
Koolitajad  
 

Jane Oblikas 
Jane Oblikas on DesignMindsi asutaja ja disainimõtlemise treener. Tal 
on pikaajaline tegevjuhtimise kogemus, ta on olnud 
reklaamiagentuuri Kontuur Leo Burnett juht 9 aastat ning Eesti 
Disainikeskuse juht 6 aastat. Samuti on ta töötanud Kontuur Leo 
Burnettis kliendihaldurina.  

Töötamine Eesti Disainikeskuse tegevjuhina on andnud Janele 
kogemusi teenusedisaini ja disainmõtlemise koolituste, 
meistriklasside ja avaliku sektori innovatsiooniprogrammide 
arendamise ja läbiviimise vallas. Jane on loonud ja juhtinud uusi 
algatusi Eesti disainivaldkonnas – disaini- ja innovatsiooniprogramm 
Disainibuldooser (kolme programmi läbiviimise kogemus), 

disainivaldkonna riiklik tegevusplaan ja Eesti Disainiauhinnad. Samuti oli ta koolitajaks Disaini 
meistriklassis 2019-2020, koolitajaks ja disainijuhiks Avalike teenuste arendamise programmis ning 
viinud läbi disainmõtlemise ja teenusedisaini koolitusi mitmetes ettevõtetes. 

Jane tugevused on juhtimiskogemus, disainmõtlemine, teenusedisain, strateegiline planeerimine ja 
loovus. Ta on tugev ka äriarenduses, mida iseloomustab tema juhtimise ja turunduse fookusega MBA 
Concordia Rahvusvahelisest Ülikoolist Eestis. 

 

Kaarel Mikkin 
 

Kaarel Mikkin on Eestis, Rootsis ja Hollandis tegutseva 
teenusedisaini ja brändingu ettevõtte Brand Manual üks 
asutajatest. Tal on pikaajaline töökogemus turunduses ja 
kommunikatsioonis, ent tänaseks on ta fokusseerunud ettevõtete 
äri- ja brändistrateegia väljatöötamisele koostöös ettevõtete 
juhtide ja omanikega.  

Tema igapäevatöö Brand Manualis on ettevõtete toodete, 
teenuste ja brändingu arusaadavaks ja kasutajakeskseks 
muutmine, suurendamaks nende konkurentsi- ja ekspordivõimet. 

Samuti ka tööandja bränding, et paremini kaasata olemasolevaid töötajaid ning meelitada juurde 
uusi talente. 

Selleks aitab ta läbi viia vajalikud taustauuringud, sõnastada ettevõtte eesmärgid, defineerida 
eristuvuse, ettevõtte positsiooni turul. Teenusedisainerina kaasab Kaarel protsessi ka ettevõtte 
töötajaid, kliente, lõppkasutajaid, sest parema kasutajakogemuse kujundamine on iga äri ja iga tema 
töötaja eesmärk. Koostöös oma graafiliste disainerite tiimiga loob Kaarel uutele toodetele, 
teenustele ja brändidele ka nime ja visuaalse väljundi – on selleks siis uus identiteet, müügiesitlus, 
pakend, müügikeskkond või koduleht. 

Kaarel on pika koolitus- ja mentorkogemusega Disainikeskuses, Tallinna Ettevõtlusinkubaatoris, EASi 
erinevates programmides ning on aktiivne koolitaja ja disainijuht teenusedisaini, brändingu ja 
tootearenduse alal. 



Disainijuhid 

Alari Orav 
 

Alari Orav on AKU Collective’i partner ja disainer, kes vastutab 
disainiprojektide ettevalmistamise ja läbiviimise eest, samuti ka 
ettevõtte juhtimise eest. Tal on üle 20 aasta kogemust erinevates 
disainiprojektides ning agentuurides (Lowe AGE, Tank Grupi AS, 
AKU). Ta on olnud erinevate mahtude ning valdkondadega 
projektide juures nii graafilise disaineri, loovjuhi kui ka tiimijuhina.  

Alaril on kogemusi nii erasektorist kui ka avalikust sektorist. Alari 
on disainijuhina võtnud osa projektist Disainibuldooser, kus ta 
konsultatsiooni, nõustamise ning mentorluse kaudu aitas 
ettevõtet Chemi-Pharm ning viis läbi Hobbiton OÜ disainiauditi ja 
püstitas lähteülesande. Disaini meistriklassis 2019-2020 oli Alar 

disainijuhiks ettevõtetele Mattias Cafe OÜ (Gustavi kondiitritooted) ning Disaintekstiil OÜ (Moomoo 
rõivad jalgratturitele).  

