 

2. LOODUSRESSURSS, KESKKOND 

2.1.  MAAKASUTUS 

Tudulinna valla pindala on 26938 ha ehk 270 km², millest 67 % moodustab metsamaa, 5 % 

looduslik rohumaa, 6 % põllumaa, 1 % ehitiste ja õuede alune maa, ning 21 % on võsa, teede, 

soode ja vee alune maa. 

Tudulinna valla territooriumist on riiklikus maakatastris registreeritud 01.12.2003 .a. seisuga 86% 

kogu pinnaga 23 232 ha, millest moodustab 11 588 ha ehk 43% riigimaa. 

Seisuga 01.12.2003 oli Tudulinna valla maadest:   

• tagastatud õigustatud subjektidele     8458,03 ha 322 mü  

• ostueesõigusega erastatud  1643,19 ha 197 mü  

• enampakkumisega erastatud 1106,31 ha 31 mü       

• erastatud vaba metsamaana  435,32 ha 38 mü 

• munitsipaliseeritud   2,14 ha 5 mü 

01.01.2008.aasta seisuga on jäänud tagastamata veel kaks endist kinnistut Muraka rabas. 

Vabade metsamaade erastamine on lõppjärgus. Veninud on protsess erastajate endi passivsuse 

tõttu. Korteriomandeid on vormistatud 6. Protsess jätkub maade munitsipaalomandisse taotlemise 

osas. Munitsipaalomandisse on vormistatud 11 mü. 

2011.a. seisuga on tagastatud kõik õigusvastaselt võõrandatud maad ja erastatud kõik vabad 

metsamaad.   Korteriomanditest on vormistamata kaks. korteriomandit  Munitsipaalomandis on 

käesolevaks ajaks 14 maaüksust. (täiendus 2011.a.) 
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Tudulinna vallas on komplekteeritud 325 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimikut, 

millest on lõpetatud 322 toimikut 

Maafondi jaotus Tudulinna vallas: 

Maafondi osa       Pindala (ha) 

Põllumaa       1699,2 

Looduslik rohumaa      1264 

Metsamaa       18265,3 

Ehitiste ja õuede alune maa     143,4 

Võsa, teede, soode ja vee alune maa   5566,2 

Kokku:        26938,1 

 

Põllumajanduslik maa moodustavas suures osas väheviljakad soomullad. Liigniisked mullad 

moodustavad 60-70% valla mullastikust. Kuigi põllumaa moodustab vaid 6% maafondist, seisab 

suur osa sellest käesoleval ajal kasutuseta ja on oht, et võsastumise tõttu langeb see osa 

lähiaastatel kasutusest välja.   

Olukord muutus pärast vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmise korra kehtestamist 

ja käesolevaks ajaks (01.10.2011.a.) on kasutusvaldusesse vormistatud 29 vaba 

põllumajanduslikku maa maaüksust kaheksale kasutusvaldusesse saajale. Sellega on 

põllumajandusliku maa kasutusvaldusesse andmise protsess vallas lõppenud ja esimesed 

kasutusvaldusesse saajad võivad hakata kasutusvaldusesse antud maid erastama. (täiendus 2011.a.) 

 
2.2. MAAVARAD 

Valla territooriumil põhilised kasutuses olevad loodusressursid on mets, vesi ja ehituskruus. 

Ülestöötavast puidu kogusest ülevaade puudub, kuna metskonnad asuvad mitme omavalitsuse 

territooriumil ja eraldi arvestus puudub, samuti ei ole usaldusväärsed statistikas kajastuvad 

andmed. 

Erinevalt ülejäänud Ida – Virumaast on Tudulinna valla territooriumil ulatuslikud põhjaveevarud, 

mis kindlustab piirkonna kvaliteetse joogiveega. Suuremaks veeressursi kasutajaks vallas on OÜ 

Tehnokommerts, kellele kuulub Tudulinna Hüdroelektrijaam ning elektrienergia tootmiseks on 

väljastatud vee erikasutusluba. 

Põhilised ehituskruusa varud asuvad Tudulinna kruusakarjääris. Karjääri pindala on 16,3 ha 

varuga 61,8 tuhat/m³ ja kruusa peaks jätkuma ümbruskonna kruusateede remondiks ja 

ehitamiseks kümneks aastaks. Pärast täiendavaid uuringuid 2004-2005.aastal OÜ J. Viru 

Markšeideribüroo poolt mäeeraldise piires on hinnatud ehituskruusa varude suuruseks 302,6 tuh. 

m³.  
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Valla territooriumil asuvad ka põlevkivi ja turba varud, kuid nende kaevandamist ei peeta lähiajal 

otstarbekaks.  

 

2.3. KESKKOND 

Keskkonnaohtlikke ettevõtteid valla territooriumil ei ole. Tudulinna valda läbivad jõed ja ojad, 

milledele  kehtivad ranna- ja kaldakaitse eeskirjad, k.a. kallasrada.  Väga tõsine ja pikaajaline 

probleem on Rannapungerjal ehituskeeluvööndis  asuvad ebaseaduslikud ehitised. 

 

ARENGUEESMÄRGID 

• tagada elanikkonnale puhas elukeskkond 

• tagada säästev looduskasutus; 

• tagada pinna ja põhjaveevarude kaitse ja kasutamise korraldamine; 

 

TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2004-2020 (Muudetud 11.10.2013 määrusega nr 8) 

• jätkuv maa omanikustamine 

• maade munitsipaliseerimise jätkamine 

• korteriomandi seadmise korraldamine 

• ruumiline planeerimine 

• maastikuhoolduse korraldamine 

• uuringute läbiviimine Rannapungerja külasse ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti 

rajamise võimalikkuse selgitamiseks 

• Rannapungerja jõesuudmest setteliivast puhastamise uuringud   

• keskkonnamõju hindamise läbiviimine Rannapungerjal selgitamaks piirkonna looduslikku 

vastupidavust inimtegevusele puhkemajanduse korraldamise eesmärgil 

• kruusakarjääri ammendatud osa rekultiveerimiskava koostamises osalemine ja 

perspektiivse kasutusotstarbe väljatöötamine 

• loodussäästvate projektide rakendamine koostöös ettevõtete ja kolmanda sektoriga 

• Tudulinna mõisapargi taastamine ja sinna puhkekoha rajamine 

 

3. TÖÖHÕIVE, ETTEVÕTLUS 

3.1. ÜLEVAADE OLUKORRAST 

Vallas ei ole suuri tööstusettevõtteid ega ka potentsiaalseid eeldusi uute suurte tööstusettevõtete 

rajamiseks. Eelistatud valdkonnaks on metsa- ja puidutööstus. 

01.12.2003.a. seisuga  oli Tudulinna vallas 281, seisuga 01.01.2008.a. 306 tööealist elanikku. 
Registreeritud töötuid oli 22, millele lisandub 15-20 elanikku, kes ei tööta üldse või teeb 
vahetevahel juhutöid. Seisuga 01.01.2008 oli registreeritud töötuid 5. Seisuga 01.01.2011 on 
vallas 296 tööealist elanikku. Seisuga 01.10.2011.a.  registreeritud töötuid 9 (täiendus 2011.a.) 
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Tööealistest elanikest moodustavad suure osa füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE), kes tegelevad 

metsandusega nii iseseisvalt kui töövõtu lepingu alusel puiduga tegelevates ettevõtetes. 

Suuremad vallas tegutsevad ettevõtted on kõik seotud puidu töötlemisega:  

• IMB Puidutoodete AS 

• Wind Trans OÜ 

• Tudulinna Saeveski OÜ 

• Tudulinna Süsi OÜ  

• Luga Puit AS (täiendus 2011.a.) 

Tegutsevaid aktsiaseltse on kaks: IMB Puidutoodete Aktsiaselts ja Luga Puit Aktsiaselts. 
Äriregistri andmetel on 2011. aasta oktoobri seisuga tegutsevaid osaühinguid 23, 
mittetulundusühinguid on 20, füüsilisest isikust ettevõtjaid 59 (täiendus 2011.a.) 

 

• Tudulinna valla ametiasutuste koosseisud (ametikohtade arv): 

- Tudulinna Vallavalitsus 7,  2008.a. seisuga  6 ; 2011.a. 5 (täiendus 2011.a.) 

