
Disainist on saanud liiga oluline osa meie elus,
et jätta see ainult disaineritele.”

Tim Brown,
disaini ja innovatsioonifirma IDEO president



DISAIN ON

???

MIKS ON VAJA
DEFINEERIDA?

MILLIST DEFINITSIOONI
KASUTADA?

- selge kommunikatsioon
- eriala valiku tegemine
- disaineri palkamine

kohalikus kultuuriruumis
kehtivat versiooni,

mida tunnistavad ja
mille järgi toimivad
kohalikud selle ala

spetsialistid ja erialakoolid



DISAIN ON

mitte lõpptulemus iseenesestmõtteviis / töömeetod
mille abil saavutada lõpptulemus



DISAIN ON

Disain on praktiline,

erinevaid valdkondi siduv inimkeskne loov protsess,

mille käigus otsitakse paremaid lahendusi

eksisteerivatele probleemidele.

“Disainis peituvatest võimalustest”
Martin Pärn

Eesti Kunstiakadeemia strateegilise disaini külalisprofessor



Probleemide erinevad lähtepunktid

Alguses on probleem



Voldikkann kilepiimale
autor  Veiko Liis 2009

Alguses on probleem



Kontoritarvete hoidja “QBIK”
autor  Lauri Hirvesaar  2007

Alguses on probleem



Kiiktool “RollyPolly”
autor  Merike Rehepapp 2007

Alguses on probleem



Lühter “Greta”
autor  Tõnis Vellama 2004

Alguses on probleem



Riietevahetuskabiinid Pärnu supelranda
autorid  Tõnis Vellama, Merike Rehepapp, Johann-Aksel Tarbe  2006

Alguses on probleem



Grafitikindel fassaadikate
elektrialajaamale
Hiina saatkond
Narva mnt. Tallinn

autor  Merike Rehepapp 2010

Alguses on probleem



Firma “Kadarbiku Köögivili OÜ”
korporatiivne identiteet
autor Käärt Aru 2008

Evi  Napp
müügidirektor /sales manager

Kadarbiku köögivili OÜ
Ääsmäe, Saue vald, 76402 Harjumaa 
T +372 608 6238   M +372 509 9890                                           
evinapp@gmail.com                                
mahlad.ee

Kadarbiku värsked mahlad on tehtud viljadest, mis 
kasvavad siinsamas Eestimaa aedades ja põldudel. 
Just nende, meie oma viljade sees on see eriline 
miski, mis teeb need teistest tervislikumaks ja 
maitsvamaks. Nüüd on värsked mahlad ka värskes 
pakendis: uus pudel aitab paremini säilitada 

mahla mõnusat värsket maitset.

Proovige oma lemmikut uues pudelis. 

Tervist!

Alguses on probleem



uues pangakontoris
tekivad pidevalt järjekorrad

inimesed peavad oodates
püsti seisma

asume toole disainima uurime järele, miks üldse 
tekivad järjekorrad

läheme meile esitatud 
probleemist paar sammu

ettepoole

Alguses on probleem



“Selle asemel, et uut triikrauda disainida,
tuleks leiutada kortsumatu tekstiil.”

Bruno Tomberg
Eesti tootedisaini isa



disain
kui

sideaine

anatoomia

mate-
maatika

keemia

geograafiaeesti keel

MIKS ÕPETADA DISAINI?

muusika
filosoofia

inimese-
õpetus

religioon ühiskonna-
õpetus

bioloogia

ajalugu

võõrkeeled

kunstkirjandus

loodus-
õpetus



KUIDAS ÕPETADA DISAINI?

VIISAKUS

ÕPETUS KASVATUS

MEENUB
AEGAJALT

MEIEGA KAASAS
KOGU AEG



LEIUTAMINE DISAIN

??? ???



1968 aasta
3M teadlane Dr. Spencer Silver

eesmärk:
välja töötada püsivalt tugevate omadustega liim

tulemus:
liim, mis piisavalt tugev et kleepuda vastu objekti

kuid piisavalt nõrk, et olla seal ajutiselt 

PROJEKT EBAÕNNESTUS



1974 aasta, pühapäev, kirikukooris
Arthur Fry

(Dr. Spencer Silver’i kolleeg)

probleem:
Lauluraamatu vahele pandud paberjärjehoidjad

kippusid raamatut avades sealt vahelt välja langema

analüüs:
Silver’i leiutatud liim on piisavalt tugev et hoida järjehoidjat paigal 

piisavalt nõrk, et raamatupinda rikkuda

hüpotees:
Silver’i leiutatud liimi saab kasutada kiriku lauluraamatu vahel järjehoidjana