Alari lõi disainijuhina kaasa ka Eesti Disainimeeskonna projektis, kus tema ülesandeks oli luua Eesti 
tutvustamiseks põhimõtted ja uus visuaalne keel. Tema vastutus oli juhtida kogu protsess algusest 
lõpuni vastavalt eelarvele ja ajakavale. Ta on olnud ka disainijuht MTÜ Mondo juures, kus tema 
ülesandeks oli tõsta organisatsiooni toimimise efektiivsust ning suurendada annetuste ja toetuste 
kogumist, NATO Küberkaitsekoostöö Keskuses, kus arendas organisatsiooni kommunikatsiooni ning 
Eesti Noorsootöö Keskuses, kus aitas luua organisatsiooni tegevustele selgemat struktuuri ja brändi. 

 

Dan Mikkin 
Dan Mikkin on disainibüroo Brand Manual partner ja kunstiline 
juht (sh disainer). Tal on Brand Manualis mitu rolli: loovjuht, 
strateeg, koolitaja, teenusedisainer, kes pöörab tähelepanu 
detailidele, on hea planeerimisoskuse ning tulevikkuvaatava 
lähenemisega. Dan lähtub alati küsimusest Miks? ning kaasab 
võimalikult palju klienti. Dani 25-aastane kogemus disainimaailmas 
on andnud suure kogemusepagasi ning ta on töötanud klientidega 
erinevatest valdkondadest.  

Disaini meistriklassis 2019-2020 oli Dan disainijuhiks AU 
Energiateenusele (energiatõhusus) ning Bikeepile (nutikad 
rattaparklad). Lisaks on Dan läbi viinud mitmeid disainialaseid 

arendusprojekte. Näiteks on ta vastutanud projekti elluviimise eest disaineri ja strateegina 
Metsaühistu projektis, mille eesmärk oli ühtlustada üle Eesti erametsaomanikke koondavad 
metsaühistud ühise kaubamärgi alla. Samuti on ta disainijuhi ja strateegina ellu viinud projekti Frank 
Kutter (lihakombinaat), kus loodi tootjabränd, tooteportfell ning pakendikujundus, värskendanud 
O’Key hüpermarketi kontseptsiooni, töötanud välja Wendre voodite tootekontseptsiooni uuele 
tootekategooriale, rebrändinud ja loonud teenuskontseptsiooni Karl Bilderi värvi- ja ehituspoele ning 
Astri Grupi kaubanduskeskustele. 

Dan on õppinud nii Tallinna Pedagoogikaülikoolis kui ka Eesti Kunstiakadeemias. Viimases viib ta läbi 
teenusedisaini magistrikursust, mille sihtteemaks on viimastel aastatel olnud e-Residentsus ja e-Riik. 
Dan on võitnud oma töödega ka mitmeid auhindu.  



 

Egert Uibo 
 

Egert Uibo on magistrikraadiga (Tallinna Tehnikaülikool) disainijuht 
ja tootedisainer. Täna töötab ta tootedisainerina, vastutades 
probleemide kaardistamise, turu uurimise, ideekavandite loomise, 
maketeerimise, projekteerimise ja projekti tootmisetappi viimise 
eest. Tema tugevused on tootedisain, mudelite valmistamine, 
kasutajakogemus, disainijuhtimine. 

Egert on kaasa löönud disainijuhi ja tootedisainerina erinevates 
projektides. Näiteks oli ta 2019-2020 Disaini meistriklassis 
disainijuhiks Click & Growle (nutikad taimekasvatussüsteemid) ning 
Ars Medicale (valguskapsel). Samuti on ta aidanud näiteks Euroopa 
turuliidril disainida ja arendada lume- ja jääsulatussüsteemi 

juhtseadet, Snowcookie’le tarka mäesuusatamise süsteemi, mis õpetab paremini suusatama, 
Akenori pardakaamerasüsteemi erinevatele sõidukitele, Huntloc’ile GPS-jälgimisseadet jahipidamise 
ohutumaks ja tõhusamaks muutmiseks, Black Eye Lens Holder System’i Apple’i mobiiltelefonidele 
ning süsinikraamiga Extra Light lapsevanki. 

 

 

J. Margus Klaar 
 

Margus Klaaril on üle 25 aasta kogemust strateegilises 
turunduses ning kommunikatsioonis, üle 10 aasta sellest Brand 
Manualis, mille kaasasutajaks ta on. Tema poolt on välja 
arendatud Brand Manuali teenusedisaini tööriistakast ja 
õppeplaan. Lisaks esineb ta tihti teenusedisaini- ja 
turunduskonverentsidel ning on teenusedisaini raamatu “How to 
have your cake and eat it too” autor. Margus nimetab oma 
põhilisteks tugevusteks teenusedisaini, innovatsiooni ja 
brändingut.    

Margus on kaasa aidanud väga erinevates valdkondades 
toimetavate nii kodu- kui ka välismaiste brändide arengule. Ta on muuhulgas uuendanud Tallinki 
laeval asuva showbari kontseptsiooni eesmärgiga parandada kliendikogemust ning kasumlikkust, 
optimeerinud Omniva pakiäri valdkonna strateegiat  ja teenuseid, et saavutada Baltikumis turuliidri 
positsiooni, loonud Salvestile uue rahvusvahelise beebitoitude tootekontseptsiooni ning disaininud 
Hoolekandeteenuste tööprotsessi. Ta lõi kaasa ka 2019-2020 Disainimeistriklassis, olles disainijuhiks 
Radisele (mööbel), Marmi Futernole (looduskivi), Ramirent Shared Servicele 
(raamatupidamiseteenus) ning TFTAKile (tervisetooted). 

