
Tartu uus visuaalne identiteet

Sisend süsteemi loomiseks
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4 Sissejuhatus

RATSIONAALSED SISENDID 

 ↳ Miks on uut identiteeti vaja? 
 ↳ Kes seda kasutama hakkavad? 
 ↳ Kus seda kasutatakse? 
 ↳ Milline on süsteemi täpsem ülesehitus? 
 ↳ Milliste piirangutega peab arvestama?  
 ↳ Mis saab tänastest 

identiteedisüsteemidest? 

EMOTSIONAALSED SISENDID 

 ↳ Millised väärtusi peab süsteem kandma? 
 ↳ Kuidas TUVI suhestub ajalooliselt välja 

kujunenud linna kuvandiga? 
 ↳ Milline on visuaalse kommunikatsiooni 

soovitud tunnetus? 
 ↳ Mis visuaalsete eelistustega peaks 

arvestama? 
 

Käesolev dokument on lähtekohaks Tartu uue visuaalse 
identiteedi (TUVI) loomisel. See võtab kokku vajalikud 
ratsionaalsed ja emotsionaalsed sisendid. 
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5 Mõisted

VISUAALNE KOMMUNIKATSIOON  
Infoedastus nähtavate vahendite abil – värv, pilt, video, piktogramm, tekst.  
 
VISUAALNE IDENTITEET  
Terviklik elementide ja reeglite süsteem, mille abil luuakse visuaalset kommunikatsiooni.  
 
RAKENDUSED 
Erinevad visuaalse kommunikatsiooni kandjad – kodulehekülg, sotsiaalmeedia, plakat jne.  
 
LOGO  
Üks visuaalse identiteedi element, mis väljendab linna või selle allüksuse nime.

Edaspidi kasutame mitmeid spetsiifilisi mõisteid.  
Ühtse arusaamise huvides on need järgnevalt defineeritud. 
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6 Sisendi allikas

1. ETTEVALMISTUS 
Seotud osapoolte kaardistamine, kasutajagruppide defineerimine, lõplik uuringuplaan. 

2. INTERVJUUD 
Ratsionaalse ja emotsionaalse sisendi fookusega 31 süvaintervjuud.  

3. KVANTITATIIVNE UURING 
Intervjuudest saadud info valideerimine veebiküsitluse abil, ca 700 vastajat.  

4. ANALÜÜS 
Intervjuudest ja kvantuuringust saadud info süstematiseerimine ning ettepanekute tegemine. 

5. TÖÖTOAD 
Otsuste tegemine koostöös Tartu LV avalike suhete osakonnaga. 

Töös kasutasime Eesti brändi, Tallinna ning teiste linnade identiteedisüsteemide kogemusi.

Tagamaks võimalikult kvaliteetne ja rakendatav sisend,  
viidi 2021. aasta lõpus läbi uuring, mis koosnes 5 etapist. 
Uuringu täpsema kokkuvõttega saab tutvuda sisendi lisas.
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Tartu linna struktuur7

LINNAORGANISATSIOON

ALLASUTUSED ÄRIÜHINGUD SIHTASUTUSED

Lihtsustatult jaguneb Tartu linna struktuur nelja gruppi.

Tutvu linna täieliku struktuuriga siin tabelis.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZN9bHHCywybaTER54fab3xOdw2gS9dZYs-6QII2eJcw/edit?usp=sharing
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8 Tänane olukord
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9

Osad tänase kasutuse näited saab grupeerida põhilise identiteedielemendi või -süsteemi alusel. 
Lisaks eksisteerivad erinevate ürituste visuaalsed keeled ning üksikrakendused. 

 ↳ Tartu vapp 
 ↳ Tartu logo 
 ↳ Tark Tartu 
 ↳ Tartu viidasüsteem 
 ↳ Osakondade ja allasutuste visuaalsed lahendused 
 ↳ Ürituste visuaalsed lahendused

Tartu kasutab täna paralleelselt mitmeid eri identiteedi-
elemente ja -süsteeme. Enamasti puuduvad neil kasutus-
reeglid ning pole määratud eri süsteemide piirid. See tekitab 
rakendajates segadust ning loob linna visuaalsest 
kommunikatsioonist killustunud ja ebaühtlase mulje.

