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Töö käsitleb kaubanduskeskuste kujunduslahendustest tingitud probleeme linnaruumis. 
Keskuste laienemisest tulenev rentnike arvu kasv on suurendanud välireklaamide arvukust 
kaubanduskeskuste hoonete fassaadidel ning paljude erievate brändide kuvamine piiratud 
alal tekitab visuaalset segadust ja mõjub linnaruumis häirivalt. Eesmärgiks on leida 
lahendus kaubanduskeskuste visuaalset reostust tekitavate kujunduslahenduste 
esteetilisemaks muutmisele linnaruumis. Uurimuses on vaatluse all Eesti kolme suurima 
elanike arvuga linnade Tallinna, Tartu ja Narva suurimad kaubanduskeskused, rendipinna 
ja rentnike arvu järgi. Valimis on Ülemiste, Kristiine, Rocca al Mare, Astri, Tartu 
Kaubamaja ja Lõunakeskuse kujunduslahendused. Võrreldud on kaubanduskeskuste 
terviklahendusi valmimise aastal ja 2016. aasta välivaatlusel saadud andmeid. Uurimus 
kirjeldab kaubanduskeskustega kaasneva visuaalse reostuse tekkimise põhjused ning mõju 
linnaruumi esteetilisusele. Lisaks annab töö ülevaate kaubanduskeskuste terviklahenduste 
sobivusest linnaruumi ja toob esile, millises suunas on kaubanduskeskuste 
kujunduslahenduste trend liikumas.  
 
Uurimuse tulemused näitavad, et kaubanduskeskuste kujunduslahendused mõjutavad 
ümbritsevat linnaruumi olemust ja elanike emotsioone. Positiivseid tundeid ja ümbritsevat 
keskkonna olemust arvestav terviklahendus tõstab piirkonna väärtust ja on jätkusuutlik. 
Tuginedes uurimuse käigus saadud andmetele ja tehtud järeldustele, moodustab 
kujunduslahendus terviku kui fassaadil olevad reklaamid on ühtsed ja paigutatus 
süsteemne ning hoone arhitekruuriline lahendus toetab reklaamide väljapanekut. 
Visuaalselt selgem on hoone, millel on kasutatud ühte värvitooni ning erinevate 
materjalide kasutamine minimaalne. Uurimuses analüüsitud Eesti kaubanduskeskused on 
järk-järgult liikumas lakoonilisema ja visuaalselt esteetilisema terviklahenduse suunas. 
Rakendades uurimuse lahenduste soovitusi, muutuvad kaubanduskeskuste 
kujunduslahendused neutraalsemaks ning tõuseb keskuse väärtus linnaruumis. 
 
Märksõnad: kaubanduskeskus, valgusreklaam, visuaalne esteetilisus, jätkusuutlik lahendus 
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The study deals with the problems that arise from the designs of shopping malls in the 
cityscape. The growth in the number of shopping mall tenants has led to a rise in outdoor 
advertising on the facades of the shopping malls. The display of a multitude of different 
brands in a confined area creates a visual chaos and this has a disturbing effect in the 
cityscape. The aim is to find a solution for making the visual solutions of the visually 
polluting adverts of shopping malls more aesthetic. The study examines the shopping malls 
and the amount of available rent space and tenants of shopping malls in the three biggest 
cities in Estonia: Tallinn, Tartu and Narva. The sample consists of the design solutions of 
Ülemiste, Kristiine, Rocca al Mare, Astri, Tartu Kaubamaja and Lõunakeskus. The study 
compares the complete solutions at the time when the shopping malls were built with the 
data collected with field observations in 2016. The study describes the reasons for 
shopping mall related visual pollution and the effect this has on the cityscape. Furthermore, 
the study also gives an overview of the suitability of these solutions in the cityscape and 
highlights the trend that the design solutions of shopping malls are moving towards. 
 
The results of the study show that the design solutions of shopping malls have an impact 
on the nature of the cityscape and peoples emotions. A solution that takes into account the 
surrounding environment and positive emotions that it can create, is a solution that 
increases the neighbourhoods value and sustainability. Based on the data collected 
throughout the study and the conclusions derived from it, the shopping malls design 
solution creates a whole if the adverts on the facade are coherent and placed 
systematically, while the architectural solution of the building also needs to support the 
display of advertisements. A building that uses only one color, and uses different materials 
as little as possible, is more visually coherent. The shopping malls that were analysed also 
indicate a trend according to which Estonian shopping malls are gradually becoming more 
laconic and visually aesthetic. By applying the studys recommendations the shopping 
malls’ solutions will become more neutral which helps to raise their value in the cityscape. 
 
Keywords: shopping centre, illuminated advertisement, visual aesthetic, sustainable 
solution 
 
  



! 4!

 
 
SISUKORD 

 

LÜHENDID JA TÄHISED ................................................................................................... 6 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 8 
1. KAUBANDUSKESKUSTE ARENG JA LAIENEMINE .............................................. 12 

1.1 Traditsiooniline linn versus kaubanduskeskus ....................................................... 12 
1.2 Kaubanduskeskuste mõju linnaruumi arengule ...................................................... 13 

2. KAUBANDUSKESKUSTE LAHENDUS ÜMBRITSEVAS KESKKONNAS ............ 16 
2.1 Reklaamid ja visuaalne reostus ............................................................................... 16 

2.2 Hoone olemus ja renoveerimine ............................................................................. 17 
2.3 Kaubanduskeskuste lahendus linnaruumis ............................................................. 18 

2.4 Kaubanduskeskused väliruumiruumis ja vabaaja veetmise võimalused ................ 19 
3. KAUBANDUSKESKUSED EESTIS ............................................................................. 21 

4. METOODIKA ................................................................................................................. 23 
5. UURIMUSE TULEMUSED ........................................................................................... 29 

5.1 Rocca al Mare Kaubanduskeskuse tulemused ........................................................ 29 
5.1.1 Üldnäitajad .................................................................................................... 29 

5.1.2 Välireklaamid ............................................................................................... 29 
5.1.3 Fassaadi arhitektuur ...................................................................................... 33 

