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1. Eesmärk
Muinsuskaitseameti andmetel kulub MuISis ühe museaali inventeerimiseks kahe inimese poolt kokku
keskmiselt 19 minutit. MuISi kõige suurema kogu, Eesti Rahva Muuseumi pea 330 tuhande esemega
fotokogu iga eseme inventeerimiseks kuluks teoreetiliselt peaaegu 12 aasta jagu inimtöötunde. Samas
peavad muuseumid muuseumiseaduse järgi igat museaali kontrollima reeglina vähemalt korra iga viie
aasta tagant. Ideaalis kuulub inventeerimise juurde lisaks museaali olemasolu ja asukoha tuvastamisele ka
selle seisundi ja kahjustuste hindamine ning andmete täiendamine ja parandamine MuISis, kuid vähese
inimressursi, suure hulga museaalide ja aeglase, optimeerimata protsessi tõttu jäävad need lisategevused
tihti tagaplaanile, mistõttu ei jõuta jälgida museaalide pikaajalist säilimist ja planeerida seisundi
halvenemist ennetavaid tegevusi.
Seoses muuseumide ühishoidlate rajamisega on asjakohane uurida võimalusi inventuuriga seotud
tegevuste lihtsustamiseks ja optimeerimiseks. Tänase seisuga on ühishoidlatesse planeeritud kolida
umbes 2,5 miljonit museaali ja nende kõigi inventeerimine võtaks teoreetiliselt aega 90 aastat jagu
inimtöötunde. Kui arvestada, et korraga teeb inventuuri kaks inimest täistööajaga (kokku 80 tundi nädalas)
ja inventuuriga on vaja viie aasta jooksul ühele poole saada, siis oleks pelgalt inventuuri tegemiseks vaja
rakendada üle 70 inimese.
Inventuurile kuluva aja vähendamiseks tuleb esmalt tähelepanu pöörata protsessi pudelikaeladele.
Museaali seisundi, kahjustuste ja säilimise adekvaatseks hindamiseks on vaja konservaatori või
säilitusspetsialisti teadmisi ning aega, et museaal ettevaatlikult lahti pakkida ja üle vaadata, kuid
ajapuuduse tõttu ei jõuta seda tihti teha. Lisaks ei ole kõikides muuseumides vajalike teadmistega
spetsialiste. Siinkohal oleks abiks, kui seisundit ja säilivust aitaks hinnata tehisintellekt, võttes arvesse
näiteks museaali omadusi ja hoiutingimusi. Projekti esimeseks eesmärgiks on hinnata, kas säilivust
prognoosiva tehisintellekti loomine on võimalik ja kas see leevendaks inventuuriga seotud muresid (ptk
3).
Teiseks teadaolevaks probleemiks inventuuri käigus on museaalide aeglane tuvastamine, mis harilikult
tähendab museaali pealt käsitsi kirjutatud numbri lugemist ja tabelis vastava numbriga museaali rea
leidmist. Sellest tulenevalt on projekti teiseks eesmärgiks uurida, milliseid märgistamissüsteeme
maailma muuseumides peamiselt kasutatakse ja kas rajatavates ühishoidlates on mõistlik mõni neist
kasutusele võtta (ptk 4).
Pikaajalisem eesmärk on vähendada inventuurile kuluvat aega poole võrra.
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2. Protsessid muuseumides
2.1. Kasutusel olevate protsesside kirjeldus
Käesoleval ajal muuseumides museaalide inventuuri ja seisundi määramisega seotud protsesside
paremaks mõistmiseks palusime pilootprojektis osalemiseks huvi üles näidanud muuseumidel vastata
küsimustikule (küsimused ja muuseumide saadetud vastused Lisas 1).
Küsimustiku saatsime üheksale muuseumile:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Eesti Ajaloomuuseum,
Eesti Sõjamuuseum (ei vastanud),
Pärnu Muuseum,
Rannarahva muuseum,
Tallinna Linnamuuseum,
Tartu Linnamuuseum,
TTÜ muuseum,
TÜ muuseum (ei vastanud),
Virumaa Muuseumid.

Eraldi käisime protsessidega kohapeal tutvumas Eesti Rahva Muuseumis.

2.1.1 Inventuur
Muuseumiseaduse (MuuS) § 6 lg 2 järgi tuleb riigimuuseumidel ja riigile kuuluvat muuseumikogu
kasutavatel muuseumidel inventuure läbi viia selliselt, et iga museaal ja muuseumisse kauemaks kui
aastaks hoiule võetud ese oleks vähemalt korra iga viie aasta järel üle kontrollitud.1 Piisavalt põhjendatud
taotluse korral võib Muinsuskaitseamet inventuuri intervalli pikendada, näiteks Eesti Rahva Muuseumile on
antud õigus inventuure läbi viia kümneaastase intervalliga. Muuseumi või eksponaatide eripärast tulenevalt
võib olla tarvis inventuuri ka tihemini läbi viia. Näiteks Eesti Vabaõhumuuseumi eksponaate on vaja
inventeerida iga hooaja alguses ja lõpus (kevadel ja sügisel), samuti viiakse plaaniväliseid inventuure läbi
esemete kolimisel uude hoidlasse või koguhoidjate vahetumisel.
Inventuuri läbiviimiseks moodustab muuseumi juht vähemalt kahest liikmest koosneva komisjoni (museaali
ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord § 4 lg 3).2
Muuseumist ja kogu suurusest sõltuvalt kuulub komisjoni harilikult kolm kuni kuus inimest. Inventuuri
teostatakse valdavalt kogude või alakogude kaupa ja inventuuri tähtaja saabumise järjekorras. Läbi viidud
inventuuride ja tähtaegade üle peab arvet peavara- või koguhoidja.

1

Muuseumiseadus (19.03.2019). Riigi Teataja I. Kasutatud 22.10.2020,
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019103?leiaKehtiv
2
Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kord
(18.04.2019). Riigi Teataja I. Kasutatud 29.10.2020,
https://www.riigiteataja.ee/akt/118042019003?leiaKehtiv
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Joonis 1. Hoidlate koridor Eesti Rahva Muuseumis. Eesti Rahva Muuseumis on kokku 37 hoidlat.
Praktikas tähendab museaali inventeerimine eelkõige eseme olemasolu ja asukoha kontrolli, mida
teostatakse hoidlates kohapeal, ilma esemeid hoidlast välja viimata. Üldiselt viivad komisjoniliikmed
inventuuri läbi kahekesi. Kuna hoidlates ei pruugi olla internetiühendust ja kõiki märkmeid ei ole mugav
kohe muuseumide infosüsteemi (MuIS) sisestada, ei kanta andmeid enamasti otse MuISi, vaid hoidlasse
minnakse MuISist välja võetud Exceli tabeliga, kus on andmed inventuuri vajavate museaalide kohta ja kuhu
märgitakse juurde inventuuri tulemused. Sõltuvalt inventuuri läbiviija eelistustest täidetakse tabeleid arvutis
või paberil. Eesti Rahva Muuseumis on üks koguhoidja inventuuri ajal tavaliselt hoidla riiulite (Joonis 2)
vahel ja loeb ette eseme numbri ning teine koguhoidja teeb arvutis tabelisse märke nimetatud eseme
olemasolu kohta. Erandina sisestab andmed otse MuISi Tartu Linnamuuseum hoiustamisakti kasutades.

Joonis 2. Hoidla riiulid Eesti Rahva Muuseumis.
Eseme olemasolu kontrollimiseks vaadatakse eseme peale käsitsi kirjutatud või selle puudumisel (näiteks
ei ole võimalik esemele numbrit peale kirjutada) eseme külge kinnitatud numbrit. Number võib olla
kinnitatud näiteks nööriga (Joonis 3), tekstiili puhul õmmeldud, väikeste esemete puhul võib number olla
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eseme pakendil. Paljusid esemeid hoiustatakse eraldi karpides või muudmoodi pakendatuna, mistõttu võib
eseme asukoha kinnitamiseks olla vaja see kõigepealt lahti pakkida. Eseme lahti pakkimine võtab aega,
kuna seda peab tegema ettevaatlikult, ilma eset kahjustamata. Mõnel juhul võib eseme number paista ka
läbi pakendi ilma seda avamata, näiteks läbipaistvas pakendis hoiustatavate esemete puhul (Joonis 4).
Lisaks kasutatakse Rannarahva muuseumis ribakoodi, mida loetakse lugeriga.

Joonis 3. Käsitsi kirjutatud numbriga märgistatud kiikhobud Eesti Rahva Muuseumi hoidlas.

Joonis 4. Läbipaistvas pakendis vaibad Eesti Rahva Muuseumi tekstiilihoidlas.
Ideaalis sisaldab inventuur ka eseme seisundile hinnangu andmist, säilivuse prognoosimist ja MuISi kantud
andmete parandamist ning täpsustamist. Suurem osa küsimustikule vastanud muuseumidest toob
inventuuri osana välja ka seisundi hindamise, kuid näiteks Eesti Ajaloomuuseumis ja Eesti Rahva
Muuseumis jääb praktikas seisund ajapuuduse tõttu inventuuril tihti fikseerimata, kui ei ole just märgata
olulisi muutusi. Lisaks toob Eesti Ajaloomuuseum välja, et inventuuri käigus hinnatakse seisundit pigem
siis, kui tegemist on esmakordse inventuuriga kogus.
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Pärast tabelis toodud museaalide kontrollimist kantakse tulemused Exceli tabelist MuISi ehk sisuliselt
tehakse sama tööd kaks korda (v.a Tartu Linnamuuseum, kes kannab andmed otse MuISi). Eesti Rahva
Muuseumi ja Eesti Vabaõhumuuseumi sõnul ei täida eraldi tabel muud eesmärki kui tehniliste
ebamugavuste lahendamine: hoidlas ei ole internetiühendust ja MuISi ei ole mugav kasutada, kui on tarvis
teha muid märkmeid või muudatusi lisaks museaali olemasolu märkimisele.
Inventuuri kõige ajakulukamate sammudena tuuakse muuseumide poolt välja näiteks esemete otsingut, kui
ese ei ole oma kohal või ei lähe kokku kirjeldusega, museaalide lahti- ja kokkupakkimist, museaalide
numbrite lugemist, seisundite korrektset hindamist ja andmete MuISi kandmist ehk sisuliselt võtab
inventuuri iga samm kellegi arvates palju aega.
Üldiselt on muuseumid arvamusel, et inventuuri oleks võimalik teostada ka pisteliselt või lausa muude
tegevuste nagu eseme liigutamise või eseme hoidlas uurimise raames ning et see oleks arvestatav aja
kokkuhoid. Muude tegevuste käigus inventuuri teostades võiks teoreetiliselt alles jääda vaid vajaduspõhine
inventeerimine ehk et eraldi inventeeritakse vaid neid museaale, millega ei ole inventuuri intervalli jooksul
tegeletud. Selles osas on muuseumid veidi skeptilisemad, tuues välja, et üksikute museaalide eraldi
märkimine võib segadust tekitada ja et nii ei ole täit ülevaadet ühegi kogu kohta. Samas tehakse Eesti
Vabaõhumuuseumis museaalidele olemasolu ja seisundi kontroll ära ka esemete hoidlast otsimise käigus
(näiteks digiteerimiseks või uurijatele tutvumiseks). Eesti Ajaloomuuseum märgib ära, et siinkohal võiks
abiks olla võimalus välja võtta nimekiri museaalidest, mida ei ole teatud aja liigutatud/kontrollitud. Tartu
Linnamuuseumi sõnul ei oleks praegusel kujul inventuuri enam üldse vaja, kui museaalid oleks alati õigesti
hoiustatud ja MuISi kasutataks õigesti ehk sinna kantakse korrektselt kõik museaalide kasutamist
fikseerivad dokumendid.

2.1.2. Seisundi hindamine
Esemete seisundit hinnatakse MuISis nelja väärtusega: “hea”, “rahuldav”, “halb”, “väga halb”. Igal väärtusel
on lühike kirjeldus selle kohta, millistele tingimustele museaal selle seisundi jaoks vastama peab, kuid kahe
seisundi vaheline piir ei ole väga selge ja neid võib erinevalt tõlgendada ehk seisundihinnang on üsna
subjektiivne. Näiteks võib koide poolt auklikuks söödud tekstiilist eseme seisundit hinnata “heaks”, kui see
on hästi hoiustatud ja stabiilses keskkonnas, või ka “halvaks”, kuna see on kahjustunud.
Koguhoidjad hindavad eseme seisundit MuISi I ja II etapi kirjelduse teostamisel, kuid alati ei oska andmeid
sisestav koguhoidja eseme seisundit adekvaatselt hinnata ja võib seetõttu määrata, et ese on keskmises
seisundis ehk “rahuldav”.
Olenevalt muuseumist hindab koguhoidja esemete seisundeid ka inventuuri käigus. Samuti kontrollivad
säilitajad teatud esemegruppe igal aastal kahjurite kontrolli eesmärgil. Paraku puudutab see peamiselt vaid
tekstiilist (nt vill, siid) esemeid ja mitte kõik museaalid ei saa sellist tähelepanu. Esemete seisundit
uuritakse ka nende liigutamisel ja pakendite vahetamisel.
Juhul, kui ese vajab korrastamist või konserveerimist, hindavad eseme materjali ja seisundit põhjalikumalt
konservaatorid, kes lisavad vajadusel ka kommentaari hoiustamise eritingimuste kohta. Samuti teostavad
konservaatorid esemegruppide või kogude seisundiuuringuid, mille käigus kirjeldatakse põhjalikumalt
kahjustusi ja lisatakse soovitusi eseme käsitsemiseks. Näiteks on Eesti Rahva Muuseumi konservaator
Karoliine Bürkland teostanud põhjaliku seisundiuuringu plastmassist esemetele. Seisundiuuringute käigus
kontrollitakse tõenäoliselt ka eseme asukohta ja kõrvalekallete korral teavitatakse koguhoidjat. Sarnaselt
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inventuuriga kasutatakse vähemalt Eesti Rahva Muuseumis seisundiuuringu teostamisel esmalt MuISist
välja võetud Exceli tabeleid ja uuringu tulemused kantakse MuISi hiljem.
Esemeid saadetakse korrastamisele ja konserveerimisse vajaduspõhiselt - tulme, väga halvas seisus
olevad esemed, seisundiuuringu tulemustest lähtuvalt, kollektsioonide kaupa või enne näitusele andmist.
Tallinna Linnamuuseumis ja Virumaa Muuseumides täiendatakse inventuuri käigus ka kogude
korrastamise nimekirja ehk neil on ülevaade konservaatori sekkumist vajavatest museaalidest, millega
arvestatakse tööde planeerimisel. Eesti Rahva Muuseumis on kogude suurusest tulenevalt väga palju
korrastamist ja konserveerimist nõudvaid esemeid, kuid enamuse esemete seisukord on stabiilne ega vaja
kohest sekkumist.
Üldiselt on seisundi hindamine paindlikum protsess kui inventuur ning seda saab teha ja tehaksegi ka
muude tegevuste käigus.