Probleemi kirjeldus
Tänane olukord
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Praegune vapi kujutis kinnitati linna ametlikuks sümboliks 
1928. aastal. Vapp on punane, alt ümara äärega kilp, millel on 
kujutatud hõbedane, korrapärastest kividest laotud 
sakmetega linnamüür, mille mõlemas otsas on värav ja torn. 

Võti ja mõõk värava kohal on Tartu piiskopkonna ja linna 
kaitsepühakute Peetruse ja Pauluse atribuudid. 

Vapil on kolm kuju: tavaline vapp kilbiga ja kilbita ning 
väikesümboolika ristatud võtme ja mõõgaga. 

KASUTUSREEGLISTIK: 
 ↳ värvikoodid on defineeritud 
 ↳ muud kasutusreeglid puuduvad 
 ↳ reaalsuses kasutatakse vaid kilbiga vappi 

TÄNANE RAKENDAMINE: 
 ↳ ametipaberid 
 ↳ protokollitrükised 
 ↳ tunnustamine (aukirjad. meened)

Tartu vapp
Tänane olukord
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12 Tartu logo

Tänane olukord

Tartu logo on kasutusel aastast 1997. Sellel on kujutatud  
Tartu Ülikooli peahoone samba ja Emajõe motiivid. Algselt oli 
logo mõeldud Tartu kui turismiobjekti tutvustamiseks. 
Logo autor on kunstnik Tiina Viirelaid. 

KASUTUSREEGLISTIK: 
 ↳ logol on kaks kuju: kahevärviline (tume ultramariin ja 

särav türkiis) ning mitmevärviline 
(tumesinine, punane, roheline ja oranž) 

 ↳ Osadele veebilehtedele on loodud eraldiseisvad 
disainisüsteemid 

 ↳ muud kasutusreeglid puuduvad 

TÄNANE RAKENDAMINE: 
 ↳ linna põhilisted digikanalid 
 ↳ turismikommunikatsioon 
 ↳ ürituste kommunikatsioon 
 ↳ meened 
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13 Tark Tartu

Tänane olukord

Targa Tartu brändikontseptioon ja CVI loodi aastal 2018 
peamiselt ekspordi ja ettevõtluse vajadusi arvestades. 
Nendes kontekstides ei mõjunud Tartu logo usaldusväärselt 
ning sel puudus toetav identiteedisüsteem. Targa Tartu 
autoriks on disainibüroo Velvet. 

KASUTUSREEGLISTIK: 
 ↳ olemas põhjalik brändi visuaalse identiteedi juhend 

(.pdf) 

TÄNANE RAKENDAMINE: 
 ↳ ettevõtlus 
 ↳ rattaringlus (veeb. äpp, logo ratastel ja parklates) 
 ↳ mõned üritused (Autovabaduse pst, Ettevõtluspäev) 
 ↳ meened



TU
V

I S
IS

E
N

D
14 Tartu viidasüsteem

Tänane olukord

Tartu ühtse viidasüsteemi eesmärgiks on hõlbustada linnas 
jalgsi ja rattaga ringiliikumist ning kutsuda inimesi linnaruumi 
avastama. Süsteemi väljatöötamist alustati aastal 2017, mil 
viidi läbi eeluuring. Kaheetapilise ideekonkursi võitjaks 
tunnistati Disainiosakond OÜ pakutud lahendus.   

KASUTUSREEGLISTIK: 
 ↳ olemas põhjalik juhend ja alusfailid eri viidatüüpide 

loomiseks 

TÄNANE RAKENDAMINE: 
 ↳ rattaringluse parklad 
 ↳ bussipeatused 
 ↳ tootemid linnaruumis (prototüübid) 
 ↳ (terviklik rakendamine alles kestab)
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15 Üksiklahendused

Tänane olukord

Ühtse identiteedisüsteemi puudumine on tekitanud olukorra, 
kus eri aegadel on loodud hulganisti eriilmelisi lahendusi 
linnavalitsuse osakondadele, allasutustele ning linna 
korraldatavatele üritustele. 