5.1.4 Rocca al Mare Kaubanduskeskuse linnaruum .............................................. 34 
5.2. Kristiine Keskuse tulemused ................................................................................. 36 

5.2.1 Üldnäitajad .................................................................................................... 36 
5.2.2 Välireklaamid ............................................................................................... 36 

5.2.3 Fassaadi arhitektuur ...................................................................................... 37 
5.2.4 Kristiine Keskuse linnaruum ........................................................................ 39 

5.3 Ülemiste Keskuse tulemused...................................................................................40 
5.3.1 Üldnäitajad .................................................................................................... 40 

5.3.2 Välireklaamid ............................................................................................... 42 
5.3.3 Fassaadi arhitektuur ...................................................................................... 44 

5.3.4 Ülemiste Keskuse linnaruum ........................................................................ 46 
5.4. Lõunakeskuse tulemused ....................................................................................... 48 

5.4.1 Üldnäitajad .................................................................................................... 48 



! 5!

5.4.2 Välireklaamid ............................................................................................... 48 

5.4.3 Fassaadi arhitektuur ...................................................................................... 50 
5.4.4 Lõunakeskuse linnaruum .............................................................................. 54 

5.5. Tartu Kaubamaja tulemused .................................................................................. 55 
5.5.1 Üldnäitajad .................................................................................................... 55 

5.5.2 Välireklaamid ............................................................................................... 56 
5.5.3 Fassaadi arhitektuur ...................................................................................... 58 

5.5.4 Tartu Kaubamaja linnaruum ......................................................................... 59 
5.6 Astri Keskuse tulemused ........................................................................................ 60 

5.6.1 Üldnäitajad .................................................................................................... 60 
5.6.2 Välireklaamid ............................................................................................... 61 

5.6.3 Fassaadi arhitektuur ...................................................................................... 63 
5.6.4 Astri Keskuse linnaruum .............................................................................. 65 

6. ARUTELU JA JÄRELDUSED ....................................................................................... 67 
6.1 Kaubanduskeskuste välireklaamide kujunduslahendused ...................................... 67 

6.2 Kaubanduskeskuste terviklahendused ümbritsevas keskkonnas ............................ 68 
KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 73 

SUMMARY ......................................................................................................................... 75 
KASUTATUD KIRJANDUS .............................................................................................. 77 
LISA 1..................................................................................................................................89 
!
 

  



! 6!

 
 

LÜHENDID JA TÄHISED 

Arenenud piirkond - piirkond, mille funktsioon ja olemus on mitmekümnete aastate järel 
selgelt välja kujunenud.  

Hoonealune parkla – sõidukite parkimiseks mõeldud allmaa parkla, mis on üks osa 
hoonest (ÕS 2013 s.v. parkla). 

Hoonepealne parkla -  sõidukite parkimiseks mõeldud parkla, mis on üks osa hoone 
katusest (ÕS 2013 s.v. parkla). 

Kaubanduskeskuses – ehk teisisõnu ostukeskus koos paljude kaupluste ja 
teenindusasutustega keskus (EKSS 2009 s.v. kaubanduskeskus).  

LED ekraan - light-emitting diode - valgusdiood, leed (ÕS 2013 s.v. leed) ekraan, mis 
kasutab kujutiste edastamiseks paneelil LED valgusallikaid. LED ekraanide eelis on tõhus 
ja madal energiakulu, sealjuures valguse intensiivsus suurem (Techopedia 2016 s.v. LED 
display). 

Reklaamtorn – metallraamil ja vundamendi abil pinnasesse kinnitatud sisevalgustusega 
püstak, mille väliosa kaetud pleksiklaasist või kangast. Koosneb ühe või mitme ettevõtte 
reklaamidest, kes paiknevad ühes majas või piirkonnas. (Reklaamitsehh OÜ kodulehekülg, 
tooted) 

Riiulparkla – sõidukite parkimiseks mõeldud mitmekorruseline ehitis, mis on ühenduses 
hoonega (ÕS 2013 s.v. parkla). 

Segu piirkonadest - piirkond, millel on detaile nii varasemast kui ka hilisemast ajast ning 
näitab arenevat suunda. 

Terviklahendus – lahendus, mille kõik osad moodustavad ühtse terviku. Reklaamide 
kujunduslahendus koos hoone arhitektuuriga moodustab kaubanduskeskuse 
terviklahenduse, mis omakorda ümbritseva keskkonnaga moodustab linnaruumi 
terviklahenduse. 

Uusarendus piirkond - piirkond, mis ei ole veel välja kujunenud ning on järk-järgult 
täienemas ja laienemas. 

Väliparkla – sõidukite parkimiseks mõeldud pealmaa parkla (ÕS 2013 s.v. parkla). 

Valguskastid – plekiklaasist või spetsiaalsest alumiiniumprofiilist valmistatud kast, mille 
sisse paigaldatakse valgustuselemendid (luminofoortorud, neeoontorud, LED elemendid). 
Kasti ette paigaldatakse valgust hajutav ja läbilaskev klaas, millele omakorda kleebitakse 
valguskiled. Kaste tehakse põhiliselt ühe- või kahepoolsetena, ka on võimalik paigaldada 
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kasti jalgade abil maastikule. Sõna "kast" viitab justkui kandilisusele, tegelikult võib sellise 
reklaami kuju olla ümmargune, kolmnurkne või muu soovitava kujuga. (Reklaamitsehh 
OÜ kodulehekülg, tooted) 

Valguskasti tüüpi lahendust on tehniliselt lihtsam valmistada ning selle tõttu on soodsam ja 
laialdasemalt levinud valgusreklaami tüüpe. Lahendus on mitmevärviline ja soovitud 
kujundused detailsemad. (Reklaamitsehh OÜ kodulehekülg, tooted) 

Valgustähed – pleksiklaasist, plastikust, täheprofiilist, puust või muust materjalist tähe 
kujulised tekstid või kujundid. Valgus võib olla suunatud tähe ette või taha või ka 
mõlemale poole. Tähed kinnitatakse seinale ükshaaval või kasutades paigaldussiine. 
Valgustusena kasutatakse neoontorusid või LED elemente. Seinale kinnitatud tähed võivad 
olla ka välise valgusallika poolt valgustatud või piisava taustavalguse olemasolul ka 
valgustuseta. (Reklaamitsehh OÜ kodulehekülg, tooted) 

Valgustähtedega reklaamide valmistamine on tehniliselt keerulisem, ajamahukam ning 
seega kallim. Lahendus on lakooniline, ühe- või mitmevärviline. 