Margus on ka Euroopa Innovatsiooniakadeemia mentor, Eesti-Rootsi Kaubanduskoja juhatuse liige 
ning rahvusvahelise Service Design Award initsiaator. 

 



 
Jana Kukk 
 

Jana Kukk on pikaajalise kogemusega teenusedisainer, 
turundusspetsialist ning disainmõtleja. Ta on strateegilise disaini 
agentuuri Rethink asutaja ning TalTechi õppejõud. Oma 
doktorikraadi omandamise käigus uuris Jana äriteenuste disaini ja 
väärtuse kujundamist. Ta on ka rahvusvahelise teenusedisainerite 
võrgustiku International Service Design Network liige.  

Pikaajalise konsultanditöö raames on Jana töötanud paljude 
kohalike ja ka rahvusvaheliste ettevõtetega ning avaliku sektori 
organisatsioonidega, aidates neil luua kasulikke, kasutatavaid ning 
võimalikult kasumlikke teenuseid. Ta on veendunud, et üheski 

organisatsioonis ei ole puudus headest ideedest, kuid on kunst aru saada, millega tasub edasi minna 
ja millest loobuda. 

Jana on töötanud nt Luminor Groupi teenusedisainerina, aidanud juurutada Rahvusraamatukogu 
teenusedisaini siseprotsesse, arendada Lincona ja Magaziin kaupluste teenuskontseptsioone ning 
luua Liveni uusarendusele kliendikeskne disain ja kontseptsioon. 

 

 

 

Janno Nõu 
 

Janno Nõu on tootedisainer disainibüroos iseasi ning õppejõud 
interdistsiplinaarsel magistriõppekaval Design and Technology 
Futures.  

Disainibüroos on tema tööks uue toote arendus koostöös 
ettevõttega ning disaini sidumine firma strateegiliste eesmärkide ja 
arendusvõimakusega. Akadeemilises kontekstis tegeleb ta 
keeruliste lähituleviku probleemistikega ja läbi tudengitiimide 
mentorluse neile tehnoloogiapõhiste disainlahenduste 
genereerimisega. Tootedisaini konsultatsioonitöö võimaldab need 
akadeemilised teadmised tõlkida ümber reaalsete ettevõtete 

tootearendusstrateegiaks ning tulevasteks toodeteks. 

Jannol on pikaajaline kogemus disainijuhi ja tootedisainerina nii era kui avalikus sektoris. Tema 
viimase aja töödest võib välja tuua kontorimööbli seeria disainimist ettevõttele Softrend, 
taastusraviseadme väljatöötamise TracPal-ile ning töödisaini projektide läbiviimise mitmes era ja 
riigiasutustes (Saue vald, Sotsiaalministeerium, Elisa, SK ID Solutions, TalTech). Janno on osalenud 
Disainibuldooseris disainijuhina kus oli mentoriks rõduklaasitootjale Malmerk Klaasiumile. Disaini 
meistriklassis on ta olnud mentoriks tulekindla puidu tootjale Lotus Timberile ja tünnisaunade 
tootjale Lemmik Mehele. 

 



Janno Siimar 
 

Janno Siimar on tuntud disainiagentuuri Velvet partner ning 
disainijuht, kus ta juhib kogu disainimeeskonna tööd erinevate 
projektide raames ning viib läbi koolitusi ja töötube. Jannol on 
pikaajaline disainivaldkonnas töötamise kogemus, mida ta on 
jaganud ka erinevates projektides disainijuhi ning mentorina kaasa 
lüües, nt Tallinna Teaduspark Tehnopol, Disainibuldooser, Disaini 
meistriklass jne. 

Janno on panustanud märkmisväärse hulga töötunde Maksu- ja 
Tolliameti uue iseteeninduskeskkonna teenuse disainimisele, 
kontseptsiooni väljatöötamisele, disainilahenduste 
väljatöötamistele ning loonud sellele tehnoloogilise lahenduse 

visiooni. Ta on disainijuhi rollis olnud Starman AS projektis, kus ta lõi veebikeskkondade 
teenusedisaini, kasutajakogemuse analüüsi ja kasutajaliidese disaini, ning paikkondade tervishoiu- ja 
sotsiaalteenuste integreerimise pilootprojekti rakendamise kava koostamises. Oma panuse on Janno 
andnud ka e-Eesti esitluskeskuse uue teenuskontseptsiooni ja ruumiplaani eelprojekti koostamisse 
ning Tartu Targa linna visioonistrateegia loomisse. 2019-2020 Disaini meistriklassis oli ta disainijuhiks 
ettevõtetele Concrete Products (betoonist mööbliuksed) ja Eesti Vanglatööstus (sotsiaalne 
ettevõtlus). 

