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Missioon 
SA Eesti Meremuuseum (edaspidi Meremuuseum) on Eesti merendusajaloo koguja, 
säilitaja ja uurija ning merekultuuri tutvustaja ja edendaja. 

Meremuuseumi missioon on tõsta inimeste teadmisi Eestist kui mereriigist ning 
kasvatada ühiskonnas austust ja armastust mere vastu.  

 

Visioon 
Meremuuseum on meeldejäävate lugude jutustaja. 

Meremuuseum on Eesti muuseumide lipulaev. Töötame iga päev selle nimel, et pakkuda 
kõikidele külastajatele sisukat ja harivat tegevust. Meremuuseum on regiooni tuntumaid 
külastuskeskusi, mis pakub külastajatele igas detailis unustamatut kogemust. 

Me ei väsi kunagi üllatamast, oleme oma tegemistes uudsed ja innovaatilised. Oleme nii 
kohalikul kui ka rahvusvahelisel muuseumimaastikul suunanäitaja ja hinnatud partner, 
seda nii teaduslikes projektides, näituste koostamisel kui ka haridustegevuse 
korraldamisel. 

Meremuuseum on väga hästi juhitud ja majandatud organisatsioon ning kõrgelt hinnatud 
tööandja. Seda kõike selleks, et paremini teadvustada Eesti kui mereriigi ajalugu ja 
kujundada merekultuuri väärtustavaid hoiakuid. 



  

 

Põhiväärtused 
Meremuuseum on väga hästi juhitud organisatsioon ning kõrgelt hinnatud tööandja. 
Väärtustame mõttejulgust, avatust, koostööd ja vastutustundlikkust. Töö meremuuseumis 
pakub mitmekesiseid väljakutseid ja võimalusi eneseteostuseks ning paindlikku 
töökorraldust parima tulemuse saavutamiseks. Töötajate värbamine on süsteemne ja 
väärtuspõhine ning pakume mitmekülgseid arenguvõimalusi, et luua koosloomist ja 
kaasamist toetavat töökeskkonda. 

Mõttejulgus ja avatus 

Suuri asju saab teha suurelt mõeldes. Julgustame oma inimesi olema uuenduslikud ja 
aktiivsed. Teame, et head ideed sünnivad kõikjal organisatsioonis, seepärast peame 
oluliseks, et ükski põnev algatus või särav mõte ei läheks kaotsi. Väärtustame ausust ja 
avatust kõikides oma tegemistes.   

Koostöö 

Edukas muuseum on keeruline masinavärk, mille käigushoidmiseks on vaja kõikide 
osapoolte pühendumist ja koostööd. Ladus infovahetus on kriitilise tähtsusega nii 
kolleegide vahel kui kõikide väliste partneritega. Meie inimesed tunnevad huvi oma 
kolleegide tegemiste vastu ning jagavad hea meelega oma teadmisi ja kogemusi. 

Vastutustunne 

Mõttejulguse, avatuse, usalduse ja paindlikkusega kaasneb vastutus. Meie vastutus ei 
piirdu kitsa töölõiguga, vastutame muuseumina kultuuripärandi säilimise ja kogu 
valdkonna arendamise eest. Meie poolt öeldu ja tehtu kannab usaldusväärsuse pitserit. 

 



Hetkeolukord 
Meremuuseumi peamised tugevused 

1. Atraktiivne muuseumikeskkond koos Eesti 
suurima ja mitmekülgsema merendusvaldkonna 
koguga, ekspositsioonid ja nendega seotud 
programmid nii Lennusadamas kui Paksus 
Margareetas. 

2. Võimekus kõnetada suurel arvul külastajaid, 
olles Eesti enim külastatud muuseum ja peamisi 
turismisihtkohti.  

3. Pühendunud professionaalid, keda seob 
armastus merekultuuri vastu ja kes töötavad 
selle nimel, et kujundada meremuuseumist Eesti 
parim muuseum.  