2.2. Muuseumide ootused kratt Sällile
Kratt Sälli projekti raames oleme planeerinud luua näidutahvli ehk tööriista, mis lisaks võimalike
prognooside vahendamisele annaks ülevaate ka museaalide praegusest olukorrast. Näidutahvli eesmärk on
anda muuseumitöötajatele kasulikku teavet, mis aitaks neil oma tegevusi paremini planeerida ja seeläbi
neid ka optimeerida. Küsisime muuseumidelt, mida peaks kratt Sälli tegema, et neid igapäevastes
tegemistes abistada. Küsimuse ja muuseumide saadetud vastused leiab Lisast 2.
Väga palju soovitakse võimalust teha erinevaid väljavõtteid tabeli/museaalide nimekirjana, kuna paljud tööd
nagu inventuur ja konserveerimine käivad selliste nimekirjade alusel. Samuti soovitakse näha mõningaid
graafikuid, eelkõige kliimatingimuste kohta. Allpool toome ära muuseumide vajadused ja millised on
eeldused nende funktsionaalsuste võimaldamiseks.
Inventuuri vajavad kogud. Sällist võiks olla võimalik vaadata, millistel kogudel hakkab inventuuri tähtaeg
lähenema ning kes ja millal nendes kogudes viimati inventuuri teostas.
Selle jaoks on Sällil vaja ligipääsu tehtud inventuuridele ehk et inventuuride üle arvet pidav inimene saaks
vastavad andmed (inventuuri aeg ja läbiviija, inventuuri intervall või järgmine tähtaeg) sisestada MuISi või
Sälli andmebaasi.
Inventuuri vajavad museaalid. Selleks, et asendada kogude inventuur üksikute museaalide vajaduspõhise
inventuuriga, on vaja ülevaadet inventuuri vajavatest museaalidest. Museaalide suure hulga tõttu ei ole
mõistlik selle üle käsitsi arvet pidada nagu kogudepõhise inventuuri üle. Sällist võiks olla võimalik vaadata,
milliste museaalide inventuuri tähtaeg hakkab lähenema.
Selle jaoks on vaja, et eseme olemasolu fikseeritakse MuISis võimalusel iga kord, kui seda kasutatakse,
näiteks esemega tutvumisel hoidlas, selle teise riiulisse paigutamisel, näitusele või konserveerimisse
viimisel jm. Samas ei pruugi see tehtav olla, kuna seaduse järgi peab inventuuril osalema vähemalt kaks
inimest.
Seisundikontrolli vajavad museaalid. Paljude museaalidega inventuuride vahel ei tegeleta, kuid teatud
omadustega museaalid vajavad tihedamat seisundikontrolli, kui on inventuuri intervall. Seda, milliseid
museaale peaks sagedamini kontrollima, teavad koguhoidjad oma kogude kohta, kuid see teave kaob koos
inimesega. Samuti on museaale, mille seisundit ei ole ammu või mitte kunagi hinnatud. Sällist võiks olla
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võimalik vaadata, millised museaalid vajavad läheneva tähtaja või puuduva seisundi tõttu eelisjärjekorras
kontrollimist.
Selle jaoks peaks koguhoidjatel olema võimalus sagedasemat kontrolli vajavad museaalid ja nende
kontrollimise intervall MuISis või Sällis kuidagi ära märkida, näiteks mõne omaduse (materjal, tehnika) või
ka üksiku museaali tasemel. Seisundi puudumine on näha MuISi andmetest. Samuti tuleks seisundihinnang
kontrollimise järgselt alati MuISi kanda, et oleks teada, et museaal on kontrollitud.
Rohkem tähelepanu vajavad ka museaalid, mis käivad hoidlast sagedamini väljas, näiteks näitusel. Sällist
võiks olla võimalik vaadata, millised museaalid on viimaste aastate (näiteks 10, 5, 3, 1 aasta) jooksul kõige
rohkem laenutuses olnud ja mitu päeva need on hoidlast väljas olnud.
Selle jaoks oleks vaja, et MuISis jäädvustatakse museaalide liikumine hoidlasse ja hoidlast välja või et seda
oleks võimalik välja lugeda muude andmete pealt, näiteks näituse või konserveerimistöö kuupäevade järgi.
Konserveerimist vajavad museaalid. Sällist võiks olla võimalik vaadata, millised museaalid vajavad
konservaatori sekkumist. Mõnel juhul on selle kohta on MuISi tehtud märge, et ese vajab konserveerimist.
Konservaatori ülesanne on vajadusel ka pakendeid vahetada, näiteks mõne ohtlikke gaase eraldava eseme
pakendi aktiivsöekangast filtrit on tarvis vahetada iga paari aasta tagant. Hetkel on see info Exceli tabelis,
kus konservaator ise peab järge, millistel museaalidel peaks pakendit vahetama. Selleks, et Sällist
terviklikku infot näha, oleks tarvis, et ka need andmed oleksid süsteemile kättesaadavad, eelistatult MuISi
kaudu.
Näitusele minevad museaalid. Enne museaali näitusele saatmist vaadatakse see üle ja vajadusel tehakse
korda. Sällist võiks olla võimalik vaadata, millised museaalid on näitusele minemas, sealhulgas infot selle
kohta, mis seisundis need museaalid on, millal viimati konserveerimises käisid ja kas vajavad
eksponeerimisel eritingimusi (näiteks on tegemist tundliku või ohtliku materjaliga). Selles nimekirjas võiks
Sälli eraldi tähelepanu juhtida rahuldavas, halvas ja väga halvas seisundis museaalidele.
Selle jaoks peab vastutav töötaja MuISi õigeaegselt kandma info museaali näitusele saatmise kohta
minimaalselt koos näituse alguskuupäevaga. MuISi kantud konserveerimispassist peab olema võimalik
välja lugeda, millal konserveerimistöö lõpetati. Eksponeeritavus ja seisundihinnang on MuISis olemas.
Museaalide seisundid kogudes. Sälli võiks näidata, millised on museaalide seisundid erinevates kogudes,
et tekiks ülevaade kogude seisust ja teaks arvestada, milline kogu vajab kehva seisu tõttu rohkem
tähelepanu. Selle jaoks on MuISis andmed olemas.
Enamlevinud tegevused konserveerimise käigus. Konserveerimise käigus kulub erinevate tegevuste peale
erinevaid vahendeid ja materjale. Sälli võiks näidata, milliseid tegevusi tehakse konserveerimise käigus
kõige rohkem, et oleks võimalik hinnata, kui palju oleks tarvis tellida teatud vahendeid või ka näiteks uusi
pakendeid.
Selle jaoks peab MuISi kandma täpsema info konserveerimise käigus tehtud tööde ja kasutatud materjalide
kohta. Hetkel on sellise detailsusega andmed väga harv nähtus, üldiselt on lisatud pealiskaudne
kommentaar, mis mainib, et museaal käis konserveerimises või korrastamises.
Sise- ja väliskliima. Sällist võiks olla võimalik vaadata, millised on hoidlate kliimatingimused, sh hoidla
museaalidele sobilike temperatuuri ja õhuniiskuse vahemikud ning ohulävi. Samuti on Eesti
Vabaõhumuuseum huvitatud sellest, k uidas väliskliima mõjutab hoidla sisekliimat.
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Selleks tuleb hoidlate kliimaandmeid koguda selliselt, et need oleksid kokku viidavad MuISi asukohtadega,
samuti on vaja infot selle kohta, millised on hoidlate ja museaalide sobilikud kliimatingimused. Väliskliima
võiks olla mõõdetud võimalikult hoidla lähedal, selle puudumisel võivad informatiivsed olla ka Riigi
Ilmateenistuse vaatlusandmed.
Ebasobivates kliimatingimustes museaalid. Sälli võiks näidata, millised museaalid on ebasobivates
kliimatingimustes ja vajavad hoiutingimuste parendamist.
Selle jaoks on esmalt vaja teada, millised on museaalidele sobivad kliimatingimused. Samuti on
ebasobivate tingimuste õigeaegseks tuvastamiseks tarvis kliimaandmete tihe sünkroniseerimine Sälliga.
Digimist vajavad museaalid. Alates 2013. aastast on kohustuslik museaali arvele võtmise käigus ka selle
digimine3 ehk MuISi digihoidlasse laetakse üles näiteks esemest tehtud foto, samuti digitakse audio ja
video kujul museaale. Museaali digimine peab toimuma kirjeldamise I etapis ehk reeglina ühe aasta jooksul
alates museaali vastu võtmisest. Kokkulepitud tähtajaks on tagantjärele kohustus digida ka enne 2013.
aastat vastu võetud museaalid. Sälli võiks näidata, millised museaalid vajavad digimist, sealhulgas ka neid
museaale, mida on mingil põhjusel vaja uuesti digida.
Selle jaoks peab Sällil olema ligipääs infole selle kohta, kas museaal on digitud või mitte. Üledigimist
vajavad museaalid peaksid muuseumitöötajad saama MuISis ära märkida.
Museaali detailvaade. Tervikliku info saamiseks võiks Sällist olla võimalik näha kogu ühe museaaliga
seotud andmeid, muuhulgas ka museaali sündmuste ja kasutamise ajalugu ning museaali asukohaga
seotud sise- ja väliskliimat.
Museaali detailvaatesse saab lisada andmed MuISist. Väliste andmete korral peab neid olema võimalik
siduda museaaliga ehk näiteks museaali asukoha kliima näitamiseks peab kliimatingimusi salvestama
samasuguse asukoha nimetusega.
Abikogude andmed. Abikogude sisestamine MuISi ei ole kohustuslik ja näiteks Eesti Vabaõhumuuseumis
otsustati abikogusid MuISi mitte kanda, nende üle peetakse arvestust Exceli tabelis. Samas vajavad ka
abikogu esemed samasugust hoolt ja tähelepanu nagu museaalid. Sällist võiks lisaks museaalidele olla
võimalik vaadata ka a
 bikogudesse kuuluvate esemete andmeid.
Selle jaoks peaks Sällis olema võimalik abikogude andmeid üles laadida või sisestada. Hetkel ei ole teada,
milliseid andmeid abikogude esemete kohta salvestatakse, muuseumiti võib see ka erineda. Selle
võimaldamiseks oleks vaja erinevat päritolu andmed viia samale kujule MuISi andmetega.
Mobiilivaade. Muusemitöötajad liiguvad töö käigus palju ringi ja alati ei ole mugav kaasas kanda sülearvutit
või ei ole see vajalikul hetkel käepärast. Näidutahvlist oleks veelgi rohkem abi, kui seda oleks ka mobiilis
mugav kasutada.

3

Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus (09.04.2019). Riigi Teataja I. Kasutatud 06.01.2021,
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072013070?leiaKehtiv
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3. Museaali seisundi prognoosimine
3.1. Ülevaade andmetest
3.1.1. MuISi andmed
Esemete seisundit prognoosiva mudeli arendamise võimalikkuse hindamiseks küsisime MuISist väljavõtted
museaalide omaduste ja nendega seotud tegevuste ning sündmuste kohta. Peamiselt tundsime huvi
selliste andmete kohta, mis võiksid olla seotud seisundiga, sh museaalide omadused (olemus, materjal,
tehnika, dateering) ja nendega seotud sündmused ja tehtud toimingud ajatempliga (näitused,
korrastustööd, seisundihinnangud, kahjustused).

Üldine ülevaade
MuISiga liitunud 73 muuseumi on MuISi kandnud kokku ligi 3,7 miljonit museaali 973 muuseumikogust.
Kõige enam museaale on MuISi andmetel Eesti Rahva Muuseumi kogudes, kuhu kuulub 18% ehk peaaegu
viiendik MuISi kantud museaalidest (Joonis 5).

Joonis 5. Suurimad muuseumid museaalide hulga järgi. Sinisega on välja toodud pilootmuuseumina
osalemiseks nõusoleku andnud muuseumid. Interaktiivne graafik lisas suurimad_muuseumid.html.
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MuISi kantud museaalide peale on kokku täpselt 1000 erinevat olemust. 22% museaalidest on olemus
märkimata, ülejäänud 78% museaalidest on vähemalt üks olemus, sh 6% museaalidest on mitu olemust.
Kõige enam on museaalide seas fotosid ja fotonegatiive, mis moodustavad kokku 32% ehk ligi kolmandiku
kõikidest museaalidest (Joonis 6).

Joonis 6. Populaarseimad olemused. Kriips (-) märgib olemuse puudumist. Mitme olemuse korral on
museaal arvestatud kõigi märgitud olemuste alla. Interaktiivne graafik lisas
populaarseimad_olemused.html.
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MuISi kantud museaale on valmistatud kokku 569 erinevast materjalist. 57% museaalidest on materjal
märkimata, ülejäänud 43% museaalidest on vähemalt üks materjal, sh 7% museaalidest on mitu materjali.
Kõige enam on museaalide seas paberist (14%) ja fotopaberist (9%) valmistatud esemeid (Joonis 7).

Joonis 7. Populaarseimad materjalid. Kriips (-) märgib materjali puudumist. Mitme materjali korral on
museaal arvestatud kõigi märgitud materjalide alla. Interaktiivne graafik lisas
populaarseimad_materjalid.html.

13

MuISi kantud museaale on tehtud kokku 1662 erinevas tehnikas. 58% museaalidest on tehnika märkimata,
ülejäänud 42% museaalidest on vähemalt üks tehnika, sh 8% museaalidest on mitu tehnikat. Kõige enam
on museaalide seas erinevates fototehnikates valmistatud esemeid (Joonis 8).

Joonis 8. Populaarseimad tehnikad. Kriips (-) märgib tehnika puudumist. Mitme tehnika korral on museaal
arvestatud kõigi märgitud tehnikate alla. Interaktiivne graafik lisas populaarseimad_tehnikad.html.
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Joonisel 9 on toodud museaalide jaotus sajandite kaupa dateeringu põhjal (vahemiku korral võetud
dateeringu algus). Dateering on märgitud umbes 40%-l museaalidest, kusjuures neist umbes 4% on
märgitud mitu erinevat dateeringut. Mitme dateeringu korral võtsime andmetest esimese väärtuse.
Dateeringuga museaalidest 97% on pärit 16. sajandist või hiljem, 88% on pärit 20.-21. sajandist. Kõige
vanemad MuISi kantud museaalid on pärit 4. aastatuhandest eKr.

Joonis 9. Museaalide dateeringud. Enamus museaale on pärineb alates 19. sajandist ja väga vähe on enne
16. sajandit pärit museaale, mistõttu on vanemate museaalide väljatoomiseks kasutatud logaritmilist
skaalat. Interaktiivne graafik lisas museaalide_paritolu_100a_log.html.
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Joonisel 10 on toodud museaali dateeringu aasta viimase kahe numbri esinemise sagedused. Nulliga
lõppevaid dateeringuaastaid on oluliselt rohkem kui muude numbritega, mis viitab sellele, et dateering ei
ole alati täpselt teada ja see märgitakse aastakümne, sajandi või isegi aastatuhande täpsusega. Umbes
veerandil nulliga lõppevatest dateeringutest on juurde märgitud, et tegemist on ligikaudse või arvatava
ajaga.

Joonis 10. Museaalide dateeringu aasta viimased kaks numbrit ehk dateeringu märkimise täpsus.
Interaktiivne graafik lisas dateeringu_viimased_numbrid.html.
MuISi andmetel on vaid 2,6% museaalidest kunagi näitusel käinud ja erinevaid korrastustöid (korrastamine,
konserveerimine/restaureerimine) on teostatud 2%-l museaalidest. Näituste ja korrastustööde väike
protsent on tingitud pigem sellest, et paljusid museaale ei olegi vaja näitusele ega korrastamisse viia, kuid
osaliselt ka sellest, et enne MuISi loomist 2010. aastal või muuseumi MuISiga liitumist kogutud andmed ei
pruugi olla tagantjärele MuISi kantud.
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Seisundihinnangud
MuISi on kantud peaaegu 3,7 miljonit seisundihinnangut. Enamus seisundihinnanguid on antud pärast
2000. aastat, kusjuures aastas seisundihinnangute hulk hakkas kasvama pärast MuISi loomist 2010. aastal
(Joonis 11). Ilmselt ei ole varasemaid seisundihinnanguid täies mahus MuISi kantud.

Joonis 11. Museaalidele antud seisundihinnangute hulk aastate lõikes. Interaktiivne graafik
seisundihinnangud_ajas.html
Vähemalt üks seisundihinnang on MuISis 62% museaalidest ehk rohkem kui kolmandikul museaalidest ei
ole kunagi seisundit hinnatud. Viimaste seisundihinnangute põhjal on enamik museaale rahuldavas või
heas seisundis (Joonis 12). 25% museaalidest on mitu seisundihinnangut, kusjuures üksikutel museaalidel
on isegi üle 15 hinnangu ja kõige enam on ühel museaalil 34 seisundihinnangut. Keskmiselt on museaalide
seisundit hinnatud iga 1210 päeva ehk veidi üle kolme aasta tagant.
Nende andmete põhjal seisundit prognoosiva mudeli arendamiseks on vaja minimaalselt järjestikuste
seisundihinnangute paare, mille pealt püüda tuvastada, kas üks või teine sündmus või museaali omadus või
mingi kombinatsioon neist korreleerub seisundi muutumisega. Selliseid paare on mitme
seisundihinnanguga museaalide hulgas kokku üle 1,4 miljoni. Nende seast peaaegu 32 tuhat paari ehk
veidi üle 2% koosnevad kahest erinevast seisundihinnangust ehk märgivad seisundimuutust. MuISi kantud
andmete põhjal on seisundimuutusi toimunud peaaegu 30 tuhandel museaalil ehk vähem kui ühel
protsendil kõigist museaalidest. Seisundimuutused on visualiseeritud Joonisel 13.
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Joonis 12. Museaalide hulk seisundite lõikes viimaste seisundihinnangute põhjal. Interaktiivne graafik lisas
museaalide_hulk_seisundite_loikes.html.

Joonis 13. Seisundimuutused. Joone paksus märgib muutuste hulka. Interaktiivne graafik lisas
seisundimuutused.html.
Nendel museaalidel, millel seisund on muutunud, on see toimunud keskmiselt 2075 päeva ehk peaaegu
kuue aasta tagant. Kõige tihemini on seisund muutunud rahuldavast heaks (peaaegu 14k ehk 44% kõigist
seisundimuutustest), samas suurusjärgus on seisundimuutusi vastupidises suunas ehk heast rahuldavaks
(üle 10k ehk 33% kõigist seisundimuutustest). Vähem on seisundimuutusi teiste seisundipaaride vahel,
kuna nendes seisundites ongi suhteliselt vähe museaale.
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Seisundi ja stabiilsuse seos museaali omaduste ja sündmustega
Enne andmete pealt õppiva mudeli arendama asumist püüdsime selgeks teha, kas andmetel üldse on
potentsiaali masinõppemudeli arendamiseks. Selleks vaatasime, kuidas see, mida me tahame, et mudel
ennustaks, korreleerub andmetega, mille põhjal mudel teoreetiliselt ennustuse võiks teha ehk kas ja kuidas
on museaali seisund ja stabiilsus seotud selle omaduste ja sündmustega.
Selleks on meil kasutada 1,4 miljonit järjestikuste seisundihinnangute paari, sh 13 tuhat seisundi
halvenemist. Seisundi paranemist ei ole siinkohal väga oluline vaadata, kuna museaalide seisukord ei
parane iseenesest, vaid see on näiteks konservaatori sekkumise tulemus. Vaatasime nendel andmetel
kahte asja:
1.
2.

Kuidas muutub seisund erinevate sündmuste (näituste ja korrastustööde) järel?
Kas teatud omadustega museaalid on stabiilsemad kui teised?

Kuidas muutub museaali seisund näituste ja korrastustööde järel?
Kõigist 1,4 miljonist järjestikuste seisundihinnangute paaridest 97,7% juhtudest seisundihinnang ei
muutunud, 1,3% juhtudest seisundihinnang paranes ja 1% juhtudest halvenes.
1,9% juhtudest saabus museaal enne uue hinnangu saamist näituselt. Näituselt saabumise järel 2,3%
juhtudest seisund paranes (vs keskmiselt 1,3%) ja 1,5% juhtudest halvenes (vs keskmiselt 1%) ehk näitusel
käimise järgselt on keskmisest suurem tõenäosus, et seisund muutub. Näituselt saabunud museaalid
võisid enne uus seisundihinnangut käia korrastuses, millejärgselt seisund paranes, või minna tagasi
hoidlasse, kus selle seisund ebasobivate eksponeerimistingimuste tõttu kiiremini halvenes.
0,7% juhtudest saabus museaal enne uue hinnangu saamist mõnelt korrastustöölt. Joonisel 14 on toodud
erinevate korrastustööde mõju seisundile. Korrastustöö järel 15,6% juhtudest seisund paranes (vs
keskmiselt 1,3%) ja 0,7% juhtudest halvenes (vs keskmiselt 1%) ehk korrastustöö järgselt on keskmisest
oluliselt suurem tõenäosus, et seisund paraneb, ja veidi väiksem tõenäosus, et halveneb. Enne korrastustöö
toimumist ei pruugi halvenenud seisund olla MuISis fikseeritud, mistõttu ei pruugi andmetest välja tulla kõik
korrad,
kui
korrastustöö
aitas
museaali
olukorda
parendada.
Ootuspäraselt
on
konserveerimise/restaureerimise mõju seisundile keskmiselt parem kui pelgalt korrastamisel.
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Joonis 14. Seisundi muutumine erinevate korrastustööde järel. Interaktiivne graafik lisas
eri_korrastustoode_moju_seisundile.html.

