NARVA KREENHOLMI
KULTUURIKVARTAL

„MANUFAKTUUR“

Austatud Riigikogu kultuurikomisjon!
Käesolevaga teen ettepaneku toetada Narva Kreenholmi kultuurikvartali „Manufaktuur“ (edaspidi: kultuurikvartal) lisamist Eesti
Kultuurkapitali seaduse §2 lg 5 alusel toetatavate riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingeritta. Oleme oma koostööpartneritega
arendanud välja ajaloolises vanas ketrusvabrikus kultuurikvartali kontseptsiooni, millel on märkimisväärne kultuuriline, aga ka
majanduslik mõju Narvale ja kogu Ida-Virumaale.
Kultuurikvartali 200 000 kuni 300 000 külastajat aastas lisaksid hoogu majandusele nii linnas kui ka kogu regioonis. Investeering on
Eestile tasuv ja toetab Narva linna püüdlusi jõuda maailma kultuurikaardile ning taotleda Euroopa kultuuripealinna tiitlit aastal 2036.
Kultuurikvartal ja seal toimuvad üritused panustavad koostöösse Venemaa kultuuritegelastega, seeläbi Euroopa stabiilsusesse
ning euroopalike väärtuste edendamisse. Kreenholmi arhitektuuripärand ja kompleksi geograafiline asukoht on ainulaadsed.
Venemaa lähedus ja koostöövõimalused Peterburiga võimaldavad edendada ja mitmekesistada kultuurielu ning on ligitõmbavad
kultuuritegelastele ja -huvilistele, samuti linna külalistele nii lähedalt kui kaugelt.
Oleme kindlad, et suudame kultuurikvartalis luua maailmas tähelepanu äratava, atraktiivse ja hästi toimiva kultuurikeskkonna.
Lisatud on kultuurikvartali idee lühikirjeldus.
Kreenholmi manufaktuuri territoorium on erakapitali omanduses. Omanikfirma Narva Gate OÜ on valmis sõlmima kultuurikvartali
pindade kasutamiseks pikaajalise tasuta rendilepingu.

Lugupidamisega
Jaanus Mikk
Narva Gate OÜ tegevjuht
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mis

Kultuurikvartal on multifunktsionaalne kultuurikeskkond, kus toimuvad eri valdkondade üritused, mis toovad siia nii Eesti kui ka rahvusvahelist publikut ja
kultuuritegijaid maailma erinevaist paigust. Projekti raames renoveeritavad
ruumid võtavad enda alla Kreenholmi saarel paikneva vana ketrusvabriku hoone
teise ja kolmanda korruse kogupinnaga ligi 15 000 ruutmeetrit. See moodustab
ühtse keskkonna vabrikute sisehoovide, Euroopa Liidu piirkondade konkurentsivõime toetamise investeeringute programmist saare lõunatippu rajamisel oleva
tekstiilimaailmaga (valmib 2022) ning esimesele korrusele erarahastusel rajatavate äripindadega.

Kultuurkapitali finantseeringut taotleme teise ja kolmanda korruse ruumide
lihtsakujuliseks renoveerimiseks, st ruumide muutmiseks soojaks ja kuivaks ning
sisehoovi korrastamiseks. Tulemuseks on keskkond, kus toimub nii suuri kunstinäitusi kui ka teatri-, kino-, muusika- ja tantsuetendusi ning spordiüritusi. Töötavad
kunstnike ateljeed. Kultuurikvartal võimaldab nii suurvormide loomist, nt grafiti,
kui ka nende eksponeerimist. Kvartalis saavad külastajad ostelda ja ka einestada.
Kultuurikvartal võimaldab üritusi läbi viia aasta ringi.
Kultuurikvartal ei ole mõeldud ainul linna külalistele, vaid ka kohaliku haridus- ja
kultuurielu mitmekesistamiseks. Kvartal on suurepärane asukoht nii laste kunstikoolile kui ka rahvaülikoolile, samuti Narva väärtfilmikinole.
Koos tekstiilimaailma loomisega võimaldab kultuurikvartali rajamine avada kõigile
inimestele unikaalse, arhitektuuriliselt ja kultuurilooliselt väärtusliku linnaruumi ja
tutvustada mineviku pärandit. Kreenholmi manufaktuuri kompleksi puhul ei ole
tegemist ainult arhitektuurilooliselt väärtusliku alaga. Narva jõekanjoni kaitseala
koos kahe koseharuga on oluline looduskaitseobjekt, mida on projekti valmimise
järel võimalik kõigil vabalt külastada.