Valgustatud bänner – ehk stend, materjaliks enamasti PVC kangas, mis on 
ilmastikuoludele vastupidav. Kitsa ribana tänava kohale tõmmatuna on tuntud ka loosungi 
nime all. Kangal või alusel olev sõnum on trükitud või paigaldatud kleebisena. 
(Reklaamitsehh OÜ kodulehekülg, tooted) 

Valgustatud bännerile on valgusallikas eemalt peale suunatud, mis valgustab bänneril 
oleva kujunduse. Lahendus enamasti lühiajaline ja mitmevärviline. 
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SISSEJUHATUS 

Käesolev töö uurib Eesti kaubanduskeskuste välireklaamide valguslahendusi ja tehtud 
lahenduste terviku sobivust ümbritsevasse keskkonda. Teisisõnu kaubanduskeskuste 
kujunduslahenduste visuaalne kooskõla ja esteetilisus ümbritseva piirkonnaga. Üha 
rohkem jaemüügiga tegelevaid ettevõtteid on koondunud eraldi paiknevatelt 
kaubanduspindadelt pigem ühte, eesmärgiga tõsta seeläbi müügitulu ja suurendada 
kasumit, ning koos sellega on kerkinud linnaruumi ka oluline mõiste – kaubanduskeskus. 

Sõnal “keskus” on ruumilise planeerimise seisukohast oluline roll. Vaadeldes 
haldusjaotuse tervikpilti on maakondade tõmbekeskusteks läbi aegade olnud linn, mis 
pakub rohkem erinevaid võimalusi kaubandus- ja teenindussfääris. Äritegevus on 
toimunud kesklinna piirkonnas ja teenuste pakkujad paiknenud linna erinevatel tänavatel. 
Kapitalistlikus ühiskonnas tarbijate vajadusi arvestav kaubanduskeskuse tüüpi lahendus on 
linnaruumis koondanud erinevad teenused ühte hoonesse kokku, mis seeläbi mugavdab 
tarbijate igapäevaelu, kuid kaob traditsiooniline linnastruktuur ja areng (skeem 1). 
Nõudluse suurenemisega on seetõttu tundnud kaubanduskeskused vajadust järjest laieneda 
ning kasvanud tänaseks mastaapseteks keskusteks linna erinevates piirkondades, millega 
kaasneb piirkonnas majandustiheduse üleküllastumine. Kaubanduskeskuste kõige 
iseloomulikumaks trendiks on muutumine piirkonna ja vaba aja keskusteks, mille 
kontseptsiooni lahendus on suunatud ruumisisestele tegevustele ja sellest tulenevalt kaotab 
väliruum väärtust.  

 

Skeem 1. Kaubanduskeskuste arengutega seotud peamised probleemid linnaruumis 

Kaupmeeste Liit artikklis “Top 10: kuhu Harjumaale ehitatakse lähiaja suurimad 
kaubanduskeskused (2016) avaldab, et praktiliselt kõik täna laieneda soovivad või 
uusarendusena turule tulevad keskused on rääkinud meelelahutus- ja toitlustuspindade ning 
teenuste osakaalu suurenemisest keskuste äripinna suhtes, mis asendab traditsioonilist 
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kaubanduspinna rolli keskuse tõmbekohana. Kaubanduskeskus on tõmbekeskus 
tõmbekeskuse sees. 

Ühes hoones paikevad mitmed erinevad jaekaupade ja teenustega ettevõtted, mis toetavad 
üksteist pakutava valikuga või on omavahel hoopiski konkurendid. Seega on ettevõttele 
eriti oluline tuua vajalik info tarbijate seas esile. Kõige lihtsam viis selleks on brändi logo 
esiletõstmine. Kuna kaubanduskeskustel on rentnikke palju ja hoone fassaadi pind on 
piiratud, siis peab iga keskus leidma parima lahenduse kuidas soovitud reklaamid hoonel 
paigutada nii, et on tagatud keskusele tulu toova rentniku eesmärk ning tehtud lahendus 
moodustaks koos teiste fassaadil olevate reklaamide ja keskuse hoone arhitektuuriga 
terviku. Sealjuures tähele pannes, et lahendus sobituks ka ümbritsevasse keskkonda, ega 
mõjutaks piirkonna esteetilist väärtust. Pahatihti kaaluvad arendajate huvid üles piirkonna 
tegelikud olemuse ja vajadused. 

Meie ümber on paratamatult tarbimisühiskond ning eneselegi märkamata sõltume 
sealjuures ka kaubanduskeskustest, mis on kujunemas igapäevaelu loomulikuks osaks. 
Põhjamaa inimesele pakub keskus sooja, valgusküllast ja mugavat võimalust jalutada 
erinevate kaupluste vahel tänavaid meenutavatel laiadel koridoridel. Lõunamaa inimese 
jaoks on keskus meelepärane koht vabaaja veetmiseks, pakkudes meeldivat jahutust ja 
varju päikese eest. Kaubanduskeskused on osa ka meie linnaruumist, seejuures on oluline, 
et keskuste pindade ja rentnike arvu suurenemisega tõuseb keskuse lahendus seeläbi 
linnaruumi väärtust. Olles “ahvatlev” mitte ainult seestpoolt vaid pakuks terviklikku 
visuaalset ja praktilist lahendust kogu linnaruumile. 

