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TERE
olen Pertti Pleer, kellel hiljuti jäi seljataha 3 - aastane bakalaureuseõpe Eesti Kunstiakadeemia Tootedisaini erialal.

Enne õpinguid Eesti Kunstiakadeemias jõudsin aga töötada mitmeid aastaid finants ja IT maastikul, seda nii 
tarkvaraarendajana kui ka CTO positsioonil ühele rahvusvahelisele finantsettevõttele. 

Vaatamata sellele, et omasin stabiilset tööd, paljulubavat karjääri ja optimistliku perspektiivi tegutsetavas valdkonnas, siis 
ühel hetkel sain aru, see ei ole siiski minu kirg. Olin seda märganud juba mitmeid kordi, kuid mingil hetkel ei saanud seda 
enam ignoreerida, et ellu on vaja muutust. Ma lahkusin töölt ja sukeldusin disainimaailma, järgides oma südametunnet.

Olla disainer, osaleda erinevates protsessides, teha pidevalt midagi uut on minu tõeline kirjg. Võimalus 
mõjutada paljude inimeste elusid pakkudes neile elegantseid ja funktsionaalset lahendusi, seda just eriti tänapäevases 
masstarbimisele orjenteeritud ühiskonnas.

On öeldud, et õnnelikud on need inimesed, kes lähevad hommikul õnnelikuna tööle ja tulevad ka õnnelikuna õhtul töölt. 
Mul on hea meel, et saan edaspidi olla üks nendest õnnelikest inimestest.

PERTTI PLEER
Telefon: +372 56 673 286
E-post: hello@perttipleer.com 

HARIDUS
Eesti Kunstiakadeemia. Tootedisain BA 

Lund University, Faculty of Engineering LTH, Sweden. Department of Industrial 
Design. (Erasmus Exchange program)

Eesti Infotehnoloogia Kolledž. IT Süsteemide Administreerimine, diplom.

Saku Gümnaasium

TÖÖKOGEMUS
Kultivaator OÜ / Asutaja, Juhatuse liige

Eesti Kunstiakadeemia Üliõpilasesinduse liige. 

Creditstar Group AS / CTO

Redcurrant OÜ / Asutaja, Juhatuse liige

Creditstar Group AS / Tarkvaraarendaja

Softech OÜ / Tarkvaraarendaja

Riigi Infosüsteemi Amet / Praktika

NÄITUSED / VÕISTLUSED
“Garage48  Hardware and Arts 2015”, Tartu, Eesti. Startup üritus, kus 
arendasime töötava prototüübi 48 tunniga. Meeskonna Beehunter disainer, 
võitsime teise runnerup tiitli.

“Joonistamine - alateadvuse väljund” Tallinn, Eesti. Grupinäitus

Sisustusmess “Interjöör 2014” Tallinn, Eesti / Osalemine Eesti 
Kunstiakadeemia Tootedisaini osakonna ja enda disainitud tõukerattaga. 

“Tunne oma keha” Tallinn, Eesti. Grupinäitus koos teiste Eesti Kunstiakadeemia 
Disainiteaduskonna tudengitega. 

LISAINFORMATSIOON
Eesti keel (emakeel)
Inglise keel (hea)
Soome keel - (rahuldav)
Vene keel (rahuldav)

Graafika: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign
3D modelleerimine: Solidworks, SketchUp, KeyShot
Video: Adobe Premiere Pro

Töötanud tarkvaraarendaja ja osakonna juhina tean paljusid erinevaid 
tarkvara arendusplatvorme, programmeerimiskeeli ja arendusmeetodeid.
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KODUNE TARBEESE
1. SEMESTER 2013 SÜGIS

DISAINI ALUSED 1
KAKS TOODET: PUIT JA METALL

JUHENDAJA: SIXTEN HEIDMETS

TEEMA
Võtmete hoiustamine

ÜLESANNE
Disainida väikesemõõtmeline, koduses keskonnas kasutatav objekt, mis tuli realiseerida 
kahes materjalis: puit ja metall. Objekt peab kuuluma samasse tootekategooriasse. 
Toode peab vastama kriteeriumitele: esteetiline, funktsionaalne ja kasutajasõbralik.
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KONTSEPTSIOON
Seinale kinnitatav ning lihtsalt kasutatav võtmehoidja. 
Lisaks on võimalik kasutada objekti tasapinda riiulina. 

  LAHENDUS
Võtmehoidja raam on valmistatud 2mm pakkusest roostevabast terasest. 