Kas teatud omadustega museaalid on stabiilsemad kui teised?
Kuna museaali seisukord ei parane iseenesest, vaid sekkumise (korrastustöö) tulemusena, siis museaali
stabiilsuse hindamiseks vaatasime, mitu korda keskmiselt museaali seisund mingi aja jooksul on
halvenenud. Museaali seisundit on hinnatud harva (keskmiselt iga kolme aasta tagant) ja muutused on
aeglase loomuga. Andmemüra vähendamiseks vaatasime vaid neid museaale, mille kohta on vähemalt
kümne aasta jagu seisundiandmeid (142 242 museaali). Et tulemused oleksid omavahel võrreldavad,
skaleerisime seisundi halvenemiste hulga iga museaali kohta kümne aasta peale (kui meil on kaks
museaali, mille kohta on vastavalt 10 ja 20 aastat seisundiandmeid ning neil mõlemal on selle aja jooksul
seisund ühe korra halvenenud, siis loeme teist stabiilsemaks, kuna selle halvenemine on toimunud pikema
perioodi jooksul).
Nende 142 tuhande museaali põhjal vaatasime, kas stabiilsus sõltub erinevatest omadustest (olemus,
materjal, tehnika, dateering). Iga omaduse puhul jätsime välja väärtused, mille kohta oli vähem kui 100
andmepunkti, kuna seisundi halvenemine on harv nähtus ja väheste andmete peal ei ole võimalik saada
usaldusväärseid tulemusi.
Nende piirangutega saime stabiilsuse arvutada 133 olemuse (13%), 74 materjali (13%) ja 82 (5%) tehnika
kohta. Samas on tegemist üsna populaarsete väärtustega, kuna neist vähemalt üks olemus, materjal või
tehnika on 77% kõigist museaalidest.
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Joonisel 16 on toodud 50 kõige ebastabiilsemat olemust. Graafikult on näha, et kuigi keskmise
määramatust arvestades on paljud olemused sama stabiilsed, on siiski olemusi, mis on selgelt
ebastabiilsemad kui teised. Näiteks lint/pael tüüpi museaali seisund halveneb hinnanguliselt 1,4-3,5 korda
kiiremini kui jakk/pintsak. Kõige stabiilsemate olemuste hulgas (ilma ühegi seisundi halvenemiseta) on
näiteks fragment, rohttaim, digitaalne kujutis, fossiil, joogiklaas.

Joonis 16. Kõige ebastabiilsemad olemused keskmise seisundi halvenemise sageduse järgi. Interaktiivne
graafik lisas ebastabiilsed_olemused_halvenemisi_10a.html.
Iga olemuse korral suuremal osal museaalidest seisund ei muutunud, mistõttu ei pruugi ainult keskmiste
väärtuste vaatamisest tervet pilti ette saada, kuna see sisaldab palju nulle. Seetõttu vaatasime ka, mitmel
protsendil nende olemustega museaalidest seisund halvenes (kui palju oli keskmise arvutamisel mitte null
väärtuseid). Kui esimeselt jooniselt saame infot selle kohta, kui tihti võiks seisund halveneda, siis
Jooniselt 17 tuleb välja, kui tõenäoliselt mingi olemusega museaali seisund halveneb. Näiteks
laualeht/seinaleht tüüpi seisundi halvenemine on umbes kolm tõenäolisem kui käsikirja, kuid need
halvenevad keskmiselt sama tempoga. Kuna käsikirja puhul on rohkem museaale, mille seisund ei
halvenenud, siis võib seda tegelikult lugeda stabiilsemaks kui laualeht/seinaleht tüüpi.
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Joonis 17. Kõige ebastabiilsemad olemused selle järgi, kui suurel osal museaalidest seisund halvenes.
Interaktiivne graafik ebastabiilsed_olemused_halvenenud_osakaal.html.
Joonistel 18-19 on toodud 50 kõige ebastabiilsemat materjali. Ka siin on näha, et teatud materjalid on
tugevalt ebastabiilsemad kui teised (kalev, fotoplaat). Kõige stabiilsemate materjalide hulgas (ilma ühegi
seisundi halvenemiseta) on näiteks nikkel, savi, luu, rc fotopaber, metallisulam.
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Joonis 18. Kõige ebastabiilsemad materjalid keskmise seisundi halvenemise sageduse järgi. Interaktiivne
graafik lisas ebastabiilsed_materjalid_halvenemisi_10a.html.

Joonis 19. Kõige ebastabiilsemad materjalid selle järgi, kui suurel osal museaalidest seisund halvenes.
Interaktiivne graafik ebastabiilsed_materjalid_halvenenud_osakaal.html.
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Joonistel 20-21 on toodud 50 kõige ebastabiilsemat tehnikat. Taaskord tuleb välja, et mõnes tehnikas
valmistatud museaalid on keskmiselt stabiilsemad kui teised kui teised. Kõige stabiilsemate tehnikate
hulgas (ilma ühegi seisundi halvenemiseta) on näiteks ofsettrükk, tempera, seepia, puugravüür, käsitsi
õmblemine.

Joonis 20. Kõige ebastabiilsemad tehnikad keskmise seisundi halvenemise sageduse järgi. Interaktiivne
graafik lisas ebastabiilsed_tehnikad_halvenemisi_10a.html.
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Joonis 21. Kõige ebastabiilsemad tehnikad selle järgi, kui suurel osal museaalidest seisund halvenes.
Interaktiivne graafik ebastabiilsed_tehnikad_halvenenud_osakaal.html.
Vaatasime ka, kuidas museaali stabiilsus sõltub sellest, mis ajast see pärit on. Kuna kõikide aastate kohta
ei ole piisavalt palju museaale, siis vaatasime andmeid aastakümnete kaupa, kuigi ka nii jäid paljud
aastakümned enne 1800. aastat graafikul tühjaks (Joonis 22). Erandina tulid ilmselt ligikaudsete
dateeringute tõttu välja ka mõned varasemad kümnendid, näiteks sajandite alguses. Ka siin on näha, et
teatud ajavahemikest pärit museaalid on keskmiselt vähem stabiilsed. Näiteks paistab, et 20. sajandi
esimesest poolest pärit museaalid säilivad halvemini kui ümberkaudsetest perioodidest pärit museaalid.
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Joonis 22. Erinevatest aastakümnetest pärit museaalide keskmine stabiilsus seisundi halvenemise
sageduse järgi. Interaktiivne graafik lisas ebastabiilsed_kumnendid_halvenemisi_10a.html.

Joonis 23. Erinevatest aastakümnetest pärit halvenenud seisundiga museaalide osakaal. Interaktiivne
graafik lisas ebastabiilsed_kumnendid_halvenenud_osakaal.html.

26

3.1.2. Muuseumide kliimaandmed
Enamus muuseume talletab mingeid andmeid vähemalt ajutiselt ka väljaspool MuISi, näiteks pannakse
suuremate seisundiuuringute tulemused esmalt kirja Exceli tabelitesse. Ühisosaks paljude muuseumide
vahel on hoidlate kliimaandmed, mida kogub ja säilitab iga muuseum ise. Regulaarselt ja järjepidevalt
mõõdetakse ruumide temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust.
Muuseumid koguvad ja säilitavad kliimaandmeid erinevalt. Enamus muuseume on hoidlate ja
näitusesaalide kliimat hakanud monitoorima 2010. aastast või hiljem, Eesti Rahva Muuseum on
kliimaandmeid salvestanud alates 1998. aastast ja Eesti Vabaõhumuuseum suisa alates 1960ndatest.
Vanemad kliimaandmed on mõõdetud valdavalt käsitsi ja salvestatud vihikutesse/kaustikutesse. Täna
kasutab enamus vastanud muuseumidest HOBO kliimalogereid ja tarkvara ning säilitavad mõõtmisi
peamiselt Exceli tabelitena muuseumi enda serveris (mõõtmised loetakse logerilt korra kuus), kuid näiteks
Rannarahva muuseumis ja Eesti Vabaõhumuuseumis säilitatakse kliimaandmeid jätkuvalt paberkandjal
(vihikus või prindituna). Mõni muuseum säilitab kliimaandmeid vaid teatud aja, näiteks Virumaa muuseumid
viis aastat. Eesti Vabaõhumuuseumi sõnul on osa andmeid arvutite vahetamise või tarkvarauuenduste
tõttu ka kaotsi läinud.
Vastavalt soovituslikele kliimatingimustele kasutatakse hetketingimustest tulenevalt seadmeid õhu
niisutamiseks või kuivatamiseks, kütmiseks või jahutamiseks, tuulutamiseks.
Eesti Rahva Muuseumi uues majas Raadil on alates 2016. aastast hoidlate ja näitusesaalide temperatuuri
ja õhuniiskust mõõdetud iga umbes 15-30 minuti tagant. Tuuakse välja, et hoiutingimuste mõju
tuvastamiseks esemete vananemisele oleks vaja jäädvustada ka erinevaid õhus leiduvaid saasteaineid,
mida ei ole siiani muuseumides järjepidevalt tehtud. Suletud keskkondades mõjutavad esemeid ka
saasteaineid eritavad materjalid või museaalid ise.
Üldiselt tundub, et puudub üks-ühele seos muuseumi kliimaandmete ja MuISi asukohaviitade vahel. Faile
salvestatakse küll hoidla või ruumi nimetuse/numbriga, kuid see ei pruugi kattuda MuISi asukohaviitadega.
Kliimaandmete kasutamiseks oleks tarvis teha veidi käsitööd, et viia kokku MuISi asukohaviidad ja
erinevate muuseumide failide nimetamise loogika.
Kuna valdav osa kliimaandmeid on kogutud viimase kümne aasta jooksul, ei pruugi neist pikaajaliste
protsesside modelleerimisel väga palju abi olla. Küll aga võiks muuseumide kliimaandmeid teoreetiliselt
näidata Sälli näidutahvlil, kust oleks neid mugav monitoorida. Selle jaoks tuleks uurida, kas ja kuidas on
võimalik kliimalogerite andmeid reaalajas või mõistliku ajavahemiku tagant pärida, et muuseumidel oleks
ebasobivate tingimuste korral võimalik õigeaegselt reageerida.

3.2. Andmete kvaliteet
Üldiselt hindame, et MuISi andmed on rahuldava kvaliteediga. Museaale on mõistlikul hulgal, kuid paljudel
on mõni väli täitmata. Näiteks rohkem kui pooltel museaalidel on materjal puudu, mis tähendab, et nende
puhul on keeruline säilivust adekvaatselt ennustada. Samuti on poolikuks jäänud paljud museaalidega
seotud sündmused, näiteks 56% korrastustöödest on lõpu- või museaali tagastamise aeg märkimata. Nii
seisundihinnangud kui muud sündmused on MuISi kantud valdavalt alates MuISi loomisest ehk umbes
viimase kümne aasta jagu, mistõttu ei pruugi seisundimuutuste kui aeglase protsessi modelleerimine hästi
välja tulla. Selged vead andmetes on väiksem probleem kui lüngad.
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3.2.3. Soovitused andmete kvaliteedi parendamiseks
Üldiselt soovitame, et MuISi kantaks võimalikult palju andmeid ja jäetaks võimalikult vähe lünki ning et
andmed oleksid juba sisestamise hetkel struktureeritud ja valideeritud. Näiteks võiks vabatekstiväljad
asendada teatud valikutega (nt kahjustused), et vähendada erinevate inimeste kirjastiilist ja muudest
harjumustest tulenevat varieeruvust, ja lisada kõrvale kommentaari väli, et vajadusel oleks siiski võimalik ka
täpsustusi lisada. MuISi kasutaja ei tohiks museaali dateeringut saada panna tulevikku, süsteem peaks
kontrollima, et sisestatud dateering on valiidne.
Praegusel kujul museaalide seisundi hindamine on subjektiivne ja vaatamata seisundite definitsioonile
võivad erinevad inimesed ühte museaali väga erinevalt hinnata. Seisundi objektiivsemaks hindamiseks
võiks nelja palli skaalal seisundi määramise asemel kasutada hoopis enamlevinud kahjustuste tuvastamist,
mida saaks MuISis näiteks linnukesega vastavast valikust märkida. Struktureeritud kujul kahjustuste
sisestamise korral ei oleks analüüsi jaoks seisundit eraldi vaja, samuti saaks mudel seisundimuutuste
asemel prognoosida kahjustuste teket/progressi, mis annaks täpsema ülevaate sellest, kuidas museaal
ajas muutub ja kui kiiresti on muutuste iseloomu arvesse võttes tarvis reageerida.
Üldiselt on nii näitustel kui ka korrastustöödel algusaeg märgitud (vastavalt 96% ja 99.7% sündmustest),
kuid lõpu- või museaali tagastamise aeg on näitustel märgitud 80% juhul ja korrastustöödel vaid 44% juhul.
Võimalik, et MuISis ei tule see lihtsalt kuskilt selgelt välja või kõigil ei ole alati meeles või aega MuISi
täiendamas käia.

3.3. Mudeli arendamine
3.3.1. Andmete ettevalmistamine
Masinõppemudel saab anda maksimaalselt nii häid tulemusi, kui on sellele antud sisendandmete kvaliteet
ja asjakohasus. Enne mudelite arendamist tuleb andmed ette valmistada, mis tähendab näiteks andmete
ühtsele ja struktureeritud kujule viimist ning ebavajalike ja väärade sissekannete eemaldamist. Samuti on
tavaline, et olemasolevate andmete põhjal tuletatakse andmeid juurde näiteks lünkade täitmiseks või
lisatakse täiesti uusi veerge. Allpool toome välja mõne sammu, mida juba teame, et on vaja või võiks MuISi
andmetega teha.

Andmete puhastamine ja korrastamine
Sisendandmete valimine. Enne mudeli arendamist on vaja välja valida andmed, mille põhjal see õppima
hakkab. Üks pool sellest on tehtud: oleme intuitsiooni, spetsialistide kogemuse ja andmete uurimise käigus
otsustanud, et säilivust võiks prognoosida museaali olemuse, materjali, tehnika ja dateeringu ning selle
ajaloo ehk seisundihinnangute, kahjustuste, näituste ja korrastustööde ning kliimatingimuste põhjal.
Teise poolena on tarvis otsustada, milliste museaalide andmeid kasutada, kuna kehvasti kirjeldatud
museaalide pealt ei pruugi mudel seoseid tuvastada. Kindlasti on teada, et säilivust prognoosiva mudeli
õpetamiseks ei saa kasutada nende museaalide andmeid, millel ei ole seisundihinnangut või on ainult üks
hinnang (nende säilivust saame hiljem valmis mudeliga vaid prognoosida). Siit edasi on meil erinevaid
mõtteid, näiteks:
●

Valime minimaalse seisundihinnangute hulga, mis peab museaalil olema.
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●
●

Valime minimaalse ajaperioodi pikkuse, mille kohta peab museaalil seisundihinnanguid olema
(näiteks kümme aastat, nagu tegime stabiilsuse arvutamiseks).
Valime olemused, materjalid, tehnikad vm, mille kohta on andmetes vähemalt n näidet (näiteks 100,
1000).

Neid saab omavahel kombineerida ja see õige selgub harilikult katsetamise käigus.
Dateeringute ühtsele kujule viimine. Museaali dateering ei ole andmetes alati väga üheselt mõistetav.
Mõnel museaalil on mitu dateeringut, mis parimal juhul on lähestikku kuupäevad, kuid võivad olla suisa
erinevatest sajanditest. On selge, et museaalil saab olla vaid üks dateering. Selle dateeringu leidmiseks
peame selgeks tegema, mis loogika alusel me mitme väärtuse korral ühe valime. Selleks võib olla näiteks
ajaliselt kõige varasem või hilisem või mõni muu lähenemine.
Millise loogika alusel peaksime määrama museaali dateeringu, kui sellel on mitu väärtust?
Paljudel museaalidel on dateering antud ajavahemikuna, näiteks “1940.-1950. aastad”. Ka sellest võiks
ideaalis saada üks väärtus, näiteks kas vahemiku algus (1940) või keskmine (1945).
Millise loogika alusel peaksime määrama museaali dateeringu, kui see on antud ajavahemikuna?
Dateeringu väärtus saab olla erinevates formaatides ja erineva täpsusega ja mudeli jaoks peaks need kõik
ühte formaati viima. Näiteks dateeringutest “10.-11. saj” ja “01.01.2001” võiks saada dateeringu
algusaastateks 901 ja 2001. Eraldi veeruna saame alles jätta ka selle info, kas tegemist on näiteks
ligikaudse või ajavahemikuna antud dateeringuna -- võib-olla on mudel selle põhjal võimeline paremaid
tulemusi andma.
Väärade dateeringute/aegade eemaldamine. Mõnel juhul on selge, et museaali dateering või sündmuse
lõpu-/museaali tagastamise aeg on väär, näiteks kui see on märgitud hetkeaja suhtes tulevikku. Selliseid
sissekandeid ei ole palju, kuid need väärtused on mõistlik lugeda puudulikuks või need read sootuks
eemaldada.
Mõnikord esineb andmetes ka teistsuguseid ebakõlasid, näiteks museaali seisundit on hinnatud enne
museaali arvatavat dateeringut. Siinkohal peame kokku leppima, kuidas selliseid ebakõlasid andmetest
eemaldada.
Kui museaaliga seotud näituse, korrastustöö või seisundihinnangu aeg on märgitud varasemaks kui selle
dateering, kumma puhul on tõenäolisem, et tegemist on valesti märgitud ajaga, kas sündmuse või
dateeringu?
Kahjustuste üldistamine. Museaali kahjustused on vabateksti kujul, mistõttu on seal väga palju erinevaid
väärtusi, kuna kõik kannavad andmeid erinevalt sisse. Üks ja sama kahjustus võib olla erinevalt kirjutatud,
näiteks “niiskuskahjustus”, “niiskusekahjustus”, “niiskuse kahjustus”, samuti esineb vabateksti korral palju
sõnu, mis ei ole kuidagi seotud säilivusega ja on lihtsalt müra, näiteks sidesõnad. Mudelisse ei ole mõistlik
sisestada ebaolulisi andmeid, kuna suurem hulk andmeid teeb mudeli treenimise aeglasemaks ning võib
anda ka halvemad tulemused. Kahjustuste välja kasutamise korral on sealt tarvis välja noppida olulised
sõnad ja enamlevinud kahjustused ning võimaluse korral ühendada erineval kujul kirjutatud, kuid
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samatähenduslikud kahjustused. Selle jaoks saame rakendada erinevaid loomuliku keele töötluse
meetodeid.