Siinkohal tuleb siiski rõhutada Kreenholmi manufaktuuri olulist arhitektuuriloolist rolli nii Eestis kui ka laiemalt. Kui
mastaabilt leiab mujalt Euroopast Kreenholmile analooge, siis Eesti kontekstis on tegu suurima ajaloolise tööstuskompleksi ning töölisasulaga, mis Eesti aladele üldse kunagi rajatud on. Kogu kompleksi näol on tegu toona valdavalt
Inglismaal ja Saksamaal levinud tööstusarhitektuuri silmapaistva ja esindusliku näitega 19. sajandil tsaari-Venemaal.
Kõrgetasemeline arhitektuur ning meisterlik tehniline teostus teevad Kreenholmi eriliseks. Kompleks on püsinud läbi
ajaloo, ajaloolised hooned on hoolimata sõdadest üsna terviklikult tänapäevani säilinud ning veel hiljuti, 12 aastat
tagasi, täitsid oma ülesannet tööstushoonetena. Arhitektuuriliselt on hooned ehitatud euroopaliku stiilitunnetusega
ning on novaatorluse hea näide Euroopa idapiiril.
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miks
Kreenholmil on võimalus olla arengu eestvedaja tervele Ida-Virumaale ning oluline geopoliitiline tugipunkt Euroopa ja Venemaa
kultuurikoostöö arendamisel. Selles kontekstis on Kreenholmil oma asukoha ja tsaari-Venemaaga seotud ajaloo tõttu
täiesti unikaalne potentsiaal maailmas. Tänapäeval on kultuuriprojekt, mis aitab lõimida vene ja Euroopa riikide kultuuri ning
edendab euroopalikke väärtusi, oluline mitte ainult Ida-Virumaale, vaid kogu Eestile, Euroopale ja maailmale.
Projekti ellu viimine toob kaasa märkimisväärse majandusliku efekti. Majanduslik kasu on suurem riigi panustatavatest
summadest ning see tuleb tagasi nii läbi maksutulude kui ka suureneva poliitilise stabiilsuse. Kultuurikvartal elavdab kultuurielu,
suurendab kultuuriürituste kättesaadavust, samas loob ka nn pehme julgeoleku. Narva ja Kreenholm on paljudele Ida-Virumaa
elanikele ja ka venemaalastele esimene samm Euroopasse. Seega on kultuurikvartali puhul tegemist sümboolse projektiga.

Kultuurikvartal on oluline Narva linna kultuurielu edendamisel. Sellesse on oodatud
panustama Narva, Eesti suuruselt kolmanda linna elanikud. Projekt vastab inimeste
arvatavale nõudlusele huvitegevuse-ja sportimisvõimaluste järele.
Kultuurikvartali „Manufaktuur“ lisandumine tugevdab kindlasti juba tehtud investeeringute mõju kultuuriväärtuslikesse objektidesse Narvas (Narva linnus, Vaba Lava,
Kunsti residentuur, tekstiilimaailm), loob sünergiat, suurendab eri paigust linna
tulevate turistide reisimotivatsiooni.
Ida-Virumaa seisab õiglase ülemineku lävel, piirkonna majandus on muutumas.
Piirkonda on vaja uut tüüpi ettevõtlust, milleks kavandatav keskkond on igati sobiv.
Ühtlasi annab lisanduv kultuuri- ja ettevõtlusrajatis tõuke kohaliku turismi arendamisse.
Piirilinna pikemas arenguperspektiivis on kultuurikvartal oluline toetuspind ja tõukejõud valmistumaks kandideerima Euroopa kultuuripealinna tiitlile 2036. See tiitel on
Narva linna ambitsioon.