KASUTUSREEGLISTIK: 
 ↳ osadel allasutustel on oma CVI’d 
 ↳ osadel üritustel on kasutatud sama kujunduse 

jätkuvuse printsiipi 
 

TÄNANE RAKENDAMINE: 
 ↳ digikanalid 
 ↳ kommunikatsioon 
 ↳ tunnustamine 
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Eesmärk

Lahendused 

 ↳  

16

TUVI ühtlustab linna suhtlust kodaniku ja külalisega,  
muutes selle efektiivsemaks ja usaldusväärsemaks. 
Sellel on positiivne mõju kogu linnale.

ELANIKULE JA KÜLALISELE 

 ↳ Selge – saan aru, milline on linna ametlik 
info ja mida mulle tahetakse öelda 

 ↳ Tõsiseltvõetav – info on edastatud 
professionaalselt, see tekitab usaldust 

 ↳ Atraktiivne – kvaliteetsed lahendused 
panevad mind linna paremini suhtuma 

AMETNIKULE 

 ↳ Ühine – töötame sama eesmärgi nimel, 
meie tegevusel on suurem mõju 

 ↳ Efektiivne – üks süsteem ning 
töövahendid hoiavad kokku aega ja raha 

 ↳ Võimestav – saan kasutada häid 
töövahendeid ja omandada uusi oskusi 
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Olulised põhimõtted

Lahendused 

 ↳  

17

TUVI väljatöötamisel tuleks arvesse võtta järgnevaid 
aspekte, mis tagavad süsteemi toimivuse ja jätkusuutlikkuse. 

PAINDLIKKUS 
 
TUVI peab katma laia 
vajadusspektrit ning 
kohanduma eri teemade jaoks 
– ametlik, ettevõttlus turism 
ning kogupereüritused.  
 
Süsteemi on vaja aja jooksul 
kindlasti ka arendada ning 
täiendada. 

DIGITAALSUS 

Suur osa kommunikatsioonist 
toimub ekraanidel. TUVI 
väljatöötamisel peab 
arvestama digimaailma 
spetsiifikaga.  
 
Näiteks tuleks veenduda,  
et värvikombinatsioonid 
vastavad WCAG AA nõuetele. 

AJATUS 

Suure identiteedisüsteemi 
täielik rakendamine võtab 
aastaid. Seega on mõistlik 
TUVI kasutusajaks arvestada 
vähemalt 10-15 a.  

Vähemalt põhielementide 
valikud peaksid olema 
piisavalt ajatud ja praktilised.
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18 Rakendamine
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Identiteedisüsteemi strateegia

Lahendused 

 ↳  

19

Uuringu põhjal selgus, et kõiki linnaorganisatsiooni üksusi ja 
rakendusi ei ole võimalik või otstarbekas TUVI-le üle viia. 

Seega seame eesmärgiks: 

1. Vähendada identiteedisüsteemide arvu 
2. Vähendada üksiklahendusi  
3. Luua selged piirid eri süsteemide rakendamiseks 
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TUVI rakendajad20

LINNAORGANISATSIOON

ALLASUTUSED* ÄRIÜHINGUD SIHTASUTUSED*

* va ametlik suhtlus, Tiigi Seltsimaja 
korraldatud üritusted ja linnatransport

* va SA Tartumaa Turism 
kommunikatsioon

TUVI rakendub täismahus linnaorganisatsiooni raames. Enamus muid 
struktuuriüksusi jätkab oma identiteediga.
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TUVI rakendajad21

LINNAORGANISATSIOON

 ↳ Linnavolikogu kantselei 
 ↳ Avalike suhete osakond 
 ↳ Järelevalveosakond 
 ↳ Linnakantselei 
 ↳ Rahvastikutoimingute osakond 
 ↳ Sisekontrolli osakond 

