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DISAINIOSAKOND

Disainiosakond on 2011. a asutatud info- ja teenusedisaini stuudio, mis loob ja rakendab 
vastutustundlikke disainistrateegiaid. Me oleme pühendunud avaliku ruumi kasutajasõbralikuks 
muutmisele ning uurime, mõtestame ja lahendame seejuures erinevaid disainiprobleeme. Usume 
kõrge elukvaliteediga kaasavasse linnakeskkonda ja universaalsesse disaini.

Väärtustame disaini juures süsteemsust, unikaalsust ja jätkusuutlikkust ning pakume neid 
väärtusi ka oma koostööpartneritele. Disainiosakond töötab iga projektiga probleemi 
defineerimisest kuni lahenduse viimaste detailide ja järelevalveni välja. Meie kindlaks turueeliseks 
on valdkonnaspetsiifilised oskused linnaviidanduse ja liikuvusega seotud disaini vallas. 

Meie head koostööpartnerid on Tartu linnavalitsus, Tallinna Sadam, Tallinna Transpordiamet, 
Tallinna Ettevõtlusamet ja Tallinna Linnatranspordi AS. Disainiosakonna projekt Tallinna 
Transport võitis 2012. aastal auhinna European Design Management Award.

Lisalugemist 
 
Disainiosakonnast meedias

Tallinna Transpordi identiteedijuhis
Tallinna sadama viidanduse juhis
Tartu viidasüsteem 15 min Tartu

http://www.dmeaward.com/portfolio/best-management-of-design-in-a-public-or-non-profit-organisation-2/
http://www.disainiosakond.ee/meist
https://www.dropbox.com/s/07lq7tmpu7ai6bl/TT%20Identiteedijuhis%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l8nqakduohec8b4/Viidanduse%20juhis%208.0.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yf6exfkr56mktkd/15%20MIN%20TARTU.%20Tartu%20viidas%C3%BCsteemi%20juhis.4.04.2018.pdf?dl=0
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PROJEKTIMEESKOND

Panime projektis osalemiseks kokku järgneva interdistsiplinaarse meeskonna, mille ülesehitus 
vastab konkursi nõuetele ning sisaldab oskustepagasit Tartu viidasüsteemile heade lahenduste 
loomiseks.

Disainiosakond
Vastutab projekti sujuva kulgemise, juhisele vastavuse ja kartograafiaalase disainipoole eest.
Varasem kogemus Tallinna Transpordi infokandjate, Tallinna sadama viidasüsteemi ja 15 min Tartu 
juhise väljatöötamisel.

Kristi Rummel-Kottisse, CV, diplom 
Brit Pavelson, CV, diplom
portfoolio

Stuudio Stuudio OÜ
Teostab projektis viitade graafilise disaini.  
Varasem kogemus uue EKA hoone viidasüsteemi väljatöötamisel.

Kaarel Nõmmik, CV, diplom
portfoolio

Taikonaut OÜ
Teostab projektis viitade tootedisaini ja viitade maapealse osa tööjoonised.
Varasem kogemus Tallinna vanalinna ja parkidesse terasest infoseisja väljatöötamisel.
Veiko Liis, CV, diplom
portfoolio

OÜ b210
Toetab teadmistega, et viidad sobituksid ümbritsevasse linnaruumi.
Mari Hunt, CV, kutsetunnistus
portfoolio

Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ 
Teostab projektis viitade korrektsed vundeerimise tööjoonised.  
Varasem kogemus RMK viidaperekonna viitade vundeerimisel.

Urmas Nugin, diplom

https://www.dropbox.com/s/07oqsnsiict5v5j/Kristi%20Rummel_CV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9qnanwiftsjfh9q/Kristi%20Rummel-diplom.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eqbj884bsvx1z2r/Brit%20Pavelson%20CV%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qvectzh26zbposu/Brit%20Pavelson%20BA%20Diplom.pdf?dl=0
http://www.disainiosakond.ee/portfoolio
https://www.dropbox.com/s/3r1sfcoogdgebnk/KaarelNommik-CV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u4yugz472wwkxhd/KaarelNommik-diplom.pdf?dl=0
http://stuudiostuudio.ee/
https://www.dropbox.com/s/6e7k6yiad6inevu/Veiko_Liis_CV.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mdcmtdlw6eh3sf/diplomi%20koopia_Veiko%20Liis.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ojbz75b64qcmkkr/Veiko_Liis_portfolio_CV_2016%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ye7d68khhq05lae/CV%20-%20Mari%20Hunt.pdf?dl=0
https://www.b210.ee/
https://www.dropbox.com/s/hxdwqnatnll9it7/urmas%20nugin%20diplom2.pdf?dl=0

