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ARENGUSUUNAD

Tallinna Linnamuuseumi (TLM) külastas 2014. aastal  rekordiliselt 241 006 huvilist, mis on
Linnamuuseumi 77 aastase  ajaloo jooksul  kõigi  aegade suurim külastajanumber  ja ületab
näiteks  sellele  eelnevat,  2013.  aastat  45  tuhande  külastaja  võrra.  2014.  aastal  korraldas
linnamuuseum  58  näitust,  3385  ekskursiooni,  934  haridusprogrammi  nii  lastele  kui
täiskasvanutele, milles osales 77013 muuseumihuvilist.

 2014. tegemistest väärib esiletõstmist linnamuuseumi peamaja, Vene 17, keskaegse
kaupmeheelamu keldris avatud uut tüüpi ekspositsioonipind – keraamika avahoidla,
kus on väljas muuseumi kogusse kuuluvad ligi 2000 portselan- ja fajansseset Eestist,
Euroopast, Hiinast ja Jaapanist.

 Väärtustades tallinlaste kodukohatunnet arendas Linnamuuseum koostööd erinevate
asumiseltside ja kultuurirühmadega ning laiendas Telliskivi  pop-up muuseumi heal
näitel  linnamuuseumi  tegevust  väljapoole  muuseumihooneid.  Ajutises  muuseumis
talletati  Telliskivi  tänava ajaloo-  ja kultuuripärandit  ning kaasati  kohalikke senisest
enam linnamuuseumi tegemistesse. 

 30.  jaanuaril  Rakveres  toimunud  Eesti  Muuseumide  Aastaauhindade  galal  pälvis
Tallinna  Linnamuuseumi  projekt  Telliskivi  pop-up  muuseumi  projekt 2014.  aasta
muuseumiarendaja auhinna.

 Eesti  Muuseumide Aastaauhindadel  2014.a.  parima konserveerimistöö auhinna tõi
Tallinnasse  linnamuuseumi konservaator  Jaan  Märss oma  pikajalise  töö,  „Lukud,
võtmed ja sulgurid“ eest.  

 Trükistest väärib esiletõstmist uus raamat – “Tallinna väiketöökodade kristall 1935 –
1940″, väljaanne tutvustab Tallinnas 1930. aastate II poolel tegutsenud vähetuntud
kristallilihvimise töökodasid.

Samas taastas ja avas TLM 2014.a. külastajatele linlaste kultuuripärandit ning arendas kõiki
oma filiaale ning edendas uusi projekte. 
TLM külastajate arv:

2010 2011 2012 2013 2014
153248 189149 195195 196097 241006

Kolme viimase aasta jooksul on TLM teeninud omatulu: 
2012 2013 2014
430105 686369 716146

Mõned 2014. a. teetähised:  
- 2014 kevadel ühendati Neitsitornist Kiek in de Köki suurtükitorni suunduva uue 
kaitsekäigu kaudu kaks muuseumi, andes ka üksikkülastajale võimaluse liikuda ühest tornist 
teise;  
- TLM muuseumikogu arv seisuga 31.12.2014 on 170833 museaali, 2014. a. lisandus 
veel 515 tulmet, uurijad kasutasid 22854 museaali - 13,37% muuseumikogust.
-            Lastemuuseumid läbisid uuenduskuurid ja külastajate arvu tõusu, samas on tehtud ka
head sisulist tööd: muuseumi meeskonna video “Uued saapad” saavutas Euroopa 
inimõiguste võistlusel Fingerprint esimese koha Eesti videote hulgas;



