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SISSEJUHATUS 
 

Lõputöö idee sai alguse minu kui tarbija vajadusest toote järele, mida ma seni ei ole suutnud 

meie disainimaastikul leida. Tundsin, et soovin aksessuaari, mida saaks kanda kui vesti riiete 

peal, kuid mis ei ole vest; mis täidaks ehte funktsiooni, kuid ei ole ehe; millel oleks 

disaintootele omaselt praktiline väärtus taskute näol. Sobiva aksessuaari idee genereerimine 

toimus mu peas juba pikema perioodi jooksul, kuni kooliprojekti raames õnnestus alustada 

tootearendusega ja soovitud aksessuaar luua.  

Käesolev lõputöö saigi alguse minu 2019. aastal kooliprojektina valminud 

moekollektsioonist “Käed vabad”, millega osalesin Estonian Fashion Festivali Mood-

Performance-Tants moeetendusel. Kollektsiooni loomisel inspireeris mind klassikalise 

meestevesti lõige. Püstitasin eesmärgi luua aksessuaaride kollektsioon, kus on kasutatud 

sellise vesti lõiget. Jättes alles vestile omased tunnusjooned ja traditsioonilise rätsepatöö, 

lisasin kaasaegse disaini elemente. Kollektsioonis kasutasin läbivalt erinevaid taskute 

kombinatsioone. Need on ära võetavad ja annavad sellega kollektsioonile lisaväärtuse. 

Loodud kollektsiooni näol on tegemist üheksa prototüüpmudeliga.  

Käesoleva lõputöö põhieesmärk oli kuni kolme juba loodud prototüüp mudeli 

tootearendus mikroettevõttes allhanke korras,	mida oleks võimalik müügi eesmärgil esitleda 

koostööpartneritele. Neuroturunduse meetoditega ning traditsioonilise turu-uuringu tehnika 

abil uurisin, et milline neist mudelitest võiks kõige paremini sihtkliendi vajadustele ja 

eelistustele vastata. Millises mahus edasiarendus toimuma hakkas, selgitasin välja 

neuroturunduse meetodite ja klassikalise intervjuu abil, kus katses osalejad valisid välja kuni 

kolm enammeeldinud mudelit.  

Tänapäeval kasutatakse neuroturunduse meetodeid tootearenduses üha enam. 

Sagedamini leiavad need kasutust pakendidisaini tootearenduses. Moekollektsioonide puhul 

neuroturunduse abi teadaolevalt varem kasutatud ei ole. Enamlevinumad neuroturunduse 

meetodid on pilgujälgimine ja emotsioonide mõõtmine. Nende meetodite abil on võimalik 

välja selgitada, missugused detailid ja disainilahendused saavad kõige enam tähelepanu ja 

millised lahendused genereerivad kõige rohkem	 positiivset emotsiooni, mis võiks olla 

aluseks eelistuse kujunemisele. Läbiviidud katse eesmärk oli saada võimalikult palju 

konstruktiivset tagasisidet, mida tootearenduses ära kasutada. Tootearendus on väga oluline 

ja mahukas osa kogu tootmisprotsessist. Ma soovisin luua tooteid, mille tarbimise aeg oleks 
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võimalikult pikk. Kõige parem võimalus sellise toote loomiseks ja edasiarenduste 

sisseviimiseks oli küsida võimalikult sihtkliendilt ja oma ala spetsialistidelt. Selleks 

moodustasin katse läbiviimiseks valimi, kuhu kutsusin sihtkliendi tunnustega inimesi. 

Katses osalesid disainerid ja disaini väärtustavad naised vanuses 25-65 eluaastat. Valimi 

suurus oli 11 inimest. 

Pärast katse tulemuste analüüsimist alustasin mudeliarendusprotsessiga kolme 

enammeeldinud prototüüpnäidistega. Tulemusi analüüsides jõudsin probleemideni ja 

selgusid muutmist vajavad detailid. Toote edasiarenduses soovisin kõige enam töötada 

nahast taskukottide ja rihmadega. Tahtsin väljavalitud mudelitele luua lisaväärtusena 

võimaluse kanda vest-aksessuaare mitmel erineval moel ning taskukotte kanda eraldi kas 

käe-, õla- või puusakotina. Soovisin luua sidet tarbija ja toote vahel. See tekib, kui tootel on 

pikk eluiga, see on mänguline ja peidab endas erinevaid kandmisviise.  
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1. TOOTEARENDUS JA NEUROTURUNDUS 

 
1.1. Tootearenduse erinevad etapid 
Selles töös keskendun mikroettevõtte tootearendusprotsessidele. Miks just mikroettevõttele? 

Sellepärast, et enamik ettevõtlusega alustavaid inimesei ei võta esialgu suuri riske ning 

alustavad oma teekonda vaikselt.  

Mikroettevõtteks võib lugeda ettevõtet, kus töötab kuni kümme inimest. Tavaliselt 

on mikroettevõtjateks vabakutselised inimesed, idufirmad või pereettevõtted (Reinsalu, Reet 

2018: 15). Mikroettevõttel on nii plusse kui miinuseid. Tabelis 1 on esitatud mõned 

mikroettevõtte plussid ja miinused. 

 
Tabel 1. Mikroettevõtte plussid ja miinused 

PLUSSID 

 

MIINUSED 

Äriühingu asutamiskulud on väikesed. Algkapitali 

on vaja vähem. 

 

Probleemid on kerged tekkima kriisides, 

konkurentsis, varustushäiretes või spetsialisti 

puudumisel. 

Äriühingu asutaja võib olla ka ainus töötaja. 

 

 

Reservid on väikesed. 

Tarne- ja turunduskanalid on paindlikumad. 

 

Toote müügiargumendid vananevad ja ühe 

kuluartikli hinna ootamatu suurenemine viib toote 

lõpuhinna konkurentsist välja. 

Turu muutustele saab reageerida kiirelt ja juhtida 

operatiivselt. 

 

Väiketootmine ei pruugi olla efektiivne. 

Asukoha valik on lihtsam, kuna mahub tegutsema 

väga erinevatesse paikadesse. Paljud töötavad 

kodukontoris ja kodustuudios. 

Omanik peab ise täitma paljusid tööülesandeid. 

Allikas: www.eas.ee, tabel autori koostatud 

 

Tabelis 1 on näha, et mikroettevõttes võib ainus töötaja olla omanik ise. Kuidas 

sellisel kujul on võimalik tegeleda tootearendusega efektiivselt? Tuleb kasuks, kui ettevõtte 

omanik saab hakkama kõigi tootearenduse erinevate protsesside teostamisega. Kuid kas see 
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on vajalik ja samas efektiivne? Mina uurisin, kas on võimalik tootearendusega tegeleda, 

kasutades koostööpartnerite abi ja erinevaid allhankevõimalusi. 

         Enamasti hõlmab tootearendus endas nii täiesti uute tooteideede teostamist kui ka 

olemasolevate toodete uuendamist ja täiustamist (Reede, Kaupo 2012). 

Tootearendusprotsess on iga tootmise lahutamatu osa. Üldjuhul saab uus toode alguse 

tekkinud probleemist või nõudlusest toote järele. Tootearendust võib samuti lugeda 

tegevuseks, mille puhul klientide tagasiside kaudu luuakse uusi või parendatud tooteid, mida 

turunduse abil pakutakse tarbijatele, kellel on taas võimalus neid uusi tooteid hinnata.  

(EAS 2020). Sageli ei määratleta piisavalt täpselt tarbijagruppi ehk ei teata, kes võiksid 

arendatavat toodet tarbida. Mõistlik on rakendada turupõhist tootearendust. (Reede, Kaupo 

2012). 

Tootearendusprotsessis on palju erinevaid etappe, mis tuleb läbida. Põhilised etapid 

on esitatud järgnevalt (Reede, Kaupo 2012): 

• ideede genereerimine 

• ideede sõelumine 

• konseptsiooni valik ja katsetamine 

• tehnoloogia ja prototüübid 

• katsetamine 

• lanseerimine 

	

         Mina olen eelnevalt pooled etapid koolitöö raames läbinud ning jõudnud esmaste 

prototüüpnäidisteni. Edasiarendusena töötasin läbi sihtkliendilt saadud tagasisidet, et anda 

oma tootele lisaväärtust. 

 

1.2. Ülevaade neuroturunduse meetoditest ja selle rollist tootearenduses 
Refereerin järgnevalt Bachmann Talis raamatust Reklaami psühholoogia peatükki 

Reklaamipsühholoogia eriküsimusi, alapeatükki lehekülgedelt 357-361, Neuromarketing. 