Teema valik on tulenenud autori isiklikust huvist reklaamimaailma vastu. Töötab asutuses, 
mis tegeleb valgusreklaamide disainimise, tootmise ja paigaldamisega nii sise- kui 
välitingimustesse. Kuna puutub igapäevaselt kokku erinevate reklaamide valmistamisega 
olles ise osaline kogu tootmisprotsessis – reklaami ideest paigaldamiseni, siis 
maastikuarhitektuurilised vaatenurgad, keskkonnakaitselised teadmised ja mõtteviis on 
tekitanud siinosas huvi uurida, kuidas tehtud lahendused projekti lõpuks ka päriselt välja 
näevad ja olemasoleva ruumiga sobituvad. Erinevaid võimalusi välireklaamide 
valmistamiseks on mitmeid ning seejuures on oluline tuua välja, millised lahendused 
sobituvad väliruumiga just kõige paremini.  

Töö keskendub kaubanduskeskuste välireklaamide uurimisele. Vaadeldud on 
kaubanduskeskuste fassaadil paiknevaid reklaame ja reklaamtorne ning sealseid 
valgustatud ja valgustamata reklaamide lahendusi, mille omavaheline paigutus keskusel 
peab sobituma nii päevasel ajal kui õhtul pimedas. Reklaamtornid on enamasti paigutatud 
sõiduteede äärde või ristmike vahetuslähedusse. Selline paigutus on seotud arendaja 
huvidega, kelle eesmärk on püüda võimalikult paljude potentsiaalsete klientide tähelepanu. 
Selle tõttu on enamasti ka reklaamtornide lahendused kirevamad. Rahulikuma ja 
linnaruumi sulanduva disainiga keskusehoone jääb tahaplaanile.  

Tänapäevased ostukeskused täidavad linnaruumis ka ise reklaami rolli, mille fassaadi ja 
välireklaamide ühtne terviklahendus esitab keskuse soovitud brändi. Seetõttu on 
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analüüsitud ka keskuse arhitektuuri olemust ja valgusreklaamide omavahelist sümbioosi. 
Linnaruumi seisukohast on oluline, et keskuse terviklahendus mõjub neutraalselt ja mitte 
häirivalt, sellepärast on vaadeldud ja eraldi võrreldud värvilisi ja valgeid valgustähti ning 
reklaamtornide lahendusi. Hoone terviklahenduse esteetilisust ja kooskõla ümbritseva 
linnaruumiga.  

Töö eesmärgiks on leida lahendus, kuidas muuta kaubanduskeskuste kujunduslahendustega 
kaasnevat visuaalset reostust linnaruumis esteetilisemaks. Põhjalikuma vastuse saamiseks 
on töö uurimus keskendunud nejale küsimusele, mille tulemuste järeldustes leiab 
võimalikke soovituslikke kujunduslahendusi muutmaks kaubanduskeskuste piiirkonda 
visuaalselt esteetilisemaks. 

•! Millises suunas on kaubanduskeskuste välireklaamid muutunud? 
•! Kuidas välireklaamid sobituvad kaubanduskeskuse fassaadi arhitektuuriga? 
•! Kuidas kaubanduskeskuse terviklahendus sobitub keskkonda? 
•! Kuidas kaubanduskeskuste välireklaamidega kaetud fassaade ja teisi 

kujunduslahenduse elemente paremini sobitada linnakeskkonnaga? 
 

Esimese küsimuse all on uuritud, millised on olnud kaubanduskeskuste välireklaamide 
kujunduslahendused keskuse valmimise aastal ja millises suunas on trend. Vaatluse all on 
kaubanduskeskuste fassaadi ja reklaamtornide reklaamid. Teise küsimuse juures on 
vaadeldud kaubanduskeskuse hoone arhitektuurilist lahendust ja seal paiknevaid reklaame 
fassaadi pinnal. Kolmandas küsimuses on esile toodud kaubanduskeskust ümbritseva 
linnaruumi olemus ja vaadeldud keskuse terviklahenduse sobivust linnaruumi. Neljas 
küsimus annab vastuse, milliseid kujunduslahendusi kasutades paraneb kaubanduskeskuste 
visuaalne väljanägemine, hoidmaks ära häiriva ja rahutu linnakeskkonna tekkimise. 

Teadaolevalt ei ole Eestis varasemalt uuritud kaubanduskeskuste fassaadide ja seal 
paiknevate reklaamide kujunduslahendusi, mis võib tekitada visuaalset reostust. Küll aga 
on mitmeid uurimusi valgusreostusest ja selle mõjust keskkonnale. Tulemused on 
näidanud, et kõige vähem häirivam on LED-valgusallikatega lahendused. Autor kinnitab, 
et LED –ide kasutamine on nüüdisajal järjest sagedasem ning järk-järgult vahetatakse 
luminofoortorudega valguskastid välja LED-valgusega valgustähtede vastu. 

Uurimise valimis on Eesti suurima elanike arvuga linnade kaubanduskeskused, millel 
suurim äri- ehk kasulik pind ja rentnike arv. Rohkema elanike arvuga linnades on 
kaubanduskeskuste külastajate arv suurem, mille tõttu on ka nõudlus tarbimisele 
mitmekesisem. Suurem tulu annab võimaluse tihedamatele arengutele ja pakutavatele 
võimalustele. Seades vaatluse alla Eesti kõige suuremad keskused, leian ülevaatlikku info 
välireklaamide kujunduslahenduste trendidest. Vaatluse all on keskuste valmimise aastal 
olnud reklaamide lahendused ja 2016. aasta välivaatlusel täheldatud lahendused. 

Tulemuste osas kajasutvad kaubanduskeskuste valminud kujunduslahendused ja 
terviklahenduste sobivus linnaruumis. Järeldustes avalduvad põhilised vead ja segadust 
tekitavad tegurid. Ilmnevad positiivsed näited stiilipuhastest lahendustest ja soovitused 
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parema kujunduslahenduse loomiseks, milles reklaamid moodustavad hoone fassaadiga 
terviku ja tasakaalustub linnaruumi olemus. 