 ↳ Linnavarade osakond 
 ↳ Rahandusosakond 
 ↳ Haridusosakond 
 ↳ Kultuuriosakond 
 ↳ Sotsiaal- ja tervishoiuosakond 
 ↳ Arhitektuuri ja ehituse osakond 

 ↳ Linnaplaneerimise ja 
maakorralduse osakond 

 ↳ Ruumiloome osakond 
 ↳ Ettevõtluse arengu osakond 
 ↳ Linnamajanduse osakond 
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Üleminek TUVI-le

Lahendused 

 ↳  

22

TUVI

Vapp integreeritakse TUVI süsteemi.  
Loe vapi kasutamisest täpsemalt.
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23 Valdkonnad ja teemad

Järgnevalt on täpsemalt lahti kirjutatud, kus ja kuidas TUVI 
rakendub ning millised on spetsiifilised vajadused ja erandid. 

Tuleb arvestada, et antud otsused on tehtud praeguse info ja 
varasema kogemuse põhjalt, kuid neid võib olla vajalik 
süsteemi väljatöötamise ja testimise käigus muuta.  
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24 Linna kommunikatsioon

Valdkonnad ja teemad

Suurem osa linna ametlikust suhtlusest kasutab TUVI.  
Vapi kasutus väheneb, see integreeritakse TUVI süsteemi 
(ühtne tüpograafia ja paigutus). 

PEAMISED RAKENDUSED: 
 ↳ veebilehed (tartu.ee, andmekogud ja infosüsteemid) 
 ↳ sotsiaalmeedia 
 ↳ ametlik suhtlus (esitlused, dokumendid, visiitkaardid) 
 ↳ projektid (näit Kaasav eelarve) 
 ↳ teavituskampaaniad 

ERANDID (kasutavad vappi): 
 ↳ õigusaktid 
 ↳ ametlik kirjavahetus 
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25 Üritused

Linn korraldab mitmeid üritusi, mis on täna kõik eri nägu. 
Eesmärk on linna olulisemad maineüritused tuua TUVI alla. 

Näiteks: Autovabaduse puiestee, Jõululinn, Tartu linna päev, 
Emajõe suvekontserdid, Toidu- ja veinifestival, Haridus-
festival, Ettevõtluspäev, Ettevõtlusgala, Aasta õpetaja gala. 

TUVI peaks olema piisavalt paindlik ja dünaamiline, et selle 
põhjal saaks nii erinevate ürituste kujundusi luua. 

PEAMISED RAKENDUSED: 
 ↳ Tartu Kultuuriaken veebileht 
 ↳ ürituste veebilehed 
 ↳ sotsiaalmeedia 
 ↳ muu kommunikatsioon ja kohapealne graafika 

Valdkonnad ja teemad
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26 Turism

Tursimikommunikatsioon läheb täismahus üle TUVI peale. 
Turismile ei looda eraldi visuaalset identiteeti.  

NB! Turismikommunikatsioon esindab kogu Tartumaad, mitte 
ainult Tartu linna. Seega võib olla vajalik luua Visit Tartu 
logovariatsioon + määrata TUVI sees konkreetsed turismi 
alamreeglid, et tekiks eristuvus linna ülejäänud 
kommunikatsiooniga.  

PEAMISED RAKENDUSED: 
 ↳ koduleht (visittartu.com) 
 ↳ sotsiaalmeedia 
 ↳ kampaaniad (siseriiklikud + lähiturud) 
 ↳ messid 

Valdkonnad ja teemad

http://visittartu.com
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27 Ettevõtlus ja talendid

Ettevõtluse ja talentide kommunikatsioon kasutab täna 
enamasti Tark Tartu CVI-d, aga viiakse üle TUVI peale. 
 
NB! Ettevõtluse valdkond on kiindunud sinisesse värvi, see 
seostub ülikooli ja tarkusega.  

