
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI MUUSEUMI KOGUMISPÕHIMÕTTED 

1. Üldsätted 

Kogumispõhimõtted määratlevad Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi (TTÜMi) kogumise eesmärgid, 
muuseumikogu täiendamise põhimõtted ja protseduurid töös muuseumikoguga. Kogumispõhimõtted 
on muuseumile raamdokumendiks kogude täiendamisel. 

Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kogumispõhimõtted on perioodiliselt ülevaadatav dokument, mida 
täiendatakse vastavalt vajadusele. Kogumispõhimõtted kinnitab muuseumi juhataja. 

2. Muuseumi missioon ja ülevaade toimepõhimõtetest 

2.1. Muuseumi missioon 

Tallinna Tehnikaülikooli muuseum on mäluasutus, mis kogub Eesti tehnikateaduse ajaloo, eeskätt 
Tallinna Tehnikaülikooliga seotud kultuuripärandit. Muuseum säilitab ja viib läbi teaduseajaloo 
valdkonna uuringuid ning edendab kogumistööd. Muuseumi eesmärk on tehnikateaduse ja 
ülikoolihariduse tutvustamine Tallinna Tehnikaülikooli ajaloo, muuseumikogude ja kaasaja 
teadussaavutuste kaudu.  

2.2. Muuseumi ajalugu 

Tallinna Tehnikaülikooli muuseum asutati 1971. aastal. Muuseum alustas tegevust Tallinna vanalinnas, 
Laial tänaval. Samast aastast algas muuseumikogu komplekteerimine. Kogu üle hakati arvestust 
pidama vastuvõtuaktide ja tulmeraamatute abil. 1993. aastal koliti muuseum Raja tänavale, kus 
muuseumi käsutuses oli 83 m2. 2002. aastal näitusetegevus seiskus ja muuseumivarad konserveeriti. 
2009. aastal eraldati muuseumile uued ruumid. Aasta hiljem kinnitati Tallinna Tehnikaülikooli 
muuseumi põhimäärus. Muuseumi näitusetegevus taastus 2011. aastal. 2014. aastal kujundati seni 
ülikooli raamatukogu struktuuriüksusena tegutsenud muuseum ümber kultuuri- ja haridusasutuseks 
ning 2017. aastal taas ülikooli raamatukogu struktuuriüksuseks. 

2.3. Muuseumikogu statistiline ülevaade 

Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kogu on tervik, mis koosneb alakogudest: 
 esemekogu 
 dokumendikogu 
 auvistekogu 
 raamatukogu 
 negatiivikogu (sh. TTÜ fotoarhiivist pärit negatiivide kogu, mis ei ole museaalidena arvel)  
 fotokogu 
 digifotoarhiiv (ei ole museaalidena arvel) 

 
Muuseumikogus oli kokku (seisuga 20.10.2022) 15 744 säilikut.    

MuISis kirjeldatud          11 965 
Digikujutisega                 9 952 
  



  

Kogu nimetus  Koguarv  MuISi kirjeldatud 

Dokumendikogu 3 788 2 630 

Raamatukogu  1 154 1 154 

Esemekogu  991 991 

Auvis 68 1 

Fotokogu 8 936 6 382 

Negatiivikogu 807 807 

KOKKU 15  744  11 965  

 

MuIS-is arvel: 11 965 

Digikujutisega museaale: 9 952  

2.4. Muuseumi struktuur ja toimemehhanismid 

Tallinna Tehnikaülikooli muuseum kuulub Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektori haldusalasse. 
Muuseumi tööd juhib muuseumi juhataja. 

Muuseumi juhataja teeb ülikooli raamatukogu nõukogule ettepanekuid muuseumi põhikirja 
muutmiseks, koostab muuseumi arengukava, kooskõlastab muuseumi eelarve ning otsustab 
muuseumiga seotud muid küsimusi vastavalt põhikirjale ja teistele õigusaktidele. Muuseumikogu 
säilitamise, korraldamise ja konserveerimise alast tööd juhib peavarahoidja. 