Uurimuses saadud andmed põhinevad Tartu Ülikooli andmebaasi teemakohastele inglise 
keelsetele teaduslikele artikklitele, välivaatlusel tehtud täheldustele, kasutatud on internetis 
vabalt kättesaadavaid infokanaleid ja DAG Reklaam OÜ ettevõttesiseseid arhiivmaterjale. 
DAG Reklaam OÜ on reklaamide disainimise ja valmistamisega tegelenud alates 1996. 
aastast. Tol ajal oli valgusreklaamide valdkond Eestis üsna spetsiifiline ja kulukas töö. 
Seetõttu on DAG Reklaam OÜ aastaid tõhusalt keskendunud lisaks kvaliteedile ka energia- 
ja ressursisäästlike lahenduste välja arendamisele, olles seejuures Eestis üks tuntumaid 
antud valdkonna spetsialiste. DAG Reklaam OÜ portfooliosse kuuluvad Olerex, Eesti 
Ühispank/SEB, Swedbank, Elion/Telia, Terminal, Bauhaus ja mitmete tuntud 
kaubanduskeskuste kujunduslikud ja tehnilised valguslahendused. 

Uurimuse edukaks läbiviimiseks on tehtud iga keskuse kohta eraldi välivaatlus, kogutud on 
vaadeldavaid andmeid, mida kirjeldab töö meetodika. Lisaks illustreerivad vaatluse 
tulemusi pildimaterjalid.  

Töö valmimise kaasa aitamise, materjalide ja asjalike juhtnööride eest on autor tänulik 
juhendaja Gloria Niinele ning  DAG Reklaam OÜ juhatuse liikmetele. 
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1. KAUBANDUSKESKUSTE ARENG JA LAIENEMINE 

1.1 Traditsiooniline linn versus kaubanduskeskus 

Läänemaailmas on poodlemine inimese poolt kõige laialdasemalt levinud tegevus. Selle 
tõttu saab kõige ilmekamaid näiteid tuua just Ameerikast. USA kaubanduskeskuste olemus 
oli algselt Euroopalik tehiskeskkond, eriti detailid, mis seotud linnaehituse ideaalide ja 
traditsiooniliste turuplatsidega (Balsas 2003: 162). Euroopas ja Aasias on 
kaubanduskeskuste areng olnud rohkemal või vähemal määral endogeenne ja kultuuriliste 
eripäradega sarnanev, peamiselt seetõttu, et neid peetakse linna postmodenrismi 
märkideks, selles mõttes, et postmodernism on neoliberalismi käepikendus, mis püüab 
konstrueerida meile kui tarbijatele soovitud glamuuri ja meelelahutust (Crawford 1992; 
Zukin 1998 ref Balsas 2003: 139). Kujunenud on fabritseeritud tarbimismaastik, kus 
tegevusena leiab aset poodlemine, mis peegeldab selgelt kaasaegse kultuuri olemust 
(Simon 1992 ref Balsas 2003: 137) ja modernismi impulssi (Backes s.a: 8).  

Kaubanduskeskused on tänapäeval kui keskaegsed turuplatsid ja pühad templid (Gruen, 
Smith 1960: 17-18; Guempert, Drucker 1992 ref Balsas 2003: 137), mis toovad inimesi 
ühte puntki kokku. Victor Gruen uskus, et kaubanduskeskustel on sotsiaalne vastutus 
pakkuda kohalikele elanikele kogukonnakeskust laialivalguvas äärelinnas ning toimida 
linnakeskustena (Sealsamas: 140). Ostjad võivad leida äärelinnast kesklinna. Paljude 
Ameerika äärelinnadega on just nii toimunud, näiteks Colorados Denveri lähistel asuv 
Lakewoodi äärelinn, ei ole kunagi olnud kesklinn, mis on seda aga nüüd, täpsemalt Belmar 
ostukeskuse tõttu, mida kutsutakse “elustiili keskuseks”. See on ideaaliseeritud nägemus 
linnade tänavavaatest – vabaõhu kohvikud, teater, esinemiste kohad, elamud, pargid ja 
kauplused. “Belmar on kesklinn, mida Lakewood kunagi ei ole olnud,” sõnas Continuum 
Partners’i projektijuht Tom Gougeon. (Reno jt 2006) 

Kuskil mujal ei ole kitši/ postmodernismi kontseptsioon paremini esindatud kui 
kaubanduskeskustes, kus on hoolikalt valitud valgustus, suurused, värvid ja tekstuur, mis 
õõnestab traditsioonilise arusaama kunstist (Backes s.a: 14). Väljastpoolt on paljud 
kesklinnavälised kaubanduskeskused samasugused - “tühja seinaga karbid parkla meres” 
(Forsyth 1997: 285 ref Balsas 2003: 141), teisisõnu akendeta hoone, millel puudub kontakt 
välimaailmaga. Kuid seestoolt kaubanduskeskuse olemus matkib traditsioonilise linna 
struktuuri, esindades jooni, mille eesmärgiks on luua idealiseeritud mineviku taas 
esitamine või kauged avalikud paigad (Goss 1993: 19 ref Balsas 2003: 141). Lühidalt, 
kaubanduskeskused jäljendavad hoone siseruumis seda, mis peab tegelikult väljenduma 
väliruumis (Greco 2009: 11). Kaubanduskeskuste sisemuses on nii-öelda linnaväljakud, 
perspektiivvaade, labürindid, purskkaevud, võlvialused ja mitmeid arhitektuurilisi 
reproduktsioone (Simon 1992: 234 ref Balsas 2003: 141). Samas kui keskuse ümbruses 
laiutavad elutud parkimisplatsid (Greco 2009: 11). 
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Uut tüüpi hoonete edukus ja populaarsus, korrata kaubanduskeskuste tüüpi 
kaubandussektori arengut erinevates riikides, seisnes kättesaadavuse mugavuses ja uute 
hüvede valikus. Näiteks: parkimine, kliima kontroll, pakutavate kaupade mitmekesisus, 
madalad hinnad, kõik ühest kohast (one stop shopping). Ka maapiirkondades elevate 
inimeste ostuharjumusi mõjutavad suuremates linnades olevad kaubanduskeskused. 
Mugavam ostlemine, laiem tootevalik, võimalus nautida ka teisi vaba aja veetmise 
võimalusi, mis varasemalt ei olnud kättesaadavad. (Heffiner jt 2015: 98/133) Kuna 
arenevas maailmas tarbijate vajadused on ühesed, siis kaubanduskeskuste arendajad 
kopeerivad üksteiselt juba katsetatud lahendusi, keskuste areng ja disainipõhimõtted on 
riigiti olnud sarnased, arvestamata iga paiga kultuurilisi iseärasusi. Mugav ja kergesti 
kättesaadav lahendus, kuid keskuste areng võiks olla endogeenne ja arvestada iga paiga 
kultuurilisi aspekte. (Balsas 2003: 142) 

