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TEEMAD:

• Tuleviku disainer – Ruth-Helene Melioranski, EKA

• Disainiprotsess – Mihkel-Emil Mikk, EKA

• Kes loob tuleviku maailma? – Toivo Tähemaa, TalTech

• Kuidas saada teisele kaldale? – Mattias Põldaru, TalTech

• Kuidas õppida muutuvas kliimas? – Tuule-Mall Parts, TalTech

• Kuidas saada toitu? – Kertu Lepiksaar, TalTech

• Osalemise tingimused – Riina Arvisto, TalTech



Tuleviku 
disainer

Ruth-Helene Melioranski

EKA Disainiteaduskonna dekaan



Kes on tuleviku disainer?





Millega tuleviku disainer 
tegeleb?

Milline mõju ta tegevusel 
on?



Massive Change Bruce Mau

http://www.brucemaudesign.com



Keskkonnast / 
planeedist lähtuv



Keskkonnast / 
planeedist lähtuv

Sest nii on jätkusuutlik.



Inimesest lähtuv



Inimesest ja 
kogukonnast lähtuv

Sest nii on mugavam.



Kaasav



Kaasav

Et kõik saaks kaasa mõelda 
ja oma eluga kohandada.



Võimestav



Võimestamine

Et võtta oma tuleviku eest 
vastutus.



Disain loob tulevikku, 
mida tänases 
olevikus veel olemas 
ei ole.



Teha seni nägematu 
nähtavaks.



Disain ei ole siin. 
Disain on seal, TULEVIKUS.



Disain ei ole siin. 
Disain on seal, TULEVIKUS.

Tule meiega, disainime oma 
tulevikku koos!



Ruth-Helene Melioranski



DISAINIPROTSESS



DISAINIPROTSESS

Millest koosneb?

• Avasta

• Defineeri

• Ideesta

• Teosta 



MIKS?

Disainerite lemmik küsimus…

• Mõista juurprobleemi

• Saada aru lahenduse

kaugemaleulatuvast mõjust



EESMÄRK?

Mida õpime

• Disaini rolli tootearenduses

• Koostööd 

• Mõtteviisi disaini olemuse taga



pp.kk.aaaa

KES LOOB

TULEVIKU

MAAILMA?



LOOME VÕIMALUSE NOORTEL TEGUTSEDA JA OTSUSTADA

• Mida laiema silmaringiga ja aktiivsem on noor ülikooli astudes 
seda paremini hakkavad väärtuslikud teadmised ja oskused 
talle seal külge ning seda küpsema viljana ta tööpõllule 
“potsatab”.

• TID – see on midagi kooli ja huvikooli vahepealset. Seal sa saad 
ise otsustada, mida pakutavates ja üsna mitmekesistes 
projektides teed.

• EKA ja TTÜ on lootusrikkad ning teavad juba mitmeid aastaid, 
et disain ja tootearendus käivad enamasti käsikäes.



OLULINE ON TERVIKPILT

Eri valdkonnad ei saa areneda omas mullis. Nad on loodud koos 
harmooniliselt edasi liikuma ja selle paratamatusega on kasulik 
kaasa minna.

Võtmesõnaks on LOOVUS



INSENEERIA –
SEE ON LAHENDUSTE LEIDMINE VÄÄRT IDEEDELE

IDEE >>>> VÄÄRT IDEE

Väärt idee võib alati mõnede arvates olla väärtuslik, mõnede arvates aga 
tühine.

LAHENDUS >>>> AJAKOHANE PARIM LAHENDUS

Täna ajakohane lahendus homme enam ajakohane ja sobiv olla ei pruugi.



INIMENE TAHAB KOHE JA PRAEGU MUGAVUST JA HEAOLU,
KUID ON SELGE, ET MEIE JÄRELTULIJAD SOOVIVAD 
TÄPSELT SEDA SAMA.  



Insener koos disaineriga 
leiab tulevikku 
vaatava tasakaalu 
nende kahe sageli 
vastuolulise vajaduse 
vahel.



IDEE ARENG



LAHENDUSI KOOS LEIDES ON LAHENDUSED PAREMAD!

▪ Otsime selle programmi käigus üles võime teha koostööd 
noorte ja vähem noorte (elukogenud inimeste) vahel.