         Uue aastatuhande alguses on olnud palju vaidlusi reklaamipsühholoogias tekkinud 

uute suundade üle. Üheks suunaks on ingliskeelsetest maadest tulnud neuromarketing, mida 

võiks eesti keeles lahti seletada kui tajumise, mõtlemise, otsustamise, eelistamise, tundmuste 

ning isikuomadustega seotud ajuprotsesside kuvamise meetodite kasutuselevõttu 

reklaamialal. Kuna tegemist ei ole neuroloogiaalase kauba turustamisega, on 
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neuromarketingi mõiste üsna eksitav. Vaidlus käib mitme asja üle. On tekkinud küsimus, 

kas selline lähenemine on eetiline ja lubatav. Teine murekoht on uute uurimissuundade 

andmete usaldusväärsus ja n-ö mõtetelugemise võimalikkus. 

Neuroturunduse põhistrateegia on funktsionaalse magnetresorants-kuvamise (fMRI), 

positronide emissiooni tomograafia (PET), magnetoentsefalograafia (MEG) või EEG 

aparatuuri abil saadud ärritussündmustega seotud aju biopotentsiaalide registreerimine 

aparatuuriga. Selliselt on võimalik välja selgitada ehk neurotestida, milliseid reklaame ja 

tooteid eelistatakse või millised on enim eelistatud tunnused reklaamides vms.  

Neid meetodeid kasutades on võimalik uurida, missuguseid signaale aju saadab teatud 

objektide või objektitunnuste märkamisega. Samuti saab jälgida, millised ajukeskused 

kutsuvad esile hirmu-ja ärevusseisundi, ilma et inimene ise veel seda teadvustaks. Eestis 

neuromarketingiga veel tõsiselt ei tegeleta, kuna aparatuuril on kõrge hind ja haruldase 

tehnoloogia hoolduskulud on suured ning uuringuteks sobivad tingimused on samuti kallid. 

Eestis kasutatakse põhiliselt pilgujälgimise ja emotsioonide mõõtmise meetodeid. 

Pilgujälgimise meetodit on võimalik kohandada väga erinevatesse valdkondadesse ja 

erinevate probleemide lahendamisse (Kõiv Madli, Tempel Age 2018: 3). Mõlemaid 

meetodeid on kasulik omavahel kombineerida (Kütt, Kadri 2018).  

 

1.2.1. Pilgujälgimine 

Pilgujälgimise meetodid jagunevad tulenevalt kasutatavast riistvarast kaheks – ekraanil 

põhinevaks meetodiks ja prillidel põhinevaks mobiilseks meetodiks. Ekraanil põhineva 

seadmega meetodi puhul viiakse katseisik laborisse ning suunatakse ekraanil põhineva 

pilgujälgimise tehnoloogia ette. Tal lastakse arvuti ekraani pidevalt jälgida, et mitte kaotada 

ühendust pilgujälgimise seadmega. (Kõiv Madli, Tempel Age 2018: 6) 

 

1.2.2. Emotsioonide mõõtmine 

Emotsioonide lugeja töötab spetsiaalse HD-veebikaamera abil ning tuvastab inimese 

emotsioone näoilmete põhjal tulenevalt Paul Ekmani välja töötatud FACS-metoodikast. 

Sellega saab kombineerituna pilgujälgijaga tuvastada, milliseid emotsioone eristiimulid 

inimeses tekitavad. (Pentus Kristian, Kuusik Andres 2014) 
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Emotsioone saab mõõta ajust: kui inimesele midagi meeldib, saadab aju signaali 

perifeersesse närvisüsteemi ja näiteks suunurgad tõusevad iseenesest ülespoole (Kütt, Kadri 

2018). 
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2. NEUROTURUNDUSE KATSE 
 
Minu uurimistöö eesmärk oli neuroturundusmeetodite ja traditsioonilise turu-uuringu 

tehnika abil välja selgitada kuni kolm mudelit, mida edasi arendada. Samuti soovisin välja 

uurida võimaliku sihtrühma eelistusi ja soovitusi antud tootele.  

 

2.1. Katse metoodika 
 
Sihtrühma kirjeldus. Oma sihtrühma tundmine on hea äri aluseks. Sihtrühma 

tundmaõppimiseks valisin katsealusteks naised vanuses 25-65 eluaastat. 

Traditsiooniline sihtrühmade defineerimine kipub tänapäeval ajale jalgu jääma. 

Sellepärast tuleb klassikaliste määratluste kõrval süüvida oluliselt rohkem oma klientide 

huvidesse, motivatsiooni, ostukäitumisse ja väärtustesse. (Org Evelin, Saue Olesija, 2019: 

162) 

Liigitasin oma potentsiaalsed kliendid gruppi tunnuste alusel, mis on kirjeldatud 

tabelis 2. 
 

 Tabel 2. Klientide demograafiline ja psühhograafiline segmenteerimine 

 Allikas: autori koostatud 

 

 Toodud liigituse põhjal on minu sihtklient kõrgharidusega naine vanuses 25-65 

eluaastat, kelle sissetulek on Eesti keskmisest kõrgem. Ta on positiivse ellusuhtumisega, 

enesekindel, väärtustab head disaini, kvaliteeti ja mugavust. Ta on sotsiaalselt aktiivne, 

kultuurne ning peab lugu tervislikust eluviisist. Ta jälgib trende ja armastab ajaga kaasas 

käia. 

Sugu Naine 

Haridus Kõrgharidus 

Karjäär Disainerid, ettevõtjad, õppejõud 

Sissetulek Eesti keskmine palk või kõrgem 

Elustiil Tervislik eluviis, sotsiaalne aktiivsus, meelelahutus,  

disaini väärtustamine, ostuharjumus, uudishimulikkus 
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         Katse. Katse läbiviimiseks planeerisin 11 intervjuud. Selleks moodustasin valimi, mis 

koosnes 11 inimesest, kes olid disainerid või sihtgrupi liikmed. Osalejad olid naised vanuses 

25-65 eluaastat. Katsealuste grupp jagunes kaheks. Ühe osa grupist moodustasid inimesed, 

kes olid varem näinud kollektsiooni “Käed vabad”. Teise osa grupist moodustasid inimesed, 

kes ei olnud kollektsiooniga tutvunud. Minu uurimuse eesmärk oli katse käigus saada 

võimalikult palju konstruktiivset tagasisidet, et väljavalitud toodete edasiarendus oleks 

kasutajasõbralik. Katse ettevalmistamise ajakulukus tulenes asjaolust, et varem ei ole 

moekollektsioonide tootearendusel neuroturunduse meetodeid kasutatud. Tegemist oli 

pilootkatsega. 

          Katse viisin läbi neuroturunduse laboris Tartu Ülikooli Delta õppehoones. Teada oli, 

et mida selgemalt on esitlus tarbijale tehtud, seda parema tulemuse saame. Enne katsega 

alustamist tutvustasin katsealustele selle eesmärki ja läbiviimise meetodeid. Ühe katse 

läbiviimiseks planeeritud aeg oli 15 minutit. Enamasti püsisime ajas. Katse alguses 

kalibreeriti pilgujälgimise seade katseisiku silmade järgi.  

 

 
Joonis 1. Katse esitlus mudel 6 näitel 

 

Valmistasin ette slaidid, milles näitasin igale osalejale üheksa mudeli kohta infot. 

Kõigepealt nägid nad tekstislaidi, kus oli mudelitootekirjeldus, seejärel nägid pildislaidi, kus 

oli 2-3 pilti selle mudeli kohta. Igat slaidi said inimesed vaadata niikaua, kui soovisid ja 

hiirega klikkides said minna edasi järgmise slaidi juurde. 

Kombineerisin neuroturunduse meetodid traditsiooniliste turu-uuringute 

tehnikatega. Selleks esitasin katse lõpus arutelu läbiviimiseks ettevalmistatud küsimused. 

Vestlus katsealustega salvestati. Nad jagasid oma soovitusi ja kirjeldasid vajadusi. Kõige 

MUDEL 6

• VEST	ON	TEKSTIILIST

• NAHAST	RIHMAD	ON	REGULEERITAVAD

• NAHAST	TASKUT	ON	VÕIMALIK	KANDA	EES	JA	TAGA

• VÄRVIVALIK

MUDEL	6
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enam sooviti, et vest-aksessuaari oleks mugav kanda. Taskukottide eraldi kandmise mõte 

õla-, puusa- või seljakotina meeldis kõigile osalejatele. Pärast katse läbiviimist analüüsisin 

nii tehtud märkmetest kui videosalvestistelt saadud infot. 

 

2.2. Saadud tulemuste analüüs 
 
Katse eesmärk oli välja selgitada, missuguste mudelitega ja millises mahus toote 

edasiarendus toimuma hakkab. 

Mudelite analüüs. Toote mudeleid oli kokku üheksa. Tarbijate tagasiside on esitatud 

järgnevalt (tabel 3). 
 