- Tudulinna Põhikoolis 15  

- Tudulinna raamatukogus 1 

- Oonurme raamatukogus 1 

- Tudulinna Kultuurimaja 2,  2008.a. seisuga 1 

- Tudulinna Lasteaed  2,  2008.a. seisuga 4 

- Tudulinna valla majandusteenistus 7. Majandusteenistuse asemel moodustati 2005.aastal OÜ 

Tudulinna Kommunaal, kus töötab 5 inimest 

Valla  territooriumil tegeleb teede hooldusega  AS Talter, kus töötab 2008.aasta seisuga 6 valla 

elanikku. 

Vallas ei ole ühtegi põllumajandusliku tootmisega tegelevat suurettevõtet, v.a. Raja-Jaani 

piimakarjatalu Oonurme külas.  

Tudulinna vald koos Oonurme külaseltsi ning osaühinguga Lammas ja Puu on Peipsi-Alutaguse 

koostöökoja liikmed, mille  eesmärgiks on maaelu arendamine, elukeskkonna parandamine ja 

loodusturismi arendamine ning EL rahade kaasamine valda.” 

  

ARENGUEESMÄRGID 

• ettevõtluse, eriti väikeettevõtluse tekkimise ja arengu soodustamine; 

• tööhõive suurendamiseks pöörata erilist tähelepanu põllumajanduse, teenindussfääri ja 

turismiga seotud ettevõtluse arendamisele; 

• jagada infot Euroopa Liidu Põllumajandustoetuste ja teiste fondide rahastamisvõimaluste 

kohta; 

• turismiettevõtetele tingimuste loomiseks on vaja luua korrastatud puhkepiirkonnad ja välja; 

      ehitada puhke- ja turismikeskused; 
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• koostöö tõhustamine ettevõtjate ja omavalitsuse vahel. 

 

TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2004-2020 (Muudetud 11.10.2013 määrusega nr 8) 

• Tudulinna aleviku arendamine tõmbekeskuseks 

• toetada ja kaasa aidata alternatiivpõllumajandust arendavatele projektidele 

• vabade põllumajandusmaade kasutusvaldusse andmine põllumajandustootjatele 

• turismi ja turismialase ettevõtluse arenguks vajalike detailplaneeringute koostamine  

• Tegeleda tööhõive küsimustega ja parandada tööd noortega 

• Valla ja ettevõtjate-kolmanda sektori koostöö 

 

4. HARIDUS 

ÜLEVAADE OLUKORRAST 

Tudulinna alevikus asub  Tudulinna Põhikool. 2003/2004 õppeaastal on õpilasi 55, 2007/2008 aga 

50. Koolimaja  kõik kolm korrust  on remonditud ja vastavad tervisekaitse nõuetele, samuti 

koolisöökla.  

Vajalik on vaid sööklataguse trepikoja renoveerimine ja ühe klassiruumi juurdeehitamine pööningu 
arvelt, piksekaitse paigaldamine ja tuletõrjesüsteemi lõpetamine. Koolil on korralik staadion 
sportimiseks,  kuid staadioni hüppekastid ja võrkpalliplatisd vajavad korrastamist ning 
korvpalliplats rajamist. Samuuti peak korda tegema staadioni servas asuvad abiruumid Õpilaste 
arvu suurenedes oleks otstarbekas teha koolile juurdeehitus spordisaali, käsitööklasside ja 
köögiruumiga. Põhikooliealisi õpilasi elab valla territooriumil 87, 01.01.2008.a. 76, kellest 32, 
01.01.2008.a. 27, õpib ümbruskonna teistes koolides. 01.09.2011.a. seisuga 41, kellest 9 õpib 
ümbruskonna teistes koolides (täiendus 2011.a.). See on tingitud suures osas logistilistest tingimustest. 
 
Tudulinna Põhikoolis õpib 01.09.2011.a. 44 õpilast, kellest 29 on Tudulinna valla lapsed, 15 aga 
valla territooriumil asuvatest hooldusperedest ja asenduskodust (täiendus 2011.a.) 
 

Seoses kogu Eestis sündivuse kahanemisega, väheneb ka Tudulinnas esimestesse klassidesse 

õppima asujate arv. 

 

Esimesse klassi astujate ja põhikooli astmes õppivate laste arv 2003-2010 rahvastiku registri 

andmetel: 

 2003/ 

2004 

2004/ 

2005 

2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

Klassi astujaid 10 5 5 2 6 2 4 

Õpilasi koolis kokku  55 51 50 49 51 50 55 

 

Esimesse klassi astujate laste arv  vallas  aastatel 2010-2016 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

5 2 5 5 3 5 
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 (täiendus 2011.a.) 

Alushariduse saavad lapsed Tudulinna lasteaias. Lasteaiaks on kohandatud korrusmajas  kaks 

neljatoalstne korterit, mis võimaldab osutada lasteaia teenust  (15) lapsele, kuid nõudlus kohtade 

järele on suurem. Ainsaks väljapääsuks on uue lasteaia-lastesõime ehitamine vana kasutuses 

mitte oleva lasteaia baasil, kus oleks ka korralik nõuetekohane mänguväljak. 

Alates 01.09.2010.a. asub Tudulinna Lasteaed nõuetekohaselt renoveeritud lasteaiahoones, mis 

võimaldab osutada lasteaia teenust kuni 30-le lapsele. (täiendus 2011.a.) 
 

Nii kooli kui lasteaia töö koordineerimiseks on moodustatud hoolekogud. 

Põhikoolis tegutsevad mitmed huviala ringid. 

 

ARENGUEESMÄRGID 

• tagada tingimused põhikooli säilimiseks;  

• tagada põhikoolile ja lasteaiale kaasaegne materiaal-tehniline baas;  

• projekteerida ja rekonstrueerida endine  lasteaia hoone; 

• kooli arendamine paindliku õppe-ja koolitussüsteemiga hariduskeskuseks (täiskasvaniute 

koolitused); 

• leida koolile oma nišš (näiteks loodus-või metsanduse valdkond); 

• tervikliku haridussüsteemi kujundamiseks piirkonnas teha koostööd teiste omavalitsustega 

ja kohalike ettevõtjatega.  

 

TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2004-2020 (Muudetud 11.10.2013 määrusega nr 8) 

• koolimaja remondi lõpetamine, sööklataguse trepikoja renoveerimine ja ühe klassiruumi 

juurdeehitamine pööningu arvelt, soojasõlme väljaehitamine 

• piksekaitse paigaldamine ja tuletõrjesüsteemi lõpetamine 

• juurdeehitus koolile 

• staadioni hüppekastide ja palliplatside korrastamine ja rajamine, staadioni abiruumide 

remontimine 

• kooli kujundamine kogukonna mitmekülgseks hariduskeskuseks; 

• riist- ja tarkvara soetamine õppetöö eesmärgil; 

• köögiseadmete ja inventari uuendamine; 

• logopeedi töölerakendamine või teenuse ostmine; 

• huvitegevuste tõhustamine ja suvelaagrite korraldamine; 

• kooli arendamine noorte erialaõpetajate tööle kutsumise teel; 

• olemasoleva  lasteaia rekonstrueerimine 

• õpilaste transpordi korraldamine; 
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• välja töötada süsteem, mille alusel toetada noori, kes peale kooli lõpetamist pöörduks 

koduvalda tagasi. 

 

5. KULTUUR 

Tudulinna alevikus asub Tudulinna Kultuurimaja, kus tegutsevad erinevad MTÜ-d, seltsid, ringid ja 

klubid. Kultuurimaja majandamiseks oleks vaja leida võimalus anda kultuurimaja haldamine 

mõnele MTÜle, et oleks võimalik taotleda täiendavalt vahendeid hoone ülalpidamiseks ja 

tegevuse arendamiseks. 

Seltsid ja seltsingud Tudulinna vallas: 

• MTÜ ”Tudulinna Laulu- Mängu Selts” 

• Haridusühendus ”Tudulinnlane” 

• MTÜ ”Oonurme Külaselts” 

• Tudulinna Jahimeeste Selts 

• Tudulinna Taluselts 

• Pensionäride klubi ”Kanarbik” 

• Vanaisade klubi ”Tammekänd” (ühines klubiga ”Kanarbik”) 

• Seltsing ”Noor tudulinlane” 

• Seltsing ”Külavanemate kogu” 

• EELK Tudulinna Rahu Kogudus 

• MTÜ ”Maria ja lapsed” 

• Seltsing Tuletorn (täiendus 2011.a.) 

• MTÜ Tuletorn (täiendus 2011.a.) 

• MTÜ  Tudulinna Spordiklubi  (täiendus 2011.a.) 