PEAMISED RAKENDUSED: 
 ↳ kodulehed (business.tartu.ee, tartuwelcomecentre.ee) 
 ↳ üritused (Ettevõtluspäev, Ettevõtlusgala) 
 ↳ uudiskirjad 
 ↳ messid 

Valdkonnad ja teemad
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28 Transport

Tartu linna transpordisüsteemi moodustavad bussid ja 
rattaringlus. Kõik rakendused peaksid tulevikus kasutama 
TUVI.  
 
NB! Busside ülevärvimine-kleepimine võib olla liiga kulukas. 

PEAMISED RAKENDUSED: 
 ↳ bussid 
 ↳ rattad 
 ↳ transpordikaart (+õpilaspilet) 
 ↳ rattaringluse veeb 
 ↳ äpid (rattaringlus, bussiajad) 

ERANDID (kasutavad linna viidandussüsteemi + vajadusel 
uut logo): 
 ↳ rattaringluse parklad 
 ↳ bussipeatused 

Valdkonnad ja teemad
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29 Linnaruum

Linnaruumi rakendused jaotuvad TUVI ja linna viidasüsteemi 
vahel – objektid, mis on kantud viidasüsteemi kaartidele, 
tähistatakse vastavas stiilis viitadega, ametlikud hooned ja 
ehitusobjektid TUVI süsteemis siltidega. 

PEAMISED RAKENDUSED 
 ↳ ametlikud hooned (välis- ja sisesildid) 
 ↳ ehitusobjektid 

ERANDID (kasutavad linna viidandussüsteemi) 
 ↳ linnatootemid, suunavad ja tähistavad viidad 
 ↳ vaatamisväärsused 
 ↳ väljakud (-mängu, -koerte) 
 ↳ pargid

Valdkonnad ja teemad
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30 Tunnustamine ja protokoll

Tunnustamise all mõeldakse erinevaid tänukirju, diplomeid, 
preemiaid. Tunnustamine on kahetasandiline: 
1. vapiga (linnapea väljastatav) 
2. logoga (osakondade jt väljastatav) 

Tunnustamise puhul on väljakutseks luua süsteem, mis lubab 
variatiivsust eri valdkondade vahel ning ajas. 

Protokolliline suhtlus kasutab vappi. Kõikide rakenduste 
kujundus ühtlustatakse. Protokolli rakenduste ja TUVI vahel 
on äratuntav ühisosa (tüpograafia, muster, illustratsioon vm)  

PEAMISED RAKENDUSED: 
 ↳ menüükaaned 
 ↳ kutsekaardid 
 ↳ komplimendikaardid 
 ↳ dokumendikaaned 
 ↳ meened

Valdkonnad ja teemad



TU
V

I R
AT

S
IO

N
A

A
LN

E
 U

U
R

IN
G

31

Tartu vapp Tartu logo Tark Tartu Tartu viidandus üksiklahendus

linna kommunikatsioon ✅ ✅ ✅ ✅

üritused ✅ ✅

turism ✅

ettevõtlus ja talendid ✅ ✅

transport ✅ ✅ ✅

linnaruum ✅ ✅

tunnustamine ja protokoll ✅ ✅ ✅

Täna
Valdkonnad ja teemad
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Tartu vapp TUVI Tartu viidandus

linna kommunikatsioon ✅ ✅

üritused ✅

turism ✅

ettevõtlus ja talendid ✅

transport ✅ ✅

linnaruum ✅ ✅

tunnustamine ja protokoll ✅ ✅

Tulevikus
Valdkonnad ja teemad
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33 Põhielemendid
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Selgitus34

Põhielementidena käsitleme visuaalse identiteedi süsteemi läbivaid 
graafilisi komponente, mis on kasutusel kõikides rakendustes.    

1. LOGO + VAPP 
2. VÄRVID 
3. TÜPOGRAAFIA 

Järgnev annab täpsema sisendi põhielementide loomiseks. 
 

