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Tartu Linnamuuseumi kogude 
juurdekasv 2015.–2016. aastal

K a i e  J e e s e r

Tartu Linnamuuseumi kogude täiendamise alus on muuseumi põhimäärus ja 
kogumispõhimõtted. Esimene neist määrab kogumisvaldkonna, teine kogu-
misteemad ja täpsustavad kriteeriumid, mis aitavad jälgida, et kogutud mater-
jal sobituks muuseumikogusse ning vastaks üldistele säilitusnõuetele.

Linnamuuseum koos nelja fi liaaliga moodustab terviku, muuseumi põhi-
kogu aga kajastab peamaja ja kolme fi liaali teemadega seotud materjali, sest 
Oskar Lutsu majamuuseumi kogu on iseseisev. Linnamuuseumi kogumisvald-
kond on väga lai, sest kogutu peab kajastama Tartu ajalugu terviklikult, hõl-
mates nii igapäevast eluolu, tänavapilti, majanduselu, linnahaldust kui ka kõi-
ke muud, mis mahub ühe linna tegevusse. Peamine piirang on asjaolu, et muu-
seumikogusse arvatav ese peab olema seotud Tartuga kas otseselt, st see on 
Tartus valmistatud või seda on siin kasutatud, või siis kaudselt, näiteks Tartus 
elanud isiku kaudu.

Aastaid on kogumise prioriteedid lähtunud muuseumi arengukavast, tea-
dustöö teemadest ning näitustest. Aastad on aga erinevad, sest kogumist mõ-
jutavad ka ühiskonnas toimuvad sündmused ning nii praeguse kui ka endise 
Tartu kodaniku valmidus anda oma isikuga seotud objekte muuseumisse.

Kui vaadata tagasi perioodile 2015–2016, siis võib kogutud materjali kohta 
tuua esile sündmused ja projektid, mis mõjutasid kogumist. Need olid muuseu-
mi 2015. aastal algatatud projekt Üle Jõe ning 2014. aasta üldlaulupidu ja selle-
ga kaasnev eelüritus „TuleTulemine. Külast külla, käest kätte” ehk laulupeotule 
teekond Tartust Tallinna. Suurte sündmuste puhul on tavaline, et materjalid 
jõuavad muuseumisse aasta hiljem. 

Linnamuuseumi põhikogu suurenes aastatel 2015–2016 kokku 9220 mu-
seaali võrra, sellest 56% on arheoloogia- (5150) ja 37% fotokogu juurdekasv 
(3446). Väga tagasihoidlikult on täienenud kunsti-, audio-video- ja numismaa-
tikakogu. Siin on oluline märkida, et Tartu Linnamuuseum ei kogu materjali 
alakogude põhjal, vaid teemade järgi, seetõttu ei ole alakogude võrdne juurde-
kasv omaette eesmärk.

Muuseumikogu alakogude juurdekasv on juba seitse aastat olnud üsna ühe-
sugune. Arheoloogia- ja fotokogu märgatavalt suurem tulme võrreldes teiste 
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kogudega on tingitud mitmest asjaolust. Linnamuuseum on kohustatud vastu 
võtma kõik Tartus välja kaevatud arheoloogilised leiud ning iga uus ehitus Tar-
tus täiendab meie arheoloogiakogu, sest pea igal kesklinna ehitusplatsil tuleb 
enne ehituse alustamist korraldada arheoloogilised uuringud. Tulenevalt ar-
heoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsioonist (https://www.riigiteataja.ee/
akt/13089481) säilitatakse uuringutel moodustatud tervikkogu, mitte ei valita 
välja nn paremaid leide. Fotokogu suurema juurdekasvu üks põhjusi on asja-
olu, et sündmusi on kõige hõlpsam jäädvustada just fotol. Ikka ja jälle annavad 
muuseumile fotosid nii eraisikud kui ka asutused. Kuid kuue viimase aasta ar-
vukaim juurdekasv on olnud tingitud ka Ants Nilsoni laulupeoteemaliste foto-
de negatiivide kollektsiooni vastuvõtust. Nimetatud negatiivid (kokku 40 000) 
osteti muuseumile 2006. aastal, kuid võimaluste puudumise tõttu asuti neid 
läbi töötama ja muuseumikogusse vastu võtma alles 2010. aastal. See töö lõpe-
tati 2016. aasta lõpuks ja ligi pooled neist fotodest on liidetud muuseumi foto-
kogusse. 8406-l sellesse kollektsiooni kuuluval negatiivil on lisaks kujutistele 
ka kirjeldusandmed. Mahuka töö tulemusel sisaldab linnamuuseumi põhiko-
gu laulupidude ajaloo uurijale väärtuslikku materjali: digiteeritud fotonegatii-
vid jäädvustavad laulupidusid ajavahemikul 1950–2000.