Tabel 3. Tarbijaküsitluse tagasiside 

Mudeli nr Mis meeldib tarbijale 

 

Mida tarbija muudaks 

Mudel 1 

  

- vesti pikkus on hea 

- tagant hästi 

minimalistlik 

- meeldib, et on 

taljesse 

- lõige meeldib 

- liiga pikk ei sobi 

- rinnal olev nurk, kas 

see jääb lendu?  

Mudel 2 

  

- meeldib, et on lühike 

- meeldivad selja 

detailid, täpselt 

parasjagu 

- meeldib lihtsus 

- häirib kitsas rihm 

- ei ole mugav 

- tasku ei meeldi 

- tundub, et tasku 

tahaks toetust 

Mudel 3 - meeldib suur tasku - muudaks tasku kuju 

- tasku rinna peal ei ole 

mugav 

- istumismugavus?  

- südamekaar ei meeldi 
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- sümmeetria 

probleemid 

Mudel 4 

  

- selja tagant töötab 

hästi 

- tundub mugav 

- värvikombinatsioon  

- meeldib, et on lühike 

- tasku meeldib 

- meeldib, et on kui 

aksessuaar 

- kas lühike on ka 

mugav? 

- häirib rinna all olev 

vöö 

- kotirihm tundub 

ebakindel 

- kõige segasem osa 

tasku 

Mudel 5 

  
  

- meeldib, et on 

tervikuna nahast 

- on huvitav disain 

- on täitsa äge 

- selge disain  

- ei ole mugav, kui 

taskud on õla peal 

- taskud on kuidagi 

eraldiseisvad elemendid 

 

Mudel 6 

  

- koti värv ja materjal 

- koti suurus on hea 

- tekstiilist osa  

- kotilahendus  

- proportsioonid 

- et saab kanda nii ees 

kui taga 

- eest on praktilisem 

kasutada 

- taskut kannaks pigem 

ees 

- ei meeldi seljakoti 

lahendus, hetkel tundub 

ebaturvaline 

- taskut kannaks pigem 

ees 

 

Mudel 7 - on disainilt üks 

huvitavamaid 

- kaare pikkus selja peal 

ei meeldi 
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- moodustab terviku 

- on funktsionaalne 

- tundub mugav 

 

 

Mudel 8 

  

-  et mustriga on 

mängitud 

- funktsionaalne 

- tagant vaade 

- puusa tasku on lahe 

- mahukas kott 

- kollane tasku liiga 

domineeriv 

- meeldiks, kui saaks 

taskut kanda õlakotina  

- eest on liiga range 

- teeks põhiosa mustaks 

- Kas tasku liikumist ei 

takista? 

 

Mudel 9 

  
 

- koti vorm ja suurus 

- et on praktiline 

- on taljes 

- et saab kanda ilma 

taskuteta 

-koti kuju on tõeliselt 

pehme 

- materjalide kooslus 

- et saab kanda 

puusakotina 

-meeldivad kaks 

rihma 

- vöö võiks laiem olla 

- töötaks ka üleni 

mustana 

 

Allikas: autori koostatud 

 

Tabelist on selgelt näha, et kõigi tarbijate ühist eelistust saab kirjeldada märksõnaga 

‘mugavus’. Kõigile katses osalenutele oli väga oluline, et vest-aksessuaari oleks mugav 

kanda ning et see oleks funktsionaalne. Mugavuse all peeti silmas, et vesti ja taskukotte ei 

peaks tihti kohendama ja need ei takistaks liikumist. Samuti oli meeldiv kuulda, et kõigile 
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meeldis lisaväärtuse näol võimalus kanda taskukotti vajadusel ka eraldi kotina. Olin 

positiivselt üllatunud, et kõigile meeldisid prototüüpnäidiste puhul tekstiili ja naha 

kombinatsioon, kasutatud mustrid ja värvilahendused. Kui palusin nimetada värvitoone, mis 

neid antud mudelite juures veel kõnetaks, lisandusid olemasolevatele must, hall ja 

indigosinine.  

Katse lõpus palusin kõigil osalejatel nimetada kuni kolm enammeeldinud mudelit. 

Tulemused on esitatud tabelis 4. 
 

Tabel 4. Tarbijaleküsitluse enammeeldinud mudelite kokkuvõte 

 Katsealune 

Mudel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kokku 

1   + +        2 

2        + +   2 

3             

4    + +  + +    4 

5  +    +   +   3 

6 +   +     + + + + 6 

7          + + 2 

8 +    +  +     3 

9 +  +  + + +   + + 7 

Allikas: autori koostatud ( + - katsealuse esimene valik ) 

 

Kui vaatame tabeli 4 kokkuvõtet, siis on näha, et katsealustele enammeeldinud 

mudeliteks on mudelid 4, 6 ja 9. 

Emotsioonitestide tulemused. Emotsioonid kuuluvad meie igapäevaelu juurde. 

Emotsioone on nii positiivseid kui negatiivseid ning neid võib nimetada ka rahulolu ja 

heaolu mõõdupuuks. Emotsioonid mõjutavad meie tehtud otsuseid nii alateadlikult kui 

teadlikult.  

  Näoilmete uurimiseks kasutatakse Face Readeri tarkvara, mis salvestab inimese 

emotsioone. Selle abil on võimalik koguda tarbijalt informatsiooni, missuguse emotsiooni 

kutsub esile valitud mudelite vaatamine ja kas teadlikud hinnangud lähevad kokku 

alateadliku reaktsiooniga. Emotsioone mõõdetakse skaalal 0-1. Mida suurem on see arv, 

seda suurem on katsealuse positiivne emotsioon. Kuna inimeste emotsionaalsus on erinev, 

võetakse iga inimese puhul tema näoilmete alusel kogu katse jooksul genereeritud positiivse 
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emotsiooni keskmine. Tabelis 5 on välja toodud katsealuste emotsioonid mudelite lõikes 

keskmisega võrreldes. Kui tulemus on üle ühe, näitab see, et katsealusele tekitas konkreetne 

mudel võrreldes keskmisega rohkem positiivset emotsiooni. Tabelist on näha, et katsealusel 

4 ei tekkinud mudeleid vaadates ühtegi emotsiooni, mis ei ole sugugi tavapärane, pigem 

ainulaadne olukord. Toon mudelite lõikes välja kõige rohkem positiivseid emotsioone 

saanud mudelid tabelis 6. Nende tulemuste alusel saab kinnitust, et 4 ja 6 on kindlasti need 

kaks mudelit, mida valida edasiarenduseks. Mudeli 9 tulemused olid emotsioonitestis 

nõrgad. Teadvustatud katse tulemusel selgus aga, et katsealuste esimene valik oli mudel 9.  

 
Tabel 5. Emotsioonide tulemused 

EMOTSIOONID 

 Katsealune 

Mudel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Keskmine 

1 0,07 0,05 0,36 0,00 0,46 0,25 0,18 0,18 0,47 0,00 0,31 0,21 

2 3,64 0,00 0,00 0.00 2,52 0,47 0,95 0,22 0,05 0,00 4,41 1,11 

3a 0,34 1,84 0,00 0,00 0,73 1,54 0,01 2,31 0,00 0,00 0,00 0,62 

3b 0,00 0,58 0,00 0,00 0,12 0,41 0,03 0,20 0,00 0,00 0,00 0,12 

4 1,94 6,85 0,00 0,00 0,25 0,34 7,17 1,16 0,06 0,00 2,50 1,84 

5 0,00 0,13 0,00 0,00 1,96 1,18 1,29 0,30 6,83 0,00 2,12 1,26 

6 2,48 0,29 0,00 0,00 0,35 0,78 0,22 3,76 1,57 9,38 0,17 1,73 

7 0,17 0,14 0,00 0,00 1,73 1,79 0,16 0,15 0,23 0,00 0,19 0,41 

8 0,10 0,09 9,64 0,00 0,53 1,30 0,00 1,61 0,69 0,62 0,21 1,34 

9 1,27 0,03 0,00 0,00 1,35 1,93 0,00 0,12 0,10 0,00 0,10 0,45 

Allikas: TÜ neuroturunduse labor 
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Tabel 6. Mudelite järjestused keskmiste emotsioonide lõikes 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: TÜ neuroturunduse labor 

 

Tabelis 7 on näha, millised mudelid tekitasid kõige suurima positiivse emotsiooni. 

Ka selles tabelis võib märgata, et katsealusel 4 ei ole tekkinud mudeleid vaadates positiivset 

emotsiooni. Etteruttavalt olgu öeldud, et katsealuse 4 teadvustatud valik oli mudel 1. Tabelis 

8 on välja toodud katsealuste üle keskmise emotsiooni saanud mudelid, mille kokkuvõte on 

tabelis 9. 