Andmete täiendamine
Puuduvate omaduste tuletamine. Mitu olemust, materjali või tehnikat ühe museaali kohta probleemiks ei
ole: enamasti viiakse andmed mudeli jaoks niisugusele kujule, et saab ka mitut väärtust kasutada, vajadusel
saame sellistel juhtudel ühest museaalist teha ka mitu andmerida. Küll aga oleks hea, kui saaks kuidagi
vähendada lünkade hulka. Selleks võib proovida näiteks mõnda omadust tuletada teise omaduse põhjal,
nagu tegime eelmise MuISi andmeanalüüsi käigus 2020. aastal, kui tuletasime mõne museaali materjali
olemusest, kui vähemalt 90% selle olemusega museaalidest olid ühest materjalist.
Puuduvate aegade tuletamine. Umbes viiendikul näitustest ja ligi pooltel korrastustöödel on lõpu- või
museaali tagastamise aeg märkimata ehk meie jaoks on museaali ajalugu ebamäärane. Kindlasti on seal
selliseid sissekandeid, mille puhul museaal ongi veel näitusel, kuid kui näituse algusajaks on märgitud 1998.
aasta, siis tekib kahtlus, et ehk on see vahepeal siiski tagastatud, kuid seda pole MuISis registreeritud.
Kas on midagi, mille põhjal saaks sündmuse puuduva lõpukuupäeva korral mõistliku täpsusega
(vähemalt aastanumber) kindlaks teha, kas ja millal museaal on näituselt/korrastamisest tagasi tulnud?
Seisundi interpoleerimine. Museaali seisundit hinnatakse keskmiselt kolme aasta tagant ehk paljude
museaalide puhul jääb mitme seisundihinnangu vahele aastaid. Olemasolevate andmete põhjal on võimalik
oletada, milline oli museaali seisund mingil ajahetkel sel vahepealsel perioodil, näiteks, kui hindame täna
museaali seisundit rahuldavaks ja üle-eelmisel aastal oli see hea, siis pideva halvenemise korral võis see
eelmisel aastal olla kusagil hea ja rahuldava vahel. Sellest lisainfost võib mudelile kasu olla, kuid samas
tuleb silmas pidada, et kui museaali seisundit mõjutavad välised faktorid nagu näitused ja
kliimatingimused, mis ei ole konstantsed, siis on meie eeldus seisundi pidevast halvenemisest väär ja see
võib mudeli tulemustele hoopis negatiivselt mõjuda.

Andmete viimine mudeli jaoks sobivale kujule
Andmete kombineerimine. Enamus algoritme võtab sisendandmed vastu ühe suure tabelina, kus on sees
kõik asjakohased andmed, ehk peame omavahel ühendama museaalide, omaduste ja sündmuste tabelid.
Andmete viimine numbrilisele kujule. Enamasti on andmeid enne algoritmile ette andmist veel kodeerida,
mille tulemusena on kõik andmed esitatud numbrilisel kujul. Näiteks ühe veeru (nt materjal) igast
kategoorilisest väärtusest saab uus veerg ühtedest ja nullidest, kus üks tähendab, et tegemist on vastava
väärtusega (nt tekstiil) (ingl. k. one-hot või multi-hot encoding). Kui kategoorilistel väärtustel on mingi
loomulik järjekord nagu on seisundi puhul, võib need kodeerida ka selliselt, et säiliks järjekorra info. Näiteks
seisunditele võib omistada numbrilised väärtused ühest neljani. Harilikult skaleeritakse ka juba numbrilised
väärtused vahemikku [0, 1].
Up-/downsampling. Viimaks on Sälli tehisintellekti arendamisel vaja arvesse võtta ka seda, et vaid väike osa
kõikidest andmetest käib seisundi halvenemise kohta ehk tegemist on tasakaalust väljas andmetega (ingl.
k. imbalanced data). Sellistel puhkudel ei pruugi masinõppemudelid andmetest mustrite leidmisega hästi
toime tulla, kuna enamus näiteid, mille pealt õpitakse, lõppevad samasuguse tulemusega. Meie andmete
korral 98% juhtudest seisund ei muutu ja selle põhjal võib mudel ennustada alati sama seisundit, kuid 98%
juhtudest on see õige. Üks lahendus tasakaalust väljas andmete puhul on need ise tasakaalu viia näiteks
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kunstlikult seisundi halvenemise näiteid juurde genereerides (ingl. k. upsampling) või seisundi
mittemuutumise andmetest suvalisi andmeid välja visates (ingl. k. downsampling), nii et kummagi kohta
oleks enam-vähem samas suurusjärgus andmeid.

3.3.2. Algoritmid
Otsustusmudelite arendamine algab lihtsamatest ja kiiremini üles seatavatest mudelitest ning liigub
vajadusel edasi keerulisemate mudelitega.
Otsustuspuu (decision tree). Otsustuspuu on lihtne ja vähe ressursse nõudev mudel, mis jõuab otsuseni
sisuliselt sisendi kohta jah-ei küsimusi küsides. Otsustuspuu õpib suhteliselt kiiresti, kuid jääb mõningate
probleemide lahendamisel liiga robustseks ega suuda anda kõige täpsemaid tulemusi. Puu suureks
eeliseks täpsuse poolest võimekamate konkurentide ees on selle tõlgendatavus: puumudeli saab üks-ühele
visualiseerida graafina, millelt on lihtne välja lugeda, kuidas mudel otsuseni jõudis.
Otsustusmets (random forest) ja gradient boosting. Otsustusmets ja gradient boosting kuuluvad
ansambelõppe alla, kus mudeli ennustus pannakse kokku mitme väiksema mudeli ennustusest, näiteks
enamushääletuse põhjal. Ansambelõppemudelit on keerulisem tõlgendada kui otsustuspuud, kuid annab
üldiselt paremaid tulemusi kui üksik otsustuspuu. Nii otsustusmetsa kui ka gradient boosting algoritmi saab
üles seada, kasutades olemasolevaid teeke nagu s cikit-learn, X
 GBoost, L
 ightGBM ja CatBoost.
Markovi mudelid. Markovi mudelitega (nt lihtsaim Markovi ahel, ingl. k. Markov chain) on võimalik
modelleerida, kuidas mingi protsess liigub ühest olekust (ingl. k. state) teise. Markovi mudelit võib ette
kujutada suunatud graafina nagu on toodud seisundimuutused Joonisel 13. Markovi mudelite puhul
eeldatakse, et järgmine olek (seisund) sõltub vaid praegusest olekust (seisundist), kuid on võimalik võtta
arvesse ka pikemat ajalugu, kui see info koguda praeguse oleku juurde. Näiteks võib museaali hetkeseisund
olla “rahuldav” ja ajalugu võib olla kokku võetud näiteks sellega, kui tihti see enne hetkeseisundit näitusel
käis ja kui sageli seisund halvenes. Markovi mudeli saab üles seada näiteks Pythoni hmmlearn teegi abil,
lihtsamat tüüpi Markovi ahelaid ei ole keeruline ka ise implementeerida.
Tehisnärvivõrgud (artificial neural networks). Tehisnärvivõrgud on loetletud mudelitest kõige keerulisemad,
kuid on keerukamate probleemide lahendamisel tihti ka kõige edukamad. Nii aja kui ka riistvara osas on
närvivõrgud suhteliselt ressursinõudlikud, kuid võimaldavad otseselt ka näiteks aegridade analüüsi.
Närvivõrkude keerukuse tõttu on neid raskem tõlgendada. Kuigi närvivõrke saab samuti olemasolevaid
teeke nagu Kerast ja Tensorflow’d kasutades üles seada, vajab nende koostamine veidi rohkem käsitööd,
kuna teekidest saab kätte vaid vajalikud ehitusplokid, millest mudel kokku panna. Praktikas ei ole
tehisnärvivõrkude kasutamine väga levinud.

3.3.3. Algoritmide hindamine ja võrdlemine
Mudeli hindamise näitajad. Mudelite täpsuse hindamiseks on suur hulk võimalikke näitajaid ja neist
sobivam(ad) valitakse välja vastavalt olukorrale, näiteks sõltuvalt mudeli tüübist (klassifikatsioon,
regressioon) ja vale ennustuse hinnast. Tasakaalust väljas andmete ja klassifikatsiooni puhul on kõige
mõistlikum alustada veamaatriksist (ingl. k. confusion või error matrix), mis näitab iga klassi kohta õigete ja
valede ennustuste hulka ning kust on võimalik selgelt välja lugeda, mis tüüpi ennustusi mudel paremini teeb
ja milliseid halvemini (näiteks millise klassi tuvastamine paremini välja tuleb).
Veamaatriksist on erinevate väärtuste kombineerimise teel tuletatud palju levinud näitajaid. Sälli kontekstis
võib eeldada, et valenegatiivne (ingl. k. false negative) on kallim viga kui valepositiivne (ingl. k. false positive):
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kui mudel arvab ekslikult, et seisund halveneb, kulutatakse võib-olla pool tundi museaali kontrollimise peale,
kuid kui arvab ekslikult, et seisund ei halvene, võib museaali tegelik kriitiline olukord märkamata jääda ning
väärtuslik ese kahjustub. Seetõttu võiks Sälli kontekstis vaadata, kui suure osa kõikidest positiivsetest
suudab mudel õigesti tuvastada (ingl. k. t rue positive rate, recall).
Kontrollmudel. Masinõppemudelite arendamisele eelneb hetkel kasutusel oleva lahenduse või
hetkeolukorra modelleerimine. Modelleerimise tulemusena valmib baasmudel ehk kontrollmudel (baseline
model), mida kasutatakse hiljem keerukamate mudelite hindamiseks, et teha selgeks, kas võit täpsuses
tasub lisandunud keerukust arvestades ära.
Kontrollmudel on harilikult lihtsustatud versioon hetkeolukorrast ja põhineb mõnel triviaalsel algoritmil.
Paljudel juhtudel ei ole võimalik kontrollmudelina kirjeldada olemasolevat lahendust ning sellistel puhkudel
kasutatakse isegi juhuslikke väljundeid prognoosivaid mudeleid. Seisundiandmete puhul saame
hetkeolukorda kirjeldada, eeldades naiivselt, et museaali seisund ajas ei muutu. Sellisel juhul saame
kontrollmudeli, mis ennustab, et suvalisel ajahetkel tulevikus on museaali seisund sama, mis MuISi viimati
kantud seisund. See ei ole küll tegelikkusele vastav olukord, kuid modelleerib aeglaselt kahjustuvaid ja/või
õigetes tingimustes hoiustatavaid objekte mõnda aega suhteliselt hästi.
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4. Museaalide märgistamine
Enamus muuseume kasutavad museaalide märgistamiseks traditsioonilist museaali numbri käsitsi sildile
või otse esemele kirjutamist ja masinloetavad märgised ei ole Eesti muuseumides väga levinud.
Tõenäoliselt on sellel mitu põhjust. Kümnete või isegi sadade tuhandete museaalidega muuseumi jaoks
võib uuele süsteemile üleminek olla aeglane ja aeganõudev protsess, mis ei pruugi mahtuda muude
plaanitud tegevuste vahele. Uue süsteemi kasutuselevõtt ei tähenda ainult museaalide siltide vahetamist,
vaid ka muuseumitöötajate ümberkoolitamist ja süsteemiga harjumist, kusjuures üleminekuperioodil on
tarvis korraga töötada nii vana kui ka uue süsteemiga.
Seoses muuseumide ühishoidlate loomisega on mõistlik minna üle ühtsele ja kiiremale museaalide
tuvastamise lahendusele. Märgiste vahetamise saaks tõenäoliselt teha jooksvalt museaalide kolimiseks
pakkimise ajal -- nii on ühishoidla museaalid kohe sama süsteemi järgi märgistatud ja ei ole tarvis märgiste
vahetamist eraldi iseseisva protsessina ette võtta.
Kuigi käsitsi nummerdamine on odav ja museaalile kandmise/kinnitamise mõttes kohati paindlikum kui
masinloetavad märgised, räägib enamus omadusi masinloetavate märgiste kasuks. Allpool toome välja
maailmas levinumad märgistamise süsteemid koos nende eeliste ja puudustega.

4.1. Museaalide märgistamise põhimõtted
Museaalide märgistamise (ingl. k. marking objects, collections) eesmärgiks on tagada nende kindel
identifitseeritavus. Märgistus seob arvelevõtmise dokumendid ja museaali. Museaalide märgistamist
reguleerib Eestis kultuuriministri määrus “Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud
asja märgistamise ja säilitamise kord”4.
Museaalide märgistamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
●
●
●
●
●

Püsivus – märgistus peab üldjuhul olema kindlalt eseme küljes, nii et selle juhusliku äratuleku
tõenäosus on väike.
Pööratavus – märgistust peab olema võimalik esemelt eemaldada ilma seda kahjustamata.
Kahjutu – märgistus ei tohi kahjustada objekti.
Nähtavus – märgistus peab olema nähtav ilma objekti käsitsemata, kuid ei tohi samas rikkuda
objekti väljanägemist.
Inimloetavus – lisaks masinloetavale infole (kui kasutatakse näiteks ribakoode) peab märgistus
sialdama ka inimloetavat osa.

Märgistussüsteemi muutumisel ei eemaldata objektilt vanu numbreid. Ajaloolisel märgistusel on
tõestusväärtus, hariduslik- ja mõnikord ka omaväärtus. Kui vana numbri eemaldamine on mingil põhjusel
siiski vajalik või see muutub kahjustumise tõttu loetamatuks, siis kantakse andmed objekti

4

h
 ttps://www.riigiteataja.ee/akt/110072013069?leiaKehtiv
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dokumentatsiooni. Kui objektilt on mingil põhjusel vajalik eemaldada vana silt, siis see säilitatakse, nii et
säiliks seos sildi ja objekti vahel.5
Märgistamine ei tohi kahjustada objekti. Objektile otse tindi või värviga märgistuse kandmisel tuleb
kasutada kaitsvat vahelakki. Kleebiseid (nt vöötkood) ei tohi samuti paigutada objektile ilma vahelakita.6
Märgistus peab olema inimloetav, et see oleks kasutatav ka siis, kui tehnilisi seadmeid ei ole võimalik
kasutada, näiteks riistvara rikete, riist- või tarkvara aegumise või õnnetuste korral.

4.2. Ülevaade automaatsetest märgistussüsteemidest
Automaatse märgistussüsteemi7 korral on museaalil masinloetav number, mida on võimalik tuvastada
skanneri, mobiiltelefoni, tahvelarvuti või muu seadme abil.
Kogude märgistamiseks kasutatakse järgmiseid automaatseid süsteeme:
●
●
●

vöötkood (ingl. k. barcode, ka triipkood, ribakood, joonkood),
maatrikskood (ingl. k. q
 uick response (QR) code, ka QR-kood, ruutkood),
raadiosagedustuvastus (RFID).

4.2.1. Vöötkood
Vöötkood (ingl. k. barcode) on kodeerimissüsteem, mis esitab muutuva jämeduse ja sammuga
püstkriipsudest märke. Märkidega silt on seotud objektiga ning seda loetakse vastava skanneri,
mobiiltelefoni, tahvelarvutiga.
Vöötkoodid pannakse siltidele, ümbristele või riiulite/kappide külge. Mitte kunagi otse objektidele!8
Probleemiks võib olla eseme välimuse liigne muutmine, samuti võimalik kahju objektidele.

5

Lockshin, N. S. (2019). Marking collections. Preventive conservation: collections storage (lk 783, 785).
Society for the Preservation of Natural History Collections.
6

Lockshin, N. S. (2019). Marking collections. Preventive conservation: collections storage (lk 783). Society
for the Preservation of Natural History Collections.
7

Lockshin, N. S. (2019). Marking collections. Preventive conservation: collections storage (lk 793). Society
for the Preservation of Natural History Collections.
8

Lockshin, N. S. (2019). Marking collections. Preventive conservation: collections storage (lk 786). Society
for the Preservation of Natural History Collections.
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Vöötkoodi süsteemi kasutavad paljud raamatukogud teavikute märgistamiseks. Samuti kasutavad neid
paljud muuseumid, näiteks Hagley Museum & Library (USA)9, Southwest Museum of the American Indian10
jt, Eestist näiteks Sõjamuuseum ja Rannarahva muuseum.
Vöötkoodi süsteemi kasutavate ja MuISiga liitunud muuseumide jaoks on Archaeovision OÜ loonud MuISi
kasutamist lihtsustava rakenduse (veebilehitseja plugina). Vöötkood, mis põhineb museaali ID-l (Joonis 24),
loetakse sisse lihtsamat sorti seadmega. Koodi lugemise järel pärib plugin MuISi avaandmete liidesest
museaali numbri ja selle põhjal avab MuISist soovitud lehe (inventuuri või museaali kirjelduse), kus saab
vajalikud andmed otse sisse kanda ehk jääb ära hilisem andmete Excelist MuISi sisestamine ja väheneb
inimlike vigade hulk. Samuti lisab plugin MuISist museaale eksportides tabelile ka veeru museaali ID-ga,
mida MuIS 1.0 kasutajale ei näita.
Lisaks on loodud rakenduse abil võimalik museaalide digimisel failinimesid vöötkoodi põhjal automaatselt
genereerida, kuna failid nimetatakse samuti museaali numbri järgi. Seetõttu on võimalik vahele jätta failide
käsitsi nimetamise etapp, mis on ajakulukas ja mille käigus võib tekkida rohkem vigu.
Rakenduse abil on võimalik valitud museaalidele genereerida silte, mille peal on märgitud museaali number,
nimetus ning vöötkood koos inimloetava museaali ID-ga.
Archaeovisioni pluginat kasutavad hetkel nii Sõjamuuseum kui ka Rannarahva muuseum. Sõjamuuseumi
näitel muutus inventuur vähemalt 17% kiiremaks: koos MuISi inventuuriaktide täitmisega jõuti fotokogu
inventuuril traditsioonilisel viisil (kasutades Exceli tabelit) ühe inimtöötunni jooksul kontrollida 70 museaali,
vöötkoodide ja plugina abiga 82 museaali.11 Inventuuri käigus võib tekkida vajadus täiendada või parandada
ka näiteks museaali kirjeldust, mida peab praegu MuISis museaale ükshaaval otsides tegema. Kui pärast
vöötkoodi lugemist on kergelt võimalik avada ka museaali kirjelduse leht ning vajalikud muudatused otse
sinna kanda, tuleb erinevus nende kahe süsteemi vahel veelgi suurem.