 

Joel Kotsjuba 
 

Joel Kotsjuba on tegev teenuse- ja strateegiline disainer 
disainibüroost Velvet, kus ta aitab igapäevaselt ettevõtetel ja 
avaliku sektori organisatsioonidel oma äri arendada läbi ettevõtte 
arengut võimaldavate ja takistavate tegurite kaardistamise, 
kasutajauuringute planeerimise ja läbiviimise, 
teenuskontseptsioonide ja -protsesside disainimise, äri- ja 
innovatsiooni võimaluste leidmise. Tema tööd iseloomustab 
metoodiline lähenemine ja pühendunud suhtumine probleemi 
mõistmisesse ja lahenduste väljatöötamisse. Enne teenusedisaini 
ja strateegilise disaini valdkonda asumist juhtis ta loovprojekte ja 
kogemusdisainil põhinevat ürituskorraldusettevõtet Storytellers, 

mille järel asus õppima TalTech ja EKA ühist magistriõppekava Disaini ja tehnoloogia tulevikud. 

Velvetis on ta viimase kahe aasta jooksul teenindanud ettevõtteid ja organisatsioone erinevas 
kasvuetapis ning aidanud teha strateegilise kaaluga hüppeid avalikus sektoris organisatsioonidel, 
nagu  PRIA, Tallinna Linnavalitsus, Tartu Tark Linn, EAS E-Showroom, TalTech, ning erasektoris 
ettevõtetel Elisa, HUUM, Silen Space, Juku mänguasjapood, Super Skypark, Occo jt. 

Autasustatud tööde seas on Velvet Run praktikaprogramm, mis pälvis 2018 a. Eesti disainiauhindadel 
kulla ning 2019 a. PARE Parima Personaliprojekti auhinna ning Silen Space, mis märgiti ära 2018 a. 
Eesti disainiauhindadel teenusedisaini kategoorias esiletõstetud tööna. 
Joel on olnud juunior disainijuhiks 2017 aastal Disainibuldooseris Silen Spacei’le ja disainijuht 2019 
aastal ATAP’i (Avalike teenuste arendamise programm) programmis Statistikaametile. 2018-2019 
Disaini meistriklassis oli ta disainijuhiks ESTKOle (puhastusvahendite sari tavatarbjale). 



Kadri Tuisk 
 

Kadri Tuisk on teenusedisainer ettevõttes Edasi OÜ ning 
kaasasutaja personalihaldustarkvara ettevõttes Clanbeat. Ta on ka 
teenusedisaini lektor ning mentor.  

Kadri peamised vastutusvaldkonnad on Edasi OÜ-s 
teenuseteekondade loomine kliendivaatenurgast lähtuvalt, 
teenuste prototüüpimine, tootmisprotsessi juhtimine ja 
järelkommunikatsioon teenuse parimaks rakendamiseks. Ta 
vastutab ka disainiprojektide elluviimise eest.  

Ta nimetab end ka disainmõtlemise usku olevaks inimeseks. Kadri 
on pikaajalise disainivaldkonna kogemusega, ta on olnud 

kliendihaldur Taevas Ogivlys ning Divisionis. Ta on disainijuhina juhtinud disaini ja tootmisprotsessi 
Memoris matusebüroos ning Clanbeati veebipõhise arenguvestluste platvormi loomisel. Samuti on 
ta loonud Smart kindlustusmaaklerile mängulise digikeskkonna, kus on võimalik edasimüüjate 
müügiinimestel jälgida lisatasu teenimist. Disaini meistriklassis 2019-2020 oli Kadri disainijuhiks 
Elkdatale uue veebimajutuse loomisel ning DMT Inseneridele uue vabakutseliste platvormi loomisel. 

 

Külliki Tafel-Viia 
 

Külliki Tafel-Viial on ligi 20-aastane kogemus teadus- ja arendus- 
ning disainiprojektide juhtimisel ja teostamisel väga erinevates 
valdkondades. Lisaks on tal mitmekülgne kogemus avaliku sektori 
arengukavade ja strateegiate disainimisel ning teenuste 
kujundamisel ja väljatöötamisel nii riiklikul kui kohalikul tasandil ja 
seda väga erinevates valdkondades: innovatsioonist ja 
ettevõtlusest kultuuri ja loomemajanduseni, keskkonnatemaatikast 
sotsiaalvaldkonnani.  
 