NB! Käesolev sisend ei eelda, et TUVI sisaldab vaid põhielemente. Eeldatavalt on vajalik ka ikoonide, 
illustratsioonide, fotokeele, graafiliste elementide, paigutuspõhimõtete jm välja töötamine.  
Selles osas jäävad täpsed valikud ja otsused süsteemi autori teha.
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Põhielemendid

Logo
Logo on linna nime visuaalne väljendus. Kommunikatsiooni 
ühtsuse huvides on mõistlik vältida logode paljusust –
inimesega räägib ju alati Tartu linn, mitte mõni osakond. 

Sellest tulenevalt pole vaja linnaorganisatsiooni 
osakondadele ning teenistustele eraldi logosid mitte luua. 
Nende nime saab väljendada rakendustes tekstina.* 

Erandina on vajalik luua Visit Tartu logovariatsioon, kuna 
turismikommunikatsioon esindab kogu Tartumaad.  

NB! Tulevikku vaatavalt võib olla mõistlik arvestada ka 
allasutuste (näit lasteaiad, huvikoolid, raamatukogud, 
muuseumid) liikumisega TUVI süsteemi alla. 

Tartu tunnuslauset “Heade mõtete linn” ei ole plaanis 
uuendada, kuid selle kasutamine peab olema paindlikum  
kui täna.

* Kui töö käigus selgub, et see ei toimi, võib loogikat muuta.
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Põhielemendid

Tartu vapp integreeritakse TUVI süsteemiga. Vapil on 
kirjeldatud graafiline kuju ja määratud värvikoodid osades 
värviruumides. Vapi fail on ebakvaliteetne.  

Lisaks on defineeritud vapi on kolm kuju: tavaline vapp 
kilbiga ja kilbita ning väikesümboolika ristatud võtme ja 
mõõgaga. 

VAJALIKUD TÖÖD: 
 ↳ vapi ülejoonistamine 
 ↳ RGB värvitoonide määramine 
 ↳ tekstiga versioonide loomine 
 ↳ paigutusreegite loomine 
 ↳ vapi kolme kuju kasutusreeglite defineerimine 

Vapp
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37

Tartu

Tartu

Tartu Linnavalitsus

Visit Tartu

Tartu Linnavolikogu

Põhielemendid

Logosüsteem
Juuresolev on ülevaatlik skeem võimalikust  
TUVI logosüsteemist. 
 
NB! Kõik lahendused on markeerivad. 
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38 VAPIPUNANE 

#D22730 

?

Põhielemendid

Tänases kommunikatsioonis eristuvad tugevamalt  
3 värvitooni. TUVI süsteemi peab neist üle kanduma vaid 
vapipunane. 

Samas on nii organisatsiooni sees kui linnakodanike hulgas 
ootus ka rohelise ja sinise kasutamise osas. 

Puudub ühtne ootus selge dominantvärvi järele, pigem 
nähakse Tartut mitmevärvilisena. Ettevõtluse valdkond 
seostab end selgelt sinisega. 

NB! Suuremahuline identiteedisüsteem eeldab paindlikkust, 
seega võiks värvivalikuid olla pigem rohkem. Teiste linnade 
identiteetides kasutatakse enamasti 10-12 värvitooni. 

VAPIPUNANE 

#D22730 

TARK TARTU 
SININE 

#0064AA 

LOGOROHELINE 

#23AC9F 

?

Värvid
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Põhielemendid

Teksti kasutatakse peaaegu kõikides rakendustes, seega on 
tüpograafial TUVI süsteemis oluline roll. 
 
Suur rakendajate arv ning avaliku sektori spetsiifika välistab 
tavapärase litsentsitasuga fontide kasutamise. Tellija ootus 
on “osta ja unusta” – st ta on nõus ühekordse kuluna fondi 
arendusse panustama, aga mitte hiljem litsentsiteemadega 
tegelema. 

Vabavaraline kirjatüüp ei pruugi tagada piisavat eristuvust  
ja/või kvaliteeti. 