9

H
 agley Museum & Library – Location recording. (2016). Kasutatud 12.10.2020,
https://vernonsystems.com/using-barcodes/
10
Muros, V. (2011). Inks and Barcodes: Methods of Labeling and Tracking. Presentation, California
Association of Museums Annual Meeting, Pasadena, CA.
https://www.researchgate.net/publication/285590747
11

“Fotokogu inventuuri alustades katsetasime kahel päeval erinevaid meetodeid. Kumbagi tegime neli tundi.
Esimesel päeval piiksutasime ribakoode ning kontrollitud sai 658 fotot. Komisjonis osales kaks inimest.
Teisel päeval sisestasime andmeid samaaegselt jagatud Exceli tabelisse ning kontrollitud sai 909 fotot.
Komisjonis osales kolm inimest. Ühe tunniga jõudsin tabelist MuISi inventuuriakti kanda 952 museaali
andmed.” (Aivo Põlluäär, fotograaf Eesti Sõjamuuseumis)
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Joonis 24. Eesti sõjamuuseumis kasutatav vöötkood. Foto: Hembo Pagi.

4.2.2. Maatrikskood
Maatrikskoodi (ingl. k. q
 uick response (QR) code) näol on sisuliselt tegemist kahemõõtmelise vöötkoodiga.
Maatrikskoodi eelised võrreldes vöötkoodiga12:
●
●
●
●
●

Mahutab rohkem teavet. Maatrikskood numbritena mahutab 7089 märki, tähtede ja numbrite
jadana 4296 märki, kahendkoodis (8-bitiselt) 2953 baiti.
Mõõtmetelt väiksem. Info on salvestatud kahes mõõtmes.
Kiiremini loetav.
Loetav mitmes suunas.
Täiustatud veaparandus. Lugemine on võimalik ka siis kui 50% koodi pinnast on kahjustatud.

Maatrikskoodiga märgistamine on kasutusel näiteks järgmistes muuseumides: Centre for the Studies of
Archaeological and Prehistoric Heritage (CEPAP) of Universitat Autonomade Barcelona13, Natural History
Museum, London14 jt.

12

Muros, V. (2011). Inks and Barcodes: Methods of Labeling and Tracking (lk 240-241). Presentation,
California Association of Museums Annual Meeting, Pasadena, CA.
https://www.researchgate.net/publication/285590747
13

Muros, V. (2011). Inks and Barcodes: Methods of Labeling and Tracking. Presentation, California
Association of Museums Annual Meeting, Pasadena, CA.
https://www.researchgate.net/publication/285590747
14

Sendino, C. (2013). Use of QR Code Labels in Museum Collection Management. Collections: A Journal for
Museum and Archives Professionals.
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4.2.3. Raadiosagedustuvastus
Raadiosagedustuvastus (RFID, ingl. k. radio-frequency identification) on tehnoloogia, mille abil saab raadio
teel kiipidelt infot lugeda ja sinna ka kirjutada.
Märgis ise koosneb kiibist koos sinna salvestatud infoga ja antennist. RFID märgised võivad olla aktiivsed,
poolaktiivsed või passiivsed.
RFID märgistuse eelised:
●
●
●
●
●
●
●

Skanner ei pea olema sildi vahetus läheduses (nägemisulatuses).
Kasutatakse nii mobiilseid skannereid kui ka püsivaid lugereid (portaale). Lugemine toimub
automaatselt.
Vööt- ja maatrikskoodidega võrreldes on info kogumine umbes 80% kiirem.
Üheaegselt saab skaneerida paljusid ühes ruumis olevaid märgistusi.
Märgistusi on võimalik lugeda läbi pakendi. Lugemist ei häiri sildi määrdumus.
Võimalik on jälgida objektide asukohta reaalajas.
Sildile mahub rohkem infot. Salvestatv info ei ole piiratud kindlate koodisüsteemidega.

Samas on RFID märgise hind võrreldes vööt- ja maatrikskoodiga kallim. Kuna märgise lugemine toimub
automaatselt, ei saa olla täiesti kindel, et kõik märgised loeti või et ei loetud n-ö valemärgist.
RFID kiibid on kasutusel paljudes raamatukogudes üle kogu maailma. Muuseumides kasutatakse küllaltki
vähe, nt: Otago museum (Uus-Meremaa)15, Richard-Ginori portselanitehase muuseum (Itaalia).16
Pooleteise miljoni museaaliga Otago muuseum kasutab ettevõtte Smarttrack RFID süsteemi17. 2015.
aastaks oli seal kataloogitud ja RFID märgistustega varustatud 14,886 museaali. Kasutatakse passiivset
UHF Gen2 RFID tehnoloogiat (passive UHF Gen 2 RFID technology). Märgise suurus 1,5 cm x 10 cm. Lisaks
RFID märgistele otsustati pärast katsetamist kasutada ka vöötkoodi. Vöötkoodi saab kasutada ka siis, kui
mingitel objektidel või mõnedes asukohtades ei ole RFID kasutamine võimalik (RFID-d mõjutavad
metalluksed, metallkapid jms). Kõikide kogude ustel ja ka muuseumi sisse- ja väljapääsudel on fikseeritud
portaalid (kokku 17). Kui skanner tuvastab objekti liikumise, kantakse teave automaatselt kogude
haldamise süsteemi.

4.2. Väljapakutav lahendus
Masinloetav märgistus iseenesest ei kataloogi ega inventeeri objekte, kuid see võib muuta need protsessid
efektiivsemaks ja vähem töömahukamaks. Masinloetav märgistus suurendab kontrolli kogude üle,

15

https://www.smarttrackrfid.com/pdfs/smarttrack-otago-museum-case-study%20rev.pdf,
https://vernonsystems.com/rfid-technology-in-use-at-the-otago-museum/
16

Ciofi, L., Zappia, I., Balleri, R., Gherardelli, M. (2016). RFID applied to the cataloguing of a collection of
historical plaster moulds. J
 ournal of Cultural Heritage (lk 910-914).
17

http://smarttrackrfid.com/index.html
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lihtsustab inventuuride tegemist ja võimaldab objekte kiiremini identifitseerida, mille tulemusena väheneb
inventeerimiseks kuluv aeg ja museaali numbrite käsitsi sisestamisest tulenevate inimlike vigade osakaal18.
Erinevate süsteemide omadusi ja eripärasid (Tabel 1) arvesse võttes soovitame võtta kasutusele
vöötkoodiga märgistamine, mis ei ole küll nii efektiivne kui eemalt ja mitme kaupa loetavad RFID kiibid,
kuid on soodsam ja mida saab näiteks tehniliste probleemide korral ka ilma seadmeta lugeda. Hiljem on
sildile võimalik juurde lisada ka RFID kood (kleeps), mis aitaks inventuurile kuluvat aega veelgi kokku hoida
ka juhul, kui see ei ole kinnitatud kõigile museaalidele.
Masinloetav märgistus peab sisaldama eseme püsivat identifikaatorit. Selleks võib olla näiteks MuISi poolt
omistatud ainulaadne number (museaali ID) või museaali number. Enamik muuseume kasutavad süsteemi
poolt omistatavat ainulaadset numbrit19. L
 isaks võiks sildil olla ka eseme nimetus.
Tabel 1. M
 ärgistussüsteemide võrdlus20.
M
 EETOD
OMADUS

KÄSITSI
MÄRGISTAMINE

VÖÖT-/
MAATRIKSKOOD

RFID

Museaali tuvastamine

Ükshaaval
Väga aeglane

Ükshaaval
Kiire

Saab lugeda paljusid
koode ühekorraga
Väga kiire

Tuvastuskaugus

Väga lähedalt, sageli
puudutatakse objekti

0,2-0,76 m, võib olla
vajalik objekti või sildi
puudutamine

0,8-20 m

Vigade määr

Kõrge
Käsitsi inventuuride
korral hinnatakse vigade
arvuks kuni 10%21.

Väga madal

Väga madal

Inimloetavus

Jah

Jah, kui lisada tekst

Ei

Lugemisprotsessi
maksumus

Kõrge

Madal

Väga madal

18

Fishman-Armstrong, S. E. (2000). Incorporation of barcode capabilities to existing museum databases (lk
4). Texas Tech University.
19

Tomlin, J. Reviewing Machine Readable Labelling Systems for Collections Management and Access (lk
13).
20

Aluseks võetud tabel, mida on täiendatud. Xiao, C., Chen, N., Li, D., Lv, Y., Gong, J. (2016). SCRMS: An RFID
and sensor web-enabled smart cultural relics management system. Sensors, 17.
21

Smarttrack RFID White Paper: A cost-benefit analysis of RFID for Museum and Art Gallery collections.
(2008). http://www.smarttrackrfid.com/pdfs/cost_benefit_analysis_white_paper.pdf
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Reaalajas toimimine

Ei

Ei

Jah

Süsteemi rajamise
kulud

Madalad

Keskmine

Kõrge

Praegune kasutatavus
muuseumides

Kõige levinum

Levinud

Vähe levinud
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Kokkuvõte
Kratt Sälli eelanalüüsi käigus tutvusime inventuuriga seotud protsessidega erinevates muuseumides,
vaatasime üle MuISi andmed ja uurisime, milliseid museaalide märgistamise süsteeme lisaks käsitsi
nummerdamisele kasutatakse muuseumides üle maailma.
Muuseumidelt inventuuriga seotud protsesside kohta uurides sai selgeks, et intenvuur on erinevates
muuseumides küllaltki sarnane, kuid selles protsessis on mitmeid samme, mida annaks märkimisväärselt
kiirendada. Museaalide traditsiooniline käsitsi nummerdamine tähendab inventuuril ka manuaalset numbri
lugemist ja selle leidmist inventeeritavate museaalide tabelist, kuhu kirjutatakse märkmed inventuuri
tulemuste kohta ja kust kantakse andmed viimaks MuISi. See protsess oleks oluliselt kiirem, kui museaali
numbri saaks lugeda seadmega, pärast mida saaks kergelt avada MuISi inventuuriakti või museaali
kirjelduse lehe, kuhu andmed otse sisse kanda ilma vahepealseid tabeleid kasutamata. Tabeleid
kasutatakse peamiselt seetõttu, et MuISi on hoidlas ebamugav kasutada või seal ei ole internetti. Sellist
lahendust pakub Eestis Archaeovision OÜ, kelle loodud süsteemi kasutamisel jõuti näiteks Eesti
Sõjamuuseumis ühe tunniga üle kontrollida 17% rohkem museaale kui traditsioonilisel viisil. Museaalide
olemasolu kontrolli saaks veelgi kiirendada, kui kasutada museaalide märgistamiseks RFID-kiipe, kuna neid
saab vastava lugeriga ilma museaali puutumata ka mitme kaupa lugeda. Küll aga on RFID-kiipidega
süsteemi rajamine kulukam ega ole tehniliste probleemide korral inimloetav, mistõttu peame mõistlikuks
alustada museaalide märgistamist vöötkoodidega. Vöötkoodiga silte on võimalik hiljem täiendada
RFID-kiipidega.
Samuti võiks inventuurimaratonid asendada museaalide jooksva ja vajaduspõhise inventuuriga. Ühest
küljest määrab inventuuri vajaduse museaali viimasest kontrollist möödunud aeg, teisest küljest on
museaale, mis oma omaduste või hoiutingimuste tõttu vajavad tihedamat või varasemat kontrolli kui
seadusega määratud inventuuri intervall. Sellest tulenevalt võiksime proovida arendada masinõppemudelit,
mis prognoosiks museaalide säilivust või seisundi halvenemist ja mille abil saaks süsteem välja tuua
varem kontrolli vajavad museaalid. Masinõppemudel vajab heade prognooside jaoks piisaval hulgal ja
kvaliteetseid andmeid. MuISi andmete pealt võiks proovida masinõppemudeli arendamist, kuid andmete
keskmise hulga ja kvaliteedi tõttu e
 i saa garanteerida h
 äid tulemusi.
Muuseumide vastustest tuli välja, et näidutahvlil loodetakse valdavalt näha lihtsat andmeid kirjeldavat
statistikat ja teha väljavõtteid (tabeleid) museaalidest ehk museaale filtreerida ja sorteerida. Tegemist on
triviaalsete funktsionaalsustega, mille arendamiseks ei ole vaja masinõpet. Meie hinnangul sobiksid
enamus muuseumide välja toodud soovidest MuIS 2.0 vaatesse, seda enam, et MuIS juba on
muuseumitöötaja igapäevane töövahend ja tegemist on alles arendusjärgus oleva süsteemiga, kuhu võib
olla lihtsam võimalusi juurde planeerida (kui praegu kasutusel olevasse MuISi).
Teise etapi esimeste tööde hulka peaksid kuuluma järgmised ülesanded:
1.

2.

Teha selgeks, kas masinõppemudel saab näiteks mõnest materjalist museaalide säilivuse
ennustamisega hakkama. Eesmärk on see selgeks saada kahe, maksimaalselt kolme esimese
nädala jooksul (jaanuari lõpp - veebruari keskpaik).
Leppida kokku ja prioriseerida funktsionaalsused, mida, hakkame näidutahvlile arendama.
Muuseumide varieeruvaid muresid ja soove arvestades on mõistlik ka nendega läbi arutada ja
täpsustada, millised on need olulisemad ja täpselt millist infot kuskil võiks näha.
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3.

Tulenevalt vastusest teisele punktile, panna paika süsteemi arhitektuur ja millised on süsteemi
riistvaralised nõuded ning kes ja kui kaua vastutab süsteemi ülalhoidmise eest (kas süsteem
paigutatakse STACCi või MKA serveritesse).
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Lisad
Lisa 1. Küsimustik ja vastused: inventuuri ja seisundi hindamisega seotud
protsessid
Inventeerimisprotsess
1.

Kirjeldage lühidalt inventeerimisprotsessi:
a.

Kes ja mille alusel otsustab, milliseid kogusid inventeeritakse ja millal?
Pärnu Muuseum: Aluseks on esimene käskkirjaga inventuur kogudes (SA Pärnu muuseumis
seega 2010 aastal arhiivkogus, 2012 etnograafia- ja kunstikogus, 2014 ArR kogus jne) sealt
edasi iga viie aasta tagant igas kogus nagu nõuab seadus.
Eesti Ajaloomuuseum: Muuseumil on pikemaajaline inventuuride läbiviimise kava. Iga aasta
lõpuks kinnitatakse direktori otsusega järgmisel aastal toimuvad inventuurid, tähtajad ja
läbiviijad.
Tartu Linnamuuseum: Otsuse langetab peavarahoidja. Koguhoidja-teadur teeb ettepaneku.
Tallinna Linnamuuseum: Tallinna Linnamuuseumi peavarahoidja jälgib, et 24 põhikogus
toimuksid inventuurid vähemalt iga viie aasta tagant. Plaaniliste inventuuridele lisaks tehakse
kogude kontrolli peale esemete kolimist uude hoidlasse ning koguhoidjate vahetumisel. Viimasel
kümnel aastal pole korralist inventuuri olnud arheoloogia kogus (MuISi sisestamata ja palju
segadust).
TTÜ muuseum: Otsus toimub koguhoidja initsiatiivil, kellel on ülevaade viimati läbi viidud
inventuuri käigust ning kogude erinevast seisundist. Otsus inventuur läbi viia arutatakse läbi ka
juhatajaga.
Eesti Vabaõhumuuseum: Aastate jooksul on toimunud üldinventuurid vastavalt seadusele
regulaarselt iga 5 aasta järel. Inventuurid on toimunud kõigis allkogudes üheaegselt. Selleks, et
vähendada üldinventuurist tulenevat kogude valdkonna töötajate koormust, on alates 2020.
aastast inventuurid allkogudes (etnograafilised joonised, jooniste visandid, etnograafiline arhiiv,
käsikirjalised artiklid, dokumentide arhiiv), aga ka ajutistel hoiustamispindadel (nn abihoidlates)
paiknevates ese-museaalide kogus jagatud väiksemateks osadeks. Otsustakse vastavalt sellele,
millal jõuab kätte järgmise inventuuri tähtaeg. Arvet selle üle peab peavarahoidja. Inventuuri aeg
ja inventuuri komisjon määratakse sihtasutuse juhatuse liikme käskkirjaga.
Tulenevalt vabaõhumuuseumi spetsiifikast (eksponaathooneid valvavad taluvalvurid), on vajalik
inventuuride läbiviimine ekspositsioonis eraldi iga hooaja alguses ja lõpus (kevadel ja sügisel).
SA Virumaa Muuseumid: Inventuurid toimuvad inventuuride kava alusel põhimõttel, et iga
alakogu saaks kontrollitud 5 aastase intervalliga. Peavarahoidja ettepaneku alusel annab
sihtasutuse juhataja aasta algul välja inventuuride korralduse.
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SA Rannarahva muuseum: Peavarahoidja
b.

Mitu inimest teostavad inventuuri?
Pärnu Muuseum: Ühel inimesel on kaks kuni kolm kogu, inventuuri teostab vastava kogu hoidja.
Eesti Ajaloomuuseum: Vähemalt kolm inimest on määratud komisjoni. Korraga peavad tegema
inventuuri vähemalt kaks inimest.
Tartu Linnamuuseum: kolm
Tallinna Linnamuuseum: Direktori käskkirjaga kinnitatud komisjoni kuulub 3-4 inimest.
TTÜ muuseum: Inventuuri teostavad kaks inimest.
Eesti Vabaõhumuuseum: Sõltuvalt inventuuri ajast ja töö iseloomust (nt raskendatud ligipääs
ese-museaalidele muuseumitalude ajutistel hoiustamispindadel) on töötajate arv erinev,
ulatudes kuni 4-5ni. Üldjuhul teevad inventuuri 2 inimest koos.
Kuna hoidlad ja eksponaattalud asuvad muuseumi territooriumil üksteisest eemal, viib
ekspositsiooniinventuuri läbi mitu 1-2 liikmelist meeskonda. Nende inventuuride kohta peetakse
jooksvalt arvet Exceli-tabelis. Taluvalvurid saavad hooaja algul igaüks konkreetse muuseumitalu
eksponaatide nimekirjad.
SA Virumaa Muuseumid: Inventuuri teostab tavaliselt 2-3 inimest.
SA Rannarahva muuseum: Kaks inimest

c.