 

1.2 Kaubanduskeskuste mõju linnaruumi arengule 

Spetsialistid ja teadlased on toonud kasutusse väljendi malling of America peamiselt 
seetõttu, et pärast aastakümneid kestnud konstantseid hooneid, on linnamaastik muutunud 
küllastunuks (over-malled) sama tüüpi äristruktuuri paljususe tõttu, mis mõjutab uue 
elustiili arengut (Kowinski 1985; Jackson 1996 ref Balsas 2003: 157). Kujunema on 
hakanud piirkonna jõukeskused või kategooria tapjad (category killers), need on 
kaubanduskeskused, mis pakuvad mitkemülgset valikut spetsiifilisi jaemüügi tooteid ja 
teenuseid, võimaldades sealjuures tarbijatele madalat hinda ja laialdast valikut. Kuna 
laiaulatuslikkus ja suurus tõmbab ka jaemüüjaid, siis selle tõttu vähenevad või kaovad 
piirkonnast väiksema ja piiratud valikuga jäemüüjad, kelle tegevus ei ole niivõrd 
mastaapne ning neil on keeruline konkureerida kaubanduskeskuste hindadega. (Hahn 
2000: 224; Doucet, Jones 2000: 245) Suurbritannias tehtud uuringu (Kirkub, Rafiq 1994 
ref Prashar, Singh 2014: 221) tulemusena selgus, et kaubanduskeskuste edu seisneb 
üürinike mitmekesisuses, üüripinna suurused, omanäolisuses ja ligipääsetavuses, mis 
mõjutab keskuse atraktiivsust, meelitades rohkem külastajaid (Sealsamas: 221). Selle tõttu 
on toimunud kaubanduskeskuste pidev laienemine ja keskuste omavaheline konkurents, 
mis on endaga kaasa toonud linnaruumi mastaapsed hooned, mida Ameerikas nimetatakse 
suure kasti (big-box) (Genest-Laplante 1999 ref Doucet, Jones 2000: 234) tüüpi 
keskusteks, (äripind 6096 m2 kuni üle 45 720 m2) ning piirkonna kaubanduspinna 
üleküllastumine (Sealsamas: 245). 

Arvukad uuringud on täheldanud, et kaubanduskeskuste tähtsus on seotud enamjaolt 
jaemüüjate mitmekeskisusega keskustes, tegelik kaubanduskeskuse väärtus ei seisne ainult 
toodete ja teenuste ostmises ja müümises vaid ka seal saadud kogemustes ja emotsioonides 
(Fairhurst, LeHew 2000; Lowry 1997 ref Prashar, Singh 2014: 221). Kaubanduskeskus on 
aktraktiivsuse isolatsioon, mis motiveerib külastajaid põgenema. Oma uurimuses “The 
Mall: An Attemted Escape from Everyday Life” Jerry Jacobs kirjeldab, et 
kaubanduskeskus on kui taevas neile, kes on vaesed, tõrjutud ja soovivad maandada 
pingeid. (Backes s.a: 6-7) Mood ja kosmeetika on fantaasia vahendid, võimaldades naistel 
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teeselda põgenemist igapäeva rutiinist, pannes endid uskuma, et nad näevad välja ja elavad 
nii, kes nad tegelikult ei ole, kuid kes nad tegelikult olla tahaksid. (Jacobs 1984: 104 ref 
Backes s.a: 9) Klientide meelitamiseks on ostukeskuste valik tehtud võimalikult 
ligitõmbavaks. 

Kapitalistlik ühiskond keskendub peamiselt arengule, täpsemalt kuidas suurendada 
majanduskasvu, kuid tegelikult peaks vaatlema hoopis majandustihedust – kui palju 
ettevõtteid ühes või teises paigas asub. Jälgides piirkonnas majandustihedust, saavutame 
me ühtlasema arengu, looduse säästlikuma kasutamise ja inimväärsema elu, mis 
suurendaks iga paiga kogukonnaelu. Ökoloogilise identiteedi ja jätkusuutlikkuse spetsialist 
Rea Raus ajalehe Pealinn artikklis “Supermarket suretab välja kohaliku kogukonna” 
(2016) toob esile USA-s tehtud uuringu näite, millest selgus, et supermarketite tulekuga 
vähenes linnade seltsielu. Raus lisas, et supermarketid toovad küll inimesed kokku kuid 
seal ei toimu omavahelist suhtlust, mis muidu toimuks väiksemate ettevõttete puhul.  

New Jersey Future teadlane Tim Evans leiab, et paljud kaubanduskeskused on ehitatud ja 
ehitatakse sinna, kus veel midagi ei ole ehk nullist, mis on ebatraditsioonile linnaareng. 
Väga tervitatav on mõttelaad, kus piirkonnas on varasemaid detaile, mida arendatakse 
edasi, pakkudes linnaruumile uut lisaväärtust, varasema ühe suuna asemel leiaks kasutus 
seega mitmed erinevad valdkonnad. (Greco 2009: 12) Samal arvamusel on ka Rea Raus, 
väites, et linnaplaneerimist tuleb mõtestada kohe alguses ning genereerida ideid kohapeal 
(Peek, Raus 2016), tutvudes piirkonna tegelike vajaduste ja olemusega ning leida sealne 
tasakaal koostöös arendajate, disainerite ja kohalike elanikega (Aydin 2014: 47). 