Tallinna Tehnikaülikooli muuseum paikneb 2009. aastal valminud ülikooli raamatukoguhoone esimesel 
korrusel. Muuseumil on üks näituseruum kogupinnaga ca 225 m2, kolm tööruumi kokku 55 m2, üks 
kliimatiseeritud hoidla 43 m2, avatud hoidla 57 m2 ja lisahoidla 10 m2. Muuseumi kogupind on 390 m2. 

Muuseumi ruumid olid algselt mõeldud teiseks otstarbeks ja seetõttu puuduvad seal 
muuseuminõuetele vastava sisekliima tagamise võimalused.  2014. aastal laienes muuseumi 
ekspositsioonipind ülikooli teistesse hoonetesse.  

2.5. Muuseumi koostöövõrgustik. Koostöö teiste muuseumide ja asutustega 

Tallinna Tehnikaülikooli muuseum teeb kultuuripärandi kogumise ja üldsusele vahendamise alal 
koostööd Tallinna Tehnikaülikooli struktuuriüksuste ja muude seotud organisatsioonidega, teiste 
muuseumide, teadusasutuste, ettevõtete ja eraisikutega. Avalikkusele suunatud suuremaid üritusi 
nagu perepäevad, Muuseumiöö ja Teadlaste Öö festival, Muinsuskaitsepäevad korraldab muuseum 
koostöös ülikooli teaduskondade, tudengiorganisatsioonide ja Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- 
ning ettevõtluskeskuse Mektoryga. 

Kõige tihedam koostöö on kujunenud seonduvalt näitustegevusega. Koostööpartneriteks 
muuseumidest on olnud Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum, Eesti Loodusmuuseum, 
Eesti Rahva Muuseum, Eesti Panga muuseum, Eesti Tervisemuuseum ja Tartu Ülikooli Muuseum.  



Muuseumi haridusprogrammide osas on arenenud tihe koostöö Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi 
aineõpetajatega, Mektory, Robotiklubi ja Tallinna Tähetorniga.  

Kogude täiendamise osas on koostöö seisnenud Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi 
kogumispõhimõtetega mitte sobivate annetuste suunamises muuseumidesse, mis antud valdkonnaga 
tegelevad. 

2.6. Muuseumi tegevust reguleerivad õigusaktid ning strateegilised dokumendid 

Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi muuseumiseadusest, Rahvusvahelise Muuseumide 
Nõukogu (ICOM) eetikakoodeksist, ülikooli põhikirjast ja seadusest, Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi 
põhimäärusest ja arengukavast, teistest õigusaktidest ja kultuuripärandi kaitset käsitletavatest 
rahvusvahelistest lepingutest. 

3. Kogumispõhimõtted 

3.1. Kogumise eesmärk 

Tallinna Tehnikaülikooli muuseum kogub ja säilitab Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti tehnikateaduse 
ajaloo ning kaasajaga seonduvat materjali eesmärgiga tagada selle säilimine, kasutatavus uurimiseks 
ning teadmiste vahendamiseks. Muuseum korrastab ja vahendab materjale uurijatele ja laiemale 
üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel. Kogumistegevuse eesmärk on 
säilitada Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti tehnikateaduse tervikpilti kajastav aineline pärand, mis aitab 
mõista kohalikku teadussaavutusi, koostada näituseid ja  teha uurimistöid. Tallinna Tehnikaülikooli 
muuseum arvestab teiste muuseumide väljakujunenud kogude spetsiifikaga ja kogumispõhimõtetega, 
mistõttu mõningaid kattuvaid teemasid kogutakse pealiskaudsemalt. Kogude täiendamisel 
eelistatakse hästi kirjeldatud ja legendeeritud esemeid. Kogutud esemeline materjal peab looma 
kontekstuaalseid seoseid ülikooli kujunemise, teadlaste, teadustegevuse ja ideede arengu vahel ning 
ühiskonna vahel. Kogutud esemed peaksid võimaldama luua sildu tänapäeva ja mineviku vahel ning 
olema olulised Tallinna Tehnikaülikooli ajaloo ja Eesti teadusmaastiku kajastamiseks tuleviku 
vajadustest lähtuvalt.   