 
Tabel 7. Suurima emotsiooni tekitanud mudel 

Iga inimese suurima positiivse emotsiooni tekitanud mudel: 

2 4 8  2 9 4 6 5 6 2 

Mudel 2 oli max kolmel inimesel 

Mudel 4 oli max kahel inimesel 

Mudel 6 oli max kahel inimesel 

Allikas: TÜ neuroturunduse labor 

 

Tabel 8: Üle keskmise emotsioonide tulemused 

Üle keskmise emotsiooniga mudelid 

2 3 8  2 3 4 3 5 6 2 

4 4   5 5 5 4 6  4 

6    7 7  6   5 

9    9 8  8    

     9      

Allikas: TÜ neuroturunduse labor 
 

Mudel Keskmine 

4 1,8 
6 1,7 

8 1,3 

5 1,3 

2 1,1 

3 0,6 

9 0,4 

7 0,4 

1 0,2 
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Tabel 9: Üle keskmise emotsioonide tulemuste kokkuvõte 

Mudel Mitu korda 

max emots 

1 0 

2 3 

3 3 

4 5 

5 5 

6 4 

7 2 

8 3 

9 3 

Allikas: TÜ neuroturunduse labor 

 

Emotsioonide puhul on tabelist 9 näha, et üle keskmise tekitasid positiivset 

emotsiooni mudelid 4, 6, 8, 5, 9 ja 2. Samas võis see olla mõjutatud sellest, et mingi toode 

mingi inimese puhul väga eristus. Seega on mõistlik vaadata veel ka inimeste lõikes, millised 

tooted erinevatel inimestel üle keskmise positiivset emotsiooni tekitasid. Sellest tuleb välja, 

et mudelid 4, 5 ja 6 on saanud rohkem tulemusi üle keskmise skoori. Kui vaadata iga inimese 

maksimaalset emotsiooni väärtust, siis mudeli 2 puhul on olnud kolmel inimesel 

maksimaalselt positiivne emotsioon. 

Seega, kokkuvõttes, kui huvi tekitasid rohkem mudelid 3, 4, 6 ja 7, siis emotsioonide 

poolest on teistest paremal kohal mudelid 2, 4, 5 ja 6.  

          Joonisel 3 on näha katsealuse 7 üle keskmise positiivset emotsiooni, mis väljendub 

punase ringina. See on tekkinud vaadates mudeli 4 nahkrihma ja tekstiilist vesti osa. Kui 

vaatame tabelit 5, siis märkame, et mudeli 4 vaatamine on tekitanud katsealusele suurima 

positiivse emotsiooni. Tabelis 4, kus on välja toodud teadliku valiku tulemused, on näha, et 

mudel 4 kuulub katsealuse esimese kolme valiku hulka.  
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Joonis 3. Katsealuse 7 positiivne emotsioon nahkrihma suhtes  

 
Joonisel 4 on näha katsealuse 11 üle keskmise positiivset emotsiooni, kui ta vaatas 

rihmade kombinatsiooni seljal. Kui vaatame teadliku valiku tabelit 4, siis selgub, et tema 

lemmikmudeliks on hoopis 9. Vaadates tabelite 5 ja 8 kokkuvõtet, selgub, et emotsioonide 

tulemuste põhjal on katsealuse lemmikmudel 4. Siit võib järeldada, et teadlikult valis 

katsealune endale turvalise ja klassikalise mudeli, kuid positiivseid emotsioone tekitas 

keerukama ja värvilise detailiga disainilahendus. 

 

 

Joonis 4. Katsealuse 11 positiivne emotsioon tõusis, vaadates nahast rihmade kombinatsiooni seljal 
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Joonis 5. Katsealuse 1 positiivse emotsiooni tase tõusis laia nahast rihma vaadates 

 

Joonisel 5 on näha katsealuse 1 üle keskmise tõusnud emotsioonitase, kui ta vaatas 

mudeli 4 tekstuuriga nahast laia rihma. Joonisel 6 on punase ringiga märgitud kõige rohkem 

üle keskmise positiivseid emotsioone saanud detailid ja kohad. Teadliku valiku tulemuste 

põhjal (tabel 4) on katsealuse lemmikmudeliteks 6, 8 ja 9. Üle keskmise positiivset 

emotsiooni tekitasid mudelid 2, 4, 6 ja 9 (tabel 5). Kui võrdleme tulemusi, siis mudelid 6 ja 

9 on katsealuse teadliku valiku ja emotsioonide mõõtmise tulemuste põhjal lemmikmudelid. 
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Joonis 6. Katsealuse 1 positiivne emotsioon  

 

Joonisel 7 on välja toodud katsealuse 9 positiivsed emotsioonid, kui ta vaatab mudeli 

6 nahast tasku-koti nurka. Positiivne emotsioon on tõusnud üle keskmise taseme, vaadates 

vest-aksessuaari esikülje sissevõtu õmblusi. Tabelis 4 teadliku valiku tulemuste põhjal on 

katsealuse 9 lemmikmudel 6. Tabeli 5 tulemusi vaadates selgub, et mudel 6 on tekitanud 

katsealusel üle keskmise emotsiooni. Kõige suurema emotsiooni on tekitanud mudel 5.  
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Joonis 7.  Katsealuse 9 positiivne emotsioon 

 

 

 

Joonis 8. Katsealuse 10 positiivne emotsioon  

 

Joonisel 8 on näha, kuidas katsealuse 10 positiivne emotsioon on tõusnud vaadates 

mudel 6 nahast tasku-kotti. Kui vaatame tabelit 5, siis näeme, et katsealusel on positiivne 

emotsioon tõusnud kõvasti üle keskmise. Teadliku valiku tulemuste põhjal (tabel 4) on 

katsealuse lemmikmudelid 6, 7 ja 9. Sellest võime järeldada, et katsealuse teadlik ja 

alateadlik valik lähevad osaliselt kokku.  

Tabelis 10 on ajaliselt välja toodud, kui kaua keegi mingit toodet vaatas. Selle järgi 

võib öelda, et kõige rohkem pakkusid huvi mudelid 3, 4, 6 ja 7. Tabelist on näha, et mudel 

1 sai samuti palju tähelepanu, kuid analüüsimisel jõudsime juhendajaga seisukohale, et see 

võis olla sellest, et tegemist oli esimese tootega. 
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Tabel 10. Mudelite vaatamine ajaliselt 
Mudel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Keskmine Mitu 

korda 

1   9,50 25,12 10,89 22,61 20,83 17,10 9,77 12,71 14,09 15,74 10,79 15,38 6 

2   9,93 11,91  5,21 20,40 19,21 7,10 6,01 15,08 17,19 10,83 9,21 12,01 5 

3a 12,05 20,79 11,22 19,90 28,28 18,22 6,11 14,49 22,51 8,98 8,02 15,51 7 

3b   5,15  8,61 3,80 5,12 16,70 13,70 7,79 6,40 7,10 5,21 5,68 7,75  

4   9,41 17,69 12,18 16,80 26,83 23,63 8,09 16,24 12,21 7,79 10,13 14,64 7 

5 11,29  7,99 7,69 9,41 24,69 26,11 10,50 13,30 22,57 8,18 7,10 13,53 4 

6 14,46 13,40 8,61 27,79 25,21 21,78 7,10 21,52 25,78 10,73 8,71 16,83 7 

7 13,80 10,13 4,52 32,71 36,20 31,58 8,78 19,90 10,83 7,49 9,41 16,85 6 

8 17,36 13,99 5,71 21,19 29,60 33,30 8,51 10,30 12,31 7,23 6,80 15,12 4 

9 10,50 17,16 6,11 17,10 33,20 5,68 7,79 14,29 22,67 7,00 6,90 13,49 3 

Keskmine 11,34 14,68 7,59 19,30 26,08 19,82 8,04 14,42 16,73 8,92 8,27 14,11  

              

Kõige kauem vaadatud mudel 

 3 1 4 7 7 8 5 6 6 1 1   

Max emots mudel 

 2 4 8  2 9 4 6 5 6 2   

 Allikas: TÜ neuroturunduse labor                    

 

Pilgujälgimise meetodi katse tulemused. Siin on näha, kuidas pilgujälgimise 

tehnoloogia töötab. Kuumuskaardil on välja toodud kõigi 11 katses osaleja kokkuvõte. 

Mudeleid vaadati väga põhjalikult ja punased kohad kuumuskaardil näitavad, mis said kõige 

rohkem tähelepanu. 

Joonisel 9 on näha, et mudeli 4 puhul kõige enam tähelepanu said vesti nahast rihma 

kinnituskohad ja selle värvitoonid. Samuti vaatasid kõik osalejad nahast taskut. 

 

 
Joonis 9. Mudeli 4 kuumuskaart, pilgujälgimise kogu katse lõpptulemus  
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Joonisel 10 on näha, et vest-aksessuaari on vaadatud väga põhjalikult. Kõige enam 

on tähelepanu saanud nahast mahukas tasku nii ees kui taga selja peal. 
 