Arendusprojektide valdkonna juhina ehitab Külliki Tallinna Ülikoolis 
üles teadus- ja arendustegevuse katusbrändi EXUt. Ta on 

brändiarenduse ja seotud strateegia väljatöötamise ja teenuste disaini eestvedaja. Igapäevatöö 
osaks on TLÜ partnerlussuhete arendamine, teadus- ja arendustöötulemuste 
kommertsialiseeritavuse tuvastamine, koostööpartnerite otsimine, teenuste portfoolio arendamine. 
Lisaks juhib ta rahvusvahelist teenusedisaini koolitusprojekti, mille eesmärk on tõsta 
teenusedisainialast teadlikkust ning välja arendada ja piloteerida era- ja avaliku sektori juhtidele 
suunatud teenusedisaini õppemoodul. Kolme riigi ülene koolitusmoodul valmib koostöös Tallinna 
Ülikooli, Brand Manuali, Maastricht’i Ülikooli ja Stockholmi Kõrgema Majanduskooliga Riias. 
 

Küllikil on ka laiaulatuslik ettevõtlusmentorprogrammide disainimise ja juhtimise kogemus. Aastal 
2016. kaasasutas ja -arendas Külliki tänaseni tegutseva kõiki Tallinna ülikoole ühendava tudengitele 
suunatud äriideede eelinkubatsiooniprogrammi STARTERtallinn. Selle raames on ta arendanud 
erinevaid ettevõtluskoolitusi, mentordamis- ja (äri)ideede arendamise sündmuste formaate, samuti 
on ta tudengimeeskondade juhendaja ja coach. Külliki on koosarendanud välja ka Eesti esimese 
loomemajanduse fookusega 48-tunnise arendusmaratoni Loomehäkk (tänaseks toimunud 7 korda) 
ning Eesti suurima mentorsündmuse Startup Speed Dating Night’i (tänaseks toimunud 7 korda).  



 

Lars-Erik Hion 
 

Lars-Erik  Hion on teenusedisainiettevõtte Rethink asutaja ja juht. 
Rethink tegeleb strateegilise disaini ja innovatsiooniga nii Eestis kui 
väljaspool, aidates organisatsioonidel ja ettevõtetel leida klientide 
vajadustest lähtuvaid parimaid lahendusi. Eriti just suuremates 
organisatsioonides on disain tihti distsipliin, mis aitab ehitada sildu 
erinevate valdkondade vahel ka majades sees. Rethink usub, et 
kõikidele keerulistele probleemidele aitab hea disain leida lihtsad 
lahendused.  

Tema senine praktiline kogemus sõlmib kokku nii graafilise disaini, 
kasutajaliideste- ja kasutajakogemuse disaini, tootedisaini kui ka 

äriarenduse ja ärijuhtimise. Lars-Erik alustas tööd graafilise disainerina, liikudes edasi disainijuhi rolli 
ning on üha enam tegelenud kontseptsiooniga disainist kui stratgeegilisest juhtimistööriistast. 

Lars-Erik on arendanud ja juhtinud Nortali disainiosakonda, asutanud ühe juhtiva Eesti 
veebiagentuuri (Opus), aidanud seestpoolt käivitada edukaid startuppe (LCDVF, Evocon), tegelenud 
teenusedisani põhimõtest kanduva äriarendusega tarkvarasektoris (Helmes) kui ka disainivaldkonna 
juhtimisega pangas (Luminor). Senise töö jooksul on Lars-Erik osalenud rohkem kui 400-s erineva 
suurusega disainiprojektis. 

 

 

Markko Karu 
 

Markko Karu on tootedisaini haridusega kvalifitseeritud disainijuht. 

Ta on 25 aasta jooksul konsulteerinud üle 200 organisatsiooni või 

ettevõtte brändimise, tootestamise ja kommunikatsiooni 

valdkonnas. 

Markko on võimeline ratsionaliseerima keerulised süsteemid 

arusaadavateks teenusteks. Koostöös kliendiga suudab ta 

probleemist luua tervikliku ja kasutatava illustratiivse pildi. 

Graafilise disainerina loob ta struktuure: identiteete, 

kasutajaliideseid ja teenusekontseptsioone. Ta on lõpetanud Eesti 

Kunstiakadeemia tootedisainerina ja omandanud magistrikraadi 

virtuaalkeskkondade loomise ja arenduse erialal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Markko 

kaasasutas 2004. aastal disainibüroo Velvet ning 2009. aastal teenusedisaini ja brändingufirma Brand 

Manual. Aastast 2014 on Markko tegelenud digitaaltoodete arendamisega ning löönud kaasa mitme 

iduettevõtte loomisele ja arendamisele (Qminder, Funderbeam, FoodDocs). 

Markko oli 2019-2020 Disaini meistriklassis disainijuhiks EveryPayle, kes programmi käigus muutis 

kardinaalselt enda väärtuspakkumist ja müügimaterjale. 

 

 



 
 
Martin Saar 
 

Martin Saar on vabakutseline tootedisainer, kes on viimastel 
aastatel olnud rohkem seotud Borgi avalikesse ruumidesse 
mõeldud mööbli disaini ja arendusega. Näiteks võib tuua antud 
ettevõtte kõnekabiinide perekonna eCell, mis täidab mitmete 
maailma suurettevõtete kontoreid. Ta on ka Eesti ühe edukama 
nahktoodete brändi Craftory kaasasutaja ja kuni 2018. aastani üks 
kolmest ettevõtte partnerist. Tema vastutuses oli kogu Craftory 
visuaalse identiteedi loomine (sh tootedisain, reklaammaterjalid, 
graafika jm) ning ettevõtte teenuste välja töötamine 
ja  arendamine. 