3.2. Teiste sarnaste või lähipiirkonnas tegutsevate mäluasutuste kogude lühianalüüs 

Tallinna Tehnikaülikool on ainus tehnoloogiaülikool Eestis. Tallinna Tehnikaülikooli muuseumil on 
seega täita roll Eesti tehnikateaduse ajaloo koguja, säilitaja ja vahendajana. Selles osas on Tallinna 
Tehnikaülikooli muuseumi kogud unikaalsed. 

Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kogule on kõige sarnasem Tartu Ülikooli muuseumi kogu. Nii 
Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kui ka Tartu Ülikooli muuseumi kogudes leidub teadusaparatuuri ja 
mõõteriistu. See tuleneb mõlemas ülikoolis õpetatavate erialade (näiteks füüsika, keemia) kattuvusest. 
Erinevalt Tallinna Tehnikaülikoolist on Tartu Ülikooli näol tegemist klassikalise ülikooliga, milles ei 
õpetata spetsiifiliselt tehnika erialasid.  

Teiste muuseumide kogudega võib leida sarnasusi üksikute teemade osas.  

Eesti Arhitektuurimuuseum. Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kogudes leidub mõningaid Eesti 
arhitektuuriajaloo valdkonna materjale seoses arhitektuuri ja ehituse erialade õpetamisega ülikoolis. 
Kattuvusi on ka isikuarhiivide, näiteks Eesti-Ameerika ehitusinseneri, August Komendandi (1906 – 
1992) arhiivi näol.  



Eesti Tervisemuuseum. Muuseumiga on väike ühisosa meditsiinitehnika ja -abivahendite valdkonnas. 
Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kogudes leidub sellekohaseid materjale vähe ja vaid seonduvalt 
ülikooliga.  

Raudtee- ja Sidemuuseumi ning Postimuuseumi kogus leidub sarnaseid mõõteriistu. 

Lisaks leidub sarnaseid esemegruppe nii linna-, maakonna- kui teemamuuseumides, näiteks 
laborinõusid Järvamaa Muuseumis, Virumaa Muuseumides, Põllumajandusmuuseumis, 
Piimandusmuuseumis ja mujal. Mõõteriistu leidub veel näiteks Narva Muuseumis ja Saarema 
Muuseumis. 

3.3. Muuseumikogu täiendamise põhimõtted 

 Kogude täiendamisel lähtub Tallinna Tehnikaülikooli muuseum muuseumi põhimäärusest ja 
arengukavast. Kogude täiendamine toimub näituseprojektide ja uurimistöö tulemusena, aga 
ka annetuste, ostmise, pärandamise või kinkimise tulemusel.  

 Tallinna Tehnikaülikooli muuseum täiendab oma kogusid eesmärgipäraselt ja 
kogumipõhimõtetest lähtuvalt. 

 Tallinna Tehnikaülikooli muuseum keeldub annetuse, kingituse, pärandi või teise muuseumi 
tervikkogu museaalina arvele võtmisest, kui see ei vasta muuseumi missioonile, 
kogumispõhimõtetele või arengukavale. 

 Tallinna Tehnikaülikooli muuseum ei võta museaalina arvele annetust, kingitust või pärandit, 
kui selle üleandja esitab eritingimusi, mis on vastuolus muuseumi ja selle külastajate 
pikaajaliste huvidega. 

 Tallinna Tehnikaülikooli muuseum võtab kogusse asju, mis on võimalikult heas seisukorras. 
Halva ja väga halva seisundiga materjale võetakse kogusse üksnes siis kui need on unikaalsed 
ja kogu seisukohast olulised. 

 Tallinna Tehnikaülikooli muuseum ei võta museaalina arvele asja, mille säilitamiseks, 
eksponeerimiseks või mille üle arvestuse pidamiseks puuduvad tingimused või eelarvelised 
võimalused. 

 Tallinna Tehnikaülikooli muuseum ei võta museaalina arvele asju, mille päritolu on kahtlane, 
ebaseaduslik või teadmata.  