Võtmeid hoidvad kihid on painutatud 0,5mm pakksusest roostevabast
terasest. 

Võtmehoidja raam on harjatud ja painutatud kihid poleeritud. 
Kuna võtmehoidja on pealt lame, siis on võimalik sellel

hoiustada erinevaid väikeseid objekte: 
mobiiltelefone, krediitkaarte jne.
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RAUDSED PESAD
HAARA JA MINE, LIHTNE!
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TÕUKERATAS
1. SEMESTER 2013 SÜGIS

KONSTRUEERIMINE / HEA DISAIN
JUHENDAJAD: HEIKKI ZOOVA  / SVEN SELLIK
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ÜLESANNE
Rakendada erinevaid tootedisaini teoorjaid uue loodava tõukeratta kontseptsioonis. 

Valmiv prototüüp peab omama lisafunktsionaalsust ja/või elemente lisaks 
traditsioonilisele tõukerattale.

KONTSEPTSIOON
Täiskasvanute tõukerattas linnakeskonda. 

Selle saavutamiseks tuleb ehitada tugev raam, kasutada laiasid rehve ja sobiliku 
värvikombinatsiooni. 

LAHENDUS
Tugeval tõukerattal on laiad rehvid, tugev metallist raam ja lai jalaalus.

Raam on valmistatud 25mm diameetrisest torust, mis võimaldab
kanda kuni 120kg koormust. Õhkrehvid tagavad sujuva sõidu.
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KÕIK TEED ON LÄBITAVAD!
SUURE KANDEVÕIMEGA TÕUKERATAS 

SOBIB SÕITMA NII ASFALTEERITUD
KÕNNITEELE, MUNAKIVISELE 

VANALINNA KUI KA 
KRUUSA - VÕI METSATEEDELE!

MUNAKIVI
täispumbatavad õhkkummid
on ideaalsed tagama sujuva

sõidu muhklikel vanalinna 
munakiviteedel

KRUUS
laiad ja tugevad rehvid

läbivad ka kõige keerulisemad
kruusateed

METS
suured, laiad rehvid võimaldavad 

sõita ka siis, kui teed peaksid 
puuduma.
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FUNKTSIONAALSED AKSESSUAARID
2. SEMESTER 2014 KEVAD

DISAINI ALUSED 2
JUHENDAJA: SIXTEN HEIDMETS
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ÜLESANNE
Disainida igapäevane koduskasutatav aksesuaar,

 millel on mööblilaadne funktsionaalsus ja toetamise/hoiustamise omadused.
Kasutatavateks materjalideks võisid olla traat, toru ja varras.

Tulemus peab peegeldama kasutatava materjali parimaid omadusi.

KONTSEPTSIOON
Orgainiseerida raamatuid mitmel 

alternatiivsed viisil. 

LAHENDUS
Nutikas riiul annab lihtsa ja mängulise võimaluse organiseerida kõiki

 oma raamatuid ja õpikuid.
Erinevat värvi riiuli eraldajatega on erinevad vahed lihtsalt arusaadavad.

Raam on kaetud elevandiluu värvi ja eraldajad on kaetud 
termokahaneva kummiga.
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NUTIKAS RIIUL
ALATI VAATEVÄLJAS!
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PAKEND
3. SEMESTER 2014 SÜGIS

PAKENDIDISAIN
JUHENDAJA: SIXTEN HEIDMETS

TELLIJA: FB DRINKS OÜ
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ÜLESANNE
Disainida kasutajasõbralik, kuid samas uudne ja kordumatu väljanäegmisega uus 
pudel spordijoogile Fat Burner. Olulised punktid uue pudeli disainimisel ja mida 
uus pudel peab endas kandma on järgmised: moderne, looduslik, innovaatiline, 
põhjamaine, unikaalne ja kordumatu.

KONTSEPTSIOON
Jälgida pudeli ergonoomikat, et seda oleks lihtne kasutada nii kodustes tingimustes,
kui ka aktiivselt sportides. Pudel peab olema hästi haaratav ja püsima kindlalt käes.

LAHENDUS
Hindamisele jõudis 2 pudelit.

JÄRELEANDMATU.
Pudeli vormide loomisel on kasutatud voolavaid vorme, mida kannavad 
endas nii tuli kui ka temale vastanduv vesi. Tuleleekide keerdkäigud 
ja vee voolavus.
Pudeli uus disain väljendab elustiili Järjepidevus viib sihile.