Kuivõrd disain on oma olemuselt probleemide lahendamine, siis igapäevane töö on kujunenud 
laiahaardelisemaks, kui ainult füüsiliste toodete disain. Praeguste koostööprojektide puhul osaleb 
Martin tootearendusprotsessis tervikuna: toote tekkest kuni selle müügini - ilmselt on see 
vabakutselisetele omane omadus. Toote loomine, brändi ja teenuse vormimine ja selle hillisem 
turundamine kuulub osaks disaineri tööülesannetest. 

 

 

Mihkel Güsson 
 

Mihkel Güsson on olnud tööstusdisainer tootearendusbüroos Ten 
Twelve. Ta on töötanud AS Tallinki veebidisainerina, asutanud 
ettevõtte Shaka ning MTÜ Piiri Peal, mis tegeleb Peipsimaa 
külastuskeskusega. Mihkel on disainijuhi ja tootedisainerina 
aidanud arendada välja küttesüsteemi juhtimissüsteemi ettevõttel 
Air Patrol Smart Heat ning loonud moodsa ja konkurentsivõimelise 
saunade juhtseadme ettevõttele Huum. Samuti on ta välja 
töötanud nn demoseadme turu testimiseks (Asic Vault Demo) ning 
arendanud järgmise generatsiooni GPS-jälgmisseadet (Huntloc). 
Disaini meistriklassis 2019-2020 oli ta disainijuhiks Factory Seven 
OÜ’le, kellega arendasid rasvaeemalduskubu profiköökidele. 

Mihkel on pälvinud ka ilmajaamaga Shaka parima tööstusdisaini auhinna BRUNO (Eesti 
Disainiauhinnad 2014).  

 

 

 

 



 

Mihkel Masso 
 

Mihkel Masso on särav tootedisainer, kes on saavutanud kahel 
korral maailma enimhinnatuima disainiauhinna Red Dot: HUUM 
DROP kerisega ning Eestis loodud naturaalsest puidust iseliimuva 
seinakattematerjaliga Groveneer. 

Mihklil on väga laialdased kogemused nii tootearendaja kui 
disainijuhina. Hilisemate projektide hulka kuuluvad näiteks ETHR 
SheetSplint (modulaarne päästelahas katastroofimeedikutele) ja 
Erinevate Tubade Klubi interaktiivsed teatriekraanid (tootearendus 
riistvarale, elektroonikale ja korpustele, tootmine). 2019-2020 
Disaini Meistriklassis oli ta disainijuhiks Thermoryle ning R-FIXile. 

Mihklil on magistrikraad Taani Kuninglikust Kunstiakadeemiast (DKDS), lisaks on ta Eesti 
Kunstiakadeemia külalislektor. 

 

 

 

 

 

Mihkel Virkus 
 

Mihkel Virkus on Brand Manuali loovjuht ja teenusedisainer ning 
ettevõtte Ööloom kaasasutaja. Mihkel on loonud ning tuntuks 
teinud Ööloom brändi, mille väärtuspakkumine baseerub heale 
loole. Ta on omandanud graafilise disaini bakalaureusekraadi (EKA) 
ning magistrikraadi erialal DDVE ehk Design and Development of 
Virtual Environments (Tartu Ülikool). 

Mihkel on oma töödega pälvinud mitmeid tunnustusi. Siinkohal 
olgu vaid mõned suuremamahulised välja toodud: 
Rahvusraamatukogu otsinguportaali kasutajakogemuse 
parandamine ning kasutajaliidese uuendamine; Tartu Ülikooli 

molekulaarbioloogia arendusprogrammi kontseptsiooni loomine, mis hõlmas teenuste paketeerimist 
ja vormistamist teaduskaugetele huvigruppidele; INSLY digitaalse tööriista ning selle strateegia 
loomine kindlustusärile; turbatootjale Mikskaar ASi rahvusvahelise brändikontseptsiooni loomine; 
betoonitootja Framm rebrändimine; Tartu Ülikooli molekulaarbioloogia arendusprogrammi 
kontseptsiooni loomine ja ja vormistamine teaduskaugetele huvigruppidele. 2019-2020 Disaini 
meistriklassis oli Mihkel disainijuhiks Creditinfo Eesti AS’le ning Estanc AS’le. 

 

 



 

Mikk Tasa 
 

Mikk Tasa on disainis toimetanud juba üle 10 aasta ja jõudnud 
selle ajaga saavutada nii üht kui teist, sh. noppinud mõned 
auhinnad. Mikk on arendusettevõtte Helmes Head of Design, kus 
tema juhtida on väike disainimeeskond, mille eesmärk on viia 
disain ja disainmõtlemine iga arendaja, analüütiku kui ka 
arhitektini. Enne arendusmaailma sukeldumist oli ta disainijuht 
tuntud disainiagentuuris Velvet. 