4. Teadlikkus meremuuseumist on kõrge, 
muuseum on pidevalt meediapildis ja suudab 
jätkuvalt pakkuda üllatusi.  

5. Innovaatilisus ja valmisolek töötada välja ja 
rakendada uuenduslikke süsteeme ja mudeleid 
meremuuseumi kui organisatsiooni arendamisel. 

6. Majasisene projektide kirjutamise ja läbiviimise 
võimekus, mis on võimaldanud tuua 
meremuuseumi arendamisse täiendavalt 
vahendeid.  

Väljakutsed 

1. Meremuuseum on viimastel aastatel kiiresti 
arenenud ning kasvanud, samuti on läbi viidud 
struktuurimuudatused, mistõttu ei ole asutuse 
kui terviku eesmärgid ja arengusuunad kõikidele 
osapooltele selged ning sisekommunikatsioon eri 
osakondade vahel vajab tõhustamist.  

2. Meremuuseumi tegevuskeskkond on 
ebaühtlane. Kui Lennusadama näol on tegemist 
väga tänapäevase ja atraktiivse keskkonnaga, siis 
mitmed muuseumi osad vajavad investeeringuid, 
sh kasarmuhoone, sadamakaid, museaalide 
hoiustamistingimuste parandamine jpt.  

3. Kuna esimestel Lennusadama avamise 
järgsetel aastatel on muuseumi külastanud 
rekordiline arv külastajaid, siis on muuseumil 
pidev surve pakkuda korduvkülastuste 
soodustamiseks uut sisu ja investeerida 
püsiekspositsiooni arendamisse.  

4. Meremuuseumi töökeskkond ei vasta 
tänapäevastele nõuetele ja vähendab seeläbi 
töötajate motivatsiooni. Kuna meremuuseumi 
eri osad töötavad eri kohtades, siis mõjutab see 
otseselt organisatsioonikultuuri, ühtehoidmist ja 
ladusat infoliikumist.  

5. Kehtiv detailplaneering võimaldab 
Lennusadama territooriumil rajada kaks uut 
hoonemahtu: 1- korruseline (analoogne 
staabihoonele) ja 2-korruseline (angaaride ja 
Patarei vahel), kus praegu paikneb ajutine 
museaalide hoidla. Antud variant oleks 
alternatiiviks kasarmuhoonele, mis võimaldaks 
ka nende põhjal tagada meremuuseumi arengu 
koos ühtse töökeskkonna loomisega. 

6. Suuremahuliste projektide elluviimine eeldab 
senisest veelgi tõhusamat koostööd eri 
osapooltega ja projektijuhtimise kompetentside 
arendamist.  

Meremuuseumi tööd mõjutavad tegurid 

1. Turistide arvu muutus tulenevalt majanduse 
olukorrast, riikidevahelisest suhetest ja 
rahvusvahelisest julgeolekuolukorrast. Ühest 
küljest on Eestit külastavate turistide arv 
viimastel aastatel muutunud, teisalt võivad 
rahvusvahelised sündmused teatud 
sihtgruppides turistide arvu kasvatada.  

2. Suursündmustega kaasneva tähelepanu 
kasutamine meremuuseumi tegevuste 
tutvustamisel ja täiendavate teenuste 
pakkumisel.  

3. Muutused riiklikus rahastuses ja 
kultuuripoliitilistes otsustes laiemalt, sh 
riigieelarvelise toetuse vähenemine või kasv alla 
inflatsiooni, samuti riigi otsused sihtasutuste 
moodustamisel ja sellega kaasnevad muutused 
juhtimisstruktuuris ja tegevusstrateegias. 

4. Lennusadama ala kui terviku arendamine 
arvestades naabruses toimuvaid arenguid.



 

 

Strateegilised eesmärgid 
1. Meremuuseum on meeldejäävate lugude jutustaja, mis kõnetavad 

külastajaid nii Eestist kui mujalt.  