NÕUDED KIRJATÜÜBILE: 
 ↳ vene keele tugi 
 ↳ vähemalt 2 lõiget (+ kursiivid) 
 ↳ piiramatud kasutus veebis, sotsiaalmeedias,  

esitlustes, videotes, trükistel, meenetel jne 

Tüpograafia

vabavaraline?

kohandatud?unikaalne?
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40 Emotsionaalne sisend
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41 Profiilid

Mõlemat profiili iseloomustab avatus muutustele ning soov mitte näoga 
mineviku poole seista, vaid pidevalt edasi liikuda. 

Profiile eristab see, et Teisitimõtlejad on emotsionaalsed, orienteeritud 
kogukonnale ja inimeste laiemale heaolule ning Nutikad ettevõtjad on 
pragmaatilisemad, orienteeritud rohkem majanduse kasvule. Mõlemad 
profiilid peavad teaduspõhisust oluliseks väärtuseks, kuid vastanduvad  
nö raamatukogulõhnalisele akadeemilisusele.

Tartu linna uue visuaalse identiteedi sihtrühmaks on profiilid,  
kes uuringu tulemusel nimetati Teisitimõtlejateks ja  
Nutika ettevõtluse esindajateks. 
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42 Teisitimõtlejad 

Teisitimõtlejad peavad rahulikku elutempot (kasutadeski sõna 
„rahulik“, mitte „aeglane“) Tartu tugevuseks ning on samal ajal 
orienteeritud tulevikule ja arengule.  
 
Nad usuvad, et linn peab tegema julgeid otsuseid ja julgema 
eristuda, linn peab olema mitmekesine, et saaksid juhtuda 
asjad, mis ei ole võimalikud suurte ja kiirete linnade puhul. 
Linna juhtimises soovivad nad näha rohkem kaasamist ja 
huumorimeelt ning vähem ametlikku suhtumist ja 
bürokraatiat. 
 
Värvid, millega eelkõige Tartut kirjeldavad:  
(telliskivi)punane, roheline, kuldne, oranž.

Nad toovad Tartu unikaalsusena 
välja selle, et Tartu on suurem ja 
kaasaegsem kui välja paistab.

Nutikad ettevõtjad

Nutikad ettevõtjad väärtustavad Tartu teadus- ja 
arendustegevusi. Nende jaoks on tehnoloogia ja ettevõtluse 
areng Tartus prioriteet, aga innovatsiooniks ei peeta ainult 
tehnoloogilisi saavutusi, vaid rõhutatakse, et Tartu nutikus 
seisneb selles, et asju tehakse läbimõeldult ja paremini kui 
varem/kui mujal. 
  
Nad on uhked selle üle, et Tartus kasutatakse ära suurt 
teadmispagasit, kuid ei kardeta lahendada asju  
ebatavalisel viisil.  

Värvid, millega eelkõige Tartut kirjeldavad:  
roheline, sinine. 

Ambitsioonikad ja edasipürgivad 
inimesed, kes on peamiselt seotud 
ettevõtlusega. 
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43 Väärtused 

 ↳ jätkusuutlik ja tulevikku vaatav mõtteviis 

 ↳ kaasamine ja kogukonna tunne 

 ↳ julge ja eristuv tegutsemine 

 ↳ intelligentne huumor 

 ↳ läbimõeldus, mõtestatus 

 ↳ uuendusmeelsus

Väärtused, mis on Tartu uue identiteedi 
sihtrühmale olulised: 
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4 Omadused

TEEDRAJAV 
uuendusmeelne, julge, 
värske, spontaanne, energiline 
 
Uutmoodi lahendustele 
orienteeritud, julgeb Tartu ellu 
viia värskeid, eristuvaid 
lahendusi, millel on positiivne 
mõju linna ja tema kodanike 
ning külastajate jaoks. 

RAHULIK 
roheline, kompaktne, 
aktsepteeriv, avatud, sõbralik  
 
Rahulik, aga mitte aeglane. 
Tartu on kompaktne linn, mis 
on avatud uutele mõtetele ja 
inimestele ning kus looduse ja 
inimtegevuse vahel on leitud 
rahumeelne tasakaal. 