Oma pika disainijuhi karjääri jooksul on ta põhiliselt keskendunud 
e-kaubandusele ja riigisektorile, kuid tema loovus, strateegiline 
mõtlemine ja uurimustel põhinev lähenemine on aidanud turule 
tuua Baltika uue brändi, viia Statistikaameti kasutajakogemus 

uuele tasemele, arendada Terviseameti välisveebi, muuta Denim Dream digitaalseks ning kutsuda 
ellu Inbanki uus visuaalne olemus. Viimastel aastatel on suure osa tähelepanust saanud erinevad 
digitaalsed tooted- Post11 logistikatarkvara, Põllumajandusuuringute Keskuse laborite infosüsteem, 
Piletilevi Kassamüügi tarkvara ja paljud teised. 

Mikk on varasemalt osalenud Disainibuldooseris disainjuhina, kus tema käe all alustas edukat lendu 
Wallenium oma Silen Space'ga. 2019-2020 Disaini meistriklassis oli ta disainijuhiks Ektacole (pileti- ja 
läbipääsusüsteem) ning EstHusile (Kliendi kodu ehitamise teekonna teenuse loomine digitaalsetes 
kanalites). 

 

Oliver Kanniste 
 

Oliver Kanniste on lõpetanud EKA-s tootedisaini eriala bakalaureuse 
kraadiga ning hetkel omandamas sama eriala magistrikraadi. Noore 
disainerina on ta olnud paralleelselt õppetööga pidevas kontaktis ja 
koostöös teiste kogenud disaineritega - jälgides ja õppides 
kogemustelt.  

Oliveri tugevamaks küljeks on kontseptsiooniloome, mille protsess 
hõlmab endas laia spektri analüüsimist nii sihtgrupi kui ka 
tootmisvõimaluste baasil. Ta on seisukohal, et vettpidav 
kontseptsioon on toote vundament ning turundus selle katus.  

Oliveri paeluvad originaalsus, kohalikud materjalid ning pikem 
perspektiiv tuleviku inimesest. Väga oluline on toodet luues meeles pidada sellest jäävat 
keskkondlikku kui ka sotsiaalset jalajälge. Tema disainikeelt iseloomustab minimalisti seisukoht Less 
is more, mida toetab funktsioonist tulenev vormiloogika ning motoks on: Kui midagi teed, tee seda 
paremini kui varem on tehtud. Oliveri viimase aja töödest võiksvälja tuua nt Ha Servile 
saunatarvikute, Woodmanile riidenagi, Velkurile müügistendi, Lahe Productionile rõdukasvuhoone 
ning Multichargele elektriauto laadimisjaama loomise. 

 



Ott Pabut 
 

Ott on mehaanikainsener ja doktorikraadiga tootearenduse 
ekspert, kes igapäevaselt töötab Cleveroni tootejuhi ja -
disainerina. Ta on juhtinud disainerite ja inseneride meeskondi 
kogu tootearendusprotsessi vältel, vahendades muuhulgas ka 
vajalikku know how’d teadusasutuste ja nii Eesti kui välismaa 
tootmis- ja arendusettevõtete vahel.  

Otti peamine roll tootearendusprojektides on turu nõuete 
tõlgendamine tehnoloogilisteks lahendusteks, erinevate osapoolte 
(mehaanika, automaatika, IT, disain, sertifitseerimisasutused jne) 
vahelise koostöö efektiivne korraldamine lõpptulemuse 

saavutamiseks, arendusstrateegiate väljatöötamine, tehniliste lahenduste leidmine, tootmise 
ettevalmistamine, tarneahela ülesehitamine ja omahinna kujundamine.  

Ta on osalenud juhendaja, eksperdi ja konsultandina nii Disainikeskuse  (IDE töötoad), Archimedese 
(Õpilasleiutajate Riiklik konkurss) kui ka EASi toote- ja äriarenduse koolitustel ning töötubades 
(Toote turule toomise meistriklass, Tootearenduse meistriklass). Tema klientideks on olnud erinevad 
füüsilisi tooteid arendavad tehnoloogia, elektroonika ning roheenergia ettevõtted nagu LED Master 
Baltic OÜ, Morek IT OÜ, Novec OÜ, Wellspa OÜ, TUGE Energia OÜ, Aikkon Est OÜ, RWE Generation 
SE ja Cleveron AS. Tema juhendamisel on toimunud näiteks Cleveroni pakiväljastusroboti, Noveci HP-
RTM komposiitmaterjalide pressi, väiketuuliku my!Wind tootearendus ja LED valgustite tootepere 
kujundamine. 