 Tallinna Tehnikaülikooli muuseum arvestab asja museaalina arvele võtmisel teiste sarnase 
ainevaldkonna muuseumide kogumispõhimõtetega. 

 Tallinna Tehnikaülikooli muuseum ei kogu üldjuhul asju, mille kogumise ja säilitamisega 
tegeleb süstemaatiliselt mõni teine muuseum. Erandiks on asjad, mis on olulised ülikooli ajaloo 
või kogude terviklikkuse seisukohast. 

3.4. Muuseumikogu täiendamise sisulised kriteeriumid 

Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kogumistöö ainevaldkond on ülikooli ja tehnikateaduse ajalugu. 
Teiste valdkondade materjale võetakse kogusse üksnes siis, kui need on seotud ülikooliga. Kõik 
muuseumikogu täiendamise otsused tehakse kaalutletult ja põhjendatult. Otsused vastavad Tallinna 
Tehnikaülikooli muuseumi kogumispõhimõtetele ning vähemalt ühele allpoolnimetatud 
põhikriteeriumile ning vähemalt kahele lisakriteeriumile väärtuse astme määramisel. 

3.4.1. Muuseumikogu täiendamisel arvesse võetavad põhikriteeriumid on: 

 Ajalooline väärtus. Objekt on seotud Tallinna Tehnikaülikooli ajaloo, Eesti teaduse arengu, 
konkreetse isiku, avastuse, tegevuse või sündmusega. See jutustab midagi mõne ajaloolise 
temaatika või protsessi kohta. Objekt aitab mõista ajalugu.  



 Ühiskondlik või kogukondlik väärtus (semantiline väärtus). Objektiga on seotud mingid 
teaduslikud ideed või lahendused, mis on tänapäeval olulised ühiskonna või kogukonna 
jaoks. 

 Teaduslik või uurimuslik väärtus. Objektil on potentsiaali tänapäeval või tulevikus olla 
teadlaste huviorbiidis.  

 Esteetiline väärtus. Objekt on meisterlikult valmistatud või on suurepärane näide teatud 
oskustest. Objekt on originaalse või innovaatilise disainiga.  

3.4.2. Muuseumikogu täiendamisel arvesse võetavad lisakriteeriumid on: 

 Päritolu, legend, dokumenteerituse aste. Objekt on hästi legendeeritud ja selle taust ning 
omadused dokumenteeritud.  

 Iseloomulikkus, tüüpilisus, rariteetsus. Objekt on teatud liiki esemete, tegevuste või 
ajalooperioodi tüüpiline näide. 

 Seisund, terviklikkus. Objekt on hästi säilinud. See on säilinud ilma tahtlike või juhuslike 
muudatusteta.  

 Kasutatavus näitusel, teadustöös, haridustegevuses. Objekti abil on võimalik interpreteerida 
tegevusi, teadussaavutusi, kogemusi, isikuid ja sündmuseid. Objekt aitab muuseumil 
jutustada mingit lugu. Objekt seostub muuseumi näituste kavaga ja/või haridusprogrammiga.  

 Abikogusse vastuvõtu kriteeriumid. Vastu võetakse materjalid, mis ei vasta põhikogu 
kriteeriumidele, kuid mis väärivad säilitamist haridusliku või näitusetegevuse ning ajastutruu 
õhkkonna kujundamisel.  

 
3.4.3. Iga kultuuriväärtusega asja (või kollektsiooni, kui väärtus seisneb selle terviklikkuses), mis on 
võetud muuseumisse vastu eesmärgiga võtta see museaalsele arvele, analüüsitakse vastavalt 
kehtestatud kriteeriumidele ja põhjendatakse asja museaalina arvelevõtmine.  
 
3.4.4. Muuseumi juhataja moodustab kultuuriväärtustega asjade ostmise ja muul viisil omandamise 
ning museaalina arvele võtmise otsustamiseks vähemalt kolmeliikmelise kogude täiendamise 
komisjoni, kuhu võivad kuuluda nii muuseumi töötajad kui muud eksperdid.  
 
3.4.5. Kogude täiendamise komisjon teeb otsuse kultuuriväärtusega asja (või kollektsiooni) 
ülevaatamise käigus, kus esitatakse põhjendused asja museaalina arvelevõtmise kohta.  
 