1974 aasta, pühapäev, kirikukooris
Arthur Fry

(Dr. Spencer Silver’i kolleeg)

tootearendus:
järgmisel päeval alustas katsetega, määrides liimi ainult

ühele poole paberit

“human behavior”:
kasutades oma eksperimendis tekkinud materjali, jättis

Fry töö käigus bossile kogu aeg sõnumeid

tulemus:
Fry püüdis kinni idee, milleni tema enda loogiline

käitumine ta juhtis





LEIUTAJA DISAINER

3M teadlane
Dr. Spencer Silver

Arthur Fry



disaini
protsess
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Erinevad vahendid tehiskeskkonna kujundamiseks



MILLEST KOOSNEB DISAIN

VÄRV

VORM

AJURÜNNAK

ROLLIMÄNGUD

KOMMUNIKATSIOON

KESKKOND

MATERJAL

...



DISAINIPROTSESSI KIRJELDUS



Disainiprojekt “Istumisalused Noorte Laulu-ja Tantsupeole”

“Maarjamaa Ühtsus”

Õpilased koosseisus
Grete remmel, Helena Rummo, Rebeka Vaino, Karl Markus Antson,

sooritasid töö grupina ja saavutasid ülevabariigilise
auväärse 5-nda koha.

Töid laekus 126 tk.



Disainiprojekt “Istumisalused Noorte Laulu-ja Tantsupeole”

Eesmärk: luua rahvuslikel traditsioonidel 
põhinevate uute ja tänapäevaste istumisaluste 
tootmiseks sobivaid kujundusi.

Tulemus: tantsupeo pealtvaataja saab mugavalt 
jälgida etendust ning hiljem meeldiva meene 
omanikuks.

Ülesanne



DISAINIPROTSESS



VÕTAME ISTET?

tool
kiiktool
tugitool

kiige
süle
padi

fatboy
massaazitool

liiv
pilve servale
lumehang

Kuhu me istume meelsasti?

laud
känd

mätas
muru

sammal
puuoks
katus
trepp

pori
känd

mätas
muru

puuoks
katus

pilve servale
aed

asfalt
sammal

Kuhu me istume kõheldes?



VÕTAME ISTET?

Tiba ebameeldiv

Märg/niiske
Määrib
Kõrge
Kõva
Külm

Piiratud/väike
ohtlik

Meeldiv

Pehme
Soe

Seljatugi
Käetugi
Kiigub

Piiramatu
Võtab keha kuju

Mõnus
turvaline



VÕTAME ISTET?

Märksõnad

pehme, soe, mugav, turvaline, piiramatu



ühtsustunne

piiramatu

ilmastikukindel
soe

kerge

VÕTAME ISTET?

Märksõnad

pehme, soe, mugav, turvaline, piiramatu



ROLLIMÄNGUD

Mis siis lauluväljakul juhtuma hakkab?

Tegelased:

ema
isa

laps 6-kuune
laps 3-aastane

laps 12-aastane
2 kotti

5 istumisalust

Tegevuspaik:
Tallinna lauluväljak



ROLLIMÄNGUD
Mis märksõnad siit välja tulid?

5 istumisalust
alused ei tohi olla rasked, paksud ja mahulised

2 kotti
aluseid peab olema kerge kätte võtta ja käes hoida

3 last
peaks vastupidav olema rabelemisele ja ka pisut mänguline

rahvasumm
 ei tohiks olla paelu, nööre ja teisi takerduvaid detaile

niiske muru 
niiskuskindel

pakend +tuuleiil
võibolla ilma pakendita

roheline värv
värv peaks olema seotud mingi universaalse ja pigem üritust 
kajastava teemaga, mitte seostatav omaniku isikliku stiiliga

3 alust kõrvuti
istumisalust saab vajadusel muuta laiemaks või peaks

olema võimalik neid kuidagi omavahel ühendada

meene
alus peaks olema äratuntav ka pärast üritust,
vaatad peale ja saad aru, et laualupeolt pärit