Tabel 1. Statistiline ülevaade muuseumisse 2015.–2016. aastal vastu võetud materjalist kogude kaupa

Kogu 2015 2016 Säilikute üldarv 
31.12.2016 

Ajalooline kogu 106 254 14 165

Arheoloogiakogu 2988 2162 60 829
Arhiivimaterjalide kogu 191 59 30 297
Audio-videokogu 9 0 86
Fotokogu 2406 1040 52 927
Kunstikogu 2 1 1570
Numismaatikakogu (sh bonistika) 0 2 6837

Kokku 5702 3518 166 711

Iseloomustamaks muuseumi tulmet perioodil 2015–2016, on esitatud Tartu 
ajaloo seisukohast olulised esemed ja esemete rühmad alakogude kaupa.

Ajalooline kogu

Kultuurilooliste esemete kogu täienes mitme huvitava kollektsiooni ja üksik-
eseme võrra. Muuseumile on tähtis, et esemetega kaasneks valmistamis- ja 
kasutamislugu ehk legend. Tartus elanud kollektsionäär Ilmar Koppel (1927–
2015) on aastakümneid kogunud ja uurinud kultuuriloolisi esemeid. Tema 
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meelisteemad olid sõjaajalooline materjal ja vormiriided. 2015. aastal ostis lin-
namuuseum Koppelilt 1938. aasta tuletõrjuja suvevormi, püksid ja lühikese 
kuue (TM 3530: 1) ning Tartu lennuväljal veel 1980ndatele kasutusel olnud tsi-
viillenduri suvemütsi (joonis 1). Mütsi kandis lennuvälja tehnik Ilmar Kroon. 
Mütsil olev kardpael näitab, et tegemist oli ülemusega. Need esemed on täien-
dus vormirõivaste kollektsioonile, mis eelkõige tänu Koppeli kogumistegevu-
sele on muuseumis olemas. 

