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Lastemuuseumi hoone



Lastemuuseum

• 1934. a valminud ühepereelamu
• Kohandati muuseumiks 1985.a
• Hoone viimane kapitaalremont 1988.a
• Keldrikorrusel paikneva 3 hoidlaruumi pind 52m
• Mänguasjade- ja lastekogu u 3400 museaali, neist u 550 eksponeeritud



Hoidla olukord sügisel 
2015

• Ülejäänud keldrist eraldatud 
lukustatud uksega

• Ruumid läbikäidavad
• Kõigis ruumides aknad, 

keskkütteradiaatorid ja –torud
• Keskmises ruumis maja 

puhtavee peakraan
• Tagumises ruumis endine 

kanalisatsioonitoru
• Kütteperioodil kuivatavad õhku 

katmata keskküttetorud, suvise 
liigniiskuse tagajärjel 
aknaseintel hallituskahjustus



17.09.2015 pärast tööpäeva lõppu lõi värskelt remonditud esimese korruse 
WC-s veesurvel lahti santehniku poolt korralikult kinnitamata toruühendus



Enamus veest jõudis keldrisse läbi vahelagede kanalisatsioonitoru ava kaudu 
…



… kuid seda jagus ka esimese korruse põrandale, keldrisse minevale trepile ja 
vahekorrusel asuvasse puhkeruumi



• Peakraan asus lukustatud hoidlaruumis, mille võti asus lukustatud 
võtmekapis, mille võtme asukoht oli esimesele kohalejõudnule 
teadmata

• Võtmekapi avamisega kaotati väärtuslikud kümmekond minutit
• OHUPLAANIST ON KASU AINULT SIIS, KUI SEE KA REAALSU SES 

TOIMIB!
• Esimese asjana pärast kraani sulgemist alustati museaalide

evakueerimist, samal ajal teisi muuseumitöötajaid appi kutsudes. 
Kokku tuli 13 inimest, neist 2 väljastpoolt muuseumi



Pärast peakraani sulgemist sorises vahelagede vahele kogunenud vesi 
jätkuvalt läbi paneelivuukide …



… otse hoidlariiulitele



Ohus olevad museaalid evakueeriti 1. korruse ekspositsiooniruumi



Osa veekahjustusteta museaalikarpe laoti kuivaks jäänud 1. 
hoidlaruumi



Tänu karpidele pääsesid museaalid minimaalsete 
veekahjustustega:

• läbimärjaks said ainult üksikud museaalid, mis olid paiknenud karpides otse 
lae all riiuli laeplaatidel ja karbid olid pealesadava vee tõttu lagunema 
hakanud

• evakuatsioon oli kiire, kuna karpe oli lihtne inimketis käest kätte anda ja sel 
viisil sopilisest ruumist ja kahest trepist üles esimesele korrusele saada



Peale museaalide evakueerimist kujunes 2 töögruppi:

ühed tegid museaalidele esmast 
läbivaatust

teised korjasid samal ajal keldris vett 
kokku



Läbivaatusel:

• Visati märjad karbid 
minema 

• Märjad museaalid laotati 
käterätipaberikihile 
kuivama

• niiskete kaantega karbid 
jäeti lahtiselt seisma 

• kuivad karbid laoti 
kinnistena virna



Niisked kartongtahvlid laotati laiali tegevusteruumi vabadele pindadele



Keldris tilkus vesi ridadena piki laepaneelide vuugivahesid, mistõttu oli 
keeruline seda kokku koguda



Heaks abivahendiks oli koristaja veekaabits, millega üks inimene kogus 
üle põranda vee kokku ja teised said selle lappidega ämbritesse korjata



Põrandale käiguteedele laotati vee imamiseks lamepakendis 
kartongkastid



Enim sai kahjustada pedagoogiliste materjalide hoiuruum, kuhu vesi 
jõudis otse läbi lae kanalisatsioonitoru ümber oleva avause



Valdav enamus selles ruumis olnud pedagoogilisest materjalist muutus 
kasutuskõlbmatuks

Läbimärg materjal viidi kohe majast 
välja

Niisked materjalid laotati 
käterätipaberikihile kuivama



Tõsisemaid veekahjustusi said ka keldris olnud kütteruum ja panipaik, 
nende põrandad asuvad astme võrra ülejäänud põrandast madalamal



Olukord õhtuks:

Kõik muuseumi siseuksed jäeti lahti
Tööle pandi teistest filiaalidest toodud 
soojapuhurid ja ventilaatorid, et õhk 
majas liiguks



Hommikul puuriti esimese korruse põrandasse vahelagede kuivatamiseks kaks 
paari avasid, kuhu suunati Munters kuivati voolikud.

Muuseum kuivas kaks nädalat, sel ajal oli muuseum külastajatele suletud.



Evakueeritud u 600-700 
museaali
• koondati teise maja saali 

vanalinnas, mis on ühtlasi 
kunstnike ja konservaatorite 
tööruum ja Linnamuuseumi 
kodu-uurimisringi 
iganädalane koosolekukoht

• sealsamas ruumis 
museaalid konserveeriti, 
pildistati ja pakendati 
uutesse karpidesse

Kõik toimus paralleelselt 
plaaniliste töödega, 
mistõttu töö venis kaks 
aastat



Kuna avarii põhjustas remondifirma, sai muuseum esitada nõude 
hüvitada tekitatud kahjud ja likvideerida puudused



Hoidlat pärast remonti 
uuesti sisustades
• Telliti optimaalse suurusega 

metallriiulid
• Paigutati parema 

ligipääsetavuse tagamiseks 
hoidlamööbel ringi

• Varustati museaalide
leidmise hõlbustamiseks 
karpide esiküljed lisaks 
nimekirjadele ka fotodega

• Grupeeriti museaale
võimaluse korral ümber, et 
plastikud, eelkõige 
tselluloid, oleks ühes ruumis



Uued karbid



Hoidlatööd kestavad
• Jätkuvalt pakendatakse 

museaale liiga suurtest 
karpidest väiksematesse

• Hoidlas puudub tööpind, 
plaanis on selleks 
muretseda 
mitmetasandiline ratastel 
abilaud

• Muuseumi puhtavee 
peakraan asub endiselt 
hoidlaruumis

• Hoolimata kinnikeeratud 
radiaatoritest soojendavad 
ja kuivatavad katmata 
keskküttetorud endiselt 
liigselt hoidla õhku



Karbid õigustasid endi olemasolu taaskord 2017. a sügisel, kui 
hoidlaruumis hakkas lekkima vana kanalisatsioonitoru ots

Reovesi tilkus otse karpidele Välja tuli vahetada ainult karpide 
kaaned



Aitäh!