▪ Oma sõna saavad sekka öelda nii “humanitaarid” kui “reaalid”.

▪ Väitleme, mõtleme “kastist välja” ja teeme oma kätega asju 
ise valmis.

▪ Saame aru, mis meile meeldib ja millega sooviksin kõige 
rohkem tulevikus tööalaselt kokku puutuda.

▪ Võtame ühiselt tegutsedes vastutuse tuleviku eest enda 
kanda.

▪ Sissejuhatavas moodulis saab õpilane analüüsida enda 
sobivust programmi.



pp.kk.aaaa

KUIDAS SAAB 
TEISELE 
KALDALE?



Sillaprojekteerimise võistlus 2017 võidutöö, San Francisco
Allikas: https://slidetodoc.com/national-timber-bridge-design-competition-2017-college-or/



Da Vinci joonistest 
inspireeritud ainult 
puitliidetel puitsild

Allikas: 
https://www.archdaily.com/882191/da-

vinci-inspired-wooden-pedestrian-bridge-
can-hold-500-kilograms-without-using-

any-fixings



MEESKONDLIK

Tegevus on 4-liikmelistes 
meeskondades

Eelnevad erioskused pole 
vajalikud

Praktiline lähenemine

Valminud tööd saavad 
ekspertidelt hinnangud 
arhitektuuri, kandevõime ja 
keskkonnasäästu 
kategooriates.



pp.kk.aaaa

KUIDAS ÕPPIDA

MUUTUVAS 

KLIIMAS?



PALJUD KOOLID EI OLE IDEAALNE KESKKOND ÕPETAMISEKS

03.11.202139

https://opleht.ee/2021/10/miks-on-koolil-vaja-ventilatsioonisusteemi/
https://www.err.ee/1608275886/kolmandiku-haridusasutuste-ventilatsioon-ei-vasta-kaasaja-nouetele
https://majandus.postimees.ee/7341750/koolide-ventilatsiooniraha-laheb-enne-valimisi-betooni-ja-tee-ehitusse
https://www.err.ee/1608156952/sugiseks-koolide-ventilatsioonisusteemid-suurt-arenguhupet-ei-nae

https://www.err.ee/1608275886/kolmandiku-haridusasutuste-ventilatsioon-ei-vasta-kaasaja-nouetele
https://majandus.postimees.ee/7341750/koolide-ventilatsiooniraha-laheb-enne-valimisi-betooni-ja-tee-ehitusse
https://www.err.ee/1608156952/sugiseks-koolide-ventilatsioonisusteemid-suurt-arenguhupet-ei-nae


KEHVA VENTILATSIOONIGA RUUMIS LANGEB ÕPITULEMUS 
JA SUURENEB NAKATUMINE ÕHU TEEL

03.11.202140



STRATEEGIAD PROBLEEMI LAHENDAMISEKS

03.11.202141

1
• Saasteallika kõrvaldamine

2
• Lokaalne väljatõmme

3

• Saasteaine „lahjendamine“ ruumiõhus –
ventilatsioon

4
• Õhu puhastamine

1

2

3

4



UUDSED LAHENDUSED ERINEVATELE STSENAARIUMITELE

Antud teemamooduli eesmärk on fokusseerida õpikeskkonna 
sisekliimale ja arendada uudseid lahendusi erinevate stsenaariumite 
jaoks:

▪ Klassikaline tund klassiruumis

▪ Loovtegevus väliskeskkonnas

▪ Hübriidlahendus kahest eelmisest

Uued õppemeetodid tekitavad väljakutseid tervikliku sisekliima osas:

▪ Soojuslik mugavus ehk inimestel ei tohi olla ei jahe ega palav

▪ Hea õhu kvaliteet, mis tagab õpivõime ning tervisliku keskkonna

▪ Piisav ja mugav valgustus, mis hõlmab nii loomulikku kui ka 
tehisvalgustust

▪ Akustiliselt sobiv keskkond, kus ei ole häirivat müra

03.11.202142



MOODULI ÜLESEHITUS

▪ Teoreetilised alused, et luua eeldused heade lahenduste 
loomiseks:

▪ Uudsed õppemeetodid

▪ Hoonete sisekliima

▪ Sisearhitektuur

▪ Tootedisain

▪ Kasutajakogemuse disain

▪ Tootmine ja materjalikasutus

▪ Uudsete lahenduste arendamine ideest prototüübini häkatoni 
formaadis.