 
Joonis 10. Mudeli 6 kuumuskaart, pilgujälgimise kogu katse lõpptulemus 

 

Joonisel 11 on näha, et mudeli 9 erinevad detailid on kõige rohkem tähelepanu 

saanud võrreldes eelmiste mudelitega. See osutus ka teadliku valiku tulemuste põhjal 

katsealuste lemmikmudeliks. 

 

 
Joonis 11. Mudel 9 kuumuskaart, pilgujälgimise kogu katse lõpptulemus 
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2.3. Järeldused ja soovitused 

 

Järelduste tegemisel ning soovituste jagamisel olen võtnud aluseks ainult enda katse põhjal 

saadud kogemused. 

  Jäin katse tulemustega väga rahule.  Olin eesmärgiks seadnud kombineeritud 

meetodite abil välja selgitada sihtrühma vajadused ja eelistused. Kohati olid tulemsed 

üllatavad. Minu jaoks oli huvitav asjaolu, et teadlikult valisid enamus katses osalejad oma 

lemmikmudeliks 9, kuid alateadlikult see esimeste lemmikute hulka ei kuulunud. Intervjuu 

põhjal selgus, et visuaalidena esitletud mudelitest oli 9 kõige selgema disainiga ning seega 

turvaline valik. Mina arvan, et kui neuroturunduse meetodeid koos traditsiooniliste turu-

uuringute tehnikatega kombineerida, on võimalik välja selgitada tarbija eelistused 

tootele/toodetele. Kasutades ainult neuroturunduse meetodeid, on hiljem keerulisem aru 

saada, kas katses osalejale meeldis toote värv, disain või materjal. Seda saab teada küll, kui 

ekraanile on kuvatud ainult toote värv, materjal või väga selgelt disain. Kui kasutada ainult 

traditsioonilist turu-uuringu meetodit, siis ei saa kindel olla, kas saadud vastused ka päriselt 

tõesed on. Kui kasutame kombineeritud meetodeid, siis on tulemusi võimalik omavahel 

võrrelda. Ehk et kui intervjuu käigus saadud vastuses öeldi, et detaili värvitoon meeldis, siis 

emotsioonitesti ja pilgujälgimise tulemuste põhjal on võimalik näha, kas see nii ka oli. 

Tegemist oli pilootkatsega, mistõttu ei olnud võimalik eelnevate katsete kogemusi uurimuse 

ülesehitamisel kasutada. Toon punktidena välja, mida ma järgmisel korral muudaksin, kui 

fookus on endiselt toodete edasiarendusel. 

Minu tähelepanekud: 

• katsete vahele tuleb jätta piisavalt lisaaega analüüsimiseks ja vajalikeks 

muudatusteks; 

• kasutaksin lisaks mobiilsed pilgujälgimise prille toodete esitlusel füüsilises 

keskkonnas, kuna ekraanil kuvatud tootevisuaali põhjal ei ole võimalik hinnata, 

kuidas töötab toote disain selle liikumisel ja kandmisel; 

• ekraanil põhineva pilgujälgimise meetodit kasutaksin detailsema tagasiside 

saamiseks; 

• intervjuu katse lõpus on väga oluline osa tulemuste hilisemas analüüsimises. 

Soovitan disaineritel kasutada tootearenduses võimalust, kus neuroturundusemeetodid on 

koos traditsioonilise turu-uuringute tehnikatega.  
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 3. PROTOTÜÜPIDE ANALÜÜS JA EDASIARENDUSED   

 

Eelmises peatükis selgus, et edasiarendusele lähevad emotsioonitesti tulemuste põhjal 

mudelid 4 ja 6 ning traditsioonilise turu-uuringu tulemuste alusel mudel 9. Emotsioonitesti 

tulemused küll välistasid selle mudel, kuid teadvustatud valikust oli mudel 9 võimaliku 

sihtkliendi esimene või teine valik. Kui vaatame joonisel 11 välja toodud kõigi katses 

osalejate kuumuskaartide kokkuvõtet, siis näeme, et mudel 9 on suurt tähelepanu saanud. 

Joonistel 12, 14 ja 16 olen välja toonud mudelite edasiarenduses töökirjelduse. Seda 

koostades, olen arvesse võtnud sihtrühma antud soovitusi.    

   

 

Mudel 4 

 
Tootekirjeldus: 

- vest on tekstiilist 
- rihmad ja tasku-kott on 
nahast 
- kõik nahast detailid 
käivad lahti 
- nahast taskut on võimalik 
kanda puusakotina 
- rihmad on reguleeritavad 
trukkide abil 
 

 

 

 
Edasiarendus vestile ja 

rihmadele:  

- vesti osa pikemaks kuni 

keskkohani 

- rinna all olev rihm 

laiemaks (3,5 cm) 

- õlarihm kitsamaks  

 

 

 
Edasiarendus nahast tasku-

kotile: 

- nahast taskule sisetasku 

- D-aasad 

- rihm reguleerimisega  

 

 

 

Joonis 12. Mudeli 4 edasiarenduse töökirjeldus 
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Mudeli 4 prototüüpnäidise edasiarenduses muutsin rihma laiuse 1,5 cm pealt 3,5 

cm peale. See oli vajalik, et taskukotil oleks kandepinda puusal kandmiseks ja seal 

püsimiseks. Varasem 1,5 cm ei toetanud hästi taskukotti ning see kippus ette vajuma. 

Vesti-aksessuaari tekstiilist osa pikendasin keskkohani, et anda tootele kandmismugavus.  

Laiema õlarihma laiust muutsin kitsamaks, mis on vajalik sellepärast, et rihm püsiks 

korralikult õlal ning ei libiseks sellelt ära. Edasiarenduses lõin kliendile võimaluse vest-

aksessuaari kanda neljal erineval moel. Erinevad kandmisviisid toon välja joonisel 13.  

 

Kandmisviis 1 

• kanda kõiki toote detaile koos 

   

                            
 

Kandmisviis 2 

• kanda vesti ilma taskukotita 
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Kandmisviis 3 

• kanda tasku-kotti puusakotina 

Selle jaoks on tasku-kotil taga tunnel, kust saab rihma läbi panna. 

           

                          
 

Kandmisviis 4 

• kanda tasku-kotti õlakotina 

 Tasku-kotile on lisatud D-aasad, kuhu on võimalik eraldi kinnitada kaasasolev õlarihm 

 

                                          
 

 
 Joonis 13.  Mudeli 4 erinevad kandmisviisid, esikülg ja tagakülg 
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Joonis 14. Mudel 6 edasiarenduse töökirjeldus 

 

Mudeli 6 prototüüpnäidise edasiarenduses muudan vest-aksessuaari tekstiilist osa 

lühemaks, sest see ei hoia vormi. Prototüüpmudelil oli võimalus kanda tasku-kotti nii ees 

kui taga. Taskukoti kinnitusteks olin varem kasutanud trukke, mis ei ole ennast õigustanud 

ning on ebaturvalised. Intervjuus katsealustega selgus, et 11st katsealusest 8 kannaksid 

taskukotti pigem ees, kuid neile meeldis mõte, et vajadusel on võimalus kanda kotti ka 

seljakotina. Muudan taskukoti kinnituse vastupidavamaks ja turvalisemaks. koti mugavaks 

 

Mudel 6 

 
Tootekirjeldus: 

- vest on tekstiilist 

- vesti saab kanda ilma 

taskuta 

- rinnal kannaga tasku 

- vesti esi- ja tagaosa 

kinnituvad omavahel 

trukkidega 

- nahast rihmad on 

reguleeritavad trukkide abil 

- nahast taskut on võimalik 

kanda ees ja taga 

 

 

 
Edasiarendus vestile ja 

rihmadele: 

- vesti tekstiilist osa 

lühemaks 

- vesti nahast osa samuti 

lühemaks (3cm võrra) 

- lai nahast rihm kitsamaks 

(ülevalt 6cm ja alt 8cm) 

- vesti tekstiilist osale 

turvalisem kinnitus tasku-

koti kandmiseks 

 

 

 
Tasku-koti edasiarendus: 

- alumina tasku kalle 

sirgeks 

- juurde D-aasad  

- lisana juurde rihm 

karabiinidega, et saaks 

kanda õla- ja seljakotina 

- koti sisse tuleb väike 

lisatasku 
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kandmiseks. Nahast seljaosa lühendan 3cm võrra, et see oleks kandjale mugavam ja sobiks 

paljudele kehatüüpidele. Taskukoti disainis muudan koti alumise serva kalde ühtlaseks, et 

asjad ei vajuks kandmisel ühte nurka. Kotile tuleb juurde sisetasku. Mudelite erinevad 

kandmisviisid toon välja joonisel 15. 