Meremuuseumi eesmärk on pakkuda esmaklassilist külastajaelamust läbi kõnetavate 
lugude ja eksponaatidega, kogemuslike interaktiivsete lahenduste ning suurepärase 
teenindusega, mis kutsuvad inimesi tagasi tulema. Näitusteprogrammi peamiseks 
eesmärgiks on merekultuuri, mereajaloo ja teiste merendusega seonduvate teadmiste 
vahendamine oma publikule, kasvatades seeläbi inimeste teadmisi, austust ja armastust 
mere vastu. 

2. Meremuuseum on mitmekülgne hariduskeskus 

Meremuuseumi ambitsioon on jõuda oma programmidega iga eel- ja põhikooli õpilaseni 
Eestis ning olla muuseumihariduse teenäitaja ja arendaja Läänemere regioonis. 

3. Meremuuseum on hinnatud merendusajalookeskus 

Meremuuseum on rahvusvahelise haardega merendusvaldkonna uurimise eestvedaja, 
teeb tihedat koostööd teiste mäluasutuste ja ülikoolidega, algatab ja on kaasatud 
rahvusvahelistesse teaduskoostöö projektidesse ning omab kvalifitseeritud 
professionaale, kes avaldavad teadustöid nii kohalikes kui rahvusvahelistes 
teadusväljaannetes. Meremuuseumi kogumistegevus põhineb läbimõeldud kogumiskaval, 
museaalide hoiutingimused tagavad nende pikaajalise säilimise ning kogud on nõuetele 
vastavalt digiteeritud ja kirjeldatud. 

4. Meremuuseum on efektiivselt juhitud ja majandatud uuenduslik 
organisatsioon 

Uuenduslik ja tänapäevane muuseum tähendab lisaks põnevatele näitustele, 
programmidele ja atraktsioonidele ka seda, et kogu muuseum kui organisatsioon on 
juhitud efektiivselt ja innovaatiliselt. Meremuuseum töötab targa organisatsioonina, mis 
on valmis õppima ja paindlikult kohanema muutustega ümbritsevas keskkonnas. 
Meremuuseumi majandusliku edukuse eesmärk on pakkuda kvaliteetset sisu ja olla 
hinnatud merendusajalookeskuseks.  

 



Tegevusplaan 
Alljärgnevalt on toodud olulisemad algatused strateegiliste eesmärkide elluviimiseks. 
Arengukava viiakse ellu detailse üheaastase tegevuskava ja finantsplaani alusel, mida 
regulaarselt uuendatakse ja mille täitmist hinnatakse kvartaalselt.  

1. MEREMUUSEUM ON MEELDEJÄÄVATE LUGUDE JUTUSTAJA, MIS KÕNETAVAD 
KÜLASTAJAID NII EESTIST KUI MUJALT. 

Meremuuseum kasvatab kohalike ja väliskülaliste teadmisi, austust ning armastust mere vastu. 
Meremuuseumi kaks ekspositsiooni on teineteist täiendavad - kui näitus Paksu Margareeta 
kompleksis jutustab merekaubanduse loo alates keskajast, siis Lennusadama ekspositsioon 
keskendub eelkõige 20. sajandi meretehnikale. Mõlemas ekspositsioonis on kesksel kohal 
narratiivi edasiandmine laevadega. Paksu Margareeta väljapanek esitleb meremuuseumi 
rikkalikku laevamudelite kogu ning tähteksponaadina keskaegset koget. Lennusadamas on 
kesksel kohal allveelaev Lembit ning eksponeeritakse paate ja purjekaid kuni maailma ainsa 
teadaoleva täissuuruses vesilennuki Short 184 koopiani, mida täiendavad sadamas aurik-
jäämurdja Suur Tõll ja teised laevad välialal. Peale meremuuseumi kahe ekspositsiooni läbimist 
on külastaja saanud faktitäpse, kuid elamusliku ja meeldejääva ülevaate Eesti merenduse ajaloost 
kuni tänapäevani välja.  

