
Keskkonnagraafika esitlus

Disainimeeskond: Kärt Maran ja Tuumik Stuudio (Martin Eelma, Marje Eelma)
Insener: Viljar Sepp



Jutupeatus

Jutupeatuse sildid viitavad raamatutele, mis on seotud erinevate Eesti paikadega 
ja mängivad eesti kirjanduses olulist rolli. Sildid meenutavad kujult lendu läinud käsikirja lehte. 
Siltidel on neli kinnituskoha-spetsiifilist tüüpvormi. Kokku paigaldatakse üle Eesti 100 silti.

Aasta: 2017–2018
Siltide disain: Martin Eelma & Marje Eelma @tuumik, Kärt Maran 
Logo, sildi graafiline disain, kaardi disain ja veebilehe disain: Tuumik
Veebilehe ehitus: Elixir
Siltide tootmine: TT Disain ja Salibar















Näitusepinnad Kaarsillal

Uued näitusepinnad vahetuvate näituste jaoks Kaarsillal Tartus.

Aasta: 2018
Disain: Kärt Maran
Metallitööd: TTDisain
Tellija: Tartu linn











Betti Alveri luule linnaruumis

Luule linnaruumis. Betti Alveri Muuseum soovis, et Alveri looming oleks linnas nähtav 
ka muuseumist väljaspool. Alumiiniumist tähed jätavad taeva taustal kerge ning õhulise mulje 
ning kutsuvad möödujat luuleridu lugema. Luuletused on paigutatud kuuele laternapostile 
üle Jõgeva linna.

Aasta: 2018
Siltide disain: Kärt Maran & Tuumik 
Siltide tootmine: TT Disain











Veskimetsa välinäitus

Veskimetsa väliekspositsioon Tallinna Loomaaias. 
Ekspositsioon koosneb linaõlivärviga värvitud erksavärvilistest postidest, neile volditud infokihist ning 
väikestest eksponaadisiltidest. 23 posti katavad 7 eri looduseteemat, mis on tähistatud eri värvide 
ning ikoonidega. Ühtlasi toimivad ekspositsiooni postid teetähistena ning markeerivad metsarada.

Aasta: 2018
Näituse disain: Kärt Maran & Tuumik 
Metallist siltide tootmine: TT Disain
Värv: Maalermeister – looduslik linaõlivärv, spetsiaalselt toonitud
Kleebiste trükk ja kleepimine: Digiprint















Emajõe ring

Emajõe ring on esimene Tartusse planeeritud tähistatud terviseradast. Lehtmetallist volditud viidad 
on linnaruumis eristuvad ja kergesti nähtavad. Eemalt vaadates tähistab rada värvitud pind viida 
siseküljel. Sildile lähenedes muutub see aga kolmemõõtmeliseks nooleks, mis näitab liikumise 
suunda. Viitade tume väliskülg sulandub orgaaniliselt linnakeskkonda. Siltidele on rajaskeem ja 
muu info trükitud siiditrüki tehnikas.

Aasta: 2017
Siltide disain: Kärt Maran & Tuumik 
Metallist siltide tootmine: TT Disain
Siiditrükk: Musterprint















Hektor Design Hostels

Tuumiku jaoks on Hektor olnud üks suuremaid projekte läbi aastate, kus graafiline disain kaasati juba 
projekti alguses, et saaks võimalikult palju arhitekuuriga sümbioosis terviklahendusele kaasa aidata. 
Graafilist disaini on Hektoris kasutatud palju alates hoones orienteerumiseks vajalikust viidandusest, 
maja identiteedist kuni kohviku seinamenüüde ja infovoldikuteni välja.
Rahva lemmikuteks on kujunenud ukserääkijad, mida tuleb pidevalt juurde trükkida, sest need rända-
vad inimeste pagasiga mööda ilma laiali. Ukserääkijate copy autor on Reijo Palmiste.
2016. aasta Eesti Disainiauhindadel sai Hektor Design Hostels nominentide sekka lausa kahes kate-
goorias: teenusdisain erasektoris ja erioskused copy.

Aasta: 2016
Arhitektuur ja sisearhitektuur: KAMP Arhitektid
Hosteli visuaalne identiteet, viidandus, trükised, reklaamid, jne: Tuumik
Copy: Reijo Palmiste



















ON hoone

ON hoone asub Tallinnas Telliskivi kvartalis ning majutab mitmeid väga erinevaid ettevõtteid. 
Hoone ise on üsna silmatorkavat värvi ning tema tunnusgraafika pidi mängima sellega kaasa 
ning mitte varju jääma.

Graafika ja viidad moodustuvad erinevatest mustritest, mis töötavad ka 
monumentaalses suuruses hoone välisküljel.

Aasta: 2015
Arhitektuur: QP Arhitektid
Hosteli visuaalne identiteet, viidandus: Tuumik











Aitäh!