3.4.6. Museaalsele arvele mittevõetud esemed tagastatakse üleandjale, arvatakse abikogusse, 
pakutakse teistele mäluasutustele või utiliseeritakse.  

3.5. Muuseumikogu hetkeseis ja täiendamisvajadus 

Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kogu koosneb tehnikateaduse ja ülikooli ajalugu kajastavast 
materjalist. 

Muuseumi katkendlikust ajaloost tulenevalt on kogude täiendamine olnud lünklik ning kogu koostis nii 
ajalises kui temaatilises plaanis ebaühtlane. Kogude täiendamisel on oluline koguda nii kaasaega kui 
retrospektiivselt veel ülikoolis säilinud ajaloolisi seadmeid, mudeleid ja õppevahendeid, mis on olulised 
kogu terviklikkuse seisukohast. 

3.5.1. Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi väljakujunenud kogumistöö valdkonnad on: 

1) Tallinna Tehnikaülikooli ajalugu: teadus- ja õppetööga seotud materjalid (ülikoolis koostatud 
kollektsioonid (sh õppekollektsioonid), ülikoolis, Eestis või välismaal valmistatud teadusriistad, 



teadussaavutused, üliõpilaselu illustreerivad materjalid (organisatsioonide materjalid, konspektid jm), 
ülikooli rahvusvahelise suhtlusega seotud materjalid;  

2) Teaduslugu ja teaduskultuur: teadusloolist pakkuvad materjalid (teadusriistade areng, teaduslike 
ideede levik jms); 

3.5.2. Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kogude ülevaade:  

1) Esemekogu. Suurima osa kogust moodustavad Tallinna Tehnikaülikooli ajalooga, sealhulgas isikute 
ja organisatsioonidega, seotud materjalid: medalid, lipud, vimplid, suveniirid, mälestusesemed. 
Ülejäänud osa kuulub tehnikaajaloo valdkonda: mõõteriistad, laboriseadmed, ülikoolis väljatöötatud 
mudelid ja leiutised.  

Kogu kõige väärtuslikuma osa kogust moodustab ülikooli teadusloome: mudelid, leiutised, 
teadusaparatuur, näiteks Tallinna ja Tartu laululava mudelid ning laiemalt Eesti leiutiste ajalooga 
seonduv aines, näiteks Eesti ühe tuntuima leiutaja Karl Papello foto- ja arhiivimaterjalid ning Dr. Arnold 
Seppo fiksaatorid. Vanimad museaalid on pärit 19. sajandist.  

Esemekogusse kuulub Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi rahvusvahelise suhtluse käigus tekkinud 
kunstiliselt kujundatud meenete kogu, mis hõlmab kogu maailma, peegeldab omapäraseid maailma 
tarbekunsti suundi ning hõlmab kasvutendentsi ka tulevikus. Kunstiesemete kogumisel on 
valikukriteeriumiks objekti kinkija seos ülikooliga. Kogu täieneb jooksvalt.  

Kogu täiendamisvajadus:  

 Ülikooli teadusloome: ülikooli teadlaste, õppejõudude ja tudengite poolt loodud mudelid, 
seadmed, tootenäidised, leiutised. 

 Ülikooli struktuuriüksustes õppe- ja teadustöös kasutusel olnud seadmed ja muu selline 
esemeline materjal, sealhulgas laborite, töökodade, õppeklasside sisustus.  

 Ülikooli kui organisatsiooniga seonduv materjal: lipud, vimplid, märgid ja teised ülikooli 
sümboolikaga esemed, mälestusmedalid, sildid jne.  

 Märkimisväärse panuse Eesti teaduslukku jätnud professorite isikuarhiivid, mis sisaldavad ka 
esemeid.   

 Ülikooli tudengielu kajastav materjal (üliõpilaselu, üliõpilasorganisatsioonid).   
 Ülikooliga seotud organisatsioonide (spordiklubi, kultuurikollektiivide) materjal. 
 Tehnikaajaloo seisukohast huvipakkuv materjal, mis ülikooliga otseselt ei seostu, kui see ei 

kuulu mõne teise muuseumi kogumisvaldkonda. 