TAIPLIK 
tark, terav, nutikas, 
teaduslik, mõtestatud  
 
Haridusel ja teadusel on Tartu 
kuvandis olnud alati oluline 
roll – nii ka täna ning homme. 
Tartu on terav ja tark, aga 
mitte kuivalt akadeemiline.

Tartu olemust saab kokku võtta järgnevate 
märksõnade abil:
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45 Kuvand ja tunnetus

Viimase aastakümne jooksul on Tartus 
toimunud palju muutusi, mis on muutnud linna 
inimeste jaoks väga väärtuslikuks 
elukeskkonnaks. Rohkem räägitakse Tartu 
vibe’st kui Tartu Vaimust. 

Inimesed on uhked tegevuste üle, mis on 
muutnud Tartu linnaruumi hubasemaks ja 
inimsõbralikumaks nii linnakodanikule kui 
külastajale (rattaringlus, autovabaduse 
puiestee, jõe avamine linnale, Kultuuripealinn 
2024 tiitel jne). 

Kõrgkoolide suur kontsentratsioon on ja jääb 
väga suureks osaks Tartu identiteedist, aga 
nendest rääkides tuleks rohkem 
keskenduda nutika ettevõtluse profiilile 
omasele teaduspõhisusele ja arengule ning 
vähem keskenduda aspektidele, mis näitavad 
ülikooli ja akadeemilisust muutumatu ja 
paigalseisu pooldavana. 

Kui aastakümned tagasi oli levinud Tartu 
hipilinna kuvand, siis uus Tartu on keskendunud 
kvaliteetsele meelelahutusele ja kultuurile.  
 
Kampsunid, millele Tartu puhul tihti viidatakse, 
võiksid saada nutika uuenduskuuri.

Mis on Tartu tänane kuvand?  
Kas ning kuidas peaks see tulevikus muutuma?
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46 Tartu pildil

Allpool on toodud populaarsuse järjekorras fotod, mille 
kvantitatiivses uuringus osalejad eelkoostatud valikust 
selekteerisid kui kõige enam Tartut iseloomustavad. 

1. 2. 3.
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Lühikokkuvõte

Tänane olukord 
Tartu kasutab mitmeid eri identiteedielemente ja -süsteeme. 
See tekitab rakendajates segadust ning loob linna visuaalsest 
kommunikatsioonist killustunud ja ebaühtlase mulje. 

Eesmärgid 
TUVI muudab linna ametliku suhtluse selgemaks, 
efektiivsemaks ja usaldusväärsemaks. 
  
Rakendamine 
TUVI rakendub täismahus linnaorganisatsiooni raames, seda 
hakkavad kasutama kõik peamised valdkonnad ja teemad: 

 ↳ linna kommunikatsioon 
 ↳ üritused 
 ↳ turism 
 ↳ ettevõtlus ja talendid 
 ↳ transport 
 ↳ linnaruum 
 ↳ tunnustamine ja protokoll 

Põhielemendid 
 ↳ Tartu vapp integreeritakse TUVI süsteemiga 
 ↳ Mõistlik on vältida logode paljusust – inimesega räägib 

alati Tartu linn 
 ↳ Kohustuslik on TUVI süsteemi üle tuua vapipunane 
 ↳ Nii linnaorganisatsiooni töötajad kui linnaelanikud on 

väljendatud ootusi sinis(t)e ja rohelis(t)e osas 
 ↳ Tellija on nõus ühekordse kuluna kirjatüüpi panustama, 

aga mitte hiljem litsentsiteemadega tegelema 

Olulised põhimõtted 
 ↳ Süsteem kohandub eri teemade jaoks 
 ↳ Arvestab digimaailma spetsiifikaga 
 ↳ Disainilahendused on ajatud ja praktilised 

Soovitud tunnetus 
Tartu on ideaalse suurusega linn, kus julged ja uuenduslikud 
ideed saavad teoks ning asju tehakse läbimõeldult. TUVI 
peegeldab linna olemust, olles teedrajav, rahulik ja taiplik.
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Jõudu!
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