▪ Kirjeldatakse väljakutsed, mida lahendatakse ja vastavad 
stsenaariumid

▪ Jagunetakse gruppidesse ning arendatakse väljakutset 
lahendava toote prototüüp

43



pp.kk.aaaa

KUIDAS SAADA

TOITU?



PEAMISED VÄLJAKUTSED

▪ Saada tuttavaks taimede kasvamise protsessiga

▪ Luua kõiki vajadusi arvestades terviklikku 
disaini

▪ Kohaldada taimekasvatust tänapäeva kiire 
elutempoga

▪ Automatiseerimine

▪ Protsesside jälgimine

▪ Analüüsimine

▪ Keskkonnasõbralikud valikud

▪ Kestlik taimekasvatus

▪ Jätkusuutlik projekteerimine

▪ Keskkonnasõbralikud materjalid



MIDA TEGEMA HAKKAME?

▪ Valime taimed, mida hakkame kasvatama

▪ Koostame visiooni ja loome tervikuliku disaini

▪ Prototüüpimine

▪ Loome neile kaasaegse ja keskkonnasõbraliku 
kasvukeskkonna

▪ Kogume andmeid ja analüüsime neid

▪ Kuidas mõjutavad protsessid üksteist?

▪ Väike kasvuhoone kui ökosüsteem

▪ 12 õppepäeva, kaetud on erinevad 
teemavaldkonnad, mis toetavad ühise eesmärgi 
saavutamist



KUHU JÕUAME?

▪ Käed külge, isetegemine!

▪ Kogu projekti realiseerimine täiesti nullist

▪ Valmib reaalne objekt, küpsevad päris 
taimed

▪ Rõõm koos tegemisest

▪ Abistavad erinevad spetsialistid

▪ Tallinna Tehnikaülikooli
Inseneriteaduskonnast

▪ Eesti Kunstiakadeemia Tootedisaini 
osakonnast

▪ Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduse 
Instituudist



OLULINE

INFORMATSIOON!



ÕPPEPROGRAMM „TULEVIKU INSENER-DISAINER“ EHK TID

• TID - programm on suunatud 9. - 12. klasside õpilastele üle Eesti

• Osalema on oodatud noored, kelle jaoks üldhariduskooli ainekavad ei paku piisavalt 
väljakutseid ning kes sooviksid õppida lähemalt tundma inseneeria ja disaini 
valdkondi. 

• TID õppeprogrammi koolituspäevad toimuvad laupäeviti ja tegevused on 

planeeritud kahes etapis: 

• November 2021 - sissejuhatava mooduli veebiseminarid

• Jaanuar – juuni 2022 – kolm paralleelset teemamoodulit kontaktõppes

• Sissejuhatavas moodulis osalemine on eelduseks teemamoodulisse 

kandideerimisel

• Ühes teemamooduli grupis saab osaleda 20 õpilast, kokku 60 õpilast. 

Sissejuhatavas moodulis osalejate arv ei ole piiratud.



ÕPPEPROGRAMM „TULEVIKU INSENER-DISAINER“ EHK TID
• Sissejuhatava mooduli veebiseminarid toimuvad kahel järjestikusel laupäeval 

ja kestavad kokku 8 akadeemilist tundi

• Teemamooduli maht on 12 õppepäeva, iga õppepäev on 6 akadeemilist 

tundi ja päev sisaldab ka lõunapausi.

• Teemamoodulid viiakse läbi kontaktõppes nii TalTechi kui EKA 

seminariruumides ja laborites

• NB! Teemamoodulid viiakse läbi kontaktõppes väiksemates gruppides või 

kombineeritult veebiseminaridega, kui kehtivad Covid-19 piirangud

• Sissejuhatavas moodulis osalemine on tasuta, teemamoodulis osalemise tasu on 

80 eurot 12 õppepäeva/teemamooduli eest

• Osalejatele väljastpoolt Harjumaad kompenseeritakse sõidukulud

• Programm viiakse läbi eesti keeles, vajadusel saavad osalejad juhendajatelt 

tuge kas vene või inglise keeles. 



TÄNAME OSALEMAST!

https://taltech.ee/tid

29.10.2021