Mis on inventeerijate rollid ja ülesanded inventuuri läbiviimisel?
Pärnu Muuseum: Kontrollida eseme olemasolu, numbri vastavust kirjeldusele, seisukorda,
asukohta.
Eesti Ajaloomuuseum: Üks inventuuri tegija märgib arvutis eseme kohta infot, teised
kontrollivad museaale ja annavad infot edasi sellele, kes märgib.
Tartu Linnamuuseum: Põhi rõhk on vastava kogu eest vastutaval inimesel, - teised kaks on
vaheldumisi abiks asjade üle vaatamisel. Kolm korraga tavaliselt ei teosta füüsilist üle
vaatamist. MuIS dokumendi alustab koguhoidja+ täidab –st nopib sinna linnukesi. + kirjutab
esialgse kokkuvõtte. Inventuuri esimees- vaatab üle MuIS dokumendi lisab oma ettepankud (+
täiendab kus vaja ja mida vaja)kinnitab dokumendi ja esitab direktorile.
Tallinna Linnamuuseum: Esemete füüsiline kontroll, esemete väljavõtmine ja tagasi panek
pakenditesse (vajadusel nende vahetamine, aga see suur ajakulu ning inventuuri läbiviimist
pikendab märgatavalt), numbrimärgi kontroll (vajadusel kontrollitakse nii esemel olevat numbrit
kui numbrisildil, aga ka pakendil – et kõik oleks korrektne), eseme seisundi hindamine.
Üldiselt on niimoodi, et vastava kogu hoidja on alati inventuuri juures, aga teised komisjoni
liikmed vahetuvad. Kuidas paarilised oma tööülesanded jagavad, on iga duo/trio teha (st kes
teeb linnukesi Excelisse ja kirjutab asukoha juurde, kes pakendab museaale).
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TTÜ muuseum: Kogude väiksema mahu tõttu on inventeerijate rollid võrdsed. Kontrollida järjest
üle riiulid, määrata esemete kohalolu vastavalt nimekirjale ja vaatlusel tuvastada muutuseid
eseme seisundis.
Eesti Vabaõhumuuseum: Kuna kõik museaalid on MuISi sisestatud nn miinimumandmetega,
on inventuurid alates 2018. toimunud elekroonilises süsteemis. Peavarahoidja vastutab
inventuuride õigeaegse alustamise/lõpetamise eest ja vormistab inventuuriaktid, varahoidjad
kontrollivad museaalide olemasolu hoidlates ja korrigeerivad kohakatalooge. Kaasatud on ka
keegi konservaatoritest, kes hindab museaalide seisukorda. Inventuuriaktid kinnitab MuISis
sihtasutuse juhatuse liige (muuseumijuht).
Ekspositsiooniinventuuride puhul koordineerib inventuure püsiekspositsiooni kuraator, kes
suhtleb ka muuseumitalude valvurite-järelvaatajatega. Tema komplekteerib ka meeskonnad
inventuuride läbi viimiseks.
SA Virumaa Muuseumid: Koguhoidjad-säilitajad kontrollivad inventuurinimekirjade alusel
hoidlates museaale. Peavarahoidja kannab inventuuri tulemused MuISi ja lahendab ette tulevaid
probleeme.
SA Rannarahva muuseum: Kuna me kasutame H. Pagi inventeerimisliidest, siis üks inimene
otsib eseme välja ja annab ülevaate seisundist, allesolekust ning pakendab vajadusel ja teine
teeb muisis märkmeid.
d.

Milliseid töövahendeid kasutate inventuuri läbiviimiseks?
Pärnu Muuseum: MuIS, ex tabel
Eesti Ajaloomuuseum: Põhiline vahend on arvuti, kus märgitakse andmeid. Vajadusel kasutame
kaitsevahendeid ja puhastusvahendeid.
Tartu Linnamuuseum: Kuna meil toimub mitmes kogus asjade ümberkolimine, siis
eeldokumendina kasutame Hoiustamisakti, st kõik, mis on saanud konkreetse asukoha on
füüsiliselt olemas. Neil millel on üldasukoht /Tartu Linnamuuseum/ need tuleb siis üles otsida ja
asukoht hoidlas määreata. Nii selekteerib välja selle, millel konkreetne asukoht puudub. Siis
saab juba eraldi otsinguga tegeleda. Hoiusatmisakte teeme üldjuhul otse MuISis, läpakaga
hoidlas, kaks inimest korraga.
Tallinna Linnamuuseum: Väljaprinditud Exceli tabelid MuISist (ala)kogude kaupa, harilik pliiats,
kustukumm, (kindad).
TTÜ muuseum: Sülearvutit.
Eesti Vabaõhumuuseum: Andmete otse MuIS-i kandmisel on senimaani olnud takistuseks wifi
võrgu puudumine muuseumi mõnedes paikades (selle probleemiga praegu tegeletakse),
mistõttu on ekspositsiooniinventuuris inventuuri mustand tehtud paberi ja pliiatsiga, mis hiljem
kantakse Exceli tabelisse.
Üldinventuuride puhul luuakse MuISis inventuurileht ja kontrollitakse museaalide kohalolu.
Töövahenditena kasutatakse kaitseks tolmu eest respiraatoreid, taskulampe, luupe.
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SA Virumaa Muuseumid: Arvuti, paber, pliiats.
SA Rannarahva muuseum: Ribakoodilugeja ja arvuti.
e.

Milliseid märkmeid teete inventuuri käigus museaalide kohta?
Pärnu Muuseum: Kui nimetus ei vasta kirjeldusele, asukoha muutus, seisukord.
Eesti Ajaloomuuseum: Eseme füüsiline olemasolu. Kui seisund on muutunud, siis paneme selle
kirja.
Tartu Linnamuuseum: Säilivuse kohta lisame vajadusel parandused.
Tallinna Linnamuuseum: Milline on seisund, kas vajab konserveerimist, kas pakend vajab
vahetamist. Praeguses arhiivkogu inventuuris märgistame ära ka nö A kategooria museaalid.
TTÜ muuseum: Inventuuri käigus märgime üles eseme asukoha (juhul kui see vahepeal
muutunud) ja võimaliku muutunud seisukorra.
Eesti Vabaõhumuuseum: Märgitakse ära museaalide leidmine või mitteleidmine, seisukorra
muutused, kahjustused. Ka vajadus pakendite väljavahetamiseks ja uute tellimiseks.
Ekspositsiooniinventuuride puhul ka vajadus inventarinumbrite korrigeerimiseks.
SA Virumaa Muuseumid: Vajadusel märke seisundi muutuse kohta või asukoha muutuse
kohta.
SA Rannarahva muuseum: Seisundi kohta, allesoleku kohta, kui on mingi segadus näiteks
numbritega seoses, siis märgime eraldi tabelisse.

f.

Millise inventuuri käigus kogutud info kannate MuISi ja millal?
Pärnu Muuseum: Asukoha muutus, seisukord, on juhtumeid, kus on üles laaditud vale pilt, see
võetakse maha.
Eesti Ajaloomuuseum: Kõikide inventuuride käigus kogutud info läheb MuIS-i. Olenevalt kogu
suurusest ja iseloomust kantakse inventuuri käigus saadud info esialgu Exceli tabelisse, mille
abil andmed hiljem MuIS-i kantakse.
Tartu Linnamuuseum: Üldjuhul kohe töökäigus – hoidlas hoiustamisakti tehes.
Tallinna Linnamuuseum: Inventuuriakti lõpetamisel fikseerimine ainult leitud ja leidmata
museaalid.
TTÜ muuseum: Kinnituse museaali olemasolu ja seisundi kohta kanname inventuuriakti
vahetult peale hoidla kontrolli lõppemist.
Eesti Vabaõhumuuseum: Jooksvalt kantakse juurde museaalide seisukord - juhul, kui selles on
toimunud muutusi. Ekspositsiooniinventuurides märgitakse lisaks museaalidele/eksponaatidele
nimekirjas ära ka TA (teadusliku abikogu) objektid. Eesti Vabaõhumuuseumis on kantud MuISi
ka abikogu objektid.
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SA Virumaa Muuseumid: Asukoha muutused kanname MuISi võimalikult kohe – st riiuli või
ruumi kontrollimise järel. Seisundi muutused kanname inventuuri. Lisaks peab peavarahoidja
Kanuti konserveerimistaotluste vormi põhist exceli tabelit konserveerimist vajavate museaalide
kohta. See võimaldab sügiseti hõlpsalt konserveerimistaotlust esitada.
SA Rannarahva muuseum: Meie esimene ja viimane inventuur just lõppes ja kahjuks pole veel
andmeid sesundi muutumise ja kadumiste kohta parandada jõudnud.
2.

Millised sammud võtavad teie hinnangul inventuuril kõige enam aega?
Pärnu Muuseum: Eseme otsing, kui number ja kirjeldus ei lähe kokku, eseme otsing, kui eset ei ole oma
asukohal.
Eesti Ajaloomuuseum: Andmete MuIS-i kandmine, esemeste füüsiline kontroll.
Tartu Linnamuuseum: inventuuriakti museaalide „linutamine“
Tallinna Linnamuuseum: Museaalide füüsiline väljavõtmine ja tagasipanek. Meil on hoidlates vähe
ruumi ning alati peab leiutama selle ajutise pinna, kus oleks ohutu museaalidega ringi käia, et võtta nad
pakendist välja, vaadata nad üle ja otsida number ning lõpuks uuesti pakendada.
TTÜ muuseum: Museaali seisundi korrektne hindamine.
Eesti Vabaõhumuuseum: Ajamahukas töö on inventarinumbrite täpsustamine, kuna mitukümmend
aastat tagasi tehtud signatuurid on lakikihi all tuhmunud või muutunud muul moel raskesti loetavateks,
mistõttu on vajalik põhjalik kontroll. Kuigi hulk museaale on varustatud täiendavate külge riputatud
pabersiltidega, ei ole neid kaugeltki kõigil ese-museaalidel.
SA Virumaa Muuseumid: Kõige rohkem võtab aega segaduste ja probleemide lahendamine. Kui mõni
museaal on mingil põhjusel kadunud või ei asu andmebaasis fikseeritud kohal ja puudub info, kus ta
olla võiks.
Kuna teeme enamasti inventuure MuISist väljaprinditud nimekirjade alusel (osades hoidlates ei ole
interneti levi, osades ei ole ruumi, et arvutit kasutada jne), siis üsna ajamahukas on inventuuri tulemuste
kandmine andmebaasi.
SA Rannarahva muuseum: Pakendamine

3.

Kas teie hinnangul oleks võimalik ja mõistlik teostada inventuuri ka muude tegevuste raames, nii et
jääks alles vaid vajaduspõhine inventeerimine (st eraldi inventeeritakse vaid museaale, mida ei ole viie
aasta jooksul lahti pakitud/uuritud)? Muude tegevuste all peame silmas näiteks esemega tutvumist
hoidlas uurimistöö eesmärgil, teise riiulisse paigutamist, näitusele ja konserveerimisse viimist,
hoidlasse saabumist jne.
Pärnu Muuseum: Osade kaupa inventuuri võiks teha põhikogus, kus on eraldi alakogud või kogumikud,
mis asuvad ka eraldi kohas - näiteks ajalookogus märgid või vimplid. Muul juhul ei usu, et oleks
mõttekas. Inventuur on efektiivne järjestikulises numbrite vahemikus tehtud esemete ülevaade, ainult
nii saab kindel olla, et kõik on üle kontrollitud. Eraldi üksikute museaalide märkimine tekitaks segadust.
Eesti Ajaloomuuseum: Oleneb vajadusest. Inventuurid võiks olla pistelised. Kardan, et kui hakkab
muude tegevuste osas inventuuri läbiviimine, siis tekib palju auke. Samas iga 5 aasta tagant lugeda üle
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museaale tundub ebamõistlik ajakasutus. Kui programm suudaks tõsta esile objekte, mida pole
viimase mingi kokkulepitud ajaperioodi jooksul liigutatud/kontrollitud, siis mina leiaks, et sellest oleks
abi küll. St näiteks kõik objektid, mis nt 5 aastajooksul käivad näitustel/konserveerimises/uurijate käes
jne, siis sealt võib tekkida ju mingi arvestatav number museaale, mida peaksime tihemini kontrollima.
Tartu Linnamuuseum: kui museaalid on korrektselt hoiustatud ja muisi korrektselt teostada kasutamist
fikseerivad dokumendid, siis ei ole sellisel kujul enam inventuuri vaja. Jah võiks teha vahetevahel ju
pistelist kontrolli. Näiteks iga 50 vms, kuid muisi korrektne kasutamine kogude haldusvahendina peaks
tulevikus sellise inventuuri vajaduse likvideerima. Nimelt minu arvates peaks me süsteemi kasutades
suutma iga hetk öelda, kus mingi museaal asub. JAH, iseküsimus on museaalide säilivuse jälgimine.
Need mida kasutatakse neil säilivus vajadusel muudetakse kasutamise dokumendil, kuid need mis on
hoidlas aastaid, siis tõenäoliselt peaks mingi hetk tegema säilivuse kontrolli.
Tallinna Linnamuuseum: Jah muidugi, igasugune ressursi kokkuhoid on vajalik ja hea ning võimaldab
keskenduda põhjalikumalt teistele töölõikudele.
TTÜ muuseum: Jah
Eesti Vabaõhumuuseum: Seda saab ja on ka ühildatud. Näiteks kui oleme otsinud hoidlast museaale
digiteerimiseks või uurijatele tutvumiseks, siis märgitakse Exceli-tabelis nende olemasolu ja seisukord.
Kui 2021. a algab ühe hoidla kolimine, tehakse kolimise-pakkimise käigus ära ka inventuur, võimalusel
ka digiteerimine.
SA Virumaa Muuseumid: Minu kogemust mööda on selline inventuuride süsteem segadusttekitav.
Enne 2013.aastat tehti meie muuseumis sellisel põhimõttel osalisi inventuure, kuid need ei
moodustanud tervikut ega andnud ühegi alakogu kohta ammendavat ülevaadet. Neid inventuure ei
tehtud ka andmebaasis. Alustades 2013.a. peavarahoidjana seadsin esmaseks eesmärgiks viia
inventuurid MuISi ning teha neid alakogude üleselt, et omaksin ülevaadet inventuuride graafikust.
Osaliste inventuuride tegemine andmebaasis muidugi võimaldab ilmselt paremini pidada järge, mis on
kontrollitud ja mis mitte. Õigustatud ja põhjendatud on see ehk suuremate liigutamiste korral. Näiteks
kui paigutatakse või pakendatakse ümber suurem kogus museaale korraga.
SA Rannarahva muuseum: Arvan, et oleks küll võimalik, näiteks teise asukohta paigutamisel, näitusele
viimisel.
Seisundiandmed
1.

Kes hindavad museaalide seisundit ja kahjustusi ning millal (millist tööülesannete käigus, kui tihti) seda
tehakse?
Pärnu Muuseum: Koguhoidjad hindavad inventuuri käigus kahjustusi, ka esemete näitusele suunamisel
kontrollitakse seisukorda, seisukorda hinnatakse ka pisteliselt riiulite vahel kõndides,
püsiekspositsioonis vaadeldakse esemeid nädalas korra.
Eesti Ajaloomuuseum: Seisundit hindab enamasti koguhoidja vajadusel konservaatoriga
konsulteerides. Seisundit hinnatakse igapäevaste toimingute käigus jooksvalt (näituste
ettevalmistamine, uurijate teenindamine, digiteerimine) ning planeeritud inventuuride käigus
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Tartu Linnamuuseum: üldjuhul jälgib seda koguhoidja teadur. Meie majas puudub vasta
Tallinna Linnamuuseum: Museaalide seisundit hinnatakse pigem inventuuride käigus. Muidugi kui
museaalide väljavõtmisel uurijatele, teadustöö raames, näituste jaoks materjali kaardistades torkab
midagi silma, siis pigem peetakse jooksvalt nõu konservaatoriga. Igal aastal täiendavad koguhoidjad
jooksvalt ka kogude korrastamise nimekirja, mis tähendab, et nad omavad ülevaadet museaalidest, mis
vajavad kindlasti konservaatori sekkumist ning neid nimekirju arvestatakse annuaalseid tööplaane
tehes. Tulmeid hinnatakse samuti selle pilguga, et kas on vaja neid enne kogusse panemist korrastada
(nt tekstiilid pesemist, millised esemed vajavad näiteks eraldi toestamist). Ma nimetaksin sellist
protsessi jooksvaks ja paindlikuks, aga ikkagi kui on vaja tegutseda, siis sekkutakse kohe.
TTÜ muuseum: Museaalide seisundit hindavad koguhoidja ja juhataja. Seda tehakse kas inventuuri
käigus või muul ajal jooksvalt, näiteks seoses sooviga museaali eksponeerida.
Eesti Vabaõhumuuseum: Museaalide seisundit ja kahjustusi hindavad konservaatorid ja inventeerijad
kogude üldinventuuride ja ekspositsiooniinventuuride käigus, samuti varahoidjad rutiinsete seirete
käigus nii sageli, kui võimalik.
SA Virumaa Muuseumid: Museaalide seisundit hindavad koguhoidjad jooksvalt igapäevase töö käigus,
kui neil on museaaliga põhjust tegeleda – kirjeldamine, hoiustamine, kogust välja võtmine ja tagasi
paigutamine.
SA Rannarahva muuseum: Käsilogeriga, umbes 1 kord nädalas ja peavarahoidja.
2.