Mõõdikud 2023: 

o Piletiga külastuste arv: 320 000 (LS 210 000 ja PM 110 000) 
o Välisturistide osakaal: 65-75% 
o Korduvkülastuste osakaal: 35% 
o Külastajate rahulolu: soovitusindeks brändiuuringu järgi 7,5 (10-palli süsteemis), TripAdvisoris on 

Lennusadam nr 2 Tallinnas 
o Bränditundutus: “Nimetage muuseum” kategoorias 1. koht 

1.1. Paksu Margareeta uue ekspositsiooni ettevalmistamine ning projekti elluviimine 
vastavalt ajakavale 2019. aastaks. Renoveeritud Paks Margareeta taasavatakse 
külastajatele 2019. aasta novembris. Muuseumi uus ekspositsioon keskendub kolmele 
peamisele teemavaldkonnale – merenduse lugu, laevaehituse lugu ning laevaomanike 
ja meremeeste lugu. Sisukas ja mänguline ekspositsioon ning rikkalik teenuste ja 
sündmuste programm pakuvad nii kohalikele kui ka kaugematele külalistele üha uusi 
põhjuseid vanasse suurtükitorni tagasi tulla, kasvatades oma külastajate teadmisi, 
austust ja armastust mere vastu. Renoveerimise ja uue ekspositsiooni tulemusena 
tõuseb Paksu Margareeta külastajate arv seniselt 70 000 külastajalt 110 000 
külastajani aastaks 2023. 

1.2. Lennusadam on atraktiivne ajaveetmiskoht nii kohalikule kogukonnale, muuseumi-
külastajale kui ka sadama kliendile. Lähtuvalt lähipiirkonna arengutest luuakse 



Lennusadama välialale uus terviklik kontseptsioon, et  selle alusel kujundada 
loominguline, hariv ja perekeskne osa linnaruumist, mida kutsub külastama toimiv 
väikesadam, põnev mereteemaline mänguväljak, piknikuala, avatud näitusekeskkond 
ja üllatavad atraktsioonid. 

1.3. Lennusadamas on atraktiivne ja mitmekülgne näitusteplaan, mis annab alati põhjuse 
tagasi tulla. Publikuni jõuavad nii rahvusvaheliselt atraktiivsed suured rändnäitused, 
paeluvad lood Eesti merendusajaloost kui ka meremuuseumi teadustöö tulemused. 
Lennusadamas avatakse aastas üks suur ning vähemalt kaks väiksemat ajutist näitust. 
Loodavad näitused on kogemuslikud, elamuslikud ja harivad ning kõnetavad alati 
meremuuseumi peamisi sihtgruppe. Julgelt katsetatakse uudseid ja tavapäratuid 
formaate.  
Näitusteplaan aastateks 2019-2023 sisaldab indikatiivselt järgmisi projekte: 

 2019: PMi taasavamine, LS näitus „Sex & the Sea“; 
 2020: Lennusadamasse kavandatud näitus peredele „Unseen Oceans“; 
 2021: Meremuuseumi uurimustööl põhinev näitus Juminda tragöödiast; 
 2022: Meremuuseumi uurimustööl põhinev näitus või koostöönäitus; 
 2023: Suur välinäitus (teema täpsustamisel). 

1.4. Meremuuseumi püsiekspositsioonide arendused lähtuvad kaardistatud külastaja 
profiilist ja järjepidevast külastajakogemuse monitooringust. Interaktiivsete 
lahenduste loomisel võetakse aluseks koos kogemise/ õppimise/ tegemise 
põhimõtted.  

1.5. Meremuuseum ja selle ekspositsioonid on ligipääsetavad ja kättesaadavad kõigile 
sihtgruppidele. Oleme ligipääsetavuse eestkõnelejaks Eesti muuseumide seas ning 
koostöös erinevate esindusorganisatsioonidega töötame selle nimel, et iga külastaja 
tunneks, et temaga on arvestatud ja ta on muuseumisse oodatud. Lähtuvalt Paksu 
Margareeta arendusest loome erivajadustega inimestele sarnased võimalused ka 
Lennusadamasse. 