 

Rauno Pello 
Rauno Pello on viimased pea 20 aastat olnud tegev disainerina – nii 
graafilise kui ka teenusedisainerina. Pello on olnud Biomarketi 
teenusedisainijuht ning töötanud Brand Manuali disainijuhi ja 
teenusedisainerina, kelle ülesanneteks olid disainistrateegia 
loomine, disainmõtlemise ja teenusedisaini töötubade läbiviimine, 
disainiuuringute planeerimine ja analüüs, strateegiline disain, 
protsessidisain ja toote- ning teenusearenduse konsultatsioon. 

Paralleelselt on Pello tegelenud enda arendamisega teooria poolelt 
läbi rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureuseõppe (EBS) ja 
digitaalühiskonna juhtimise magistriprogrammi (EBS) jätkuõppe 

ning ettevõtete arendamisega praktikas. Valdavalt on tema fookuses disainiprotsessi juhtimine, 
disainmõtlemise integreerimine igapäevasesse äritegevusse, teenindusprotsess ja tarbija vajaduste 
tundmine. 2019 aasta sügisest on Pello EBSi juhtimise doktorant ning tema uurimisfookus on disaini 
integreerimine ettevõtetes igal tasandil – toodetest ja teenustest strateegia ning ärimudelini kui ka 
personalijuhtimiseks ja digitaalseks transformatsiooniks. 

Mentori ja coachina on Pello aidanud tootearenduse protsessis selliseid kliente nagu Estateguru, 
Prisma, Karja Pagar, Pärnu Bay Golf Links, Saarioinen Eesti, Arcwood, Lily Invest (Wuruhi), Apotheka, 
Kapitel, Õhtuleht, 7kohvipoissi jt. Pello on kaasa löönud mentorina nii Tootearenduse meistriklassis 
kui ka Loomeinkubaatoris (Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid). Disaini meistriklassis 2019-2020 oli Pello 
disainijuhiks Moyale, kellega arendati prototüüp soteerimislahendustele ja konfiguraatorile. 



 

Tarmo Härmaorg 
 

Tarmo Härmaorg on disainibüroo Ten Twelve tegevjuht, disainijuht 
ning tootedisainer. Ta arendab nii ettevõttesiseseid protsesse, 
teeb äriarendust kui ka juhib ning juhendab oma meeskonda. 
Samuti osaleb ta aktiivselt arendusprojektides nii disainerist 
konsultandi, projektijuhi kui ka mentorina.  

Tarmo on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala ning 
tal on olnud võimalusi teha koostööd nii suurte kui ka väikeste 
ettevõtetega siin ja sealpool riigipiiri. 

Tarmo on teostanud projekte nii Eesti kui ka rahvusvahelistele 
firmadele. Näiteks on ta disainijuht ja projektijuht olnud ettevõtte 

SOLU MACHINES OY projektis, kus loodi kompaktne arvuti uue kontseptsiooniga 
operatsioonisüsteemi kasutamiseks. Ta on näiteks aidanud Soome ja Skandinaavia suurettevõtetel 
arendada lahendusi toiduainetööstuse logistika lihtsustamiseks, osalenud Huntloc OÜ koerte 
jälgimisseadme arendusprojektis, aidanud Euroopa turuliidril disainida ja arendada nii 
nutitermostaati kui ka lume- ja jääsulatussüsteemi juhtseadet, disaininud ja projekteerinud 
Lightcircle elektriautode laadimissüsteemi ning virtuaalses reaalsuses kasutatavate Cybershoes VR 
kingade ning vastuvõtja kontseptsiooni. Disaini meistriklassis 2019-2020 oli Tarmo disainijuhiks 
Threod Systems OÜ’le (droonid kaitseväele) ning Dipperfox OÜ’le (metsatehnika). 

 

Tauri Tuubel 
 

Tauri Tuubel on tehnoloogiaettevõtja, Reconeyezi arendus- ja 
tehnoloogiajuht, Defendeci tehnoloogiajuht, Marduk Technologies 
tootearenduse nõustaja, GlobalReader nõukogu esimees, 
Tehnopoli inkubaatori mentor ning annab loenguid TalTechis. Ta 
on osalenud mentorina ka EASi toote- ja äriarenduse koolitustel 
ning töötubades (Toote turule toomise meistriklass, 
Tootearenduse meistriklass). 

Tauril on laialdased praktilised kogemused tootearenduses- ja 
disainimises olles juhtinud tootearendusmeeskondi 
rahvusvahelistes ettevõtetes (Skype), lisaks on tal pikaajalised 

kogemused IT ja tootejuhina. Skypes töötades oli Tauri arendusprojektijuht ja kasutajaliidese 
arenduse tiimi juht. Tauri on olnud juhtkonna mentor mitmetele säravatele ettevõtetele nagu 
Marduk Technologies OÜ (droonide kahjutuks tegemise ettevõte), GlobalReader (industry 4.0). 
Samuti on ta aidanud arendada mitmeid erinevaid tooteid nagu kommertssektorile mõeldud 
jälgimissüsteem Reconeyez ja kaitsetööstusele mõeldud situatsiooniteadlikkuse süsteem Smartdec. 

 