kapp
idee peaks ahvatlema kasutama istumisalust ka pärast üritust



LÄHTEÜLESANNE

kerge
õhuke

niiskuskindel
piisavalt tugev
ergonoomiline

sobib 0-99 aastasele
korduvkasutatav

fu
nk

ts
io
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d nõuded

kerge
õhuke

niiskuskindel
vastupidav

eestis saadav
sobib antud teema

ja üritusega

m
at

er
ja

l

tehnoloogia

eestis toodetav
keskkonnasõbralik,

minimaalsed jäägid materjalis ja
tootmises

lihtne ja taskukohane,
mida vähem detailseid

operatsioone,
seda vähem kulub

resursse

vorm

topeltvorm, mida saab
lahti laotada või moodulid,

mida saab omavahel ühendada
kerge kätte võtta/käes hoida

ei sisalda väljaulatuvaid ja
rippuvaid detaile

ei vaja kasutusjuhendit

esteetika

kannab endas ürituse sisu
ja vaimu

on aktuaalne ja arusaadav
ka pärast üritust

annab mingit põnevat
informatsiooni

on arusaadav ka
mitte-eestlasele

konkursi tingimusedIdeekavandid
peavad olema:
pilkupüüdvad

peopaigaga sobivad
teostatavad

metsa ja maa 4 aastaaega
põhjamaiselt karged taevatoonid

rahvuslikud elemendid
paikkondlik pärimus

uus
disain



IDEEDE GENEREERIMINE

1
2

3

4

5

6

7
8



IDEEDE KOMBINEERIMINE

tuttav kujund

puzzle matid on tuttavad
kõigile vanusegruppidele,

seega ei vaja kasutusjuhendit

saab moodustada
suurema pinna

kokkuliidetavatest moodulitest
saab moodustada suurema pinna

sang millest kinni hoida

rahvuslikud elemendid
rahvarõiva triipudest

vahtplast on õhuke, kerge ja 
ilmastikukindel

konkursi tingimused

Ideekavandid peavad olema:

pilkupüüdvad
peopaigaga sobivad

teostatavad
metsa ja maa 4 aastaaega

põhjamaiselt karged taevatoonid
rahvuslikud elemendid

paikkondlik pärimus



UUS LAHENDUS

+ +

+

Harju Hiiu Ida-Viru Jõgeva Järva Lääne Lääne-Viru Põlva

Pärnu Rapla Saare Tartu Valga Viljandi Võru



“Maarjamaa Ühtsus”

Eesti maakonnad tähistatud kaardil oma rahvusmustritega

Disainiprojekt “Istumisalused Noorte Laulu-ja Tantsupeole”



Eesti kaart on jagatud 10 000 tükiks

“Maarjamaa Ühtsus”

Disainiprojekt “Istumisalused Noorte Laulu-ja Tantsupeole”



1 külg 2 külg

“Maarjamaa Ühtsus”

Disainiprojekt “Istumisalused Noorte Laulu-ja Tantsupeole”

Harju Hiiu Ida-Viru Jõgeva Järva Lääne Lääne-Viru Põlva Pärnu Rapla Saare Tartu Valga Viljandi Võru



Kokku on sattunud
Hiiu, Lääne, Valga ja Järva

maakonnad

“Maarjamaa Ühtsus”

Disainiprojekt “Istumisalused Noorte Laulu-ja Tantsupeole”



Laulu-ja tantsupeol on nii eesti ajaloos kui ka rahva 
südames tähtis roll. See üritus sümboliseerib meie 
rahvuslikku ühtsust. Tänu sellele on säilitanud eesti 
rahvas oma rahvusliku identiteedi, mis on laialdaselt 
tuntud ka väljaspool  Eestit.
Paralleeliks võib tuua ka Balti keti, mis näitas Balti riikide 
ühtsust. Kui laulu-ja tantsupidu on hingeline ühtsus, siis 
Balti keti ühtsustunnet väljendati füüsiliselt.
Laulu-ja tantsupeo istmealuste idee sisaldab ühtsust 
mõlemal viisil, nii hingelisel kui füüsilisel tasandil.
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0
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Sama ühtsustunnet on võimalik tajuda istumisaluse kujus ja vormis. Eesti 15 maakonda on 
tähistatud kaardil oma maakonna rahvusmustritega. Eeldades, et laulupeo külalisi on 50 000 
inimest, on eesti kaart lõigatud 50 000-ks tükiks ja igaüks saab tükikese Eestist, läbi mille ta 
tunneb ennast osana suurest tervikust. Ideeliselt on võimalik kokku liita kõik laulupeol olevate 
inimeste istumisalused ja saada sellest algne (Eesti kaardi) tervikpilt. Praktiliselt saab neid aluseid 
oma pereliikmete või sõpradega piknikule minnes kokku liita, millest tekib rahvusmustritest 
abstraktne kompositsioon. 
Istumisaluse ühel küljel on tervikpilt, teisel küljel vastava maakonna muster. Mustri järgi saab 
külastaja tervikpildilt vaadata millise maakonna tükike temal on. Samas kaardi all on ka spikker, 
kus mustrinäidised kokku viidud maakondade nimedega.