1.6. “Suure Tõllu” renoveerimise jätkamine, sh prioriteetsete tegevustena küttesüsteemi 
väljaehitamine ja teki plangutuse paigaldamine. 

1.7. Meremuuseumi digitaalse strateegia koostamine, mis loob pikaajalise aluse 
digitaalsete lahenduste kestlikuks kasutamiseks ja uuendamiseks ekspositsiooni 
arendamisel, kogude vahendamisel (sh Eesti muuseumide veebivärava MuIS kaudu), 
teadustöö toetamisel ja külastajate teenindamisel. Strateegia tulemusena suudame 
pakkuda oma publikule mitmekülgsema, lihtsama, atraktiivsema ja sügavama 
ligipääsu muuseumikogudele ja siin paiknevatele teadmistele. 

1.8. Arengukavas püstitatud eesmärkide eelduseks on eesmärgistatud ja aktiivne 
turundus- ja müügitöö. Lisaks Eestis tegutsemisele on kriitilise tähtsusega 
turundustegevus välisturgudel. Meremuuseum investeerib turundustegevusse, et 
hoida ühe enimkülastatava turismisihtkoha positsiooni nii Lennusadamas kui ka 
Paksus Margareetas. Me suhtleme külastajatega mõlemas külastuskeskuses vähemalt 



kolmes keeles: eesti, inglise ja vene keeles, Lennusadamas lisaks veel soome keeles. 
Samas pakume tehniliste vahendite abil võimalust saada külastuskogemusest osa ka 
teistes keeltes (sh läti ja saksa keeles). 

1.9. Meremuuseum pakub unustamatut külastuskogemust, mille aluseks on suurepärasel 
tasemel klienditeenindus inimestelt, kes on oma ala spetsialistid – teenindus kui 
elamus omaette. Eesmärgini jõudmiseks lähtutakse põhimõttest: kliendi rahulolu 
algab töötaja rahulolust. Töötajate rahulolu tagamiseks ja tööjõu efektiivsemaks 
kasutamiseks muudetakse praegust töökorraldust ja külastusjuhi rolli, planeeritavad 
tegevused lähtuvad töörahulolu-uuringu tulemustest. 

 

2. MEREMUUSEUM ON MITMEKÜLGNE HARIDUSKESKUS. 

Mõõdikud 2023: 

o Muuseumitundides osalenud õpilaste arv aastas: 10 000 
o Haridusvõrgustikus osalevate õpetajate arv: 1200 
o Õpetajate antud soovitusindeks haridusprogrammidele on 7,5 (10-pallisel skaalal) 
o Elamusõppes osalejate arv aastas 2000 

2.1. Lennusadamas kaasaegse koolituskeskuse avamine, mis võimaldab mitmekesistada 
käsitletavate teemade valikut ja sidusust, tuua sisse senisest rohkem 
valdkondadevahelist temaatikat, õpetada ja innustada inimesi merest hoolima ning 
muutuda tugevamaks partneriks formaalharidusele. 

2.2. Mitmekülgsete formaal- ja mitteformaalhariduse programmide pakkumine ja 
arendamine (sh haridusprogrammid, linnalaagrid, laste sünnipäevad, 
perepühapäevad, lasteekskursioonid jne) ning uuenduslike formaatide 
väljatöötamine. 

2.3. Muuseum väljaspool muuseumit - liigume muuseumiseinte vahelt välja koolidesse 
läbi formaalharidust täiendavate õppematerjalide, muuseumitundide ja innovaatiliste 
rändnäituste. Teeme aktiivset koostööd 6-16-aastastele lastele suunatud 
organisatsioonide ja ettevõtmistega. 

2.4. Meremuuseum on hinnatud eeskujuks muuseumide haridustöö kujundamisel, 
jagades oma teadmisi ja kogemusi teiste muuseumidega. Meremuuseum on 
õpetajahariduse tugev partner ja muuseumihariduse katselabor. Kujundamine 
laiapõhjalise õpetajate võrgustiku ning teeme koostööd ülikoolidega, olles 
praktikabaasiks noortele õpetajatele. 