 

Kandmisviis 1 
 

• kanda kõiki toote detaile koos 

Taskukoti kandmiseks on vesti tasku sisse peidetud väikesed karabiinid. 
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Kandmisviis 2 
 

• kanda	vesti	ilma	taskukotita	
	

 
 

                                 
                  
 

 

Kandmisviis 3 
 

• kanda taskukotti õlakotina 

• Kotil	on	kaasas	lisarihm,	millega	on	võimalik	kotti	kanda	õlal.	
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Kandmisviis 4 

• kanda taskukotti seljakotina 

 Seljakoti kandmise võimalus on lahendatud tunneliga koti tagapaneelil. 

 

 

                                      
 

  
Joonis 15.  Mudeli 6 erinevad kandmisviisid, esikülg ja tagakülg 
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Joonis 16. Mudeli 9 edasiarenduse töökirjeldus 

 

 

 

Mudel 9 

 
Tootekirjeldus: 

- vest on tekstiilist 

- nahast rihmad on 

reguleeritavad trukkide abil ja 

vajadusel eemaldatavad 

- nahast taskuid on võimalik 

kanda eraldi puusakotina 

olemasoleva rihmaga 

- mahukas tasku 

 

 

 

 
Edasiarendus vestile ja 

rihmadele: 

- luku asendan trukkidega  

- laiema õlarihma muudan 

kitsamaks ja nihutan 

seljapeal oleva rihma 

kinnitumiskohta 

- rihma laiuseks (3,5cm) 

- nahast rihma aasad tulevad 

tekstiilist 

 

 

 
Edasiarendus taskutele: 

- pealmisele taskule tuleb 

külje peale lukk (hetkel on 

seal magnet) 

- taskute üldise pikkuse 

vähendan 5cm võrra 

lühemaks 

- pealmine tasku-kott täidab 

ka koti klapi funktsiooni, 

kuhu tuleb magnet kinnitada 

- alumisel taskul muudan 

küljepealt kasutamise 

võimaluse tavapäraseks pealt 

kasutamise võimaluseks 

- lisan juurde D-aasad ja 

rihma karabiinidega, mis 

võimaldab kotti kanda ka 

õlakotina 

-koti sisse tuleb väike 

lisatasku 
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Mudeli 9 prototüüpnäidise edasiarenduses vesti tekstiilist osas väga suuri muudatusi 

ei tulnud. Nahast rihma uueks laiuseks on 3,5 cm, et see toetaks taskukoti kandmist puusal. 

Nahast aasad, mis olid kinnitatud neetidega tekstiili osa külge, tulevad nüüd tekstiilist, mis 

on õmmeldud juba vesti enda külge. Uue lahendusena kinnitan vesti esi- ja tagaosa omavahel 

trukkidega. Varasemalt oli see kinnitatud ainult ühelt küljelt ja lukuga. Prototüüpnäidisel oli 

algselt taskukottidel teine fookus ehk nad pidid täitma taskute funktsiooni. Nüüd on 

edasiarenduse plaan anda tasku-kottidele juurde lisaväärtus, kus on võimalik kotti kanda 

eraldi puusa- ja õlakotina. Selleks konstrueerisin varasema lõike ümber. Eraldasin kaks 

taskut üksteisest – ühest taskust saab kotile klapp ning teisest taskust tuleb koti korpus. 

Tasku-koti klapile jääb alles küljel olev tasku, mis käib lukuga kinni-lahti ja kuhu saab 

vajadusel panna telefoni, võtmed jne. Tasku-koti sisse õmlen lisatasku. Joonisel 17 olen 

välja toonud vest-aksessuaari erinevad kandmisvõimalused. 

 

Kandmisviis 1 
 

• kanda kõiki toote detaile koos	
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Kandmisviis 2 
 

• kanda vesti ilma tasku-kotita	
	

 
            
                               

                              
 
 
 

 

Kandmisviis 3 
 

• kanda tasku-kotti puusakotina 

• 	Selle	jaoks	on	tasku-kotil	taga	tunnel,	kust	saab	rihma	läbi	panna.	
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Kandmisviis 4 
 

• kanda tasku-kotti õlakotina 

• Tasku-kotile	on	lisatud	vajalik	furnituur	ja	lisadetailid,	mis	võimaldavad	seda	
kanda	õlakotina.	
	

 
 

                               
                              
 
 
 

  

Joonis 17. Mudeli 9 erinevad kandmisviisid, esikülg ja tagakülg 

 

 

 

4. TOOTMISEKS ETTEVALMISTAMINE 
 
Järgnevalt kirjeldan tootmiseks ettevalmistamiseks edasisi samme. Toon välja, millise 

mõõdutabeliga tööle hakkan ning kirjutan lähemalt allhanke partnerite kaasamise 

vajalikkusest.  

 
4.1. Mõõdutabeli valik 
Väga oluline on teada, milliste mõõdutabeltega tööle hakatakse. See annab kliendile 

kindluse, et alati kui ta ostab sinu käest selle suuruse, see ka sobib talle. 

Alates aastast 1991 kehtib Euroopa Liidus suuruste märgistamise süsteem ühe või 

järgneva parameetri näol (Kuusk Margit, Paats Teele 2010): 

• keha mõõtmed, 

• keha mass (kaal), 

• vanus, 
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• riideeseme mõõdud. 

Esimeste prototüüpnäidiste istuvusproovides selgus, et erinevad figuuride tüübid 

mõjutavad tooteistuvust. Koostööpartneriga analüüsides jõudsime järeldusele, et oma töös 

võtan aluseks Mülleri mõõdutabeli (lisa 1), mille kohandasin oma mudelite jaoks sobivaks 

(lisa 2). Võtsin kasutusele suuruste märgistamiseks tähe skaala (S, M, L), et oleks vähem 

suurusi ning efektiivsem toota. Müügimudelid vastavad suurustele M.  

Tähe skaala suuruste vaheline samm on suurem kui varasemalt kasutusel olnud 

numbrilise skaala vahe. Minu mõõdutabelil on suuruste vaheline samm 6 cm. 

 

 4.2. Hankebaas 
Allhanke partnerite kasutamine on tänapäeval täiesti normaalne ja vajalik arenguetapp. 

Isetootmine ei pruugi alati olla efektiivne ja kasulik. Kuid miks siis ikkagi otsitakse allhanke 

võimalusi? Selleks on palju erinevaid põhjuseid. Enamlevinud põhjusteks võib lugeda 

oskustööliste puudumise turul. Tööjõu puudumise vajadust saab katta tootmise 

automatiseerimisega. See ei tähenda, et tiraažid peaksid olema suured. Samuti võimaldab 

allhanke partnerite kasutamine rohkem aega panustada toodete väljatöötamisele või 

tootearendusele. Ka majanduslikult ei ole eriti mõtekas kõike ise toota ning hästi toimiv 

koostöö aitab kulusid kontrolli all hoida. Olen valinud allhanke koostööpartnerid 

tööprotsessidele, mille teostamiseks mul endal tehnilised teadmised puuduvad või mul 

puudub vajalik masinapark.  

Vajan allhanke partnereid järgmisteks tegevusteks: 

• prototüüpide ja müüginäidiste õmblemine; 

• lõigete digitaliseerimine ja ettevalmistamine tootmiseks. 

Lõigete ettevalmistamine digitaliseerimiseks. Lõigete ettevalmistamine tootmiseks 

on väga oluline ja põhjalik etapp tootearenduse protsessis. Disaineril on lõigete 

digitaliseerimiseks vajalik koostada igale tootele selle tehnoloogiline kaart (lisa 3, 4, 5), 

kuhu on märgitud tootmiseks vajalikud andmed. Lisaks tehnoloogilistele kaarditele on 

vajalikud prototüüpnäidised ning esmased pealiskanga, voodri ja dubleeringute lõiked 

paberil.  

Testtootmiseks koostatakse baaslekaalide järgi väiksematele ja suurematel 

suurustele vajaminevad lekaalid. Näidismudel vastab suurusele M.  
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4.3. Materjalid 
Materjalide valik tagab tootele hea välimuse ja on kvaliteedinäitaja. Tänapäeval on 

materjalide valik väga mitmekesine. Selleks, et vest-aksessuaar hoiaks piisavalt vormi,  

on oluline valida keskmise tihedusega kangas kuni 200-260 g/m2 kohta. Samuti peab kanga 

valikul läbi mõtlema selle hilisemad võimalikud hooldusvõimalused.  

Prototüüp- ja müüginäidiste õmblemisel kasutasin meie kaubandusvõrgust ostetud 

kangaid. Väikeste kangakoguste tõttu ei olnud mul võimalik otse kangatootja poole 

pöörduda. Kindlasti on olemas kanga tarnijaid, kes müüvad väikseid kanga koguseid, kuid 

hetkel ei olnud see minu prioriteet. Väga keeruline oli leida täpselt enda nägemusega kokku 

sobivaid materjale. Tekstiilist vesti osa õmblemisel kasutasin kahte pealiskangast: 

• villase-viskoosi seguga kangast (70% vill, viskoos 30%); 

• puuvillane kangas (100%). 