 

Kooli võimlana kasutuses olevas hoones (nn. vana vallamaja) on peale remonti loodud 
noortekeskus, kus noortelel on võimalus veeta vaba aega. Hoonet on vaja edasi remontida. On 
vaja välja vahetada uksed ja aknad, teha uus katus, viia hoone üle kaugküttele ja ehitada välja 
korralik ventilatsioon. Kaugküttele viimiseks on vaja rajada soojatrass hoonest kuni peatrassini.   
 
2011. aasta sügisel asutati MTÜ Tudulinna Spordiklubi,mille eesmärgiks on sportlike vaba aja 
veetmise võimaluste arendamine (täiendus 2011.a.) 
 

Oonurme Külaseltsi juures tegutseb Oonurme Segakoor ning Oonurme laulupidude traditsioon on 

tuntuks saanud ka väljaspool valda. Pensionäride klubi ”Kanarbik” juures on tegevad 

tantsumemmed ja naisansambel. Tudulinna Laulu-Mängu Seltsi juures tegutseb Tudulinna 

näitering, naisansambel  ja naisrahvatantsurühm. 

Suviseid kultuuriüritusi korraldatakse Tudulinna Linnamäe veerul asuval laululaval, mis asub 

looduslikult kaunis kohas. Oonurme küla kultuuriürituste läbiviimise ja kooskäimise kohaks on 
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Oonurme külaseltsi poolt remonditud endine Oonurme koolimaja ehk praegune külamaja, kus 

tegutseb ka loodustuba ning suviseid üritusi korraldatakse samas kõrval asuval küla kiigeplatsil, 

kuhu on ehitatud ka laululava.  

Tudulinna raamatukogu asub Tudulinna vallamajas, kus on ka interneti püsiühendus ja seal on 

elanikel võimalik kasutada interneti teenust. Vajalik oleks osta raamatukogule paljundusaparaat ja 

faksiaparaat. 

Tudulinna vald on vähestest omavalitsustest, kes on säilitanud väikese raamatukogu - Oonurme 

Raamatukogu. Oonurme  raamatukogu on avatud kaks korda nädalas. Raamatukogusse on 

paigaldamisel arvuti ja interneti ühendus. 

Rahvaspordi harrastajad ja spordihuvilised valla elanikud ei ole seni moodustanud spordiklubi ega 

seltsi. Oonurme külaselts on rajanud matkarajad Muraka rabasse ja korraldab huvilistele 

jalgsimatku looduse tutvustamise eesmärgil. 

Tudulinna vallas ilmub ka üks kord kuus valla oma leht, kus kajastatakse valla elu puudutavaid 

küsimusi. 

 

ARENGUEESMÄRGID 

• säilitada piirkonna rahvakultuuri traditsioonid ja traditsioonilised kultuuriüritused; 

• toetada kultuuri- ja isetegevusrühmade, külade ja MTÜ-de tegevust, aktiivne elu külades; 

• koostöös MTÜ-de, seltside ja turismiettevõtetega kasutatakse võimalikult mitmekesiselt 

olemasolevat potentsiaali (keskkonda, ruume, inimressurssi) nii kohalike, kui ka laiemale         

publikule mõeldud ürituste korraldamiseks; 

• Tudulinna valda reklaamida läbi ajalooliselt omaste esemete ja sündmustega (vokk; vokiga 

seotud tegevused; vana kirik ja tuletorn,  

• toetada noorte- ja spordiseltside moodustamist; 

• aktiivse noorsootöö edendamine (erinevad vabaaja veetmise võimalused) 

• tagada aastaringne aktiivse spordiga tegelemise võimalused; jõusaal, spordisaal 

• Tudulinna kultuurimajas püsiekspositsioon kodulootoa näol ja selle täiendamine; 

• tihe koostöö kultuurivallas  kultuurimaja ja kooli vahel. 

   

TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2004-2020 (Muudetud 11.10.2013 määrusega nr 8) 

• remondi jätkamine ja lõpetamine kultuurimajas, keskkütte- ja ventilatsioonisüsteemi 

väljavahetamine 

• kultuurimaja inventari ja helitehnika uuendamine; 

• rahvariiete ja esinemisriiete soetamine; 

• Tudulinna laululava rekonstrueerimine või  uue ehitamine Linnamäele 

• Toetada  Oonurme külamaja remondi lõpetamist 



 

 17

• külaelu aktiivsemaks muutmine ja initsiatiivi toetamine; 

• mittetulundusühingute ja seltsitegevuse toetamine projektipõhiselt; 

• interneti püsiühenduse loomine Oonurme raamatukogusse 

• turismiinfo kogumine ja väljapanek raamatukogus 

• kodulootoa laiendamine 

• Noortekeskuse remont ja inventari soetamine; kaugkütte ja soojatrassi ehitus ning 

internetiühenduse loomine 

•  kooli staadioni rekonstrueerimine ja spordisaali ehitamine 

• valgustatud terviseraja rajamine suve- ja talvetingimusteks 

• kergliiklustee rajamine Linnamäele 

• Tudulinna raamatukogule suuremate ruumide leidmine 

• Kiriku ümbruse valgustamine ja vana kiriku säilitamine 

• projekteerida ja ehitada parkla kiriku juurde 

• Tuuleveski välisilme parandamine 

 

6. SOTSIAALHOOLDUS  JA TERVISHOID 

ÜLEVAADE OLUKORRAST  

01.12.2003.a. seisuga  ning täiendatud 2008.a. ja 2011.a. 

         2003 2008 2011 
Registreeritud töötuid        
Sh.: 
Abiraha saajad                                                               

22    
11 

5 
4 

9 
4 

Pensionäre   
Sh:                  
Vanaduspensionäre   
Töövõimetuspensionäre 
Ennetähtaegne pension   
Üle 85 a. vanused                                

179           
 
153       
21 
5   
11  

186 
 
159 
22 
5 
14 
 

177 
 
132 
34 
2 
14 

Puudega inimesi                    
Sh.: 
Sügav puue    
Raske                    
Keskmine          

71 
 
8 
37 
26 

54 
 
3 
36 
15 

65 
 
7 
37 
21 

Lapsi 
0-6 aasta vanused      
7-19 aasta vanused                    

183 
51 
132 

151 
33 
118 

87 
34 
53 

 

Hooldust vajavate inimeste hooldamine toimub koduhooldusena ja sotsiaalkorteris määratud 

hooldajate poolt.    

Riikliku toetusena makstakse toimetulekutoetust - saajaid 14. , seisuga 2008.a. saajaid  4; seisuga 
2011.a. saajaid 8. (täiendus 2011.a.) 
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Kindlaksmääratud sotsiaaltoetused on sünnitoetus, sünnipäevatoetus 80-aastastele ja vanematele 
ning sügava puudega inimestele ja koolilõpu- ja medalitoetus. Avalduste alusel makstavad 
toetused on koolitoetus, prillitoetus, õnnetusjuhtumitoetus, toetus puudega lastele, vanurite 
hooldustoetus, matusetoetus, toetused küttepuude, ravimite kulude katteks. (täiendus 2011.a.) 
 

Teenindustoas on loodud pesemisvõimalused (dušš ja pesumasin) ja päevakeskuse funktsioonide 

tagamine. 

Vallas töötab Iisaku Perearstikeskuse alluvuses olev Tudulinna ambulatoorium. Töö ajal 

teenindavad patsiente Iisaku perearstid ja töövälisel ajal Iisakus asuv kiirabi brigaad. Lähimad 

apteegid asuvad Iisakus ja Avinurmes. 

Vallas töötab asenduskodu (kolm pererühma) ja on kaks hooldusperet. (täiendus 2011.a.) 
 

 

ARENGUEESMÄRGID 

• vallas toimib vanurite ja invaliidide hooldus koduhoolduse põhimõttel, mis võimaldab 

vanuritel oma elupäevad kodus veeta;  

• vajalik on tagada elanikkonnale esmatasandi arstiabi ja ravikindlustusega hõlmamata 

isikutele 

• tervisekontrolli tagamine lasteaias ja koolis; 

• vallaelanike seas tervisliku eluviisi edendamine; (selgitus- ja ennetustöö alkoholi, tubaka ja 

narkootikumide kahjulikkusest) 

• esmaste teenuste tagamine; 

• tervisliku elu- ja töökeskkonna kujundamine; elanike tervisekontrolli tagamine 

• sotsiaalkorter vanuritele ja ka peredele kasutamiseks õnnetusjuhtumite puhul; 

• perearsti vastuvõturuumide tingimuste parandamine ja perearsti vastuvõtu paindlikum 

korraldamine vastavalt elanike soovile 

• noorte perede ja teiste abivajajate toetamine; 

• mittetulundusühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate kaasamine sotsiaalteenuste 

osutamiseks. 