2.5. Meremuuseum koos teiste Eesti muuseumide ja haridusasutustega tegutseb aktiivselt 
selle nimel, et aidata riigil töötada välja muuseumihariduse arendamise terviklik 
kontseptsioon, mis näeks ette muuseumide ja haridussüsteemi senisest veelgi 
tihedamat lõimimist ja toetusmeetmeid õpilaste toomiseks muuseumidesse. 



2.6. Erivajadustega inimestele muuseumihariduse programmide loomine ja nende 
läbiviimiseks vajalike kompetentside arendamine. 

 

3. MEREMUUSEUM ON HINNATUD MERENDUSAJALOOKESKUS. 

Mõõdikud 2023: 

o Digiteeritud ja kirjeldatud kogude osakaal: digiteeritud 100%, kirjeldatud 80% 
o Nõuetekohast säilitamist tagava hoidlapinna osakaal: 40% 
o Doktorikraadiga teadurite arv: 3 
o Avaldatud eelretsenseeritud publikatsioonide arv: 8 (kogu periood) 
o Muuseumikogude ja uurimistöö põhjal väljaantud raamatute arv: 10 (kogu periood) 
o Rahvusvaheliste teaduskoostööprojektide arv: 2-3 

3.1. Tegevused merearheoloogia valdkonnas: merearheoloogia uurimiskeskuse loomine, 
mis uurib merekultuuriga seotud pärandit nii Eesti vetes kui maismaal, järgides oma 
tegevusvaldkonnas kaasajal levinud teaduspõhimõtteid. Uurimiskeskus on Eesti juhtiv 
keskus vastavate uurimistööde teostamisel ja tööde tulemuste publitseerimisel. 
Tegevuste tulemusena eksisteerib kaasaegne välitööde võimekus (mille eelduseks on 
kaasaegse tehnoloogiaga varustatud uurimislaev), kompetentne tuumikmeeskond, 
Eesti sisene ja rahvusvaheline koostööraamistik teiste seotud asutustega. Uurimistöös 
kasutatakse ja katsetatakse uudseid tehnoloogilisi lahendusi. 

3.2. Tegevused meresõjanduse uurimisvaldkonnas- prioriteetseks uurimissuunaks on 
Läänemere sõjalised strateegiad ajavahemikus 1918-1940 ning kapten-major Bruno 
Linnebergi elulugu. Uurimistegevust teostatakse rahvusvahelisel tasandil ning sellest 
lähtuvalt on loodud laiapõhjaline koostöövõrgustik teiste muuseumidega. 

3.3. Rahvusvaheliste koostööprojektide algatamine ja partnerina projektides osalemine 
koostöös ülikoolide ja teiste mäluasutustega. Rahvusvaheliste koostööprojektide 
tulemusena suureneb meremuuseumi teadusliku tegevuse potentsiaal, laieneb 
partnerite võrgustik ja suureneb finantsiline võimekus prioriteetsete tegevuste 
elluviimiseks. Prioriteetse teemana algatada rahvusvaheline projekt koge vraki 
uurimiseks, kaasates lisaks Eesti spetsialistidele ka väliseksperte. Eesmärk on 
uurimissuuna tulemuste vahendamine publikatsioonide, näituste ja 
ekspositsiooniarenduse kaudu.  

3.4. Meremuuseumi teadurite kvalifikatsiooni tõstmine. Aastaks 2023 töötab 
meremuuseumis 3 doktorikraadiga teadurit, meremuuseum võimaldab oma 
töötajatele kraadiõpet.  

3.5. Tagamaks huvi merendusvaldkonna teadusliku uurimise vastu, töötatakse 
meremuuseumis välja Eesti merendusajaloo valikaine programm, mida pakutakse 
vähemalt ühe ülikooli õppekavas ning mille läbiviimist koordineerib meremuuseum. 
Samuti luuakse stipendiumprogramm, mille alusel toetatakse ühte bakalaureuse ja 
ühte magistriõppe uurimustööd, mis lähtub meremuuseumi kogudest või toetab meie 



uurimisplaani. Aastas on meremuuseumis praktikal vähemalt kaks merendusajaloo 
huvilist ajalootudengit. 