Traditsiooniliselt on muuseumikogu aidanud täiendada linnamuuseumi 
fi liaali laulupeomuuseumi sõpruskond, aktiivsed koorilauljad, kes mõtlevad 
koorilauluga seotud tegevuse jäädvustamisele. 2014. aasta oli laulupeo juube-
liaasta, mille korraldamisega olid seotud mitmed Tartu koorid. Laulupeoeel-
se „TuleTulemise” eestvedajad olid Tartu meeskoor Akadeemiline Emajõgi ja 
naiskoor Emajõe Laulikud. 15. juunist 4. juulini viisid kohalikud koorid, tant-
surühmad ja orkestrid peotule Tartust peolinna Tallinna teatesõiduga jalg-
ratastel. Ettevõtmine haaras kaasa tule teekonnale jäänud paikade elanikke. 
Muuseumikogus on ligi 50 selle üritusega seotud museaali, millest üle poole 
on ajaloolises kogus. Materjali hulgas on nii „TuleTulemise” meeskonna riie-
tus, näiteks kaks salli, punane särk ja fl iis (TM 3526: 1–5 Aj), kui ka kingitused 
(joonis 2; TM 3560: 1–17 Aj), mida tuleviijatele kinkisid läbitud paikade elani-
kud. Riietus jõudis muuseumisse tänu teekonnal osalenud Ago Vilumaale ja 
kingitused tänu Mati Raamatule. 
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Joonis 1. Tsiviillenduri suvemüts, 1980 (TM 3530: 2). Foto: Peeter Paasmäe.
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Muuseumikogu täienes ka tartlaste 
eluolu kajastavate esemetega (majapi-
damistarbed, töövahendid, riided, köö-
gi- ja elutoasisustus jms). See väärtuslik 
materjal jõudis muuseumi seoses pro-
jektiga Üle Jõe, kus kasutati sotsiaal-
se muuseumi ideid. Intervjuud, mille 
abil uuriti tartlaste eluolu, olid ajendiks, 
et end ümbritsevaid igapäevaesemeid 
osata näha veidi teise pilguga ja saa-
da aru, et nende abil võib säilitada ol-
nut. Nii annetas elupõline Ülejõe ela-
nik Rein Ole oma kingsepatööriistad 
(TM 3503: 1–45 Aj) muuseumile. Nen-
de seas on töövahendeid, mida kasutas 
juba tema isa, ja esemeid, mida ta ise 
kasutas veel 1970. aastatel, mil ta vii-
mati tartlastele jalanõusid valmistas. 
Eraldi esiletoomist väärib nahaõmb-
lusmasin (joonis 3), samuti on esinda-
tud nii nahatöötlemisvahendeid kui ka 
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Joonis 2. Kingitused „TuleTulemise” meeskonnale. 1 – pudel Paunvere ajaloolist Punsli eli, 2 – roosi-
seep, saadud Sadala simmanil. Kinkija Margit Kõiv, Sadala Külade Selts (TM 3560: 7 Aj; 3560: 9 Aj). Fotod: 
Peeter Paasmäe.

Joonis 3. Paigamasin, kingsepa õmblusmasin Sin-
ger (TM 3593: 1). Foto: Peeter Paasmäe. 
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jalanõude viimistlusvahendeid. See on kingsepa töövahendite tervikkomplekt aas-
tatest 1920–1970. Esemetega seotud kontekst jutustab, kuidas pärast Teist maail-
masõda oli Tartus korraldatud tervishoiu- ja haridusasutuste abimajandite tege-
vus. Jaamamõisas asus Tartu tervishoiuasutuste abimajand. Sel olid oma põllud 
(ligi sada hektarit), kus kasvatati kartulit, porgandit, marju. Lisaks oli lehmalaut, 
kust saadi oma piim jms, ja hobusetall, kus olid hobused põllutöödeks. Abimajand 
varustas oma toodanguga haiglaid, lasteasutusi jms. Lisaks oli abimajandis king-
sepa-sadulsepa töökoht, kus esemete üleandja isa ametlikult töötas. Jaamamõisas 
asunud abimajand lagunes 1952. aastal, kui sellele kuulunud põllumaad läksid ela-
muehituse alla, sest algas Ivangorodi ehk Hiinalinna rajamine. 

Ajaloolise kogu esemetest väärib märkimist veel 19. sajandi alguse plokitrü-
kis mustriga tapeedifragment (TM 3552 Aj). Tapeedi arvatav valmistamise aeg, 
1790–1830, on määratud toetudes tapeetide valmistamise tehnilistele iseära-
sustele. Teist nii suuremõõtmelist ja nii vana tapeedileidu Tartust teada ei ole.

1980. aastatel Lai 24 hoone remonditöödel oli see tapeeditükk jäänud mär-
kamatuks ja antud üle Tartu Ülikooli raamatukogu restauraatoritele koos tei-
se selle maja seinalt eraldatud tapeediga. Siin kirjeldatav tapeedikatke tuli välja 
viimati nimetatud, Pompei stiilis tapeedi fragmendi (TM 3487: 1 Aj) alt kon-
serveerimistööde käigus.1 

Arhiivikogu

Arhiivimaterjalide kogu täienes nii laulupeoteemalise kui linnakodaniku elu-
olu kajastava materjaliga. 