Linnaplaneerija Andrew Port meenutab artikklis “Mall Makeovers” (2009) kuidas ta palju 
aastaid tagasi kohtas Bostoni linnas, kaubanduskeskust, mille nimeks oli Town Center 
(eesti keeles kesklinn), Port leiab, et selline keskuse sildistamine on kummaline ja eksitav. 
Tema arvates peaks linnakeskus olema koht, kus toimub suhtlus teiste inimestega ning 
selleks ei ole kaubanduskeskus. (Greco 2009: 11) Raadio 2 saates rääkis Rea Raus 
vestluses Ingrid Peekiga, et supermarketid suretavad välja kohaliku kogukonna (Peek, 
Raus 2016). 

Üha enam arendadakse kogukondade jõukeskuste disaini standardeid, et vältida big box 
tüüpi lahendusi, mille hoone välimus meenutab tehast. Esimesi big box tüüpi 
kaubanduskeskusi ehitati 1956. aastal USA-s Minnesota osariigis Edina linnas Southdale 
kaubanduskeskus (Gillette Jr. 1985: 451 ref Balsas 2003: 140). Southdale 
kaubanduskeskuse projekteeris kuulus arhitekt ja linnaplaneerija Victor Gruen. Keskust 
iseloomustab täielikult suletud ja konditsioneeritud ruum. Kontseptsioon oli tolle aja kohta 
innovaatiline ja silmatorkav. Mitmekorruseline hoone oli ümbritsetud suurest parkimisalast 
ja kliimaseadmega reguleeritavates siseruumides kõnniteed, mis paraku väliruumis sootuks 
puudusid. (Rybczynski 1993: 100 ref Balsas 2003: 140) Keskuse peamine eesmärk oli luua 
külastajatele ostlemiseks meeldiv paik aastaringselt, olenemata välistest ilmastikuoludest. 
Selle tõttu kutsuti ka keskuse keskväljakut igavese kevadise aiaga õueks (Garden Court of 
Perpetual Spring). Teine Southdale kaubanduskeskuse tekke põhjus oli vajadus 
reprodutseerida ühe elemendi puudust äärelinnas – linnas – kus ei ole negatiivseid aspkete 
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nagu ilm, liiklus, mustus ja kodutud. (Crawford 1992: 22 ref Balsas 2003: 140) 
Kaubanduskeskus on kui linn, mis on segu ideoloogia ja kultuurivahetusest (Backes s.a: 3). 

On selge, et keeruline on vältida kaubanduskeskuste jaemüüjate arvu suurenemist ja 
sellega kaasnevat keskuste laienemist. Seepärast on proovitud määrata nõudeid ja juhiseid 
keskkonda sobituva lahenduse välja töötamiseks, käsitledes kaubanduskeskuse 
arhitektuuri, värve ja ehitusmaterjale (Jossi 1998 ref Hahn 2000: 224). Wakefield ja Baker 
(1998 ref Chebat jt 2014: 611) täheldasid oma uurimuses, et kaubanduskeskuste 
külastajaid mõjutavad enim välistest teguriest: ehitusega seotud disain, kujunduse uudsus, 
keskuse mitmekesisus ja omanäolisus (Prashar, Singh 2014: 221-222). Seega hakkasid 
mitmed suuremad kaubanduskeskused tegema uuendusi, et meelitada rohkem külastajaid 
(Hahn 2000: 225). 

1999. aasta hakati Californias vastu võtma mitmeid seadusi, soositud oli järk-järguline 
laienemine, vältides arendajate ootamatuid ärilisi madalseise. Selline lahendus on  resurssi 
kokkuhoidev ning annab linnale aega hinnata suuremate kaupluste mõju piirkonnas (Hahn 
2000: 225). Tuues välja disaini määruse ning soovitatava kaubandussuuna, hoiab see 
piirkonnas ära sarnaste ettevõttete paljususe. Kuid tänaseks on veel vara öelda, kas 
kaubandusformaadi piirangud ja valdkonna soovitused toovad pikas perspektiivis kaasa 
väiksemad kaubanduskeskusi. (Hahn 2000: 225) Barbara Hahn toob artikklis “Power 
centres: a new retail format in the United States of America” välja Chicago näite, kus 
kaubanduskeskuste arendajad eelistavad piirkonnas traditsioonilist ehk loomulikku 
arengut, kujundades seega super-piirkondliku keskuse, mis moodustavad omavahel 
toimiva kaubanduspargi. Mitme erineva valdkonna vahel on konkurents piiratud ning 
pigem täiendavad üksteist mitmekesisuse poolest. (Beyard 1996: 16; National Retail 
Federation 1995: 38; Peterson 1989: 62; Zipperer 1996: 25 ref Hahn 2000: 227) Sarnaselt 
on lähenenud ka 1990. aastal valminud California Rancho Cucamonga äärelinnas Terra 
Vista linnakeskuses, mis toimib ka kesklinnana. Seal on töötav arhitektuur, mis on sarnane 
Rancho Cucamonga ajaloolise arhitektuuriga. Lisaks on kaubanduspargi ümbrusesse 
loodud jalakäijate sõbralikud ruumid ja täiendused: kõnniteed, väljakud, mänguplatsid, 
purskkaevud, pingid ja muud kujunduselemendid. Erinevalt enamikest teistest 
jõukeskustest ei ole Terra Vista välisseinad kaetud rentnike reklaamidega. Kaubanduspark 
paistab silma kvaliteetse ja ühtse lahendusega. Terra Vista arendajate kogemused on 
näidanud, et keskkonda sobituv arhitektuur, küps haljastus ja jalakäijate sõbralik ruum on 
konkurentsivõimelisem ja jätkusuutlikum võrreldes suletud tüüpi keskustega. Rancho 
Cucamonga linna seatud läbimõeldud disainistandardid ja lahenduse terviklikkus mõjutab 
positiivselt kogu ümbritsevat keskkonda. (Hahn 2000: 229-230) 
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2. KAUBANDUSKESKUSTE LAHENDUS ÜMBRITSEVAS 
KESKKONNAS 