 

TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2004-2020 (Muudetud 11.10.2013 määrusega nr 8) 

• koos naaberomavalitsustega hoolekandeasutuste võrgustiku väljatöötamine ja 

projektides osalemine ning hooldekodu teenuste võimaldamine abivajajatele; 

• sotsiaalkorteri käiku andmine ;ja   sotsiaalmaja projekteerimine ja ehitamine  

• koduhooldus; 

• paljulapseliste noorte perede toimetuleku toetamine; 

• vähekindlustatud perede lastele tasuta lasteaia ja koolitoidu tagamine; 

• psühholoogi ja logopeedi teenuse võimaldamine; 
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• tugiperede toetamine; 

• osalemine tervise projektides: toetada tervise väärtustamise ja tervise edendamisega 

seotud projekte; 

• koolitervishoiu korraldamine; 

• apteegi taasavamine; 

• noorte uimastiennetustöö võrgustiku töö hoogustamine (laste- ja noortelaagrid, koostöö 

kool, kodu, noored, vanemad, politsei, noorsootöötajad jne.) 

• avaliku WC ehitamine Tudulinna alevikus 

• vägivalla ja õnnetuse läbi elanud ohvritele kaasabi osutamine ja vajadusel elamispinna 

leidmine 

 

7. ELUKESKKOND  

7.1. Teed ja transport 

Vastavalt teeseadusele on tee maantee, tänav, jalgtee või muu sõidukite või jalakäijate 

liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku 

või füüsilise isiku omandis. 

Riigimaanteed on Jõhvi-Tartu-Valga mnt, mis valda läbib 4,03 km ulatuses, Iisaku-Tudulinna-

Avinurme maantee (15,57 km) ja Rakvere-Rannapungerja maantee (28,7 km). Jõhvi-Tartu-Valga 

ja  Iisaku-Tudulinna-Avinurme teed on mustkattega, Rakvere-Rannapungerja maantee teelõik 

Tudulinna valla piirist Tudulinna alevikuni sai rekonstrueerimise käigus musta katte 2006-

2007.aastal. Ülejäänud teeosa rekonstrueerimine jätkub. Kohalikud teed on valdavalt  

kruusakattega teed. 

  

Riigimaanteed: 

- Oonurme-Aadomäe  tee (tee nr.13165)  7,92 km valla territooriumil 

- Kruusoja-Peressaare tee (tee nr.13166)  4,89 km    “            “ 

- Sahargu tee                   (tee ne.13173)  2,30 km    “            “ 

- Tudulinna medpunkti tee (tee nr.13175)  0,57 km    “            “ 

Tudulinna Vallavolikogu nõustus Maanteeamet  ettepaneku peale võtta üle ja vormistada 

munitsipaalomandisse Tudulinna medpunkti tee (alevikusiseselt Kooli tänav).   

Kohalikud teed: 

- Ojaküla                          tee nr. K (praegu kehtetu)      8150001  1,217 km  

- Tagajõe-Vanasilla         tee nr. K2    ”            ”      8150002  3,990 km 

- Põhjala-Saare      tee nr. K3     ”     ”            8150003  1,142 km 

- Metsaküla-Keskküla      tee nr. K4     ”            ”      8150004  0,815 km 

- Lahepere-Pärniku          tee nr. K-5   ”            ”             8150005  2,076 km 



 

 20

 

Peale kohalike teede on veel eraomandis olevad teed, osalt ka tänavad, kus eraomanikuga on 

sõlmitud tee kasutamise lepingud. Lepinguga võtab vallavalitsus endale kohustuseks hooldada 

hoida teed korras Need teed on:    

Mädajärve tee              tee nr.  8150006   0,636 km 

Järvevälja-Paadikooperatiiv   tee nr.  8150007   1,063 km 

Puhkebaaside tee (Pärn) tee nr  8150008   0,249 km 

Kunda suvila tee  tee nr. 8150009   0,308 km 

Järuska tee   tee nr. 8150010   0,650 km 

Ojaküla-Viilipoja tee  tee nr. 8150011   1,936 km 

Kruusoja-Pärnamaa tee tee nr. 8150012   2,227 km 

Kooba-Kotka tee  tee nr. 8150013   0,675 km 

Kuntori tee   tee nr. 8150014   2,036 km 

Karjatee tee   tee nr. 8150015   1,700 km 

Karjatee tänav  tee nr. 8150051   1,107 km 

Karjatee põiktänav  tee nr. 8150052   0,205 km 

Keskuse tänav  tee nr. 8150053   0,606 km 

Linnamäe tee   tee nr. 8150054   1,013 km 

Männiku tänav (1)  tee nr. 8150055   0,367 km 

Männiku tänav (2)  tee nr. 8150056   0,120 km 

Pargi tänav   tee nr. 8150057   0,390 km 

Tuuleveski tänav  tee nr. 8150058   0,222 km 

Uus tänav   tee nr. 8150059   0,267 km 

Ülejõe tänav   tee nr. 8150060   1,427 km 

Ülejõe põik   tee nr. 8150061   0,218 km 

Tudulinna Vallavolikogu on seda nimekirja korrigeerinud ja lisanud veel neli teed avalikuks 

kasutamiseks määratud teede nimekirja. Need teed on Jõekääru tee ligikaudse pikkusega 1,5 km, 

Kaljora tee ligikaudse pikkusega 0,8 km, Vanaköstre tee ligikaudse pikkusega 1,3 km ja Koidu tee 

ligikaudse pikkusega 0,6 km. Teede pikkused on ligikaudsed ja tee numbrid puuduvad, kuna 

teede inventariseerimistööd ei ole veel lõpetatud. 

Täienadv eraomandis olevate teede loetelu, kus eraomanikega on sõlmitud tee kasutamise 
lepingud:  

 
8150062 Jõekääru  1530 tee   

8150063 Kaljora  860 tee   

8150064 Vanaköstre  1354 tee   

8150065 Koidu 674 tee   

8150066 Lemmaku metsatee 6338 tee   
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8150067 Keskküla-Ojasuu 706 tee   

8150068 Raja 3274 tee   

8150069 Oonurme-Kaukvere 1663 tee   

8150070 Oonurme-Peressaare 1948 tee   

8150071 Kellassaare-Tagajõe 3255 tee   

8150072 Elektrijaama 1357 tee   

8150073 Müüri 522 tee   

8150074 Karlsoni 184 tee   

8150075 Karusaare 735 tee   

8150076 Altmäe 271 tee   

8150077 Raja-Opaku 827 tee   

8150078 Raja-Mäuramäe 400 tee   

8150079 Sirtsu 180 tee   
(täiendus 2011.a.) 

Lähtuvalt avalikust huvist võib teede nimekirja täiendada. 

Probleem on siiani Riigivara registris olevate RMK metsateedega, mis tegelikult kuuluvad kinnistu 

omanikule. 

Bussiühendus 

Bussiühendus Tudulinna alevikust on olemas Tallinna, Rakvere, Avinurme ja maakonnakeskuse 

Jõhviga. Tallinn-Alatskivi bussi teenindab AS Sebe kord päevas: hommikul Tallinna ja õhtul 

tagasi. Maakonna bussiliinidest on käigus Jõhvi-Avinurme ja Jõhvi-Laekannu buss. Jõhvi-

Avinurme liin kulgeb läbi Rannapungerja Tudulinna ja edasi Avinurme. Laekannu buss sõidab 

mööda Iisaku-Tudulinna-Avinurme teed. Oonurme küla läbib ainult Tallinna bussiliin ning kord 

nädalas Iisaku- Tudulinna- Oonurme- Peresaare-Tudulinna liin, mida doteerivad Tudulinna 

Vallavalitsus ja Ida-Viru Maavalitsus. Olemasolev bussiühendus (ühistransport) ebapiisav.  

Vajalik oleks otseühenduse loomine ka Tartuga, kuna Tartu on Tallinna kõrval teine linn, mis 

pakub kõrgetasemelist meditsiiniteenust ja kus asuvad kõrgkoolid.  

Kuna ühistransport on suhteliselt vilets, oleks vallal vajalik võimalusel muretseda väikebuss  ja 

toetada transpordiettevõtjat õpilasliini ja valla elanikele teenuse osutamisel. 