2) Dokumendikogu. Kogu sisaldab käsikirju ja trükiseid, sealhulgas isikuloolisi dokumente, loengute 
konspekte, patente, autoritunnistusi, projekte, jooniseid, diplomeid, aukirju, tänukirju, mitmesuguseid 
juhtkonna käskkirju, korraldusi ja muud taolist. Originaalide kõrval on kogus suur koopiate osakaal. 
Koopiate osas on plaanis hinnata nende olulisust muuseumikogu osana, valikuliselt kogust välja arvata.  
Dokumentide koopiaid säilitatakse abikogus.   

Kogu täiendamisvajadus:  

 Ülikooli ja selle ajaloo osas oluline aines.  
 Originaalmaterjalid, mis ei kuulu säilitamisele ülikooli arhiivis: teadusloolised materjalid, 

ülikooliga seotud isikute dokumendid, mälestused ja kirjapanekud säilitatakse abikogus.  

3) Auvistekogu. Muuseumi auviste kogus on hetkel vaid üks objekt, mis on lisatud ka MuISi.  
Muuseumis mittearvel olnud erinevatel kandjatel helisalvestised ja filmid deponeeriti Eesti 



Filmiarhiivile, millel on auviste säilitamiseks paremad tingimused. Näeme vajadust oma auviste kogu 
kasvatada, kuid selle säilitamine peab praegustes hoidla tingimustes olema võimalik. Kõikidest 
infokandjatest kõige eelistatumad oleksid digitaalsed failid.  

Kogu täiendamisvajadus:  

 Ülikooli struktuuriüksustes oleva videomaterjali kaardistamine, ajaloolise väärtusega osa 
vastuvõtt. 

 Kavandada ülikooli teadlaste ja õppejõudude mälestuste salvestamist teemadel, mis pakuvad 
huvi ajaloo või muuseumi näitusetegevuse seisukohast. 

4) Raamatukogu. Kogusse kuuluvad ülikoolile kingitustena laekunud raamatud, õppe- ja teadustööga 
seonduv, valdavalt 20. saj. esimeses pooles välja antud erialane kirjandus, teatmekirjandus, 
publikatsioonid. Kogu täiendamisel tehakse vajadusel koostööd ülikooli raamatukoguga. Muuseum ei 
kogu kaasaegset trükist, mille kogumise ja säilitamisega tegeleb raamatukogu. Muuseumi 
raamatukogu eesmärk on ülikooli ajaloo jäädvustamine ning muuseumi näitus- ja teadustegevuse 
toetamine. Kogu aktiivne täiendamine ei ole aktuaalne.  

5) Negatiivikogu. Sisaldab valdavalt Tallinna Tehnikaülikooli ajalooga seotud ainest. Kogu vajab 
korrastamist ja digiteerimist. 

6) Fotokogu. Fotokogu sisaldab Tallinna Tehnikaülikooli õppe- ja töökorraldust ning üliõpilaselu 
kajastavaid fotosid, koha- ja kroonikavõtteid ning Eesti haridus- ja teaduslugu kajastavaid ülesvõtteid. 
Fotokogu alla kuuluvad fotod ja fotoalbumid. Kogus on Eesti teadusajaloo seisukohast olulist materjali, 
näiteks Riikliku Katsekoja koosseis ja laborid. Vanimad kogusse kuuluvad fotod on pärit 19. sajandist. 

Kogu täiendamisvajadus:  

 Ülikooli ajalugu kajastavad fotod: sündmused, inimesed, hooned, laborite ja töökodade 
sisustused ja muu taoline. 

7) Digifotokogu. Digifotokogu sisaldab ülikooli sündmuste, hoonete ja muu taolise kajastusi. Tegemist 
on loomisel oleva koguga. Kogu on süstematiseeritud ja kirjeldatud, haldamiseks on loodud register. 
Digiteeritud faile hoitakse serveris. Failid on jagatud teemade järgi kaustadesse. 