Villase-viskoosi seguga kangas on triibuline, mis annab edasi vestile omased 

klassikalised tunnusjooned. Klassikalise musta värvi kanga võtsin kasutusele sellepärast, et 

intervjuudest selgus, et traditsioonilist musta on kõige kergem omavahel kombineerida.  

Voodrikangana olen kasutusele võtnud kaks erinevat kangast: 

• puuvillane (80% puuvillane, 20% polüester%); 

• viskoos (100% viskoos). 

Et tekstiilist vestiosa hoiaks paremini vormi, kasutasin selle tugevdamiseks 

vahematerjale ehk liimikangast. Mitmekordset vahematerjalide dubleeringut olen kasutanud 

nendes kohtades, mis vajavad kandepinda detailide paremaks kinnitamiseks ja hoidmiseks 

(rihmad, trukid, taskukotid). 

Vesti rihmade õmblemiseks olen kasutanud kroomnahka, mille pahemapoole olen 

dubleeritud seemisnahaga. Dubleerimist ja teibi lisamist rihmale pean vajalikuks sellepärast, 

et anda rihmadele vastupidavus ja vähendada väljavenivuse võimalus.  

Tasku-kottide pealismaterjal ja rihmad on seemisnahk, mille peale on pressitud muster.  

Furnituurina on kasutusel metallist karabiinid, D-aasad, trukid ja magnettrukid. 

 

4.4. Müüginäidis ja hinnakalkulatsioon	
Müüginäidised on vajalikud oma toodete presenteerimiseks koostööpartneritele ning nende 

peal saab testida toodete vastupidavust ning hinnata kvaliteeti. Selguvad veel väiksemad 

parandust nõudvad detailid, mida vajadusel toodangu jaoks saab muuta. Müüginäidiste pealt 
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saab teha lõpliku hinnakalkulatsiooni toodangu jaoks. Tabelis 11 on välja toodud kasutatud 

materjalide ja õmblustööde maksumus mudelite lõikes ilma käibemaksuta. Lisas 6-19 on 

fotod müüginäidistest ja nende erinevatest kandmisviisidest koostööpartneritele 

esitlemiseks. 
 

Tabel 11. Kasutatud materjalide ja õmblustöö maksumus mudelite lõikes ilma käibemaksuta. 

Materjal  Ühik Kogus Hind Maksumus  

MUDEL 4 

Vesti tekstiiist osa 

1 2 3 4 5 

pealiskangas jm 0,38 14,58 5,55 

vooder jm 0,38 6,25 2,38 

dubleer jm 0,36 3,25 1,17 

   Kokku: 9,10 

Taskukott ja rihmad nahast 

Kroomnahk/must dm2 14,77 0,36 5,32 

Vooder/seanahk dm2 8,8 0,08 0,70 

Seemisnahk/roh dm2 19,56 0,33 6,45 

Vooder dm2 17,52 0,17 2,98 

   Kokku: 15,45 

Furnituur 

karabiinid tk 2 0,60 1,20 

trukid tk 6 0,12 0,72 

Trukk-magnet tk 1 0,24 0,24 

D-aasad tk 2 0,21 0,42 

   Kokku: 2,58 

Õmblemine    150.00 

   Lõppsumma: 177,13 

MUDEL 6 

Vesti tekstiiist osa 

1 2 3 4 5 
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pealiskangas jm 0,53 14,58 7,72 

vooder jm 0,43 6,25 2,69 

dubleer jm 0,42 3,25 1,37 

   Kokku: 11,78 

Taskukott ja rihmad nahast 

Kroomnahk/must dm2 27,76 0,36 28,12 

Vooder/seanahk dm2 27,76 0,08 2,22 

Seemisnahk/roh dm2 32,28 0,33 10,65 

Vooder dm2 20,88 0,17 3,55 

   Kokku: 44,54 

Furnituur 

karabiinid tk 2 1,32 2,64 

trukid tk 17 0,12 2,04 

Trukk-magnet tk 1 0,24 0,24 

Lukk tk 1 1,26 1,26 

Pannal tk 1 1,22 1,22 

Neet tk 3 0,09 0,81 

   Kokku:     8,21 

Õmblemine    150.00 

   Lõppsumma: 214.53 

MUDEL 9 

Vesti tekstiiist osa 

1 2 3 4 5 

pealiskangas jm 0,43 7,90 3,40 

vooder jm 0,30 6,25 1,88 

dubleer jm 0,40 3,25 1,30 

   Kokku: 6,58 

Taskukott ja rihmad nahast 

Kroomnahk/must dm2   8,88 0,36 3,2 

Seemisnahk/must dm2 40,62 0,33 6,45 
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Vooder/seanahk dm2   5,8 0,08 0,46 

Vooder dm2 40,62 0,17 2,98 

   Kokku: 13,09 

Furnituur 

karabiinid tk 2 1,32 2,64 

trukid tk 20 0,12 2,40 

Trukk-magnet tk 1 0,24 0,24 

D-aasad tk 2 0,22 0,44 

Pannal tk 1 1,22 1,22 

   Kokku: 6,94 

Õmblemine    150.00 

   Lõppsumma: 176.61 
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KOKKUVÕTE  
 

Käesoleva lõputöö esimeses pooles uurisin, kas ja kuidas on võimalik kasutada 

neuroturunduse meetodeid vest-aksessuaaride prototüüpnäidiste edasiarenduses. Selleks 

viisin läbi katse. Parema tulemuse saamiseks kombineerisin neuroturunduse meetodid 

traditsioonilise turu-uuringu tehnikaga, milleks oli intervjuu. Neuroturunduse meetodite 

kasutamine rõivaste disainis on teadaolevalt ainulaadne ning seega oli tegemist 

pilootkatsega. Kaasasin oma edasiarendusse võimaliku sihtkliendi, kelle abil selgitasin välja 

nende eelistused ja vajadused antud toodetele. Kasutasin selleks pilgujälgimise ja 

emotsioonide mõõtmise meetodeid, mis olid kombineeritud traditsioonilise 

turundusmeetodiga. Intervjuul katse lõpus oli väga oluline roll, sest selle põhjal oli võimalik 

analüüsida, kas katses osalejale meeldis vest-aksessuaaride juures selle disain, värv või 

materjal. Minu eesmärk intervjuule oli sellest võimalikult palju konstruktiivset tagasisidet 

saada, mida toote edasiarenduses ära kasutada, et saaksin luua tarbijale kasutajasõbraliku 

toote. Emotsioonitesti tulemuste põhjal selgus, et mudelid 4 ja 6 tõid katsealustel esile üle 

keskmise emotsiooni, kuid mudel 9 puhul emotsioonid ei olnud märgatavad. Küll aga oli 

mudel 9 traditsioonilise turu-uuringu tulemuste alusel kõigi katses oselenute hulgas esimene 

või teine valik. Tootearendusse valisin mudelid 4, 6 ja 9 katsetulemuste põhjal. 

Lõputöö teises pooles alustasin sihtkliendile enammeeldinud mudelite 

edasiarendamisega. Väljatöötatud mudelid valmisid allhanke korras. Valisin allhanke 

koostööpartnerid tööprotsessidele, mille teostamiseks mul endal tehnilised teadmised või 

vajalik masinapark puudusid. Koostöö allhanke partneritega on mulle tulevikus väga oluline 

osa, sest kõiki etappe tootmisprotsessis ei ole väga kasulik ning võimalik ise teostada. Siiski 

jõudsin järeldusele, et kõiki oma projektidega seotud etappe peab disainer tundma ja teadma.  

Siis sujub allhange probleemideta ja mõlemad osapooled räägivad ühist keelt. Minu jaoks 

oli tootearendusel väga oluline roll mudelite edasiarenduses ja sellepärast panustasin sellesse 

etappi väga palju aega ja ressurssi. Igal mudelil on kuni 4 erinevat kandmise võimalust, mis 

annavad tootele selle väärtuse multifunktsionaalsuse näol. Mina jõudsin oma püstitatud 

eesmärgini, kuid lõppsõna on siiski tarbijal.  
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SUMMARY 
 

Product Development for Vest-Accessories with the help of Neuromarketing 

In this thesis I examined whether and if it is possible to employ neuromarketing methods in 

the development of vest accessuaries’ prototype samples. For this I performed an 

experiment. To get better results, I combined neuromarketing methods with traditional 

marketing technique, an interview. Using neuromarketing methods in clothes design is, as 

far as it is know, unique, and as such, this experiment is a pilot test. I brought into the 

development a possible target client who helped me find out their preferences and needs for 

this product. To do that I used eye tracking and methods of measuring emotions, which were 

combined with traditional marketing methods. The interview had an important function at 

the end of the experiment, because it made possible to analyse whether the test participant 

enjoyed the design, colour or material of the vest accessory. My goal with regards to the 

interview was to obtain as much constructive criticism as possible that I could then use in 

product design to provide the consumer a consumer-friendly product. Based on the emotions 

test, designs 4 and 6 elicited ’above-average’ emotions in the test subject, but design 9 there 

were no discernible emotions observed. However, design 9 was, according to traditional 

market research, all of the participants’ first or second choice. Based on the results of the 

experiment I chose designs 4, 6 and 9 for product development. 

