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Rohelise muuseumi neljas koolitus
Rohelise muuseumi süsteem – keskkonnahoidlik näitusetegevus
Päevakava

13.00 – 13.15 Sissejuhatus

13.15 – 14.00 Rohelise muuseumi kriteeriumid – näituste keskkonnakorraldus

14.00 – 14.20 Keskkonnahoidlik näitusetegevus Kumus – Aleksander Meresaar

14.20 – 14.35 Keskkonnahoiu väljakutsed muuseumis – Sander Olo

14.40 – 15.00 Kohvi ja virgutuspaus

15.00 – 15.15 „Mõjukas materjal“ näitusest – Karin Vicente

15.15 – 15.30 Naked Island töökojamaja tegemised – Rael Artel

15.30 – 15.45 Arutelu

15.45 – 16:15 Ringkäik Naked Island hoones



Keskkonnahoidlik näitusetegevus

NÄITUSE KORRALDUS
Vahetu mõju – materjalide kasutamine,

transport, energia kasutamine jne

NÄITUSE TEEMA/SISU
Kaudne mõju - teadlikkus



Näituse korraldamine – näituse projekt

• Kontseptsioon ja selle väljatöötamine
– teema, eesmärk, vajalikkus, 
sihtrühmad, asukoht jne

• Kujundus ja eksponeerimine sh 
ruumikujundus ja graafiline kujundus

• Teostus/installatsioon ja ülespanek –
nt materjalid, transport, seadmed

• Lisategevused – nt haridus, 
publikuprogrammid, töötoad, 
meelelahutus

• Lisamaterjalid – nt trükised, meened, 
kataloogid

• Näituse mahavõtt – jäätmed, transport

Keskkonnahoiu
põhimõtetega tuleb
arvestada igal etapil



Näituse korraldamine – keskkonnahoiu põhimõtted
• Säästlik transport – nii planeerimise kui ka 

teostuse etapil (säästlikud transpordivahendid, 
veebikoosolekud jms)

• Energiasääst – energiasäästlikud seadmed ja 
valgustid, energiakasutuse optimeerimine

• Materjalikasutuse vältimine ja korduskasutus –
paberivabad ja digitaalsed lahendused, materjalide
ja vahendite korduskasutus, ringsed ja 
modulaarsed lahendused, asjade ja seadmete
rentimine

• Jätkusuutlike lisamaterjalide lahendused –
keskkonnahoidlik trükiteenus, kingid ja meened

• Keskkonnahoidlikud materjalid – ohtlike
kemikaalide vältimine (nt värvid), looduslikud ja 
kergelt ringlussevõetavad materjalid (nt puit jm
looduslikud materjalid), plasti vältimine. 

Keskkonnapõhimõtted tuleb paika panna
planeerimise etapis –
konseptsiooni ja kujunduse väljatöötamine



Rohelise muuseumi süsteemi kriteeriumid – põhitegevuste
sh näitusetegevuse keskkonnahoid

MUUSEMI PÕHITEGEVESED (sh NÄITUSED, ÜRITUSED, KOGUMINE JA SÄILITAMINE)

Näituste keskkonnahoid

Kas muuseum on hinnanud ja on teadlik näitusetegevusest tulenevast peamistest
keskkonnamõjudest ning koostanud keskkonnahoidliku näitusetegevuse
põhimõtted/juhendi?

1

Kas muuseum mõõdab näitustetegevusest tulenevat keskkonnajalajälge (nt näituse
korraldamisest tulenevat süsiniku jalajälge)? 

2

Keskkonnateemade lõimimine
tegevustesse

Kas muuseum korraldab perioodiliselt või on kavandanud korraldada (sh lisanud oma
tööplaani) keskkonnateadlikkust ja jätkusuutlikkust edendavaid projekte ja tegevusi (nt
keskkonnateemasid kajastavad näitused, õppe- ja haridusprogrammid, koolitused, 
kampaaniad)? 

1

Muude ürituste keskkonnahoid Kas muuseum on koostanud põhimõtted/juhendi muuseumis läbiviidavate ürituste
keskkonnahoidlikuks korraldamiseks, sh keskkonnahoidliku üritusteenuse sisseostmiseks?

1

Kogumine ja säilitamine Kas muuseum on oma kogude korraldamise (sh täiendamise, kasutamise, säilitamise) 
põhimõtete määratlemisel võtnud muuhulgas arvesse ka selle tegevuse keskkonnamõju?

2



Keskkonnahoidliku näituse juhend/põhimõtted

• Juhised või põhimõtete kogum näituse
keskkonnahoidlikuks korraldamiseks

• Arvesse võtta kõik näituse etapid
• Tuleks määratleda, kes peavad neid

juhiseid järgima

V&A · Sustainability (vam.ac.uk)

green-exhibit-checklist-incorporating-sustainability-into-exhibit-development.pdf 
(aam-us.org)

https://www.vam.ac.uk/info/sustainability
https://www.aam-us.org/wp-content/uploads/2018/01/green-exhibit-checklist-incorporating-sustainability-into-exhibit-development.pdf


Allikas: GrnExhibCheck_v1_0 (sustainablepractice.org)

http://www.sustainablepractice.org/wp-content/uploads/2012/12/grnexhibcheck_v1_0.pdf