Kogu täiendamisvajadus: 

 Jäädvustused ülikooli kaasaja sündmustest. Muuseumi tagab kaasaegsete pildistuste 
säilitamise.  

3.5.3. Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kogumistöö põhirõhk 

Muuseumi kogumistöö põhirõhk on lähemal aastakümnel suunatud arengukavas esile tõstetud 
kolmele eelisteemale: 

 Eesti tehnikaajalugu  
 Ülikooli teadusloome   
 Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilas- ja kultuuriorganisatsioonid   



Muuseum ei kogu üldjuhul sotsiaalvaldkonda kajastavaid esemeid nagu riietus, jalanõud, olmeesemed 
jms. Muuseum kogub neid objekte vaid seotuna ülikooli õppe- või töökorraldusega (vormiriietus, 
peakatted, Kapa spordidressid jms).  

Muuseum kogub spetsiifilisi eritingimusi nõudvaid esemeid ja kollektsioone vaid juhul, kui see on 
teaduslikult põhjendatud, seotud tähelepanuväärsete asjaolud, isikute vms.  

3.6. Muuseumikogu täiendamise protseduurid 

Kogude täiendamisel ja dokumenteerimisel juhindub Tallinna Tehnikaülikooli muuseum 
muuseumiseadusest, kultuuriministri määrustest „Muuseumikogu täiendamise ja kultuuriväärtusega 
asja hoiule võtmise kord“ ning „Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus“. 

Muuseum täiendab oma kogusid ülikoolis ja tehnikateaduse ajaloo talletamise eesmärgil planeeritud 
kogumistööna, annetustena, ostudena ning testamendijärgselt. 

Planeeritud kogumine on seotud muuseumi näitustegevuse ning ülikooli teadus- ja õppetöö 
seisukohast olulise ainese säilitamisega. Kogumisvaldkonnad on täpsustatud muuseumi iga-aastastes 
kogumiskavades. Annetusena muuseumile pakutavate materjalide puhul, mis ei vasta käesolevas 
kogumispõhimõtetes esitatud eesmärkidele ja põhimõtetele, tehakse annetajale ettepanek teha 
annetus muuseumile, millega see rohkem seotud on. Muuseum ei ole kohustatud kõiki annetusi vastu 
võtma. Muuseumikogu täiendamine ostudega toimub Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi rahalistest 
võimalustest ja prioriteetidest lähtuvalt. Muuseumiga seotud pärimistestamendi puhul peab 
muuseum nõustuma testamendi tingimustega. 

Muuseumikogu täiendamise eest vastutab peavarahoidja. Kogumistööd teostavad kõik muuseumi 
töötajad vastavalt tööülesannetele. Otsuse muuseumikogu täiendamise kohta teeb muuseumikogu 
täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjon. 

Muuseumikogudega töötavad peavarahoidja ning teised töötajad vastavalt oma ametijuhendile. 
Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kultuuripärandi süsteemseks läbitöötamiseks (kaardistamine, 
kogumine, dokumenteerimine) on vajalik täiendav tööjõud. 

Teadustööga seotud materjalide dokumenteerimine toimub koostöös valdkonna spetsialistidega. 
Museaalide dokumenteerimiseks vajalik esmane info saadakse kogumistöö käigus. Doku-
menteerimine toimub muuseumide infosüsteemis MuIS. 

3.7. Juurdekasvuvõimaluste analüüs  

Muuseumi põhihoidla suurus on 43m2. Muuseumi hoidla on eraldatud töö- ja ekspositsiooniruumidest. 
Hoidlas on tagatud stabiilne kliima ning sisseseade museaalide säilitamiseks. Hoidla kliima on sobiv 
tekstiilide, dokumentide, fotode ja negatiivide säilitamiseks. Esemekogust on võimalik hoidlas säilitada 
väikeseformaadilisi ja keskmise suurusega objekte. Suuremõõduliste museaalide (tehnilised seadmed, 
mõõtriistad, maketid, mööbel) säilitamiseks on muuseumi käsutuses 57 m2 avatud hoidla. Lisahoidlas 
hoiustatakse muuseumitarvikuid ja kogudesse veel vastuvõtmata objekte. Juurdekasvuvõimalusi ja -
vajadust hakkame analüüsima peale seda, kui oleme avatud hoidla sisseseadnud. Muuseumil on 
võimalik laiendada näitusetegevust ülikooli peamaja koridoridesse ja instituutidesse.   