TRIMMIS.
Inspiratsiooniks uue pudeli disainimisel olid eelkõige
järgnevad märksõnad: sportlik, trimmis ja vormis,ergonoomilsus, 
tervislikkus. Pudeli uus disain visualiseerib ütlust Terves kehas terve vaim.
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MAKETEERIMINE
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JÄRELEANDMATU
JÄRJEPIDEVUS VIIB SIHILE

TRIMMIS
TERVES KEHAS TERVE VAIM
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JÄRI
3. SEMESTER 2014 SÜGIS

PUIDUTÖÖ 3
JUHENDAJA: REIN ERDEL 

29



ÜLESANNE
Ülesandeks oli õppida tundama ja eksperimenteerida vineeri painutamise

tehnoloogiate ja võimalustega. Valmistama 3-mõõtmelise objekti - järi. 

KONTSEPTSIOON
Minu konseptsioon nägi ette,  et materjali tuleb suhtuda austusega.

Valmistada kerge, kuid samas tugeva konstruktsiooniga võimalikult vähestest
komponentidest koosnev objekt. Objekt, mille juures ei ole kasutatud

kruvisid ja muid kinnitusvahendeid.

LAHENDUS
Järi koosneb kahest komponendist: vaakumkotis 

vormitud vineerraamist ja kasepuidust tehtud kiilust.
Järi on kaetud väbipaistva valge ja kiil punase peitsiga.

Mõlemad komponendid on viimistletud matt lakiga.  
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JÄRI
KERGEKAALULINE
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TOOL
3. JA 4. SEMESTER 

2014 SÜGIS - 2015 KEVAD
MÖÖBLIDISAIN / PUIDUTÖÖ 4

JUHENDAJAD: LAURI HIRVESAAR / REIN ERDEL 
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ÜLESANNE
SÜGIS SEMESTER 2014

Disainida kerge tool, mitte ainult välimuselt vaid ka kaalult.
Töö tulemus 1 : 1 mõõtkavas makett.  

KEVAD SEMESTER 2015
Parendada mudelit ja valmistada tool reaalsetest materjalidest.

 

KONTSEPTSIOON
Leida õige materjal ja nutikas konstruktsioonilahendus, 

et luua unikaalne ja äärmiselt kergekaaluline tool.
Kasutada ära materjali parimad omadused.

LAHENDUS
Kergekaalulise tooli raam on valmistatud kasepuidust. Nutikas 
konstruktsioon võimaldab materjali kasuta äärmiselt efektiivselt.
Seljatugi ja istmeplaat on valmistatud vineerist, mis on kaetud 

spooniga. Kõik komponendid on kaetud matt lakiga. 



TOOL
KEGE KUI SULG 
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RÕUK
4. SEMESTER 2015 KEVAD

BÜROOPRAKTIKA
JUHENDAJAD: HEIKKI ZOOVA / MERIKE REHEPAPP

GRUPITÖÖ: PERTTI PLEER, ARTUR LEETE MARTIN PETROV 
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KONSTRUKTSIOON
Materjal: kuusepruss

MAGAMISASE
Materjal: vilt

KATUS
Materjal: roomatt

ÜLESANNE
Valmistada kergesti püstitatavad ja 

teisaldatavad väikesemõõtmelised ööbimiskohad Juu Jääb 2015
festivali telkimisplatsile. 

   

KONTSEPTSIOON
Luua  objekt, mis mõjuks telkimisplatsil loomulikuna ja sulanduks

teda ümbritsevasse keskonda. Oleks piisavalt ruumikas ja täidaks talle seatud  
peamist funktsiooni - magamine.

    

LAHENDUS
Rõuk on traditsioonilisest heinarõugust inspireeritud hüpikhotell. 

Põhikonstruktsioon on valmistatud 5cm x 5cm prussist.
Magamiseaseme kondel on valmistatud  vildist ja

katuseks on roomatt. 
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Pealtvaade

KONSTRUKTSIOON 
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KONSTRUKTSIOON
Külgvaade
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RÕUK
HÜPIKHOTELL

Foto: Mari-Liis Heinsaar
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MÖÖBEL MUUTUMISES
5. SEMESTER 2015 SÜGIS

VISUAL COMMUNICATION 4
JUHENDAJA: ANNA PETERSSON / STEFANO SANTILLI  

GRUPITÖÖ: PERTTI PLEER, HARALD SUNDBERG
LUND UNIVERSITY, ROOTSI
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ÜLESANNE
Tavalisest valgest virnastatavast Vela väliseks kasutamiseks mõeldud plastiktoolist 
luua uus tool. Muutus peab mahtuma Modern Furniture Classics konseptsiooni ja 
peab endas kandma samu väärtusi nagu väljavalitud näidis.
   