Kas märgite museaali seisundi ja kahjustused üles ka inventuuri käigus?
Pärnu Muuseum: Jaa
Eesti Ajaloomuuseum: Üldiselt jah, kui tegemist on esmakordse inventuuriga kogus. Inventuuride
tegemine on väga ajamahukas, kuna kogud on suured ja alati ei ole aega asjale põhjalikult läheneda.
Tartu Linnamuuseum: KUI ON MUUTUSED SIIS JAH.
Tallinna Linnamuuseum: Koostame nimekirja museaalidest, mille seisund/kahjustused vajavad
korrastamist/rest. See nimekiri on hiljem aluseks konservaatoritele, vt ka eelmine punkt nö kogude
korrastamise nimekirja liigub see info.
TTÜ muuseum: Jah.
Eesti Vabaõhumuuseum: Jah, see märgitakse üles koos kahjustuste äranimetamisega.
Eksponaathoonete (RA kogu) puhul tehakse seda ka inventuuride vahelisel ajal. Kahjustuste
hindamisega tegelevad restkomisjoni liikmed.
SA Virumaa Muuseumid: Inventuuri käigus märgime üles silmatorkavad seisundi muutused.
SA Rannarahva muuseum: Jah

3.

Kas kannate MuISi kõik eseme seisundit puudutavad tegevused (külmutamine, fumigatsioon,
puhastamine, parandamine, toestamine, korrastamine, konserveerimine, restaureerimine) või sisestate
ainult teatud valiku kõikidest toimingutest?
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Pärnu Muuseum: Konserveerimise puhul jääb esemele juurde Kanutisse saatmise akt, see on piisav
info eseme korrastamise kohta. Kuna Kanutis tehakse alati konserveerimise pass, siis seal on olemas
täpsemad toimingud. Tolmuimejaga puhastamisel või mõne väiksema töö tegemisel ei toimu
märkimist.
Eesti Ajaloomuuseum:
konserveerimispassi.

Iga

tegevuse

puhul

museaaliga

täidavad

konservaatorid

MuIS-is

Tartu Linnamuuseum: need toimingud mida meie muuseumis tehakse(põhiliselt puhastamine ) märgib
säilitaja muis dokumendis. Konserveerimisse minek käib meil läbi Väljaandeakti, seega jääb ka see info
museaali juurde. Konserveerimispassid on kahjuks ainult digitaalselt säilitatud, sest head varianti
kuidas väljastpoolt tehtud tööle konserveerimis pass muisi liita ei ole. Ise eelistaks kõik sellised
dokumendid siduda museaali kirjega musis.
Tallinna Linnamuuseum: Sõnastikust võetakse kõik vajalik, mis selle esemega tehtud sai. Kõige
põhjalikum versioon seega.
TTÜ muuseum: Hetkel need, mis puudutavad konserveerimimist ja restaureerimist.
Eesti Vabaõhumuuseum: Kõik tegevused, mis on seotud museaali konserveerimise, puhastamise,
parandamise ja muu taolisega, sisestavad konservaatorid konserveerimispassi. Järgevalt sisestavad
varahoidjad museaali seisukorra muutuse MuISi. Ese-museaalide seisukord on MuISis enamikul juhul
märgitud kui „määramata“, edaspidiste inventuuride käigus need määratakse/täpsustakse ja kantakse
MuISi.
SA Virumaa Muuseumid: MuISi oleme kandnud info väljaspool muuseumi tehtud konserveerimistööde
kohta.
Kuna seni ei ole majas olnud konservaatorit, siis parandamise ja korrastamisega tegeleme suhteliselt
vähe. Väiksemaid puhastamisi, sirutamisi, külmutamisi jne ei ole MuISi lisanud.
SA Rannarahva muuseum: siiani pole seda teinud, info on kaustas.
Museaalide märgistamine
1.

Kuidas märgistate museaale? Enamlevinud märgistamise viisiks on näiteks numbri eseme peale
kirjutamine või eseme külge õmblemine. Kas kasutate ka mõnda muud lahendust museaalide
märgistamiseks?
Pärnu Muuseum: Esemele peale kirjutamine ja tekstiili puhul riidest lipiku õmblemine. Väga väikeste
esemete puhul pannakse ese minigrippidesse või karpidesse ja sinna numbriga silt.
Eesti Ajaloomuuseum: Kirjutame peale või õmbleme sildi. Lisaks oleme pannud sildi nööriga või eriti
väikeste esemete korral paneme sildi karbile, ümbriskotile vms.
Tartu Linnamuuseum: NEED ÜLDKASUTATAVAD ON MEIL SAMUTI KASUTUSEL,+ ümbrisele, kui on
liiga väike museaal, millele mitte kuidagi ei anna numbrit peale kirjutada.
Tallinna Linnamuuseum: Traditsiooniline märgistamine – kas museaali markeerimine (kirjutamine,
sildi õmblemine) ning lisaks paberlipiku lisamine.
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TTÜ muuseum: Esemetele on numbrid peale kirjutatud, kuid näiteks esemekogu tehnika-alasest
iseloomust lähtuvalt oleme lisanud esemetele ka silte nende nimetustega, mis hoiab kokku aega nende
leidmisel.
Eesti Vabaõhumuuseum: Tavapäraseks märgistamise viisiks on inventarinumbri eseme peale
kandmine veekindla markeriga (varem ka pintsli ja värviga) kirjutades või külge õmmeldes
(tekstiilesemetele). Paber-museaalidele (dokumendid) on inventarinumber markeeritud hariliku
pliiatsiga. Pisiesemete nagu ehete puhul oleme kasutanud ka õmmeldud numbrisilte.
SA Virumaa Muuseumid: Üritame numbri museaali peale kirjutada või õmmelda. Mõnel juhul, kui tegu
väga väikese esemega, siis kinnitame museaali külge eraldi numbrilipiku. Lisaks oleme enamusele
riiulitel paiknevatele museaalidele lisanud eemaldatavad numbrisildid, kus number suurelt peal
(hõlbustab otsimist ja leidmist).
SA Rannarahva muuseum: Mõlemad eelpoolnimetatud variandid on kasutusel. Lisaks kasutame
ribakoodi.
Kliimaandmed
1.

Kas ja kuidas monitoorite hoidlate ja näitusesaalide kliimat (T, RH)?
Tartu Linnamuuseum: T ja RH me salvestame (logerid hoidlates-> salvestame ca kuus korra maha ja
arhiveerime muuseumi serveris)
Tallinna Linnamuuseum: T ja RH
TTÜ muuseum: Näitusesaalis ja kõigis kolmes hoidlas on kasutusel logerid.
a.

Mis aastast alates olete seda teinud?
Pärnu Muuseum: Kliima mõõtmist oleme teostanud alates uude muuseumisse kolimise ajast
2012.aastast saadik.
Eesti Ajaloomuuseum: Tartu Linnamuuseum: 2010- 2015 olid tabelid, alates ca 2015 logeriga automaatne
salvestamine.
Tallinna Linnamuuseum: HOBO logeritele mindi üle 2010. Aastal.
TTÜ muuseum: Põhihoidla alates 2010. aastast; näitusesaalis ja lisahoidlates alates 2020
oktoober.
Eesti Vabaõhumuuseum: Hoidlaid on Eesti Vabaõhumuuseumis monitooritud muuseumi
ekspositsiooni avamisest saadik ehk ~1965. aastast, kuid algul näitusid ilmselt ei fikseeritud
(või pole vihikud säilinud). Ligi 30 aastat on olnud kasutusel mehhaanilised logerid, millede
näidud on fikseeritud vastavates raamatutes. Ligi 20 aastat tagasi võeti paralleelselt kasutusele
HOBO Onset Computer Corporation logerid. Nende näitude andmed on väljaprinditud ja
(osaliselt ) tänaseni säilitatud. Nimetatud logeritega on monitooritud ka eksponaathooneid
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(sama loger oli kordamööda tarvitusel mitmes eksponaathoones. Klassikalised, nn vitriinidega
näitusesaalid vabaõhumuuseumis puuduvad.
Probleem on olnud selles, et seoses arvutite vahetuste ja tarkvara uuendamistega on osa
kliimaandmeid kaotsi läinud. On juba hangitud Ronex OÜ-st temperatuuri ja niiskuse salvestite
ning USB-varundusega logereid, mis on praegu testimisjärgus ja võetakse kasutusele 2021.
Aastal.
SA Virumaa Muuseumid: Kliimat on võimalust mööda jälgitud pidevalt. Kuni aastani 2016 olid
kasutuses laiatarbekaubana kasutatavad termomeetrid ja märgiti näite käsitsi. Alates
2016.aastast on hoidlad ja enamus ekspositsioone järgemööda varustatud logeritega, mille
andmed salvestatakse arvutisse üks kord kuus.
SA Rannarahva Muuseum: 2017. aastast alates, mõõdame T, RH käsilogeriga.
b.

Milliseid vahendeid selleks kasutate? Elektrooniliste seadmete puhul märkida mark, tarkvara ja
seadme soetamise aeg.
Pärnu Muuseum: Oleme kasutanud väga erinevaid mõõdikuid, näiteks: „Ebro“ EBI 20-TH, jm,
hetkel on kõikides hoidlates QingpingTechnology Co Model LYWSDCGQ/01ZM
Eesti Ajaloomuuseum: HOBO Temperature/Relative Humidity Data Logger, HOBOware, 2015.
Tartu Linnamuuseum: HOBO –tarkvara, loger ux100-011:
Tallinna Linnamuseum: HOBO UX-10 logerid. Erinevatel aegadel ostetud. Kokku suurusjärgus
45 logerit.
TTÜ muuseum: HOBOware, soetamine 2020 oktoober.
Eesti Vabaõhumuuseum: Kasutame hetkel kahte tüüpi temperatuuri ja niiskuse logereid
(soetatud oktoobris 2020):
AZ88162 (vt http://www.ronex.ee/search?keyword=88162)
CMDT172 (vt h
 ttp://www.ronex.ee/Products/Temperature___Humidity_ENG/CMDT172)
Detsembrikuus 2020 on plaan soetada veel logereid vastavalt sellele, kumb ülalnimetatud
logeritest katseperioodil mõistlikum tundus.
SA Virumaa Muuseumid: Loger HOBO UX 100. Soetatud alates 2016 – 2018. Tarkvara
Hoboware.

c.

Kas teostate seadmetele kalibreerimist?
Pärnu Muuseum: Ei
Eesti Ajaloomuuseum: Kalibreerimist veel teostatud pole.
Tartu Linnamuuseum: Ei
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Tallinna Linnamuuseum: Jaan Märss koordineerib seda. Pigem pole kalibreerimine meil
piisavalt tähelepanu saanud.
TTÜ muuseum: Ei.
Eesti Vabaõhumuuseum: Jah.
SA Virumaa Muuseumid: Seadmete kalibreerimist ei ole teostatud.
SA Rannarahva Muuseum: Ei
d.

Millist infot kliimaandmete monitoorimine teile annab ja milliseid meetmeid või tegevusi selle
põhjal rakendate?
Pärnu Muuseum: Andmetest on vajalikud niiskusaste ja temperatuur. Niiskusastme muutuste
puhul tellime abi, sest kliimaseadme rivist välja minemise puhul satuvad museaalid ohtu, liigne
niiskus rikub koheselt paberit, nahka, puitu
Eesti Ajaloomuuseum: Kogutavad andmed on ruumi temperatuur ja suhteline õhuniiskus.
Pikaajaliselt kogutud andmete põhjal teame arvestada ning vastavalt reageerida näiteks
suurematele muutustele ilmastikus, mis mõjutavad tihti tugevalt meie hoidlate sisekliimat.
Jooksvalt jälgime ka kaugjuhitavat kliimasüsteemi. Selle abil saame vajadusel kontrollida
reaalset olukorda hoidlas ning reageerida avariidest ja teistest ootamatutest olukordadest
tekkinud muutustele.
Tartu Linnamuuseum: hea esitada rahastajale nõudeid :)
Tallinna Linnamuuseum: Meil on olemas kliimaseadmed õhu niisutamiseks või kuivatamiseks.
Vajadusel võtame need kasutusele – vastavalt vajadusele, et tagada vajaminev kliima.
Reageerime igatahes. Samas meie säilitajad/konservaatorid teavad oma praktikast (vanad
majad ja väliskliima muutumine), mis üldiselt juhtuma hakkab.
TTÜ muuseum: Temperatuuri ja keskmist õhuniiskust, vajadusel parandame ruumi kliimat.
Eesti Vabaõhumuuseum: Nende rakendamisel saab ettekujutuse hoiustamisruumide niiskuse
ja temperatuuri näitudest. Sellest tulenevalt saab planeerida järgnevad tegevused, nt kõrgeneud
õhuniiskuse puhul tööle rakendada kondensaator-kuivatid või asetada hoidlaruumidesse
niisutusvahendid. Saame panna tööle kuivatusmasina, tuulutada, niisutada jms…
SA Virumaa Muuseumid: Kliimaandmete monitoorimine annab teavet ruumide temperatuuri ja
õhuniiskuse kohta. Lisaks üls kord kuus andmete salvestamisele jälgime logereid ka jooksvalt
üle päeva või paar korda nädalas ning kasutame vastavalt näitudele portatiivseid niisutus- või
kuivatusseadmeid.
SA Rannarahva Muuseum: Saame infot temperatuuri ja õhuniiskuse kohta, reguleerime kütet.

e.

Millisel kujul (xlsx jt.) olete kliimaandmeid salvestanud?
Pärnu Muuseum: xlsx
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Eesti Ajaloomuuseum: Exceli tabelina (xls) ja csv- formaadis (avatav HOBOware programmiga).
Tartu Linnamuuseum: SÄILITAME GRAAFIKUD. VT MANUS
Tallinna Linnamuuseum: HOBO enda graafikafailid.
TTÜ muuseum: Eesti Vabaõhumuuseum: Excel failina.
SA Virumaa Muuseumid: Kliimaandmed on salvestatud arvutis HOBOWARE tarkvara versioonis
numbrilise tabeli ja graafikuna.
SA Rannarahva Muuseum: käsitsi kaustikutesse.
f.

Kus ja kui pikalt säilitate kliimaandmeid?
Pärnu Muuseum: Kuna andmed on kantud arvutisse eraldi kausta, siis min. aeg 7 aastat, max ei
ole paika pandud.
Eesti Ajaloomuuseum: Muuseumi lokaalvõrgus ligipääsetavas serveris, tähtajatult.
Tartu Linnamuuseum: LÕPUTULT. MUUSEUMI SERVERIS
Tallinna Linnamuuseum: Kõik kogutud andmed on alles aastast 2010.
TTÜ muuseum: Eesti
Vabaõhumuuseum:
Olemasolevaid
andmeid
oleme
säilitanud
aastaid
registreerimisraamatutes ja välja prinditud lehtedel. Tulevikus planeerime säilitada andmeid
serveris ja pilves. Arvutis oleks mõistlik säilitamisaeg 7-10 aastat.
SA Virumaa Muuseumid: Kliimaandmed säilitatakse arvuti serveris 5 aastat.
SA Rannarahva Muuseum: Oleme kliimaandmeid märkinud alates 2017. ja säilitame kaustikud.

g.

Kas salvestatud kliimaandmetel on seos hoidla numbri ja MuIS süsteemi sisestatud museaali
asukohaviidaga?
Pärnu Muuseum: Ei
Eesti Ajaloomuuseum: Kliimaandmed on salvestatud vastavalt, kas hoidla nimetusega või
konkreetse ruumi numbriga. Ei pruugi olla otseselt seostatav MuIS süsteemi sisestatud
asukohaviitadega.
Tartu Linnamuuseum: JAH LOGER ON VASTAVA HOIDLA NUMBRIGA+ MAHA SALVESTTAULT,
FAILI NIMES ON HOIDLA NUMBER.
Tallinna Linnamuuseum: MuISiga linki pole – natuke on käsitööd – näide: logeri nimi on III
korruse Vene tn kultuuriloolise kogu hoidla. Selle hoidla museaalid on MuISis leitavad hoidla
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kaudu (olenevalt kogust võivad olla ka kapi ja riiuli täpsusega). Nii saab küll museaalid ja kliima
kokku viia.
TTÜ muuseum: Ei ole.
Eesti Vabaõhumuuseum: Seni on olnud seos logerinäitudega kindlalt fikseeritud hoidlaruumide
puhul (ühes ruumis on logerid olnud eri nurkades ja tasapindadel) nii arvutis hoitavate failide ja
väljaprintide puhul. MuISiga see seos puudub, kuid uute logerite puhul tasuks seda rakendust
kaaluda.
SA Virumaa Muuseumid: Kliimaandmed on salvestatud hoidla ruumide kaupa ja arhiveeritud
koos vastava numbriga. Seos museaali numbritega puudub.
SA Rannarahva Muuseum: EI
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Lisa 2. Küsimustik: muuseumide ootused kratt Sällile
Küsimus:
Lisaks säilivust ennustava mudeli loomisele oleme kratt Sälli projekti raames planeerinud luua ka
kasutajaliidese (veebilehe), mis lisaks mudeli ennustuste vahendamisele annaks ülevaate museaalide
praegusest olukorrast. Kasutajaliidese eesmärk on tuua teieni kasulikku infot, mis aitaks teil oma töid ja
tegevusi paremini planeerida ning seeläbi neid ka kiirendada. Seetõttu tahame teada, millist infot võiks
Sälli kasutajaliides teile näidata ja kuidas see aitaks praegust olukorda parendada (sh kas/kuidas praegu
selle infoni jõuate). Võimalusel mõelda erinevate tegevuste (inventuur, konserveerimine, näitusele
väljaandmine jm) vaatenurkadest.
Et mõte kiiremini tööle panna, toome mõne näite selle kohta, millist infot oleks võimalik näidata. Peamiselt
saame tugineda MuISi sisestatud andmetele, kuid välistatud ei ole ka muude andmete kaasamine, sh
näiteks hoidlate/näitusesaalide kliimaandmed või muud väljaspool MuISi koostatud tabelid, kui need saab
kokku viia MuISi andmetega.
Täna on juba arendusjärgus kasutajaliideses võimalik vaadata (hetkel nähtav ainult arendajatele) MuISi
andmeid läbi erinevate graafikute, muuhulgas näiteks museaalide jaotust kogudesse (Joonis 25),
enamlevinud olemusi ja materjale (Joonis 26) ning museaalide seisundeid ja kuidas on liikunud museaalid
ühest seisundist teise (Joonis 27).
Lisaks graafikutele on andmeid võimalik esitada ka mõnes muus formaadis, sh tabelina või museaalide
nimekirjana. Mõned ideed, milliseid nimekirju saaks koostada:
●
●

●

museaalid, mille seisundit ei ole ammu (nt viimase 5 aasta jooksul) hinnatud (äkki peaks inventuuri
ajal vähemalt nende museaalide seisundi üle vaatama),
näitusele minevad museaalid ja nende andmed, sh näiteks millal käis viimati konserveerimises või
eelmisel näitusel (et aru saada, millised museaalid võivad enne näitusele saatmist rohkem
tähelepanu vajada),
museaalid, mis on hetkel ebasobivates kliimatingimustes (teatud materjalid on kliimatingimustele
tundlikumad ja sellised museaalid vajavad suuremat hoolt, näiteks ajutiselt mujale viia).