2014. aasta XXVI laulu- ja XIX tantsupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg” 
kajastavad arhiivimaterjalide kogus laulupeol osalejate eluolu iseloomustavad 
esemed (TM 3554: 1–30 Ar). Materjali hulgas on parkimiskaardid (TM 3554: 
29/1 Ar), lauljate ja tantsijate toidutalongid (TM 3554: 17/1–7 Ar), punane lõu-
napiirkonna, roheline kesklinna piirkonna ja sinine idapiirkonna majutuskaart 
(TM 3554: 14–16 Ar). Esemed annetas muuseumile Eesti Laulu- ja Tantsupeo 
SA esimees Sten Weidebaum.

Tänu annetaja Eva Viirale, kes andis muuseumile oma isa Aksel Viiraga seo-
tud materjalid, täienes arhiivimaterjalide kogu isikudokumentidega, mis kajas-
tavad ühe linnakodaniku tegevusi ja hobisid 1960.–1980. aastatel. Muuseumisse 
jõudsid Aksel Viira Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi Vabariikliku Tartu Me-

1 Selle kohta vt Ene Sarap, Tartu vanematest hoonetest leitud 18.–19. sajandi tapeetide konserveerimisest. Pompei 
stiilis tapeedi konserveerimisest OÜs Mandragora. – Vabamüürlus, arhitektuur ja ajalooline interjöör. Uurimusi 
kunstist, tapeetidest ja Pistohlkorside perekonnast 18. sajandist 20. sajandi alguseni. Tartu Linnamuuseum 2015. 
Aastaraamat. Tartu 2015, lk 135–141, siin lk 137.
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ditsiinilise Keskkooli tunnistus aas-
tast 1949 (TM 3614: 4 Ar), tunnistus 
VSK märgi2 kandmise õiguse kohta, 
välja antud 15.9.1947 (TM 3614: 2 Ar), 
abonendi tunnistus raadiovastuvõtja 
kasutamise kohta 9.2.1959 (TM 3614: 
11 Ar), ENSV AÜN Tartu Kultuuri-
hoone liikmekaart 15.10.1959 (TM 
3614: 12 Ar), Üleliidulise Armee, Len-
nu- ja Mereväe Abistamise Vabataht-
liku Ühingu tunnistus aastast 1963 
(TM 3614: 16 Ar), Eesti NSV Kalasta-
jate Seltsi liikmepilet aastast 1978 (TM 
3614: 9 Ar), Eesti kodanike komitee-
de tõend, välja antud 24.2.1990 (TM 
3614: 1 Ar) jms.

Aksel Viirale kuulunud materjali 
hulgast tasub esile toomist Eesti Tar-
bijate Kooperatiivide Vabariikliku 
Liidu Tartu Kaubandusliku Inventa-
ri Tehase metallitsehhi seinaleht (TM 
3564: 1–7 Ar), mis on värvikas kroonika pildis ja sõnas 1975.–1979. aasta me-
tallitsehhi töökollektiivi tööst ja ühiskondlikust tegevusest. 

Aksel Viira oli õppinud meedik ja töötas Tartu Linna Tuberkuloositõrje 
Dispanseris meditsiinilaborandina, kuid 1975. aastatel asus tööle metallitseh-
hi nr 2 stantsijana, et teenida välja parem pension, kui seda andnuks meediku 
palk. Harrastuskunstnikuna oli ta metallitöö kõrval ka tehase kunstnik ning 
andis välja ja kujundas metallitsehhi seinalehte.

Fotokogu 

Suur osa aastatel 2015–2016 tulmunud fotodest on seotud laulupidudega. Selletee-
malise materjali täienemisel on oluline osa Ants Nilsoni kollektsiooni vastuvõtul 
(u 2500 fotonegatiivi). Tartu koorilauljad andsid üle foto (TMF 1531) laulupeotule 
teekonnast („TuleTulemine” 2014) ning digifotod 7. juunil 2014 peetud Tartu laulu-
peost „Enne ja nüüd” (TMF 1507: 1–20) saadi laulupeo korraldajalt Tiigi seltsimajalt. 