- Fotomuuseumi vanas Raevangla hoones renoveeriti, laiendati ja avati kaasaegne 
fotogalerii,  et kaasata sinna näitusteks täna rahvusvaheliselt tuntud eesti ja välismaiste 
fotograafide loomingut;
- Neitsitornis on edukalt käivitunud igakuised täiskasvanute elukestva õppe 
loengupäevad; 
- Kadrioru kirjanike muuseumid rikastasid Kadrioru suveöö üritusi;
- Jaani seegi kuraator on koostöös Ajaloomuuseumiga toonud selle väikese, kuid 
huvitava muuseumi linlastele lähemale erinevate publikuprogrammide ja ekskursioonidega, 
muuseumis toimusid Tallinn Music Week kontserdid, sisukad Teadlaste Öö üritused;
- Peeter I majamuuseum läbis külastajate arvu tõusu ja käivitas igakuised loengud, mis 
on mõeldud valdkonnaspetsialistidele, muuseumi külastajate arv on kordades tõusnud tänu 
uue muuseumijuhi ja meeskonna professionaalsele ja pühendunud tööle;
- Kiek in de Kök ületas uudistekünnist mitme põneva näitusega. Märkimist väärib 
koostöö Türgi ja Jaapani Vabariikide suursaatkondadega. Nendega koostöös eksponeeriti 
Kiek in de Köki suurtükitornis näitusi: "Baruto. 10 aastat Jaapanis", „Nüüdisaegne Türgi eesti 
ajakirjaniku pilgu läbi“.
-   Esile tõstmist väärib kindalasti 15. mail, Kiek in de Kökis ja Neitsitornis toimunud 
kohtumine vähemusrahvuste esindajatega kaasamaks kogukondi ja uusi sihtrühmasid 
sooviga olla avatud eri kultuuri- ja sihtgruppidele;
- Linnamuuseum osales rahvusvahelise muuseumipäeval ja traditsioonilisel 
muuseumiööl, Linnamuuseumit ja selle filiaale külastas sel ööl kokku 5 429 
muuseumihuvilist, neist 43,17% olid noored. 
-              Tallinna päeva ja vanalinna päevade raames oli linnarahval võimalus osa võtta TLM 
korraldatud üritustest kõigis muuseumi filiaalides; 
Investeeringud:
Muuseumide 
remont, Neitsitorni 
sisekujundus

2012 2013 2014

1008135 494541 23616
2014 püstitatud eesmärkidest jäi investeeringu puudusel teostamata Kalamaja 
lastemuuseum Miiamilla kapitaalremont.

Käesoleva, 2015. aasta olulisemad arengusuunad: 
Vastavalt Tallinna arengukavale 2014-2020, planeeritakse:

 Tallinna  Linnamuuseumi  Lastemuuseumi  (Kalmaja  Miiamilla)  kapitaalremont  ja
ekspositsiooni  uuendamine,  E.  Vilde  Muuseumi  kapitaalremont  ja  ekspositsiooni
uuendamine; 

 Kultuuri  valdkonnas  on  oluline  teha  rahvusvahelist  koostööd  ja  liituda  eri
valdkondade  võrgustikega,  suurendada  sidusust  kogu  Euroopa  kultuuriga  ning
arendada  kultuurisidemeid  Läänemere  ruumis  ning  Venemaaga,  unustamata
sealjuures  Tallinna  kultuuriloolist  eripära.  (Koostöö  Ermitaaziga,  korraldame
kultuuriüritusi  eri  rahvusgruppidele  Peetri  majamuuseum,  Keskaegne
kaupmehemaja,  Neitsitorn,  Kiek  in  de  Kök,  eraldi  väljatooduna  toimuvad
vähemusrahvuste üritused Tallinna päeval); 

 Arengukavas  sissejuhatus  p.  5)  Linnakeskkonna  arendamisel  on  eesmärgiks  ühtse
rohevõrgustiku kujundamise, vee ja välisõhu kvaliteedi parandamise kaudu Euroopa

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=126050&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp


Rohelise pealinna tiitli saavutamine 2018. aastaks. (Peame väga oluliseks Neitsitorni
muuseumkohviku esise platsi ja Taani kuninga aia kujundamist ja haljastamist);

 Alleesmärk  2.3  Meede  1:  ajaloo-  ja  arhitektuurimälestiste  ja  muinsuskaitsealade
väärtustamine  ning  nende  korrashoiu  tagamine,  mälestiste  tähistamine  ja
infotahvlite  paigaldamine.  (Peame  väga  oluliseks  Liivi  sõja  aegse
arhitektuurimälestise  -  Marta  tänava  Mustpeade  risti  ümbruse  korrastamist  ja
tähistamist).  

Olulisemad 2015. a. teetähised:  

-         Maikuus avab linnamuuseum veel ühe osa renoveeritud bastionikäike, kus hakkab 
paiknema uus Raidkivide muuseum; 
-       Antakse välja TLM haridustööd ja aastanäitusi tutvustava ajakirja "Laegas" esimene 
number;
-       Täiendatakse Neitsitorni II korrust, kuhu paneeritakse väljapanekut tornivahist ja torni 
olustikust;  jätkuvad igakuised täiskasvanute elukestva õppe loengupäevad.
-      Algab Vene 17 peamaja ekspositsiooni uuenduste kontseptsiooni loomine ning jätkub   
keskaegse keldriruumide avamise ettevalmistustöö.
-         Avatakse Komandandi aia kaitsekäigu sissepääs, Kiek in de Kökis täiendatakse 
ekspositsiooni bastionaalvööndi arengust ehk Rootsiaegsetest muldkindlustustest Tallinnas; 

 

Koostas

Kalmar Ulm
Tallinna Linnamuuseumi direktor                                                                         20.02.2015

 



   

 