3.6. Meremuuseumis töötavad oma valdkonna parimad teadurid, kelle uurimistöö ilmub 
artiklitena eelretsenseeritud teadusväljaannetes ja  muuseumi trükistes. 
Meremuuseumi teaduritelt on ilmunud aastaks 2023 kaheksa eelretsenseeritud 
publikatsiooni klassifikatsiooniga 1.1-1.3; 2.1-2.4; 3.1. 

3.7. Meremuuseum publitseerib oma kogudes olevat allikmaterjali, lähtudes erinevatest 
fookusesse tõstetud uurimisteemadest ja näitustest.  Kogudes olevate materjalide 
ning teadurite poolt tehtava uurimistöö põhjal on aastaks 2023 välja antud vähemalt 
10 raamatut. 

3.8. Kogud on kirjeldatud, digiteeritud, digihoidlasse ülesse laetud ning läbi MuISi 
publikule kättesaadavaks tehtud.  

3.9. Meremuuseumi kogude täiendamine vastavalt kogumiskavale, eesmärgiga täiendada 
seni katmata teemasid ning panustada näituste ettevalmistusse.  Kogumiskava 
vaadatakse üle kord aastas, võttes arvesse näituste plaani, muuseumi hoiutingimusi, 
teadusnõukogu suuniseid ja varasemat kogumistööd.   

3.10. Museaalide säilitustingimuste parendamine lähtudes museaalide seisundist ja 
ohuplaanist. 

 

4. MEREMUUSEUM ON EFEKTIIVSELT JUHITUD JA MAJANDATUD UUENDUSLIK 
ORGANISATSIOON. 

Mõõdikud 2023: 

o Omatulud toodete ja teenuste müügist: 3,6 mln EUR 
o Tegevuse tulemuslikkus: 23% 
o Koolitus- ja lähetuskulude osakaal palgafondist: vähemalt 5% 
o Töötajate rahuloluindeks: 80% 
o Pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte kuldtase 

4.1. Meremuuseumi tegevuse efektiivsemaks muutmine, et suurendada 
investeerimisvõimekust ja kasvatada majanduskeskkonnast tulenevate riskide 
maandamiseks vajalikku reservi. Kasumipõhiste üksuste töö tõhusam korraldamine, 
et nende toodete ja teenuste müük toetaks muuseumi majandamist ja 
põhifunktsioonide täitmist.  

4.2. Meremuuseumi pakutavate toodete ja teenuste arendamine ja turundamine. 
Meremuuseum on hinnatud paik erinevate sündmuste läbiviimiseks, kusjuures 
muuseumil on võimekus pakkuda sündmuste puhul täisteenust koos toitlustusega.   



4.3. Meremuuseumi sadamaarenduse kontseptsiooni ja äriplaani uuendamine ning antud 
kontseptsiooni põhjal otsuste tegemine Lennusadama kaide rekonstrueerimise 
lõpuleviimiseks.   

4.4. Motiveeriva töökeskkonna kujundamine. Meremuuseumi personalipoliitika ja 
töökorraldus toetab paindlike töökohtade loomist ja täitmist. Meremuuseumi 
eesmärk on pakkuda töötajatele avaliku sektori keskmisest kõrgemat töötasu. 

4.5. Muuseumitöötajate koolitamine on süsteemne ja eesmärgipärane, koolitus- ja 
lähetuskulud moodustavad vähemalt 5% palgafondist. Arendame organisatsiooni 
sisekoolitajate võimekust teadmiste edasiandmiseks töötajalt-töötajale.  
Meremuuseum peab oluliseks pakkuda töötajatele asutusesiseseid arenguvõimalusi. 
Viime arenguvestlusi läbi kuni kaks korda aastas. 