2 VSK = „Valmis sanitaarseks kaitseks”, programm elanikkonna esmaabioskuste parandamiseks, märki andis väl-
ja ENSV Punase Risti Selts.
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Joonis 4. Laulupeotule tervitamise üritus, Grete 
Einmann (ees) koos rahvatantsurühma tantsijate-
ga. Järvamaa, Peetri küla, 2014 (TMF 1531). Foto: 
Väino Pool.
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Kauaaegne Tartu TSN Täitevko-
mitee ettevõtlusosakonna toitlustus-
ala peaspetsialist Viivi Irs andis muu-
seumile kohvik Tartut (varasem Wer-
ner) puudutavad fotod. Neil (TMF 
1527: 1–57) on kujutatud sündmusi ja 
inimesi peamiselt 1970. ja 1980. aas-
tatel. Paljud võtted on märkimisväär-
sed selle poolest, et lisaks interjöörile 
ja töötajatele näeb seal mitmeid Tartu 
nimekaid kultuuri- ja teadusinimesi, 
kelle kooskäimiskoht oli kohvik Tar-
tu palju aastaid. Näiteks võib tuua 
foto kohvik Tartu peoõhtult 1970. 
aastatel (TMF 1527: 18), kus kohviku-
laua taga on esiplaanil keeleteadlane 
ja Tartu Riikliku Ülikooli soome-ug-
ri keelte kateedri juhataja Paul Aris-
te, või 1975. aasta foto (TMF 1527: 
19), millel kohvikulauas istuvad kee-
leteadlane, TRÜ õppejõud Eduard 
Vääri ja kunstiajaloolasest TRÜ õp-
pejõud Niina Raid.

See fotomaterjal on väärtuslik 
veel seetõttu, et mitme foto tagaküljel 
on üleandjapoolne legend. 

Tuntud teadusajaloolase Hain 
Tankleri (1945–2008) abikaasa Eve 
Tankler tõi muuseumisse 583 fotost 

koosneva kollektsiooni, millest fotokogu teadur Eevi Kärdla valis muuseumi 
fotokogusse 140 (TMF 1538: 1–140). Fotodel on kujutatud tänavavaateid ja lin-
naolustikku aastatel 1977–1990. See on oluline materjal jäädvustamaks Tartu 
muutusi ajas.

Teised kogud

Kunstikogusse laekunud kolmest objektist võib esile tuua 2014. aasta laulu-
peotule teekonna tõrvikute eskiise, mille on kavandanud kunstnik Mati Kar-

Joonis 5. 2014. aasta laulu- ja tantsupeo tõrviku 
eskiisid, mille tellis meeskoor Akadeemiline Ema-
jõgi (TM 3524: 1/1–3).
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min (TM 3524: 13/1–3). Kolme tõrviku kujundus on kantud 1965. aasta laulu-
peoks valmistatud tõrviku ideest. Tõrvikute tellija oli Tartu meeskoor Akadee-
miline Emajõgi, töösse ei läinud ükski eskiis. Lõpuks kasutusele võetud tõrvik 
tehti aktsiaseltsis Termox fi rma juhataja Aare Kivilo käe all, kes ühtlasi oli ka 
uue tõrviku idee autor.

Numismaatikakogu täienes kahe meenemündiga, mis on pühendatud Tar-
tule tähtsatele isikutele.

10-eurose nimiväärtusega hõbedast meenemünt (TM 3575: 1 N) on Jaan 
Poska 150. sünniaastapäeva puhul, see vermiti 2016. aastal. Teine, 2014. aastal 
vermitud, samuti 10-eurone hõbedast meenemünt (TM 3575: 2 N) on pühen-
datud Miina Härma loomingule.

Audio-videokogusse lisandus üheksa museaali, mille seas on näiteks DVD 
„TuleTulemine 2014. Tartumaa teekond” (TM 3524: 4 C) ja DVD „Tartu laulu-
peo eelkontsert Vanemuise kontserdimajas 6. juunil 2014” (TM 3538: 1).

Laulupeoteemaliste salvestiste kõrval omandas muuseum fi lmilõigu (TM 
3550 C), millel on 2014. aastal Kanal 2 saate „Reporter” tarvis tehtud intervjuu 
Tõnis Mäega, kes räägib laulu „Koit” sünnist. Materjal on avalikuks esitami-
seks töötlemata, mis muudab selle väärtuslikuks ajalooallikaks.