 

 

7.2. TEENINDUS 

Kaubandusega tegeleb Tudulinna vallas  AS Helter-R (vana tekst kuni 2011.a.). Kaubandusega tegeles 
Tudulinna vallas kuni 2009.aasta detsembrini AS Helter-R ja praegu osutab müügiteenust Aldar 
Trading OÜ. (uus tekst 2011.a.) 
Taara tagastamise võimalused kaupluses on piiratud, kaupluse ruumid on väiksed, mis ei taga 

kvaliteetset elanikkonna teenendust. 
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Kuni 2003.aasta veebruarini oli ka Oonurmes firmale OÜ Mureli kauplused kuuluv pood, kuid firma 

sulges kaupluse ülejõu käivate euronõuete tõttu, ning kuni 2003.a. augustikuuni Rannapungerja 

kauplus. 

Üksikuid külasid teenindab FIE Vello Kristjan Kaubandus kauplusautoga, mis kord nädalas peatub 

Rannapungerjal, Pikatis, Metsküla bussipeatuses, Sahargul, Tudulinna laululava juures, 

Lemmakus, Roostojal, Oonurmes, Peressaares ja Iisaku-Rannapungerja-Avinurme teeristis. 

Matsu Turismitalu toitlustab ettetellimisel.  

Olmeteenindus vallas vajab arendamist.  On olemas teenindustuba, kus on võimalused pesu 

pesemiseks ning ettevõtjatel teenuste pakkumiseks. 

 

7.3. SIDE, INTERNET 

Telefoniside kvaliteet Tudulinna alevikus on rahuldav, äärealadel  halb. Haldab AS Elion. 

Oonurmes ja Lemmakus vahetati amortiseerunud telefoniliinid 2003.aastal raadiotelefoni ehk FIX-

mobiiltelefoniside vastu. Ühendus Elioniga käib läbi EMT võrgu. Taoline side ei  võimalda  luua 

püsiühendust internetiga. Tudulinna alevikku digitaalvõrgu loomist “Elionil” lähema kahe-kolme 

aasta jooksul kavas ei ole. Vajadus on valguskaabli paigaldamiseks. ”Elioni” digitaalühendus on 

olemas ainult vallamajas 

Seoses Lemmaku küla telefonivõrgu ühendamisega Lohusuu telefonijaamaga esineb häireid 

traadita telefoni kasutamisel. Vajalik on normaalse ühenduse taastamine 

Valla territooriumil on üks mobiilside mast, mis kuulub EMT-le. Valla territooriumile ulatub ka Elisa 

levi, mille mast asub Kauksis. Q-GSM- levi  praktiliselt puudub. 

Interneti püsiühendus on olemas vallamajas ja koolimajas. Eraisikutel on telefoni-internetiühendus  

Püsiühenduse loomine on probleemne raadiotelefonidega külades. Elion seab püsiühenduse 

loomise tingimuseks  10-15 tarbija olemasolu.  

 

7.4. ELEKTER 

Valla läänepoolset osa (Sahargu, Aadura, Oonurme, Peressaare) toidetakse Avinurme 35 kV 

alajaamast, idapoolset osa (Tudulinna alevik, Roostoja, Rannapungerja) Mustvee  110 kV 

alajaamast. Elektriliinid ja alajaamad töötavad alakoormusega. Liinide läbilaskevõimest ja 

alajaamade trafovõimsusest on kasutatud keskmiselt 20%. 

Olemasoleva elektrivõrgu kaudu peaks olema võimalik kindlustada vastava pingega elektrienergia 

kõigile Tudulinna valla tarbijatele. Siiski esineb suuri voolukõikumisi ja alapinget. 

Koormuse kasvu korral langeb pinge alla normi Peressaare alajaama 0,4 kV liinide lõpus asuvate 

tarbijate juures. Kuna 0,4 kV fiidrid on pikad ja tarbimine väike, siis uute alajaamade ehitus ei ole 

momendil päevakorras. 

Elektriseadmete tehniline seisukord: 
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Rannapungerja-Sahargu-Tudu 10 kV liin koos haruliinide ja alajaamadega on ehitatud 1985-

1988.a., r/b mastid, juhe AC-50. Tehniline seisukord hea. Ressurss veel vähemalt 25 aastat. 

Sahargu-Avinurme 10 kV liin on ehitatud 1976.a., r/b ja puitmastid, juhe AC-50. Tehniline 

seisukord rahuldav. Nõuetekohase remondi korral ressurss vähemalt 15 aastat. 

Tudulinna-Roostoja 10 kV liin on rekonstrueeritud, liini tehniline seisukord hea. Esineb puude 

pealelangemisi tormiga. 

Lemmaku küla varustaval Kivistiku alajaama õhuliiniga ei ole võimalik tarbijaid kindlustada 

kvaliteetse elektrienergiaga. Probleeme on elanikel ka  Keskuse, Palmi, Aadura alajaamadega. 

Pidada läbirääkimisi Eesti Energiaga probleemsete alajaamade ja elektriliinide kordategemiseks. 

10/0,4 kV alajaamade tehniline seisukord on rahuldav. Nõuetekohase hoolduse korral ressurss 15 

aastat. Halvema tehnilise seisundiga alajaamu asendatakse jooksvalt uute mastalajaamadega. 

0,4 KV liinide seisukord  üldiselt rahuldav, kohati halb, ressurss 10-15 aastat. Viiakse läbi iga-

aastast hooldusremonti. 

Tudulinna vallas töötab hüdroelektrijaam (on ka turismiobjektiks), mis müüb elektrienergiat Eesti 

Energia AS-le. Avariiolukordades on hüdroelektrijaam arvestatavaks energiaallikaks.  

 

7.5. HEAKORD 

Tudulinna alevikul puudub haljastus-projekt. Haljastus on kujunenud välja aastate jooksul 

vabakujundusena. Elumajade ja ühiskondlike hoonete ümbrust piiravad muruplatsid, rohkesti on 

põlispuid ja on istutatud väärpuuliike.  Staadioni ja jõe vaheline ala ning vallamaja ümbrus koos 

perspektiivse paisjärvega on planeeritud pargialaks. Selleks on territoorium eelnevalt  vaja 

taotleda munitsipaalomandisse.  

Aleviku ja Linnamäe vahelisel alal säilitatakse looduslik ilme.  Linnamägi ja pärast kaevandamise 

lõppu rekultiveeritav karjääriala on planeeritud puhkeotstarbeliseks maaks. 

Tudulinna alevikus asub Tudulinna kalmistu, millele on planeeritud ka laienemisvõimalus. Näha 

võimalus kalmistu aia ja värava rekonstrueerimiseks. Viia läbi kalmistu inventariseerimine ja 

parkla rajamine. 

Rannapungerja puhkealaks on planeeritud Peipsi järve äärne ala koos Rannapungerja jõe äärse 

maa-alaga kuni Tudulinna paisjärveni. Siinseid heakorrastustöid takistab valla munitsipaalmaade 

puudumine. 

Külade keskuste või kogunemispaikade heakorra tagavad külaelanikud ühiste etevõtmistena. 

 

7.6. ELAMU- JA SOOJAMAJANDUS  

Tudulinna põhiliseks soojusenergia tootjaks ja jaotajaks on vallavalitsuse alluvuses tegutsev 

katlamaja. Korterelamuid on vallas  11 Neist viit varustatakse soojusenergiaga, 

Soojusenergiabaasil köetakse ka kahte munitsipaalhoonet – kooli ja vallamaja. 
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Tsentraalsüsteemist on lahkunud kauplus-söökla hoone ja elamu Pikk 11, kus on ahjuküttega 

korterid.  Oma katlamajad on veel   IMB Puidutoodete AS-il ja OÜ-l Wind Trans. 

Alevikus on umbes 60 ühepereelamut, enamus neist ahiküttel. 

Tudulinna katlamaja viidi 2007.aasta lõpus üle bioküttele Sellega paranes tunduvalt soojaga 

varustamine. Katlamajast väljuv soe  tarbevesi väljastatakse  temperatuuril 70°C ja antakse 

tarbijatele soojavee trassi kaudu kaks päeva nädalas. Sooja tarbevee jaotustorud puuduvad ainult 

vallamaja hoonesse suunduval trassilõigul. 

Soojustrassid on ehitatud maa-alustena, neljatorusüsteemina ja paiknevad raudbetoonist 

künades. Soojustrasside vanus on üle 25 aasta ja on amortiseerunud.   Mõned trassilõigud võivad 

olla niiskunud isolatsiooniga. Seega on soojustrassid halvas tehnilises seisukorras. Aleviku 

tsentraalküttesüsteemi säilitamisel on tingimata vajalik soojatrasside rekonstrueerimine, et 

vähendada  soojakadusid.  Rekonstrueerimist vajavad ka hoonete  soojussõlmed.  