4.6. Õppiva organisatsiooni kujundamine, kus väärtustatakse uute ideede väljatöötamist 
ja  rakendamist organisatsioonis. Töötajate (koolitustel omandatud) teadmised 
muudetakse organisatsiooni väärtuseks ja neid jagatakse omavahel. 

4.7. Meremuuseumi muutmine pere- ja töötajasõbralikuks organisatsiooniks. Eesmärgiks 
on saavutada pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte programmis kuld-tase järgmistes 
valdkondades: värbamine, suhtlemiskliima, sünergia ja kultuur, paindlik töökorraldus, 
infoliikumine, terviseedendus, tagasiside ja uuringud. Järgmistes valdkondades on 
eesmärk saavutada vähemalt hõbedane tase: sisseelamine, professionaalne toetus ja 
areng, tunnustamine ja motiveerimine. 

4.8. Aktiivse merehuviliste kogukonna kasvatamine sadama juurde, nende oskuste, 
teadmiste ja panustamissoovi rakendamine muuseumi arendamisel.  

4.9. Protsesside automatiseerimine ja muuseumis kasutatavate tehniliste lahenduste 
arendamine ja juurutamine, et tagada protsesside ladusus, tõsta tegevuse kvaliteeti 
ja majandada efektiivsemalt.   

4.10. Riskijuhtimise süsteemi rakendamine, kaardistatud riskide regulaarne ülevaatus, 
riskide maandamise strateegiate väljatöötamine ja uuendamine, vajalike tegevuste 
elluviimine vastavalt riskikavale. Detailne riskijuhtimise kava määratleb peamiste 
riskivaldkondadena: 

 näituste, haridusprogrammide ja turundustegevuste elluviimisega seotud 
riskid; 

 kogudega seotud riskid; 
 finantsriskid; 
 personaliga seotud riskid; 
 taristu ja sadamategevusega seotud riskid; 
 teenuste osutamisega seotud riskid; 
 väliskeskkonnaga seotud riskid.  



Olulisemad investeeringud 2019-2023 
 

Nr Investeeringu sisu Maksumus Aeg Planeeritav 
rahastus 

1. Paks Margareeta renoveerimine ja ekspositsiooni 
uuendamine (koge saali loomine, remonditakse ja 
soojustatakse katus, muudetakse tolmukindlaks 
paekivimüürid, vahetatakse välja tehnosüsteemid, 
vahetatakse uksed ja aknad, põrandate renoveerimine, 
uue ekspositsiooni loomine) 

6 900 000 2019 EAS, riigieelarve ja 
omatulu 

2. Multifunktsionaalse hoone ehitamine Lennusadamasse 
(kontoriruumid, hoidla (sh avatud kogud), 
merearheoloogia uurimiskeskus, hariduskeskus ja 
töökoda) 

6 990 000 2020-2021 RKAS 

3. Jäämurdja “Suur Tõll” restaureerimine (küttesüsteem ja 
teki plangutuse paigaldamine) 

500 000 2020 omatulu 

5. Lennusadama C ja D kai rekonstrueerimine (eesmärgiga 
muuta muuseumilaevade seismine turvaliseks ja kaitsta 
eelnevatel perioodidel sadama juures tehtud töid). 

4 300 000 2020-2021 riigieelarve 

6. Lennusadama E kai ehitamine ja ujuvkaide soetamine 
(külalissadama võimaluste suurendamiseks).  

2 000 000 2020-2021 riigieelarve, 
toetused 

7. Lennusadama ekspositsiooni ja keskkonna arendused 
(välise õppeala laiendamine, ekspositsiooni 
parendused, väliekspositsiooni arendamine harivaks 
tegevusalaks). 

1 800 000 2019-2023 omatulu, toetused 

8 Merearheoloogia uurimislaev 700 000 2021 riigieelarve, 
omatulu 

9 Ajalooliste laevade taastamine (sh Vanemuine ja 6-MR 
klassi jaht)  

1 000 000 2020-2023 omatulu, 
toetused 

 
 


