
Inimkesksem
Tallinna Sadam
Riigiettevõte AS Tallinna Sadam on Eesti suurima reisisadama 
Vanasadam peremees, olles seega Eesti esindusväravaks, läbi mille 
külastab meie riiki aastas ligi 10 miljonit reisijat, sealhulgas ca 500 000 
kruiisituristi.

Liikumist teadlikult kasutajakesksema teenuse poole alustati 2012. aasta 
kevadel, kui ettevõte ühines Disainikeskuse ja Majandus- 
Kommunikatsiooniministeeriumi koolitusprojektiga “Disainibuldooser”, 
mille käigus suunati ettevõtesse 18 kuuks oma disainijuht Jannus Jaska.

Tööprotsessi käigus, oktoobris 2013 viidi sadamas läbi põhjalik 
jalakäijate kasutajakogemuse uuring, milles toodi välja hulk 
probleeme ja väljakutseid, sealhulgas sadamaala viidanduse probleem, 
ligipääsetavuse probleemid ratastoolikasutajatele ning üleüldised 
juhised turvalisema ja jalakäijasõbralikuma linnaruumi loomiseks 
sadma alal.

Disainibuldooseri protsess üldiselt ning kasutajakogemuse uuring 
konkreetselt said aluseks mitmetele järgnevatele teenusedisaini 
arendustele ning ka laiemas plaanis organisatsiooni kultuuri muutusele 
inimkesksema vaate suunas. 

Peab tõdema, et sadamas läbi viidud kasutajakogemuse teemalised 
uuringud, analüüsid ja projektid on isegi kokkuhoidlikke ja pragmaatilisi 
otsusi tegevaid inimesi pannud viimasel ajal oma vaatenurka laiendama 
ning pannud nad mõtlema inimkeskselt. Kuuleb isegi küsimusi stiilis “Kas 
me oleme mõelnud, kas inimesel on ilus vaade galeriist välja? Kas sellega 
on tegeletud?”” Hele-Mai Metsal, arendusosakonna juhataja

PROBLEEM:
Tallinna Sadamas puudus ühtne vaade kasutajakogemusele. Ehitajad ja 
kujundajad tegid hankeid oma parema äranägemise järgi, mille 
tulemuseks oli hektiline ja kohati ebaloogiline kasutajateekond.

Suurtesse ja kasutajakogemuse seisukohast olulistesse arendustesse 
(nagu hoonete või reisijate galeriide ehistus) ei olnud kaasatud 
kasutajakogemust arvestavaid osapooli. Puudus ühtselt läbi mõeldud ja 
defineeritud “sadama hea kasutajakogemus”.

Sadamaala hea kasutajakogemuse moodustab kogu äride ja teenus- 
võrgustiku ökosüsteem ja Tallinna Sadamal on siin välja kujunenud liidri 
roll, kes peab kaasama ka teisi eraomanikke ja Linnavalitsust – selleks 
tuleb aga seotud osapooltega avatud dialoogi pidada.

Sadama reisiterminalides ning sadama-alal puudus süsteemne, 
kasutajasõbralik ning Tallinna Sadama stiiliraamatuga haakuv 
kommunikatsioonikeel, millest sadama iga-aastased ligi 10 miljonit 
erineva keeleruumi, ea ning liikumis- ja kognitiivse võimekusega 
kasutajat takistusteta juhinduda saaksid.

Kasutajakogemus oli ka omaniku ehk riigi vaatest puudulikult 
defineeritud teema, mistõttu oli keeruline leida rahastust sellesisulistele 
arendustele.

LÄHTEÜLESANNE:

● Kirjeldada Eesti esindusvärava kriitiline tähtsus riiklikus plaanis, 
tuues välja turvalisuse ja mainega seotud riskid ja võimalused

● Kirjeldada sadamaala kasutajate personad ning tuua välja 
probleemid sihtgruppide olemasolevas liikumises. Tuua välja 
võimalused parema kasutajakogemuse loomiseks.

● Kirjeldada spetsiifilised arenguvajadused järgnevates 
valdkondades:

○ Sadamasisene ja linnasuunaline viidandus
○ Reisijate terminalide- ja galeriidesisene 

kasutuskogemuse parendamine ehituslike vahenditega
○ Kruiisituristide kasutajakogemus laevast linnani 
○ Sadama uue check-in ala kasutajakogemuse 

lähteülesanne



TULEMUSED

Esmase teenusedisaini töö tulemused on lasknud ennast küll kaua oodata, 
aga suurte strateegiliste riiklike objektide puhul on see ka mõistetav. 