Arheoloogiakogu täienes 2015. ja 2016. aastal kokku 5150 leiu võrra ning 
2016. aasta lõpuks oli arheoloogiakogu säilikute üldarv 60 829. Ülevaade ar-
heoloogiakogu täiendustest nimetatud aastatel on esitatud Arvi Haagi ja Elis 
Tiidu artiklis. 

Kokkuvõtteks 

Muuseum tänab kõiki oma toetajaid, kes on aidanud kaasa muuseumikogu 
täienemisele, ning omalt poolt oleme püüdnud muuta kogutu kättesaadavaks 
kõigile huvilistele. Selle tarvis kirjeldab muuseum oma materjali veebipõhises 
infosüsteemis MuIS. 

2016. aasta seisuga on muuseumikogusse kuuluvast 166 771 säilitusüksusest 
portaali MuIS kaudu kõigile kättesaadavad 120 085 ehk 72%. Neist 35 403 mu-
seaali on koos kujutisega.

Head kogudega tutvumist portaali MuIS avaliku vaate www.muis.ee vahen-
dusel!
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Acquisitions of the 
Tartu City Museum in 2015–2016

K a i e  J e e s e r

Th e basis for supplementing the collections of the Tartu City Museum is given 
in its statutes and its collection policy, which specifi es the topics that the mu-
seum wishes to address as well as some additional criteria, which ensure that 
the basic preservation criteria are met. As the collections of the Tartu City Mu-
seum have to represent the history of Tartu in its complexity, the realm of its 
collection work is remarkably wide. Developments in society and the readiness 
of individuals to hand over any material in their possession also infl uence col-
lecting work.

In 2015 and 2016, the main events that infl uenced collection work were the 
project Üle Jõe (Over the River) initiated by the Tartu City Museum in 2015, 
and the Song Festival of 2014 with its prequel Tule Tulemine. Külast külla, käest 
kätte (Th e coming of the festival fl ame. From village to village, from hand to 
hand), during which the song festival fl ame was transported from Tartu to Tal-
linn.

In the years 2015 and 2016, the museum collections increased by 9220 mu-
seals, 5150 (56%) of which were archaeological items and 3446 (37%) photo-
graphs. One reason for the latter’s increase is a years-long project of digitising 
photographs from the collection of a dedicated choir singer A. Nilson, depict-
ing Estonian song festivals between 1950 and 2010, which resulted in nearly 
20,000 photographs added over seven years.

Remarkable additions to the historical (artefact) collections were the cloth-
ing of a fi refi ghter from 1938, and the cap of a civil aviation pilot (Fig. 1), which 
was in use at the Tartu airport in the 1980s. Items of clothing, presents to the 
volunteers participating in the transportation of the song festival fl ame in 2014 
(Fig. 2), and shoemaker’s tools that belonged to R. Ole and his father between 
1920 and 1970 (Fig. 3) were also added to the collections. A fragment of wallpa-
per from the house at 24 Lai Street, dating from the early 19th century, is an-
other important acquisition.

Th e archival collections acquired items of everyday life related to the 2014 
Song Festival (food coupons, parking tickets, etc.). Another remarkable col-
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lection is the personal documents of Tartu citizen A. Viira from the 1960s un-
til the 1980s, including a chronicle of the metal processing plant from 1975 to 
1979. 

Besides the photographs of A. Nilson, and those depicting the route of the 
song festival fl ame, the photographic collections acquired photographs of the 
Song Festival of Tartu (2014), and those depicting the staff  and visitors of Café 
Tartu (currently Werner). 140 photographs by H. Tankler, a researcher in sci-
ence studies, depict the streets and events in Tartu between 1977 and 1990.

Th e Tartu City Museum is very grateful to everybody who has helped to 
increase the museum collections. As of 2016, 120,085 (72%) of the museals in 
museum collections are accessible from the Estonian Museums’ public portal, 
www.muis.ee, and 35,403 of these are supplemented with a photograph.