kes
Kultuurikvartali multifunktsionaalset keskkonda hakkavad täitma taotleja partnerite korraldatavad üritused — näitused, festivalid, kontserdid ja etendused. Samuti
on kultuurikvartalis võimalik rentida erinevaid ateljeeruume, ainulaadne on
võimalus suurvormide teostamiseks.
Teiste seas on siin üritusi juba korraldanud või soovivad korraldada Narva linn,
Integratsiooni Sihtasutus, Ida-Viru Filmifond, Vaba Lava, Tartu Uus Teater, Tallinna
Kunstihoone, Station Narva, Narva Ooperipäevad. Keskkond on avatud rahvusvahelistele külalistele , nt Lenfilmile Peterburist. Kultuurikvartali keskkond on
dünaamiline ning võimaldab väga mastaapseid, aga ka väiksemaid produktsioone.
Seejuures on kompleksi oluline lisaväärtus lihtne ligipääsetavus, mis on suurprojektidele ja külalistele väga tähtis.
Kultuurikvartali rajamisel tehakse koostööd Ida-Virumaa turismiklastriga. Samuti
Eesti ülikoolidega, nii Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli kui ka Eesti Kunstiakadeemiaga.
Kunstiakadeemiat ja Narva Gate OÜ-d seob ühisprojekt „Narva kunstiresidentuur“.
Kultuurikvartali kuraatorite tegevuskulud kannab Narva Gate. Kultuurikvartali
käivitamine ja juhtimine nõuab tõhusat kuraatortegevust.

kellele
•
•
•
•
•

Eestimaa - 1 300 000 inimest, sh Narvas 57 000 inimest;
Peterburi ja selle ümbrus - 10 000 000 inimest;
Suur-Helsingi - 1 000 000 inimest;
Läti - 2 000 000 inimest.
Kokku üle 14 miljoni potentsiaalse külastaja.

•
Praegune külastatavus 35 000 inimest aastas;
		
• külastatavus pärast tekstiilimaailma avamist 100 000;
		
• külastatavus pärast kultuurikvartali käivitamist 200 000 kuni 300 000
		
inimest aastas.
Narval ja Kreenholmil on erakordne asukoht, see on kergesti ligipääsetav huvilistele nii idast kui läänest. Peterburi regiooni külaliste tarvis on Eesti riigil mõistlik
kaaluda lühiajalise turismiviisa sisseviimist või viisavaba tsooni loomist Kreenholmi
territooriumil.

tulu
Võib eeldada, et kultuurikvartali külastajad jätavad Narva ligi 12 kuni 30 miljonit
eurot aastas. See hõlmab nii kultuurikvartalis kui mujal linnas pakutavaid teenuseid.
Saame eeldada, et selline majanduslik tulu annab nii Narvale kui Ida-Viru regioonile
märkimisväärse arengutõuke.

mõju
Kultuurikvartal ei too piirkonda mitte ainult raha, vaid mõjutab oluliselt Narva ja
Ida-Virumaa tööhõivet. 200 000 kuni 300 000 külastajat aastas vajavad lisaks
kultuuritarbimisele kvaliteetseid ööbimis- ja toitlustusvõimalusi.
Kultuurikvartal toob Narva ja Kreenholmi külalistevoolu ning pakub tegutsemisvõimalusi kohaliku kultuuri- ja majanduselu arendamiseks. See on arengu tõukejõud, mis loob töökohti nii era- kui kolmandas sektoris. Põlevkivienergeetika
taandumine kasvatab lähiaastatel märgatavalt nõudlust uute töökohtade järele.
Uued töökohad ja mitmekesised kultuuriloome ja -tarbimise võimalused valdavalt venekeelses regioonis on sisejulgeoleku garantii.
Kohalikele elanikele pakub kultuurikvartal tegevusi, mis viivad integratsiooni
Eesti ühiskonda kultuuri, kultuuriloome ja osaluskunsti kaudu.
Otse Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiril asuv kompleks on suurepärane
koht kultuurikoostööks kahe riigi vahel, mis on ka välispoliitiliselt oluline.
Narva vajab arengutõuget ja tulevikulootust, riiklikke investeeringuid. 2019. aastal
sai Narva ja Tartu vahelises duellis Euroopa kultuuripealinna tiitli 2024 Tartu. Narva
on valmis töötama kultuuripealinna tiitli saavutamise nimel aastal 2036. Kultuurkvartali rajamine Eesti riigi toel on siinkohal märgilise tähendusega.

investeerimisvajadus
Kultuurikvartali pindala on ligi 15 000 ruutmeetrit. Kvartali rajamiseks on vaja
investeerida ligikaudu 15 miljonit eurot. Esialgsel eelarvestamisel on lähtutud
analoogsete pindade renoveerimise maksumusest.