Täna kaasatakse erinevate sadama arenduste algetapis sidusgruppe ning 
kasutajakogemus on liikunud esiplaanile..  Näiteks septembris 2016 
väljakuulutatava Vanasadama Masterplani lähteülesande koostamiseks on 
toimunud juba 2 töötuba erinevate sidusgrupi esindajate osalusel. Töö 
potentsiaalselt teostajalt nõutakse teiste spetsialistide hulgas teenuse- 
disaineri kaasamist. 

Uuenduste mõju on kogetav kogu organisatsioonis: “Inseneridena ei ole me 
siiani mõelnud nii palju kasutusmugavuse ja disaini peale. Viimasel ajal 
oleme aga kindlasti hakanud mõtlema raamidest väljas. Anname endale 
aru, et esimene koht, kuhu inimene laevast astub, on galerii, mis on nii Eesti 
kui Euroopa Liidu väravaks, mistõttu esmamulje on oluline!” Peeter Nõgu, 
ehitusjuht

“Viimase paari aasta töö käigus võib täheldada, et lisaks maksumusele ja 
sellele, kas asi on tehniliselt teostatav, on tekkinud meie jaoks ka kolmas 
aspekt ehk kas asi on inimesele ka visuaalselt nauditav. Üritame seda üha 
rohkem oma töös arvestada.” Marko Raid, Finantsjuht / juhatuse liige. 

Samuti on näha reisijate positiivset tagasisidet uuenenud viitadele: “On 
näha, et reisijad reaalselt ka kasutavad viitasid. Kui väliviidad terminali 
ümbrusesse paigaldati, hakkas silma, et nii mitmedki reisijad peatusid viida 
ees, lugesid ja uurisid lähemalt. Seletamist on nüüd vähem”. Madli Maasikas, 
terminali infotöötaja.

“Nii uus viidandus kui ehitusprojektid arvestavad ja haakuvad sadama 
visuaalse identiteediga ning meile hakkab vaikselt, aga kindlalt tekkima 
ühtne äratuntav “sadama nägu””. Siiri Mägi, disainer/turundusspetsiast.

Teenusedisaini protsessi tulemusena hangita ja arendati 
välja Tallinna Sadama kogu viidanduse uuendus, ehitati 
uus valgem ja avaram reisijate galerii ning väljaarenda- 
misel on autojuhtidele,  kruiisituristidele ja jalakäijatele 
uus funktsionaalsem, keskkonna- ja kasutajasõbralikum 
check-in ala, mis lähtub Eesti esindusvärava vastutusest 
ja on ka esindusvärava vääriline.  

DISAINIPROTSESS:

2013 septembris viidi disainijuhi juhendamisel läbi kasutajakogemuse 
uuring, mis põhines jalakäijate kasutajakogemuse vaatlemisel ning 
kaardistamisel. Defineeriti peamised kasutajagrupid ning toodi välja 
olulisimad personad. Personade kaupa loetleti probleemid ja 
arenguvõimalused ning tehti üldist laadi soovitusi. Analüüsitöö mahuks 
oli 70+ lk ning ulatus Vanasadama kruiisi-, A ja D terminalidest kesklinna 
tõmbepunkideni. Uuringu esitlemiseks korraldati seotud osapoolte 
töötuba, kus koguti ja jagati ideid sadamaala arenduste osas.

Kasutajakogemuse uuringu tulemusel kuulutas sadam 2014 märtsis 
välja viidanduse disaini hanke personade vajadusi arvestava ja 
stiiliraamatuga haakuva kommunikatsioonikeele loomiseks. Hanke võitis 
Disainiosakond, teostades esimese asjana olemasoleva viidanduse 
analüüsitööd. Analüüsitööna viidi reisiterminalides läbi viitade visuaalne 
analüüs koos soovitustega, tuues muuhulgas välja 102 eritüübilist viita 
või silti. Analüüsi tulemusena alustas Disainiosakond eelneval 
teenusedisaini tööl põhinevat viidanduse disainiprotsessi, mis lõppes 
2016 aasta suvel.

2014 juunis hankis Tallinna Sadam samadel alustel uue Check-in ala 
kasutajakogemuse lähteülesande (teostas PULSE), mis defineeriks 
planeeritava ala ja sinna juurde kuuluva kruiisituristide linnapääsu 
teekonna. Töö käigus teostati vaatlusuuringud ning tehti ülevaade 
kriitilistest kontaktpunktidest kruiisituristidele ning autojuhtidele. 
2016 aasta augusti lõpu seisuga uue ala ehitustööd käivad ning 
arvestatakse lähteülesandes toodud soovitusi. Lisaks funktsionaalse 
kasutajakogemuse parendamisele panustatakse nii selles kui ka 
edaspidistes projektides sadamakogemuse emotsionaalsele poolele.
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lähteülesanne >

< Viidanduse valmis juhis

Valmis viidad >



< Kasutajauuring Disainitöö Valmis töö >


