
JÕHVI VALLAVALITSUS

Riigikogu kultuurikomisjon
kultuurikomisjon@riigikogu.ee 31.08.2020 nr 7-5.3/4015

Ettepanek uue Jõhvi keskraamatukogu hoone riiklikult 
tähtsate kultuuriehitiste nimekirja lisamiseks

Austatud Riigikogu kultuurikomisjon

Riigikogu kultuurikomisjon  on kutsunud üles  esitama ettepanekuid  kultuuriehitiste  kohta,  mille
ehitamist või renoveerimist järgnevatel aastatel Kultuurkapitali vahenditest toetada.

Jõhvi  vald  teeb  ettepaneku  rajada  Kultuurkapitali  vahendite  kaasabil  uus  mitmefunktsiooniline
raamatukoguhoone,  mis  saaks  edaspidises  täita  Ida-Virumaa  keskmes  ka  lõimumistegevuse
juhtpositsiooni.
 
Meie raamatukogu on aastakümneid täitnud maakonnaraamatukogu rolli, mille ülesandeks on olla
maakonna  teistele  raamatukogudele  komplekteerimis-,  koolitus-  ja  nõustamiskeskuseks.
Raamatukogu on oma missiooniks võtnud aidata kaasa kultuursete, haritud ja elus hästi hakkama
saavate inimeste kujunemisele ning olla eesti kultuuri kogujaks ja vahendajaks piirkonnas. Selleks
võimaldatakse  vaba  juurdepääsu  informatsioonile  ja  teadmistele,  vahendatakse  kultuuriloomet,
ollakse toeks kodanike elukestvas õppes osalemise protsessile. Populaarsed on kohtumised kirjanike
ja teiste loomeisikutega, toimub hulgaliselt väiksemaid näitusi ja koolitusi. 

Nõudlus ja nõuded raamatukogule on aastate jooksul üha kasvanud. Märksa rohkem saaks ette võtta
lõimumisvaldkonnas,  kuid  nende  tegevuste  korraldamise  üks  peamisi  takistusi  on  seni  olnud
ruumipuudus.  Raamatukogu  praegune  ruumiline  maht  on  ligi  kaks  korda  väiksem  reaalsest
vajadusest. Alates 1995. aastast on kasutusel olnud selleks kuigivõrd kohandatud endine kinohoone,
mis on tänaseks päevaks nii füüsiliselt kui moraalselt vananenud.

2020. aastal  on Jõhvis ühtlasi  käivitamisel Tartu Ülikooli  väärikate ülikooli  programm. Uues ja
tänapäevases raamatukogu hoones oleks võimalik viia infoühiskonna teenused ja lõimumise alased
tegevused kordi kõrgemale tasemele. Raamatukogust saaks keskpunkt, kus on parim ligipääs vaba
maailma  infoallikatele  ning  piisavalt  ruumi  koolitusprogrammide,  ürituste  ja  näituste
korraldamiseks.

Uue keskraamatukogu idee visualiseerimiseks on värskelt  valminud eskiisprojekt (lisatud), mille
kohaselt võiks hoone asuda täiendama Jõhvi hariduslinnakut. See on koht, kuhu juba on koondunud
hulk haridus-  ja  kultuuriasutusi  ning rajatisi.  Hariduslinnaku üldist  kontseptsiooni  hakati  Jõhvis
arendama  hulk  aastaid  varem,  kuid  Eesti  Vabariigi  100.  aastapäeva  egiidi  all  koostöös  Eesti
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Arhitektide Liiduga toimunud arhitektuurikonkursi käigus valmis linnaku üldine kujunduslahendus
(väljavõte  lisatud).  Selles  on võimalikule  tulevasele  keskraamatukogule  ette  nähtud paiknemine
koolide, huvikoolide ja kontserdimaja  läheduses.  

Kompaktsel territooriumil asuvad Jõhvi kontserdimaja, uus riigigümnaasium, huvikoolid, lasteaiad
ning järgmisel suvel valmiv kergejõustikustaadion. Linnaku kõrval on vana mõisapark ühes värskelt
rekonstrueeritud  suvelavaga.  Meie  arvates  on  hariduslinnak  parim  võimalik  asupaik  tulevasele
keskraamatukogule, arvestades, et see asub maakonna nii mentaalses kui füüsilises keskmes ja kogu
maakonna elanikele võrdselt kättesaadav.

Arvestades  keskraamatukogu  regionaalpoliitilist  tähendust  ning  kaasnevat  efekti
lõimumisvaldkonnas, loodame, et Jõhvi uue keskraamatukogu hoone taotlus leiab kaalumist ning
toetust. Sellest võiks saada järgmine oluline Eesti kultuuri tempel Ida-Virumaal.

Idee täpsustamise käigus oleme valmis igakülgseks koostööks ja ettepanekuteks kultuuriavalikkuse,
Integratsiooni  Sihtasutuse,  Keeleameti,  Kultuuriministeeriumi,  Haridus-  ja  teadusministeeriumi
ning teiste asjaomaste asutustega. Hetkel on hoone ligikaudseks maksumuseks hinnatud 4 miljonit
eurot, millesse Jõhvi vald on valmis lisama kaaluka omapoolse panuse. Hoone edasine ülalpidamine
saaks  toimuda  analoogselt  tänase  olukorraga,  kus  peamised  kulud  katab  Jõhvi  vald.
Keskraamatukogu rolli aitab täita Kultuuriministeeriumi vastav toetus, täiendav rahastus võib kõne
alla tulla lõimumisvaldkonna tegevuste ja ettevõtmiste kontekstis.  Jõhvi vald on valmis liikuma
järgmistesse  arendusetappidesse  (arhitektuurikonkurss,  rahastamismudeli  täpsustamine,
koostöölepingud jms).
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