 

7.7. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 

Valla territooriumil asub 38 puurkaevu sügavusega 22-30 m. Oonurmes asuv puurkaev on 70 m 

sügavusel. Veekasutusluba on väljastatud ainult vallavalitsusele. 2003.aastal  anti käiku uus 

puurkaev koos veetrassi ehitusega, pumbajaama rekonstrueerimisega ja joogivee 

puhastusseadmetega. 

Alevikus on kanaliseeritud enamik ühiskondlikke hooneid ja korruselamud. Töötab ainult üks 

puhastusseade s.o. Tudulinna PS, mis on rekonstrueeritud 1993.a.   

Tudulinna vallal on olemas veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava, mis hõlmab 

investeeringute kolme etappi: esimene aastateks 2008-2012, teine aastateks 2013-2017 ja 

kolmas aastateks 2018 kuni 2019.  

 

7.8. JÄÄTMEMAJANDUS 

Vastavalt Jäätmeseaduse nõuetele toimubTudulinna valla Tagajõe prügila sulgemine, mis on 

lõpetatud  2004 aastal. Vald kasutab Jõgeva maakonnas paiknevat Torma prügilat ja Jõhvi vallas 

asuvat Uikala prügilat. Ida-Virumaa jäätmemajanduse strateegia alusel on kavas teha 

Lõunaregiooni jäätmete vaheladustus- ja sorteerimise jaam, mida saaks kasutada ka Tudulinna 

vald. Jäätmemajanduse korraldamine Tudulinna vallas toimub vastavalt jäätmehoolduseeskirjale, 

mis on hetkel koostamisel. 

 

ARENGUEESMÄRGID 

• tagada kohalike teede korrashoid vastavalt teede hoolduskavale; 

• säilitada bussiühendus Oonurme külaga kord nädalas; 

• korraldada õpilaste vedu kooli ja koju; 
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• bussipeatuste korrastamine, lisada sõidugraafikud; 

• tegutseda parema bussiühenduse loomise eesmärgil; 

• tagada digitaaltelefoniside  hea kvaliteet; 

• ulatuslik internetiseeritus; 

• tagada heakorrastatud ja turvaline elukeskkond; 

• muuta aleviku keskosa heakorrastatud alaks; 

• parandada soojamajanduse ja veevarustuse kvaliteeti; 

• laiendada jäätmekäitlust ka hajaasustusega aladele; 

 

TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2004-2020 (Muudetud 11.10.2013 määrusega nr 8) 

• Tagada iga-aastased teehooldustööd (valla teede ja tänavate); 

• tagada korrektne teede- ja tänavate ning vaatamisväärsuste märgistus; 

• teha sildade ekspertiis; 

• Lemmaku silla projekteerimine ja ehitamine; 

• Muretseda väikebuss õpilaste ja valla elanikele teenuste osutamiseks; 

• Valgustuse projekteerimine ja rajamine aleviku keskossa; 

• Kergliiklustee ja valgustuse rajamine Oonurme bussipeatusest külamajani ja Tudulinna 

aleviku piires; 

• Valgustatud terviseraja rajamine Linnamäele suve. Ja talvetingimustes; 

• Kergliiklustee Linnamäele; 

• Aleviku keskosa haljastuse projekteerimine ja elluviimine; 

• Rekonstrueerida soojatrass; 

• Korraldada vee ja kanalisatsioonimajandus vastavalt arengukavale; 

• Korraldada prügi liigiti kogumine ja jäätmejaama rajamine, ohtlike ja suuremõõtmeliste 

jäätmete perioodiline äravedu; 

• Jätkuvalt heakorrakonkursside korraldamine; 

• Leida võimalusi koostöös eraomanikega lagunenud ja ohtlike hoonete lammutamine; 

• valla korterite jätkuv erastamine - aidata kaasa korteriühistute tekkele; 

• Tudulinna aleviku kortermajade ja kultuurimaja liitumine keskküttesüsteemiga; 

• Selgitada võimalused Rannapungerja külas kommunikatsioonide rajamsekse. 

 

8. PUHKEMAJANDUS JA TURISM 

Peipsi põhjarannik on juba aastakümneid olnud Eestimaa intensiivsemalt kasutatavaid 

puhkepiirkondi. Rannapungerja jõe suue ja Peipsi rand on kasutusel supluskohana. 
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Turismikompleksi väljaehitamist takistab munitsipaalmaade puudumine ja maaomanike vähene 

huvitatavus antud teenuse loomiseks. 

Peipsiäärse puhkealade üheks arengut soodustavaks faktoriks on kahe tippkoormuse – suvise 
(loodusturism, rannapuhkus, vee- ja kalasport) ja talvise (kala- ja jahi-, vee-  ning 
suusasportlased) olemasolu. Rannapungerja on juba aastaid üks suuremaid ujuvvahendite  
hoidmiskohti (paadisadamad).  Rannapungerjal on  77 kohaga 2 paadiühistut, millest 1.oktoobri 
seisuga 2011 a on ühest moodustatud korteriühistu Rannapungerja Jõe Sadam ja teisest 
hooneühistu Pungerja (täiendus 2011.a.) 
Viimastel aastatel on väga populaarseks muutunud paadi- ja süstamatkad jõel, purjesport, vee- ja 

liulauad, skuutrisõit.  

Rannapungerja puhkeala hoonestuse põhiosa moodustavad endised puhkebaasid ja suvilad, 

samuti üksikud talud. Rannapungerja vajab aastaringselt kasutusel olevat puhkemaja, kus oleks 

kauplus, toitlustus, majutus, ranna- ja matkatarvete laenutus, külaelanike kooskäimine. Seoses 

Rannapungerja puhkeala atraktiivsusega osaleb vald Via Hanseatica projektis. 

Rannapungerjale sadama rajamine eeldab vastavaid uuringuid, keskkonnamõjude hindamist 

(liikuvad liivad, vee kvaliteedi tagamine, mootorsõidukite tankimine). Kasutust võiks leida ka jõe 

suudmes asuv  tuletorn.  Varem või hiljem hakkavad Peipsil sõitma turiste vedavad  laevad.  

Lemmakus asub 20 suvekodu. Nendest ühes, mis kuulub Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste 
Kristlikule ühingule, korraldatakse laste ja noorte suvelaagreid. Lemmakus tuleks mõelda ka 
supluskohtade rajamisele jõe äärde. Lemmaku sild on väga halvas olukorras ja sõidukitele 
liikluseks suletud. 2011.aasta tulvavesi viis silla minema. MTÜ Tuletorn on alustanud uue silla 
rajamisega. Olemas on ehitusgeoloogiline uuring ja silla projekt.- (täiendus 2011.a.) 
Tegutsevaid turismitalusid on 1: Sahargu külas asuv Matsu Külalistemaja, mis kuulub OÜ-le TOP 

Kinnisvara. Turismitalu poolt osutatavateks teenusteks on saun, majutus, toitlustus, tenniseväljak 

süstamatkad.  Talu kasutab ümberkaudsete külaelanike põllumajandustoodangut (näit. mesi). 

Valda läbivad Muraka raba ja Peipsi äärset rannikut tutvustavad matkarajad, valda läbib ka 

EuroVelo jalgrattamatkatee. Turismiobjektiks on Tudulinna Hüdroelektrijaam. 

 

ARENGUEESMÄRGID 

• tagada korrastatud ja meeldiv puhkepiirkond Rannapungerjal vastavalt 18.03.2011.a. 

Tudulinna Vallavolikogu otsusega nr.4 kehtestatud Tudulinna valla Peipsi järve äärse maa-ala 

üldplaneeringule (täiendus 2011.a.) 

• toetada turismiettevõtteid valla vaatamisväärsuste propageerimisel; 

• teha koostööd teiste omavalitsustega turismivaldkonnas ning osaleda koostööprojektides; 

• toetada  alevikus ja külades puhkekohtade, matkaradade rajamist ning vaatamisväärsuste 

korrastamist. 

 

TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2004-2020 (Muudetud 11.10.2013 määrusega nr 8) 

• Rannapungerja puhkepiirkonna korrastamine ja arendamine puhkajatele meelispaigaks; 
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• Keskkonnamõjude hindamise ja vajadusel keskkonnamõju strateegilise hindamise 

läbiviimine Rannapungerja puhkealal puhkemajanduse korraldamise eesmärgil; 

• vaatamisväärsuste tähistamine ja reklaamimine; 

• turismipiirkonna arendamiseks osaleda Via Hanseatica jt. projektides; 

• tutvustada Tudulinna valda läbi kultuuriürituste ja ajalooliste sündmuste; 

• avada valla kodulehekülg; 

• tutvustada Tudulinna valda erinevate trükiste, filmide ja fotode läbi; 

• siduda Tudulinna valla nimi mõne kaubaartikliga (näit. vokiratas, vana kirik, tuletorn) ja 

juurutada sellekohaste suveniiride valmistamist; 

• Toetada alevikus ja külades puhkekohtade, matkaradade rajamine ning vaatamisväärsuste 

korrastamine; 

• Valla sümboolika täiendamine (valla lipp). 