Tabeleid saab teha ka allalaetavaks (nt Excel), kui on soov neid mõne tegevuse raames edasi kasutada.
Graafikutel välja toodud protsendimäärad on ümardatud. Reaalajas on võimalik kursorit liigutades näha
täpseid protsendimäärasid nt. 0,243%.
Hetkel on analüüsitud kõiki MuISiga liitunud muuseumide andmeid. Tulevikus saab sarnaseid väljavõtteid
teha ka ühe muuseumi ja kogu põhiselt.
Sälli kasutajaliides näeb täna välja selline (Joonised 25-27):
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Joonis 25. Pealeht: üldine ülevaade andmete hulgast.
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Joonis 26. Ülevaade museaalide olemustest, materjalidest ja tehnikatest.
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Joonis 27. Ülevaade museaalide seisunditest.
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Algses kratt Sälli projekti pakkumuses toodud ideed (Joonised 28-29):

Joonis 28. Pealeht: ülevaade museaalidest.
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Joonis 29. Museaali detailvaade.
Vastused:
Pärnu Muuseum: Graafikud on alati mõjusad ja selgemini hoomatavad kui tekst. Minu kui igapäevaselt
MuISi kasutaja jaoks on info tervikkuvamine parim, nii nagu Joonis 5. Museaali detailvaade. See, mida
peaks üks graafik endas sisaldama on muuseumite suurust, asukohta, funktsiooni arvestades erinev.
Ilmselt sobitud Sälli kõige paremini loodava ühishoidla töö põhimõtetega.
Ajaloomuuseum:
Inventuur
Sälli võiks hoida järge sellel, millised kogud vajavad inventuuri. Samuti millal ja kes viimati inventuuri on
teinud. See info võiks olla tabelina kättesaadav.
Võiks tuua esile museaalid, mille seisundit ei ole ammu või siis mitte kunagi hinnatud ning vajaksid
esmajärjekorras kontrollimist. Sellist infot pole hetkel võimalik kätte saada.
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Objekti juurde märgitud seisundi ja materjali alusel võiks kratt pakkuda objekte, mis vajavad tihedamat
kontrolli, kui näiteks praegune 5 aastat. Praegu sellist infot pole, koguhoidjad teavad oma kogude kohta.
Seega info kaob koos inimesega.
Seisund
Kaardistada konserveerimist vajavaid museaale nende seisundi ja materjali põhjal. Võiks võtta arvesse ka
viimast korda, millal objekt on käinud konserveerimises ja kui tihti antakse välja näitustele või uurijatele
(info, mis peaks olema MuiSi märgitud). Hetkel peab täieliku pildi ette saamiseks koguma infot mitmest
erinevast kohast.
Näitusele minevad museaalid ja nende andmed võiksid olla nimekirjana välja võetavad. Andmete seas võiks
olla selline info nagu üldseisund, millal käis viimati konserveerimises ja millal on käinud näitustel ning kui
kaua oli eksponeeritud.
Kaardistada museaalid, mis vajavad eksponeerimisel eritingimusi ja need, mille eksponeerimisega
kaasnevad riskid (ülitundlikud materjalid ja inimestele ohtlikud materjalid). Eraldi välja toodult peaks olema
museaalid, mis vajavad eriti rangeid keskkonnatingimusi. See info peaks olema kättesaadav kõigile, kes
kogudega tegelevad aga ka näituse kuraatorile. Eksponeerimistingimused on hetkel MuiSi märgitud. Kuid
need võiks olla väga olulise infona kuidagi lihtsamini kättesaadavad.
Kaardistada museaalid, mis on ebasobivates kliimatingimustes. Ebasobivate keskonnatingimuste puhul
võiks materjali või kahjustuse põhjal kaardistada objektid, mis vajavad rohkem tähelepanu ja näiteks
ootamatute kliimatingimuste muutuste puhul kiiret reageerimist.
Võiks kokku koguda museaalid, mis vajavad hoiutingimuste parandamist või täiendavat kontrolli. See võiks
ollakuidagi märgitav museaali juurde, et vajab hoiutingimustesse sekkumist või täiendavat kontrolli.
Inventuuri ajal ei jõua sellega tegeleda. Võibolla kui saaks kuidagi objektid ära märkida ja hiljem selliste
objektidest koostada nimekirja, mille järgi saaks edasist tööd planeerida.
Üksikobjekti vaade
Üksiku museaali juures võiks kuvatada konkreetse asukohaga seotud keskkonnatingimused. Võibolla küll
reaalajas keeruline teostada.
Kaardistada museaalid, mis on ülitundlikud, kas siis liigutamise, vibratsiooni suhtes või siis on tegemist
ohtliku materjaliga inimesele (kemikaale sisaldavad museaalid). See info on hädavajalik ja peaks olema
kättesaadav kõigile, kes oma töös nende objektidega kokkupuutuda võivad. Võiks olla eraldi märgitud
objekti üldvaates.
Vähemoluline, kuid abistav oleks ka kui museaalide juures oleks märgend kas konkreetse museaaliga on
seotud mõni teadustöö, (teadus)artikkel vms.
Muu
Paremaks töövoo ja ajakava planeerimiseks on oluline kaardistada museaalid, mis vajavad digimist, nt
tekitada nö ootejärjekord ajateljel. See on oluline, et planeerida museaalide ettevalmistamise/korrastamise
töid enne digimist.
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Sh. Võiks olla analüüsis arvestatud, kas objekti on varemalt digitud ja millal (nt aasta täpsusega). Nimelt
paljudel juhtudel on vajalik nn üledigimine. Peaks olema MuISist leitav info.
Võimalust teha seisundi analüüsi juhusliku valimi põhjal.
Äkki mingi kogu piires (suur)andmete simulatsioon – tulekahju, veekahjustus, vananemine. Vajab aga palju
kaastööd mitmetelt spetsialistudelt.
Kasutajaliides võiks olla kasutajasõbralik ka mobiilis. See teeks kasutamise mugavamaks ja mobiilsemaks.
TTÜ muuseum: Ma nõustun Sinu kirja manusesse pandud infoga ega soovi hetkel sellele midagi lisada.
Tartu Linnamuuseum: Joonis 1. suurimad muuseumid, kellele seda tegelikult vaja on? Siin näitab
muuseumi suurust vastavalt süsteemi sisestatud museaalide arvule. Tegelikult see ei ole ju õige. /arvan, et
ei saa nii pea olema õige/
Joonis 2. Suurimad muuseumi kogud, mida ja miks me nii võrdleme? Kogude moodustamine on ühe
muusuemi põhine. Näiteks meie muuseumi fotokogus on nii negatiivid kui positiivid, kui digitaalne foto +
fotopostkaardid ja nii saabki kokku suure kogu. Teises muuseumis on need kõik aga eraldi kogudeks
jagatud. Seega väikesd kogud. Kogude suurusi ei ole küll mõtet võrrelda, kui, siis eseme tüübi/olemuse
põhiselt. Mis tüüpi museaale on muuseumides kõige rohkem ja kus? Samas, mis me selle teadmisega pihta
hakkame, et fotosid on kõige rohkem ? Enamus on neist ju koopiad ERMist või veel kuskilt. Ok, tüübi põhine
võrdlus võiks ju olla.
Joonis 3- OK.
Ja KÕIK ülejäänud all olevad tabelid on OK. Ainult küsimus, mille pealt ta loeb, kontrollimist vajavad
museaalid? Museaalide säilivuse kontroll toimub läbi inventuuri ja ka läbi kasutamist fikseerivate
dokumentide. Kas arvestab ka viimase tegevuse sisse? Peaks!
Eesti Vabaõhumuuseum: Kõik näited, mis on teie poolt välja toodud on väga vajalikud – museaalid, mille
seisukorda pole ammu hinnatud; liigutatud museaalide seisukord ja millal mis põhjusel neid liigutati;
museaalid, mis on ebasobivates kliimatingimustes.
Olles arutanud asja ka varahoidjate ja konservaatoritega, siis meie suurim küsimus on meie abikogud. Suur
osa meie abikogudest ei ole MuISi sisestatud, sest kunagi sai nii juhtkonnas otsustatud, et neid MuISi
kanda ei ole vaja. Küll aga vajavad abikogud sama palju hoolt ja kontrolli, kui meie põhikogu. Näiteks, päris
suure osa meie avatud ekspositsioonist moodustavad abikogusse kuuluvad koopiaesemed. Abikogusse
kuuluvaid esemeid kasutame me ka oma suurüritustel. Kui nende seisukord halveneb, siis nad vajavad
sama palju konservaatorite aega, kui museaalid. Ehk siis näidutahvlil võiksid olla lisaks museaalidele
kuvatud ka abikogud. Abikogude andmed on meil Exceli põhised.
Lisaks on meie põhikogus ka lageda taeva all olevad eksponaathooned. Ehk siis meie jaoks on oluline teada
ka väliskliimatingimusi. Sama kehtib ka mitteköetavate abihoidlate kohta, kus niiskuse- ja temperatuuritase
ei ole reguleeritud ning kus sisekliima sõltub paljuski välitingimustest. Abihoidlad asetsevad meil
eksponaatmajade abihoonetes, sh lautades, aitades jne. Kui on, näiteks, olnud väga niiske talv, siis
abihoidlad ja eksponaathooned vajavad kindlasti seiret. Abihoidlatesse oleme planeerinud paigaldada ka
logerid. Huvitav oleks näha, kuidas sealsed sisekliimatingimused välitingimuste tõttu muutuvad. Praegu
käib seire meil sisetunde järgi. ERMi katusel väljas andur.
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Abistav oleks kindlasti see, kui näidutahvlil oleksid näha hoidlates või abihoidlates olevate museaalide
materjalidele sobilikud temperatuuri ja niiskuse tasemed ning ohulävi. Pikas perspektiivis oleks hea
logeritega mõõdetud kliimanäitusid aastate lõikes omavahel võrrelda saada, et otsustada vajalike
heakorrastustööde vajalikkuse üle ja ennetada museaalide seisukorra halvenemist.
Eesti Rahva Muuseum: 1. Et saaks teha väljavõtte, millised museaalid on käinud 10, 5, 3, 1 aasta jooksul
kõige rohkem laenutuses (nö laenutuskordade arv ükskõik mis eesmärgil hoidlast väljas)
2. Et saaks teha väljavõtte, milline museaal on kõige rohkem päevi hoidlast väljas olnud (uurimissaalis,
näitustel jne, va konserveerimises). Samuti võiks siis olla 10, 5, 3, 1 aasta.
Tallinna Linnamuuseum: Aga kui ma nüüd õigesti lähteülesandest aru sain ning arvestades MuISis olevat
infot ning selle võimalikku eksponeerimist Sällis, siis tegelikult ma saan vaid lisada omapoolset käte
tõstmist järgnevatele andmetele: Materjalid museaalide kohta; Tehnikaid museaalide kohta;
Museaali kohta deponeerimiste/väljaminemiste (eelkõige siis näitustele) taotlused – (taotleja
(muuseumisisene, -väline), periood) + kõik alla rahuldava (k.a) seisundiga museaalid tuleksid koos
hüüumärgiga, et konservaatorid peaksid enne väljaandmise tähtaega vähemalt aasta/pool aastat selle
eseme üle vaatama ja andma hinnangu, et eksponeerimiseks sobilik või lisama konserveerimistööde
tegevuste loetelu, mis vaja teha; Seisundite muutuste graafik;
Museaalide hulk seisundite lõikes;
Museaalid ja konserveerimistööde vajadused;
Nimekiri museaalidest, mille seisund on muutunud ja vajaksid tihedamat üle vaatamist;
Kogude kaupa võiks saada ülevaate museaalide seisundist, st tekiks ülevaade, et millises kogus on kõige
nukram seis;
Tööaruannete osas oleks väga mõistlik, kui konserveerimistöödest saaks välja võtta ka, et milliseid tegevusi
tehakse kõige rohkem (st eseme seisundit puudutavad tegevused) – see oleks kohati ka alus näiteks
arvestamaks materjalide või uute pakendite kulu, mida tellida.
Virumaa Muuseumid: Olete olulisemad teemad juba välja toonud ja kahjuks palju lisada ei oska.
Inventuurid. Praegu teame ainult teostatud inventuuri aja järgi, et museaali on kontrollitud, kuid kuna sageli
kontrollitakse lihtsalt museaali olemasolu ega fikseerita seisundi muutusi, siis see ei ole adekvaatne info
seisundite kohta. Seega, võimalus saada graafiku ja tabeli kujul infot museaalide seisundi muutuste kohta,
on väga vajalik. See annaks ka võimaluse jälgida seisundi muutuse kiirust, mõnel puhul võib aeg olla oluline.
Selline väljavõte annaks näiteks võimaluse ühe alakogu või ka terve kogu piires jälgida täpsemalt ainult
ohustatud museaalide olukorda. Tegevus saaks olla efektiivsem.
Konserveerimine Hea oleks, kui ühilduksid museaali materjal-asukoht-kliimatingimused – et oleks hõlpsalt
jälgitav, millised museaalid on ebasobivates tingimustes või koguni ohustatud. Hoidlate kliimat on nö
kohandatud ruumides sageli raske tagada, täpsem seire oleks siin abiks ka põhimõttelisemate lahenduste
otsimisel ja oma nõudmiste argumenteerimisel.
Hea oleks, kui saadavad tabelid oleksid oma formaatidelt ja jaotustelt erinevate asutuste poolt
aktsepteeritavad. Ka praegu on MuISist võimalik saada päringutega erinevaid tabeleid, kuid seisund,
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mõõdud ja kirjeldused on kõik ühes lahtris, mis tähendab, et näiteks Kanutile konserveerimistaotlust tehes,
tuleb teha hulk ajamahukat käsitööd.
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Lisa 3. Ülevaade MuISi andmetest
Tabel 2. Museaalid. Ülevaade sellest, kui hästi on museaalid MuISis kirjeldatud ehk kui paljudele
museaalidele on mingi info lisatud.
UNIKAALSEID
VÄÄRTUSI

MUSEAALE
(kokku 3 692 955)
Täidetud

OMADUS

Hulk

Mitu väärtust
%

Hulk

%

Olemus

1000

2 884 928

78,12%

202 212

5,48%

Materjal

569

1 584 657

42,91%

258 540

7,00%

Tehnika

1662

1 532 888

41,51%

283 968

7,69%

Dateering (aasta)
kümnend

1068
203

1 473 049

39,89%

62 409

1,69%

Seisundihinnang
halvenemisega

4*

2 276 968

61,66%

931 779
29 754

25.23%
0,81%

1**

96 088

2,60%

30 113

0,82%

2***

73 495

1,99%

29 172

0,79%

Näitused
Korrastustööd

* “hea”, “rahuldav”, “halb”, “väga halb”
** Käis näitusel.
*** Korrastustöö jaguneb kaheks: “korrastamine” ja “konserveerimine/restaureerimine”.
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Tabel 3. Järjestikused seisundihinnangud. Ülevaade sellest, kui hästi on MuISis kirjeldatud
seisundihinnangute paarid. Tabel annab ülevaate, kui paljude omaduste kohta on üldse andmeid ja kui
paljude kohta on piisaval hulgal andmeid, et on mõtet proovida masinõppemudelit arendada. Seisundi
halvenemise andmed ei ole tingimata olulised, nende vähene hulk või puudumine võib olla signaaliks, et
tegemist on omadusega, mille korral museaal kaldub olema stabiilne, kuid sellisele järelduse jõudmiseks on
siiski vaja piisaval hulgal andmeid. Seisundi paranemine ei ole siinkohal oluline, kuna museaalide seisukord
ei parane iseenesest, vaid sekkumise tulemusena.
UNIKAALSEID VÄÄRTUSI
(sulgudes osakaal kõigist Tabelis 1 toodud unikaalsetest väärtustest)
Kõik paarid
OMADUS

Seisundi halvenemisega

≥ 100*

≥ 1000*

≥ 10**

≥ 100**

Olemus

888 (89%)

494 (49%)

203 (20%)

454 (45%)

217 (22%)

59 (6%)

Materjal

539 (95%)

273 (48%)

112 (20%)

262 (46%)

118 (21%)

36 (6%)

Tehnika

900 (54%)

305 (18%)

139 (8%)

337 (20%)

153 (9%)

45 (2,7%)

Dateering (aasta)
kümnend

745 (70%)
143 (70%)

309 (29%)
67 (33%)

147 (14%)
42 (21%)

296 (28%)
68 (33%)

167 (16%)
36 (18%)

64 (6%)
17 (8%)

* Väärtuste hulk, mille kohta on vähemalt n seisundihinnagu paari.
** Väärtuste hulk, mille kohta on vähemalt n
  seisundi halvenemist.
Tabel 4. Ülevaade MuISi kantud museaalidest, millel on mitu seisundihinnangut, ja järjestikuste
seisundihinnangute paaridest.
MUSEAALE
(kokku 931 779)
OMADUS

Kõik

SEISUNDIHINNANGUTE PAARE
(kokku 1 403 604)

Seisund halvenes
(kokku 13 335)

Kõik

Seisund halvenes
(kokku 13 420)

Olemus

869 129 (93%)

13 038 (98%)

1 313 955 (94%)

13 122 (98%)

Materjal

694 310 (75%)

11 986 (90%)

1 076 254 (77%)

12 070 (90%)

Tehnika

576 483 (62%)

10 304 (77%)

889 939 (63%)

10 364 (77%)

Dateering

478 472 (51%)

8 359 (63%)

758 666 (54%)

8 411 (63%)

Näitused*

20 797 (2,23%)

394 (2,95%)

26 287 (1,87%)

394 (2,94%)

8 681 (0,93)

67 (0,50%)

9 736 (0,69%)

67 (0,50%)

Korrastustööd*

* Arvestatud vaid kahe seisundihinnangu vahele jäävaid sündmusi.
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