3.8. Muuseumikogu analüüs ja väärtuste hindamine  

Tallinna Tehnikaülikooli muuseumi kogu sisaldab Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti tehnikateaduse 
ajalooga seonduvat unikaalset ainest. Selle kõrval on kogusse vastu võetud dublette ning 



väheväärtuslikku materjali, näiteks koopiad, ajaleheväljalõiked. Enim on dubleerivaid eksemplare ning 
koopiaid dokumendi- ja fotokogus. Sisulist läbitöötamist ning väheväärtusliku ainese väljaselgitamist 
vajab ka muuseumi raamatukogu. 

Muuseumikogu väärtuse hindamisel lähtutakse kogumispõhimõtete punktis 3.4. esitatud sisulistest 
kriteeriumidest. Väärtuste hindamise eelduseks on, et kogud on inventeeritud ning sisestatud 
infosüsteemi MuIS. Väärtuste hindamine toimub alakogude kaupa viieaastaste tsüklitena. Hindamise 
tulemusel selguvad museaalid (liigsed eksemplarid, katkendid, seoseta detailid jms), mida võib olla 
otstarbeks muuseumikogust välja arvata. 

3.9. Museaalide väljaarvamine                                      

Museaalide väljaarvamine kogust toimub muuseumiseaduse §-s 11 ja muuseumikogu täiendamise ja 
kultuuriväärtusega asja hoiulevõtmise korra §-s 7 sätestatud alustel. Museaalide väljaarvamise otsus 
tehakse kaalutletult ja sisuliselt põhjendatult. Museaalide väljaarvamine toimub muuseumikogu 
kvaliteedi parandamise ja terviklikkuse eesmärgil. Sisulisest analüüsist lähtuvate väljaarvamiste puhul 
moodustab muuseumi juhataja vähemalt kolmeliikmelise komisjoni. 

Väljaarvamise protseduuri ja väljaarvamisprotsessi dokumenteerimise puhul järgitakse dokumendis 
„Nõuandeid museaalide muuseumikogust väljaarvamise korraldamisel“ esitatud nõudeid, museaalid 
dokumenteeritakse lähtuvalt nende kategooriast. Kui väljaarvatav museaal omab väärtust muuseumi 
ülesannete toetamisel, arvatakse see abikogusse, pakutakse teisele MuISiga liitunud muuseumile, 
Rahvusarhiivile või raamatukogule. 

Muuseum võtab museaali väljaarvamisel võimalusel ühendust museaali muuseumile annetanud 
isikuga. Kui isikut ei ole suudetud tuvastada, jäetakse väljaarvamise otsuse ja asjaga seotud edasiste 
toimingute vahele vähemalt kuus kuud. Selle aja jooksul teavitab muuseum museaali muuseumikogust 
väljaarvamisest oma veebilehe kaudu ning museaali muuseumile annetanud isikul on võimalik taotleda 
selle endale tagastamist. 

Museaali väljaarvamine muuseumikogust toimub ülikooli rektori otsusel, arvestades muuseumi 
juhataja põhjendatud ettepanekut, millele on lisatud sõltumatu eksperdi arvamus. 

Museaali muuseumikogust väljaarvamisel koostab muuseum infosüsteemi põhimääruse § 17 lõikes 1 
nimetatud andmete põhjal väljaarvamisakti. Enne väljaarvamisakti MuISis kinnitamist lisatakse sinna 
juurde rektori otsus. 

Väljaarvatud museaal eraldatakse kogust ja märgistus eemaldatakse või kriipsutatakse läbi. 

Väljaarvamise protseduur loetakse lõpetatuks, kui väljaarvatud museaalid on registreeritud muuseumi 
abikogus, antud üle teisele asutusele, tagastatud endisele omanikule või hävitatud. 
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