 

9. TURVALISUS 
 
Korrakaitsega vallas tegeleb Ida-Viru politseiprefektuuri Iisaku jaoskond. Iisaku jaoskonna 

teenindada on peale Tudulinna valla veel Alajõe, Lohusuu ja Avinurme vallad. Valda teenindab 

konstaabel, kes võtab valla elanikke vastu üks kord nädalas. Korrarikkumistest on esinenud vallas  

huligaansused ja vargused. Kaugus linnadest takistab juhuslike läbirändajate sattumist Tudulinna 

ja selle tagajärjel on vallas turvaline elada. Elanikud tunnevad kõiki ja toimib nn. naabrivalve 

süsteem. Suveperioodil suureneb puhkajate osakaal Rannapungerjal ja siis on vajalik ka 

korrakaitse lisajõud.
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SWOT ANALÜ ÜS EHK ARENGUSITUATSIOON: tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. (Muudetud 26.05.2008 m 5) 

 
TUGEVUSED 
 
- loodusressurss (mets, kruus, vesi) 
- pääs Peipsile, soodsad võimalused puhkemajanduseks 
- puhas keskkond, tervislik õhk 
- kaunid looduslikud kohad 
- suhteliselt väike töötuse protsent 
- eestlaste suur osatähtsus 
- turvaline elukeskkond 
- põhikooli ja lasteaia olemasolu 
- vallast on pärit nimekaid kultuuriinimesi ja seotus nendega 
- asustusüksusi ühendava teedevõrgu olemasolu 
- pärandkultuuri säilimine 

 
NÕRKUSED 
 
- elanikkond vananeb, sündivus on väike, noored lahkuvad ja - 
rahva arv väheneb 
- tööjõud liigub välja, kvalifitseeritud tööjõu puudus 
- ebasoodsad loodusliku tingimused põllumajanduse 
arendamiseks 
- valla teede olukord halb, suur kaugus linnadest 
- halb telefoni ühendus ja IT vähene areng 
- hõre asustustihedus 
- vähearenenud olmeteenindus 
- arengutegevuseks munitsipaalomanduses olevate vabade 
maade puudumine 
- vähene hoolekandeteenuste osutamine 
- väike tulubaas 

 
VÕIMALUSED 
 
- regionaalpoliitika maapiirkondade arenguks sh. ettevõtluse 
toetused 
- omavalitsuste rahastamissüsteemi muutmine 
- ühistulise tegevuse soodustamine riiklikul tasandil 
- aktiivsem koostöö naaberomavalitsustega 
-  kaugtöö ja ettevõtlus, mis tagab  tööhõive 
- interneti püsiühenduste ehitamine küladesse 
- ettevõtluse mitmekesistamisel kasutada võimalusi, millised on 
seotud valla asukoha iseärasustega 
- elanikkonna arvu suurendamine kinnisvara arendamise raames 
- EL tugifondide ja riigi abiga elukeskkonna parandamine 
   Era-, avaliku- ja kolmanda sektori koostöö 

 
OHUD 
 
- pealesurutud haldusreform, mis hõlmab ainult 
haldusterritoriaalset reformi 
-  toimiva regionaalpoliitika  puudumine 
-  põllumajandusliku maa kasutusest väljalangemine 
- alkoholism ja narkomaania ning sellega kaasneva kuritegevuse 
kasv ja selle levik maapiirkonda 
- madal elatustase ja madal tööhõive võrreldes riigi keskmisega 
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VISIOON 
 
Aastaks 2008 on Tudulinna vald tuntud kui kaunis elu- ja puhkekeskonnaga paik Ida-Virumaal. 

Siin on hoolitsetud looduskekskond, aktiivne kultuurielu ja laialdased spotimis- ja vaba aja 

veetmise võimalused ning kohapeal võimaldatav põhiharidus koos mitmekülgse täiend- ja 

ümberõppega, mitmekülgne ja konkurentsivõimeline kohapeal antav põhiharidus. Olles 

motiveeritud elama Tudulinna puhtas looduskeskkonnas, on kohalik elanikkond sotsiaalselt ja 

majanduslikult aktiivne, kindlustades sellega kogukonna heaolu ja majandusliku arengu. 

Tudulinna on tuntud kui endiste vokimeistrite ja tugevate  kultuuritraditsioonidega kogukond, kus 

turistidele tutvustatakse turismitaludes villakraasimist, ketramist ja lambakarjatamist ning toimib 

aktiivne kultuuri- ja seltsielu. 

Tudulinna vallas on arenenud väikeettevõtlus ja metsatööstus, mis tagab stabiilse tulubaasi ning 

võimaluse tasakaalustatud arenguks. 

Läbi koolituste ja täiendõppe on loodud sotsiaalne keskkond, milles inimesed suudavad olla 

võimalikult kaua ühiskondlikult aktiivsed. Arvestades laste arvu vähenemist lasteaias ja 

põhikoolis on rakendatud vastavaid meetmeid: koolile on leitud oma nišš ning seda suunda 

arendades on kool muutunud populaarseks. Lisaks kooliharidusele rakendatakse läbi 

huvirühmade ka täiskasvanute koolitust, viiakse läbi täiendkursusi ja seminare. 

Tegeldakse juba traditsiooniks saanud kultuurialadega: (koorilaul, rahvatants, näitemäng jne), 

kuid samas on võimalused ka uute ideede rakendamiseks. 

Rannapungerja on taastanud kauni ja puhta supelranna maine ning vallas on arenenud 

loodusturism. 

Arenev ettevõtlus on loodus- ja energiasäästlik. 

Tudulinna alevik ja külad on korrektse haljastusega ja heakorrastatud. Lastele on rajatud 

mitmeid mängu- ja spordiväljakuid.  

 

Kokkuvõttes võib öelda, et tagamaks Tudulinna valla edukat ja stabiilset arengut on valla: 

 

PRIORITEEDID         

• arenenud infrastruktuuriga elu- ja puhkekeskkond 

• turvatunnet pakkuv sotsiaalsfäär 

• konkurentsivõimeline haridus 

• mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused 

• aktiivne ettevõtlusvõrgustik 
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Lisa   

Kinnitatud Tudulinna Vallavolikogu 24.märtsi 2004.a. määrusega nr. 4 
Muudetud Tudulinna Vallavolikogu 26.05.2008.a. määrusega nr 5 

Muudetud Tudulinna Vallavolikogu 05.12.2011 määrusega nr. 8 
Muudetud Tudulinna Vallavolikogu 24.09.2012 määrusega nr 7 
Muudetud Tudulinna Vallavolikogu 11.10.2013 määrusega nr. 8 

    
Rakenduskava  
 
Tudulinna arengukava rakenduskavasse projektide lülitamine on toimunud avalike arutelude ja külade 
arengukavade alusel. 
Kasutatud lühendid: VV-vallavalitsus; RIP-Riiklike Investeeringute Programm; KIK- Keskkonna 
Investeeringute Keskus; RMK- Riigi Metsamajandus Keskus; KMH – keskkonnamõju hindamine; KSH – 
keskkonnamõju strateegiline hindamine; LEADER 
 

Tegevuse  
nimetus 

Taotlev organi- 
satsioon 

Projekti 
partnerid 

Rahastamis- 
allikad 

Tähtaeg 
(algus ja lõpp) 

Märkused 2013 

Tudulinna Põhikooli remont ja 
uue võimla ehitus ning 
tuletõrjesüsteemi väljaehitamine 

Vallavalitsus  RIP 
Fondid 

VV eelarve 

2004-2020 Kooli põhiosa remont 
teostatud 2004.a (va 
tagumine trepikoda) 

Tuletõrje 
alarmsüsteemid välja 

ehitatud 2011 
Kooli staadioni 
rekonstrueerimine 

Vallavalitsus MTÜ 
Tudulinna 

Laulu-Mängu 
Selts 

Fondid 
VV eelarve 

2008-2020 Pallide mänguväljak 
välja ehitatud 

staadionil 2013 

Tudulinna Teenindustuba 
Teenuste arendamine ja remont 

Vallavalitsus  Fondid 
VV eelarve 

2004 - 2020 Remont tehtud 2004 

Tudulinna vallamaja remont või 
uute sobivamate pindade 
leidmine vallavalitsusele ja 
raamatukogule 

Vallavalitsus  VV eelarve 
fondid 

2004 -2020 Täiendatud  

Tudulinna lasteaia ehitamine 
või rekonstrueerimine, sisustus. 
Õue varjualused ja hoiuruumide 
ehitamine. 