Hiiu maakonna mustertervikpilt

ISTUMISALUS
“MAARJAMAA ÜHTSUS”

Harju Hiiu Ida-Viru Jõgeva Järva Lääne Lääne-Viru Põlva Pärnu Rapla Saare Tartu Valga Viljandi Võru

tükid sobivad omavahel kokku

materjal

trükitud tekstiil

trükitud tekstiil

pehme vahtplast

Muster on trükitud tekstiilile, kõik kolm kihti 
on omavahel kokku liimitud. Tekstiil kui 
materjal on eestlasele väga kodune. Teda on 
hea käes hoida ja selle peal istuda. 5mm-ne  
vahtplast on veekindel, kerge ja tagab vaja-
liku pehmuse ning vastupidavuse. 

5m
m

Ideeliselt on võimalik kokku liita kõik laulu-
peol olevate inimeste istumisalused ja saada 
sellest algne (Eesti kaardi) tervikpilt. Prak-
tiliselt saab neid aluseid oma pereliikmete 
või sõpradega piknikule minnes kokku liita, 
millest tekib rahvusmustritest abstraktne 
kompositsioon. Samas kui on maakonnad, 
mis oma kauguse tõttu füüsiliselt kunagi 
omavahel kokku ei saa ja see peaks juhtuma 
juhuslikult istumisalustega, rõhutab see 
veelgi enam ideed meie rahva ühtsusest.

Õpilased: Remmel Grete, Rummo Helena, Vaino Rebeka, Antson Karl Markus, 
8.klass, Vanalinna Hariduskolleegium

Juhendaja: Merike Rehepapp

Hiiu, Lääne, Valga ja Järva maakonnad,
mille piirid kaardil ei külgne üksteisega



Disainiprotsess

Disainiprotsess eeldab probleemi olemasolu. 
Eesmärk on muuta midagi kellegi jaoks paremaks. 
Kuid sageli me ei mõista probleemi tegelikku 
olemust, mistõttu peame selle sõnastama. 
Sõnastades me korrastame oma ideid ja tekib 
loogiline mõtlemine. Probleemi defineerimise kaudu 
saame teada probleemi tegeliku olemuse. Siinkohal 
õpime objektiivselt hindama olukorda, kus ja milles 
probleem on ning kas seda üldse on. Inimene ei 
mõista sageli, kustkohast king pigistab, sest kogu jalg 
juba valutab.

! alati uuri kus probleem tegelikult on

! sulle esitatud probleem võib olla
    mõne teise probleemi tagajärg

! probleemi korrektne sõnastus
    tagab võimalikult sobiva lahenduse

! kõige kohta mida teada saad küsi: MIKS?

! seni kuni pole küsinud ja arvad, et tead,
    on kõik oletus, seega ebapädev

! miski pole iseenesestmõistetav,
    kõigel on oma tekkelugu

probleem

Uurime probleemi ja selle valdkonna ajalugu. Kui 
vana on meile püstitatud probleem ning kuidas on 
seda varasemalt lahendatud.
Analüüsime olemasolevaid lahendusi ning nende 
tekkepõhjuseid. Seejuures on oluline mõista, et sageli 
ei ole üks ega teine õige või vale lahendus, vaid igal 
lahendusel oma tagamaa, miks just selline. See võib 
sõltuda kliimast, rahvuslikest traditsioonidest, 
religioonist, vaesusest/rikkusest või vahel siiski ka 
mõtlematusest.

uurimine



Disainiprotsess

! midagi uut ei sünni vanamoodi
    edasi mõeldes
! unustame ära, et:
    nii ei tehta
    see pole võimalik
    see on mõttetu
    nii pole kombeks...

ajurünnak

rollimängud

Erinevaid tehnikaid kasutades suundume 
loominguliste ideede kriitikavabale otsirännakule. 
Mängulise protsessi käigus katsume lahti öelda
standardsest mõtteviisist, eirame kõike seda, mida 
tehakse harjumusest või seetõttu, et kõik on alati nii 
teinud. Teeme ruumi värskele nägemusele, võttes 
aluseks, et kõik on võimalik, ja kui vaja, vaatame
maailma pea alaspidi, istume pilve servale või
jalutame vikerkaarel. Ajurünnak on mäng ja 
mängides oleme me loomingulised.