 In the second half of the thesis I began developing the product most favoured by the 

target client. Developed designs were developed through outsourcing. I chose my 

outsourcing partners for production processes that I lacked technical knowledge or the 

necessary machinery pool for. Future collaboration with outsourcing partners is very 

important to me because it is not useful or possible for me to produce all stages of the 

production by myself. Regardless, I came to a conclusion that a designer has to be familiar 

and knowledgeable in all stages of the production process of their own project to ensure that 

outsourcing goes without any problems, and both sides are on the same page. In product 

development, design development had a very important role for me and so I put a lot of time 

and resource into it. Each design can be worn up to 4 different ways, which give the product 

value in its multifunctionality. I have reached my goals, but the final word still rests with the 

consumer. 
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LISAD	
 

Lisa 1. Mülleri mõõdutabel (Nurmik, Kristi 2014: 79) 

 
Mõõdunimetus Mõõdu 

tähis 

34 36 38 40 42 44 

Kasv K 168 168 168 168 168 168 

Rinnaümbermõõt Rü 80 84 88 92 96 100 

Vööümbermõõt Vü 65 68 72 76 80 84 

Puusaümbermõõt PÜ 90 94 97 100 103 106 

Kaelaümbermõõt Kü 34,8 35,4 36 36,6 37,2 37,8 

½ Kaelakaare laius Kkl 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 

Turja kõrgus käekaare 

sügavus 

Sk, 

käeks 

19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 21,3 

Seljapikkus Sp 41,4 41,4 41,6 41,8 42 42,2 

Puusakõrgus (7ndast 

kaelalülist) 

Pk 61,4 61,8 62,2 62,6 63 63,4 

II rinnakõrgus II Rk 26,5 27,3 28,1 28,9 29,7 30,5 

IIesipikkus II Ep 44,3 44,7 45,3 45,9 46,5 47,1 

½ selja laius ½ Sl 15,5 16 16,5 17 17,5 18 

Käeaugukaare laius Käekl 7,9 8,6 9,3 10 10,7 11,4 

½ rinnalaius ½ Rlh 16,6 17,4 18,2 19 19,8 20,6 

Õlapikkus Õl 11,8 12 12,2 12,4 12,6 12,8 

Käsivarre pikkus Kvp 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 60,8 

Käsivarre ümbermõõt Kvü 26,2 26,8 28 29,2 30,4 31,6 

Küljepikkus Küp 106 106 106 106 106 106 

Randmeümbermõõt Rnü 15 15,4 15,8 16,2 16,6 17 
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Lisa 2. Kohandatud mõõtude tabel mudelite õmblemiseks 

 

Mõõdu nimetus Mõõdu  

tähis 

S M L 

Kasv K 168 168 168 

Rinnaümbermõõt Rü 84 90 96 

Vööümbermõõt Vü 66 72 78 

Puusaümbermõõt Pü 92 98 104 
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Lisa 3. Mudeli 4 tehnoloogiline kaart 

Kollektsioon “ K2ed vabad”                                                               Suurused: S, M, L 
 
Tellija Toode Hooaeg Mudeli nr 
Kaire Avi-
Kinnunen 

Vest-aksessuaar Sügis/Talv 4 

 
Kanga art Koostis Laius 
 Pealiskangas: villane 70% 

viskoos 30% 
Vooder: puvillane 90% 

Pealiskangas:150 cm 
Vooder: 150 cm 

 
 
                                     triibulise kanga suund detailidel 
              

          
    trukkide vahe 2cm           laius 3,5 cm, pikkus 84 cm          trukkide vahe 4 cm 
         tunnel vöörihma jaoks      tunnel kandmisviis nr jaoks           rihma laius alt 9,5 cm 

 
Märkused ja kommentaarid: 
VEST (tekstiilist osa) triibulise kanga puhul triibu suund vertikaalne 
ÕV- 1cm, mis on pressitud külje peale 
Teping- 1mm 
Vööaasade laius 1,5 cm, pikkus 5cm 
Tekstiilist vesti osa on dubleeritud liimikangaga 
Topelt dubleer on paigaldatud trukkide ja vööaasade kinnituskohtadesse                  
NAHAST RIHMAD 
Trukid must nikkel, läbimõõt 12,5 mm kokku 6 tk 
Halliga detailid on kroomnahast, mis on dubleeritud seemisnahaga. Detailid on servadest 
liimistatud ja kokku õmmeldud, mille tikkepiste kaugus servast on 0,2 mm 
Nahast vöörihma laius 3,5 cm 
Tikkepiste: 3 pistet 1cm kohta 
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Lisa 4. Mudeli 6 tehnoloogiline kaart 

Kollektsioon “ K2ed vabad”                                                               Suurused: S, M, L 
 
Tellija Toode Hooaeg Mudeli nr 
Kaire Avi-
Kinnunen 

Vest-aksessuaar Sügis/Talv 6 

 
Kanga art Koostis Laius 
 Pealiskangas: viskoos 70% 

Polüester 30% 
Vooder: puvillane 90% 

Pealiskangas:150 cm 
Vooder: 150 cm 

 
                         rihma laius 6,5cm                     Laius 11cm 
 
     

 
karabiinid 2tk koti kinnitamiseks            triibulise kanga suund 

 
Märkused ja kommentaarid: 
VEST (tekstiilist osa) 
ÕV - 1cm, mis on pressitud külje peale 
Teping- 1mm 
Tekstiilist vesti osa on dubleeritud liimikangaga 
Topelt dubleer on paigaldatud trukkide kinnituskohtadesse                  
NAHAST RIHMAD 
Trukid must nikkel, läbimõõt 12,5 mm kokku 17 tk 
Halliga detailid on kroomnahast, mis on dubleeritud seemisnahaga. Detailid on servadest 
liimistatud ja kokku õmmeldud, mille tikkepiste kaugus servast on 0,2 mm 
Tikkepiste: 3 pistet 1cm kohta 

 

rihma laius 
1,5 cm 
pikkus  
112cm 
 

Trukkide 
vaheline 
kaugus 
6,7cm 
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Lisa 5. Mudeli 9 tehnoloogiline kaart 

Kollektsioon “ K2ed vabad”                                                               Suurused: S, M, L 
 
Tellija Toode Hooaeg Mudeli nr 
Kaire Avi-
Kinnunen 

Vest-aksessuaar Sügis/Talv 9 

 
Kanga art Koostis Laius 
 Pealiskangas: viskoos 55% 

Vooder: puvillane 90% 
Pealiskangas:150 cm 
Vooder: 150 cm 

 
 
  nahast rihma laius 1,5 cm, pikkus 48cm                           laius 9cm, pikkus 41,5 cm 
                           laius 7cm 

      
 
 
               laius 3,5 cm, pikkus 84 cm                                                   ülekäik 3cm 

 
Märkused ja kommentaarid: 
VEST (tekstiilist osa) 
ÕV- 1cm, mis on pressitud külje peale 
Teping- 1mm 
Vööaasade laius 1,5 cm, pikkus 5cm 
Tekstiilist vesti osa on dubleeritud liimikangaga 
Topelt dubleer on paigaldatud trukkide ja vööaasade kinnituskohtadesse                  
NAHAST RIHMAD 
Trukid must nikkel, läbimõõt 12,5 mm kokku 20 tk 
Halliga detailid on kroomnahast, mis on dubleeritud seanahaga. Detailid on servadest 
liimistatud ja kokku õmmeldud, mille tikkepiste kaugus servast on 0,2 mm 
Nahast vöörihma laius 3,5 cm 
Tikkepiste: 3 pistet 1cm kohta 
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Lisa 6. Mudeli 4 kandmisviis 1 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 7. Mudeli 4 tagantvaade 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 8. Mudeli 4 kandmisviis 2 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 8. Mudeli 4 kandmisviis 3 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 9. Mudeli 4 kandmisviis 4 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 10. Mudeli 6 kandmisviis 1 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 11. Mudeli 6 tagantvaade 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 12. Mudeli 6 kandmisviis 2 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 13. Mudeli 6 kandmisviis 3 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 14. Mudeli 6 kandmisviis 4 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 15. Mudeli 9 kandmisviis 1 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 16. Mudeli 9 tagantvaade 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 17. Mudeli 9 kandmisviis 2 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 18. Mudeli 9 kandmisviis 3 

 
Foto: Madis Palm 
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Lisa 19. Mudeli 9 kandmisviis 4 

 
Foto: Madis Palm 