Vallavalitsus MTÜ Maria ja 
lapsed ja 

teised MTÜ-d 

VV eelarve 
EAS 

2004- 2020 Lasteaia 
rekonstrueerimine 

teostatud 2010 
 

Sotsiaalmaja Vallavalitsus  Fondid 2004-2020 Sotsiaalmaja vajaduse 
saab rahuldada 
olemas-olevate 
tühjade korterite 

baasil või 
rekonstrueerides 

olemasoleva 
arstipunkti maja 
juurdeehitusena. 

Tudulinna aleviku laste 
mänguväljakute tegemine 

Vallavalitsus MTÜ’d Fondid 
VV eelarve 

2005- 
2020 

Täiendatud 

Noortekeskuse remont ja 
sisustus. Akende, uste, katuse 
vahetus, automaatne lokaalküte 

Vallavalitsus MTÜ’d Fondid, 
KIK, 

LEADER 
VV eelarve 

2008-2020 Täiendada: uue 
puukuuri ja abihoone 

ehitus 

Tudulinna Kultuurimaja 
remont, uue abihoone ehitus, 

Vallavalitsus MTÜ’d Fondid, 
LEADER, 

2006- 
2020 

Täiendatud ja 
muudetud, 
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keskkütte süsteemi ja 
soojatrassi rajamine 

VV eelarve Kommunikatsioonide 
projekteerimised 
teostatud 2011, 
Alarmsüsteemid 
teostatud 2012 

Kultuurimaja inventari ja 
helitehnika uuendamine, uute 
klaverite muretsemine 

Tudulinna VV seltsid 
 

EAS 
VV eelarve 

2004- 
2020 

Uued saali toolid ja 
lauad 2010 

Muusikainventar-
helitehnika uuendatud 
2010 (TLMS poolt) 

Tudulinna aleviku 
soojamajanduse rekonstr . 
(katlamaja, küttelao 
väljaehitamine). 

VV OÜ Tudulinna 
Kommunaal 

KIK 
VV eelarve 

2004-2020 
 

Katlamaja 
rekonstrueeritud 2007 

Täiendatud 

Tudulinna aleviku soojatrasside 
rekonstr  (soojatrassid, 
soojusvahetid-soojasõlmed 
tarbijate juures) 

VV OÜ Tudulinna 
Kommunaal 

KIK 
VV eelarve 

Fondid 

2008-2020 Täiendatud 

Tudulinna prügila sulgemine IMB Tudulinna VV KIK 2004 
 

Suletud 2004 

Jäätmejaama ja 
komposteerimisplatsi rajamine 

VV Ümbritsevad 
vallad, MTÜ’d 

KIK 
VV eelarve 

2008-2020 Täiendatud  

Linnamäe laululava  
projekteerimine ja ehitamine 
koos abirajatiste ja 
kommunikatsioonidega 

VV MTÜ’d Fondid 
LEADER 

KIK 
VV eelarve 

2009-2020 Täiendatud 

Kergliiklustee rajamine 
Linnamäele 

VV MTÜ’d Fondid 
VV eelarve 

2009-2020 Täiendatud 

Terviseraja valgustus 
Linnamäele 

VV MTÜ’d Fondid 
VV eelarve 

2009-2020 Täiendatud 

Valgustatud kergliiklustee 
aleviku keskosas 

VV  Fondid 
VV eelarve 

2009-2020 Täiendatud 

Valgustatud kergliiklustee 
Oonurmes 

VV MTÜ 
Oonurme 
Külaselts 

Fondid 
VV eelarve 

2009-2020 Täiendatud 

Rannapungerja jõe  setteliivast 
puhastamise 

Tudulinna VV  KIK 2004 -2020 
 

Teostatud osaliselt 
2007 kuni 2010 

Peipsi veere üldplaneering ja 
keskkonnamõjude strateegiline 
hindamine 

Tudulinna VV  KIK 2008-2016 Teostatud 2010 

Rannapungerja ranna ja 
puhkepiirkonna korrastamine 

 
RMK 

 
VV 

 2004- 
2008-2020 

Pidev jätkuv tegevus 

KMH ja KMSH läbiviimine 
Rannapungerjal puhkealal 

VV Maade 
omanikud 

EAS 2008-2010 KSH olemas 

Korteriühistute moodust. Tudulinna VV Korterite 
omanikud 

Kredex 2004- 2020 Täiendatud 

Viidamajanduse korrastamine ja 
täiendamine 

Tudulinna VV Külaseltsid Fondid 
VV eelarve 

2005-2020 Osaliselt teostatud 
igal aastal 

Hüdroelektrijaam 
turismiobjektiks 

OÜ 
Tehnokommerts 

VV Fondid 2004-2020 Täiendatud 

 Valda tutvustav reklaam  Tudulinna VV  Fondid 
VV eelarve 

2004-2020 Täiendatud 

Tudulinna aleviku keskosa 
haljastusprojekt ja 
heakorrastamine 

 
VV 

 Fondid 
VV eelarve 

2007 
2020 

Täiendatud 
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Tudulinna endise mõisapargi 
taastamine 

VV Seltsid Fondid 
VV eelarve 

2006-2020 Täiendatud  

Aleviku avaliku internetipunkti 
loomine Kultuurimaja II k. – 
vaba interneti võrgu loomine 
(WiFi) kultuurimaja piirkonda 

VV LMS Fondid 
LEADER 

2004-2020 Täiendatud 

Vana kiriku renoveerimine-
rekonstrueerimine (katus) 

VV MTÜ’d Fondid 2007-2020 Täiendatud 

Tuuliku remont (katus ja tiivad) eraomanik VV 
Muinsuskaitse 

Amet 

 2008-2020 2011 teostatud katuse 
remont 

Täiendatud 
Reoveepuhasti ja kanalisats. 
võrgu rekonstrueerimine 

VV  KIK 2006 
2020 

Täiendatud 

Veearvestite paigaldamine VV OÜ Tudulinna 
Kommunaal 

OF 2004-2016 Teostatud 2011 

Veevõrgu rekonstrueerimine VV  KIK 
VV eelarve 

2008-2020 Täiendatud 

Kommunaalteenuseid osutava 
ettevõtte asutamine 

VV  OF 2004 
 

Olemas 2004 aastast 

Külamajade projekteerimine, 
rekonstrueerimine või uue 
ehitamine ning sisustus. 
Külatubade ehitus 

Külad 
(Lemmaku, 

Sahargu, 
Pikati, 

Rannapun-
gerja, 

Oonurme) 

VV 
MTÜ’d 

Fondid 
LEADER 

2007-2020 Oonurmes ja 
Tudulinnas 

tegevustega alustatud 
2007 

Muuli ja sadama 
projekteerimine ja ehitamine 
Rannapungerja jõe 
jõesuudmesse 

Rannapun-
gerja küla  

VV Fondid 2009-2020 Projekteerimise 
eeltaotlus kinnitatud 

2013 

Rannapungerja tuletorni 
remont, välisilme parandamine 

LKK VV KIK 2007-2016 Kindlustatud on 
vundamendi osa ja 

tehtud luidete kaitse 
2009 LKK poolt 

Tudulinna surnuaia uue värava 
ehitus, kiviaia renoveerimine 
ning kabeli ja Vabadussõja 
mälestussamba remont 

VV EELK 
Tudulinna 

Rahukogudus 

Fondid 2012-2020 Tegevus lisatud 
2011.a. 

Vabadussõja 
mälestussamba 

remont teostatud 
2012 

Tudulinna aleviku ujumiskoha 
väljaehitamine Tagajõe äärde 

VV MTÜ’d Fondid 2014-2020 Juurde lisatud 

Tudulinna valla teenuste maja 
väljaehitamine (arstipunkt, 
juuksur, massaaz, pesuruumid, 
saun jne). 

VV MTÜ’d ja 
OÜ’d 

Fondid 2014-2020 Juurde lisatud 

Tudulinna kasuperede maja 
ehitus või rekonstrueerimine 

MTÜ Maria ja 
Lapsed 

VV Fondid 2014-2020 Juurde lisatud 

 
NB! Numeratsioon ei tähista prioriteetsuse järjekorda 
 

 
 