Meie keha teeb terve hulga automaatseid liigutusi, 
mida me ise ei märka. Näiteks sageli paneme asju 
käest ära nii, et pärast ei leia neid enam üles. Seega 
ei oska me neid liigutusi ka kirjeldada ega nendega 
arvestada. Kuna aga probleemid meie ümber on 
inimkesksed ja lahendused peaksid olema mugavad 
ning ergonoomilised, siis on meil vaja täpselt teada, 
mis toimub meiega ja meie ümber. Me jagame 
ennast rollidesse ja mängime füüsiliselt läbi 
stsenaariumid, mis võiksid käesoleva probleemi puhul 
ette tulla.
Justkui teatris, samm-sammult, nii et publik 
toimuvast aru saaks. Vaatleme iga liigutust, mida 
teeme, ning otsime sealt üles probleemsed kohad.

kuniks ei ole järele proovinud

HÜPOTEES
!

olen ise järele proovinud

SUBJEKTIIVNE TEADMINE
!

olen teistega järele proovinud

OBJEKTIIVNE TEADMINE
!



Disainiprotsess

! igal probleemilahendusel/tootel
    on elu nii enne, kui ka pärast kasutajat
! mida enamate parameetritega me
    arvestame, seda parema lahenduse
    me saame
! lähteülesanne kirjeldab ka kõiki
    võimalikke lisaväärtusi loodavale
    lahendusele

! õpime teiste vigadest, püüdes neid
    oma loodud lahendustes vältida
! nopime kõikidest ideedest välja
    positiivsed omadused
! reastame need omadused
    tähtsusjärjekorda, antud probleemi
    konteksti ja lähteülesannet
    arvestades

lähteülesanne

idee
loomine

Disainiprotsessi õnnestumise tagab võimalikult täpne 
lähteülesanne. Mida rohkem me teame probleemist 
ja inimestest, kellele me seda lahendame, seda 
parema lõpptulemuse me saavutame. Juhtub ikka, 
et kasutame mõnda eset/abivahendit ja kõik töötab, 
kuni äkki avastad, et seda pole võimalik näiteks pesta 
või hooldada. Kas on siis toote vorm keeruline, ei 
pääse ligi või on materjal ebapraktiline. Siinkohal 
võibki olla juhtunud, et lähteülesandes olid lüngad. 
Keskenduti vaid toote kasutusele, mitte aga järel-
hooldusele. Hea lahendus aga hõlmab toodet sünnist 
kuni surmani.

Tuginedes kogutud informatsioonile ja koostatud 
lähteülesandele, hakkame otsima uut lahendust. 
Nüüd teeme taas ajurünnaku, kuid seekord juba 
arvestades nende teadmistega, mis meil on. Otsime 
kõikvõimalikke mooduseid probleemi lahendada. 
Analüüsi käigus nopime välja kõikide ideede 
omadused, mis vastavad lähteülesandele, ning 
proovime neid omavahel kombineerida üheks 
tooteks. Reeglina on lähteülesanne maksimaalne 
kogum arvesse võetavatest parameetritest ning need 
tuleb panna tähtsuse järgi pingeritta, et oleks aru 
saada, millised on kõige olulisemad selle ülesande 
juures. Seda aga põhjusel, et sageli kõik omadused 
ühte tootesse ei mahu ning tuleb teha kompromisse, 
ohverdada vähemtähtis tooteomadus tähtsama 
kasuks.



Disainiprotsess

! kombineerime positiivsed omadused
    lähteülesandega
! uus lahendus peab kaasa tooma
    uue väärtuse/lisaväärtuse, mitte
    lihtsalt kopeerima olemasolevaid

uus
lahendus

tulemuse
vormistamine

Uus lahendus on sümbioos eri ideedest ning meie 
poolt püstitatud lähteülesandest. Siin on koos kõik 
vajalikud komponendid: kasutaja, sihtgrupp,
funktsionaalne vorm, esteetika, materjal, tootmine, 
kasutussõbralikkus, tootelugu/filosoofia, sõnum, kogu 
toote elukaar sünnist surmani.

Oma mõtete ja ideede väljendamine on hädavajalik 
oskus.
Töö tulemuse vormistamise käigus õpime oma ideed 
visualiseerima nii sõnas kui pildis. Harjutame 
ajakirjastiilis vormistamist, kus tuleb limiteeritud 
sõnadearvuga ja vähese pildimaterjaliga toime tulla 
ning põhisõnum edasi anda. Kontrollime tulemust 
teiste peal. Harjutame esinemispraktikat, kus oma 
idee esitlus tuleb suuliselt ette kanda. Õpilane saab 
sellega juurde enesekindlust ja arendab suulist
eneseväljendust.

! töö vormistamisel kujutame ette, et
    see on ajakirja artikkel, kus lugeja ei tea
    muud, kui ta sealt näeb ja loeb
! töö suulisel esitlusel lisame visuaalsele
    materjalile kogu tähtsama informatsiooni,
    mis paberkandjal ridade vahele jäi,
    isiklikust sarmist kuni uue lahenduse
    varjatud omadusteni



Tänan tähelepanu eest!