KONTSEPTSIOON
Meie inspiratsiooniks oli Grythyttan A2 tool.
Uus tool peab kandma endas järgmisi karakteristikaid:

Pärand - ühendatud heade mälestuste ja rustikaalse maaeluga. 
Autentsus - kasutada ära materjali parimad omadused.
Dünaamiline - Ema kiigutamas väikest last on üks esimesi mugavusi elus.

LAHENDUS
Inspireerituna Grythyttan A2 toolist, proovisime kanda üle kõik samad väärtused ka 
enda valmistatud tooli.
Kuna meie lahenduses oleme kasutanud painutatud metallist jalgu on võimalik
kasutada seda ka kui kiiktooli. Plastikust istumiseala ja metallist raami on võimalik 
üksteisest eralda ja tänu sellele on komponendid kergesti vahetatavad.
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A2 PLASTIK
NÕJATU JA NAUDI
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PEATÄNAV
6. SEMESTER 2016 KEVAD

KESKKONNADISAIN 2
JUHENDAJA MIHKEL MASSO

GRUPITÖÖ: PERTTI PLEER, 
GUNILLA KÕIV, 

MARTIN PETROV 
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ÜLESANNE
Projekteerida omavahel kokkusobivaid arhitektuurseid väikevorme
Tallinna uue Peatänava ideekonkursi tarbeks. 
   

KONTSEPTSIOON
Luua linnaruumi tarbeks uusi ja värkeid vorme. Saades 
inspiratsiooni loodusest. Töö tulemus väljendab pigem
tunnet ja emotsiooni, kui täpseid tehnilisi lahendusi.

LAHENDUS
Linnamööbel “Kõrkjad” on veekogu ääres kasvavatest kõrkjatest inspireeritud 
arhitektuursed orgaanilised väikevormid. Kuna linnaruum on loomupäralt 
tehiskeskkond, siis “Kõrkjad” loovad merelinnale omase meretunde ja toovad 
tehiskeskkonda loodusele omast pidevalt muutuvat atmosfääri. 

Tuule abil õõtsuvad valgustid aitavad luua pimedal ajal linnaruumi uudset ja erilist 
õhkkonda. Peatänav muutub seetõttu justkui osaks loodusest hakates 
hingama loodusega ühes rütmis. Valgustitega varustatud kiik ja iste
lisavad mängulisust. Valminud objektid on sobitatud Musumäe keskonda.
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Valgusti Prügikast Pink Kiik Laud Iste Pavilijon
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KÕRKJAD
ORGAANILISED VÄIKEVORMID
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KONTORIMÖÖBEL
TELLISKIVI KVARTALIS

TELLIJA: TESTLIO
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ÜLESANNE
Luua Telliskivi kvartalis asuvasse ettevõtte kontorisse mööbel,
mis sobitub hästi ümbritsevasse tööstusliku taustaga keskkonda.    

KONTSEPTSIOON
Kasutada võimalikult palju ehedaid materjale. Puit ja metall, ning
nende omavahelist kombinatsiooni. Esitada tööstuslikke
lahendusi tänapäevases moodsas võtmes. Võttes arvesse kontori kõrget
asupaika ja transportimisel tekkida võivaid komplikatsioone.
 

LAHENDUS
Ülesande käigus valmisid mitmed erinevad objektid: töölaud,
koosolekulaud, garderoob ja riiuliga laud. 
Kõikid objektid on projekteeritud nii, et  neid oleks võimalik 
lahti ja kokku panna kohapeal. 
Mööbli valmistamisel on kasutatud musta metalli, puitu ja mdf-i.
Kirjutuslaudade metallist jalad on puhastatud ja kaetud vahaga.
Teiste esemete metallist osad on kaetud pulberlakiga.
Töölaudade pinnad on toonitud peitsiga ja vanutatud liivapaberiga. 
Pärast aga viimistletud matt lakiga.   



TÖÖLAUD
TOORES JÕUD!
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KOOSOLEKULAUD
LENNUKAD IDEED
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GARDEROOB
KINDLATES KÄTES
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RIIULIGA LAUD
SEAL KUS TARVIS
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PERTTI PLEER
Telefon: +372 56 673 286
E-post: hello@perttipleer.com 