2.1 Reklaamid ja visuaalne reostus 

Linnaruumi kujundades, peavad olema teadmised ja oskused, mis soodustaksid ühenduse 
linna ja paiga vahel. Hea ja jätkusuutlik lahendus võib elavdada piirkonna olemust, 
planeerides ohutuid ja kergesti ligipääsetavaid tänavaid avalikku ruumi, kuid samuti on 
oluline ka kujunduslahenduse sobivus keskkonda, eesmärk tõsta esteetilisust ning 
inspireerida (Urban design... s.a ref Aydin 2014: 38). Kaasaegsed kaubanduskeskuste 
hooned määravad ümbritseva identiteedi ja fassaad moodustab peamise osa väliruumist, 
mis määrab keskuse väli- ja siseruumi ülemineku. Võib öelda, et fassaad esindab hoone 
olemust ja suunda. Seega mõjutab fassaadi esteetilisus ümbritsevat keskkonda ja annab 
aimduse kaubanduskeskuse kvaliteedist (Aydin 2010; Arias jt 2010 ref Aydin 2014: 42).  

Värvus ja materjalid on üks tähtsamaid visuaalse väljenduse aspekte, et moodustuks 
terviklik disainilahendus keskkonnas, mis on väga oluline, et luua linna esteetilisust. 
Lahendus võib olla pelgalt pilkupüüdev kuid tekitada ka emotsioone ja tundeid. Sobimatu 
värvide ja materjali valik väljendab kehva lahendust. Soovitakse põnevat ja omanäolist 
lahendust, ning kasutatakse liiga palju värve ja materjale, sealjuures teadvustamata, et 
tulemus võib tekitada hoopiski segadust ning kaob hoone fassaadi sõnum ja selle 
elemendid. (Arias jt 2010 ref Aydin 2014: 40, 46) On mõistetav, et brändi tuntuse ja 
kasumi suurendamiseks soovitakse end reklaamida ja olla sealjuures võimalikult 
silmapaistev. Selle tõttu kasutatakse reklaamimiseks enamasti valgusreklaame, et reklaami 
sisu oleks nähtav ka pimedal ajal. Kui kaubanduskeskus ei ole määranud konkreetseid ja 
ühtseid nõudmisi ning piiranguid, siis võib piirkonnas olla probleemiks valgusreostus. 
Artikklis “Toward a model of outdoor lighting scene brightness” on autorid testinud 
erinevate värvide valguse kumamisi keskkonnas. Tulemused näitasid, et väike valget värvi 
valgustatud detail paistab pimedas keskkonnas vähem heledam ja kiirgavam kui sama 
valgustusega oranži või mõnda muud värvi valgustatud detail (Bullough jt 2010: 8).  

Mitmed uuringud toovad välja kaubanduskeskuste külastajate mõjutamiseks kasutatud 
detailid, mis tekitavad rohkem emotsioone ja positiivsust jääda kaubanduskeskusesse 
kauemaks (Dennis 2005: 46; Donovan, Rossiter 1982; Wakefield, Baker 1998 ref Chebat jt 
2014: 611). Mistõttu on oluline hoone kujunduslik olemus juba enne keskusesse 
sisenemist, sama arvamust kinnitavad ka artikli “Anatomy of shopping experience for malls 
in Mumbai” autorid (Prashar, Singh 2014: 224-225).  

Cevdet Coskun Aydin (2014) on uurinud Türgi piirkondade hoonete fassaade ja seal 
paiknevaid reklaame, mille tulemusena täheldas märkimisväärset visuaalset segadust ja 
hoonetega sobimatuid välireklaamide lahendusi, mis peidavad arhitektuurse tegeliku 
olemuse. Tõdeb, et fassaadi disain peab olema kooskõlas ümberkaudsete hoonete ja üldise 
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linna sturktuuriga. Negatiivset mõju tänavatel avaldavad hooned, millel kirevate 
reklaamide küllus, tekitab segadust ja tegelikult reklaami sõnum ei tule esile. Visuaalse 
reostuse vähendamiseks toob lahendusena esile reklaamide ühtse formaadi, värvikasutuse 
ja hoonel paiknevuse. Lisaks täheldas, et visuaalse puhtuse hoonele annab ka tehniliste 
detailide kaotamine või peitmine, näiteks kliimaseaded ja valgustus. Hea hoone disain ei 
ole oluline mitte ainult linnaruumi esteetikale ja kohalikele elanikele vaid ka arendajale, 
kellele stiilipuhas ja arusaadav disain tekitab positiivseid hoiakuid ja emotsioone ning toob 
rohkem tulu. (Aydin 2014: 42) 

Kah-Wee Lee (2015) on täheldanud, et kaubanduskeskuste hoonetel olevad valgustatud ja 
vilkuvad ekraanid, plakatid, bännerid, ei väljenda enam ammu ainult toote müüki. Reklaam 
annab infot selle kohta, mida müüakse, mis on hinnad ja kust võib leida, kuid selline teave 
on nüüdisajal teisejärguline. Isegi ei ole oluline, kas teksti sisu on piisavalt nähtav või kas 
seda üldse loetakse. Vaid reklaami olemusega rõhutatakse pigem mulje jätmisele ja 
meeleolu tekitamisele, et milliseid emotsioone ja tundeid reklaam tervikuna jätab. Sama 
kehtib ka kaubanduskeskuste hoonete puhul, kus ei ole niivõrd oluline tuua fassaadi 
pinnale välja erinevate brändide olemasolu (mõjub linnaruumis kui majajuht), vaid 
tähelepanu ja ressursid suunatakse arhitektuurilisele stilismile, mis eristab reklaamimist 
brändi kunstist. Seega on kaubanduskeskuste hooned ise muutumaks brändiks, mis on 
kokkuvõttes mõjukam ja esteetilisem. (Lee 2015: 409) 

 

2.2 Hoone olemus ja renoveerimine 

Esmased kaubanduskeskused, mis ehitati aastetel 1960 - 1980. aastatel hakkaksid iganema 
ning piirkondade majandustihenduse suurenemisega kaasnesid ka keskkondlikud 
tegevused: energiakulukus, saaste, üledisainimine, linnamaastiku maakasutuse muutused, 
ökoloogia ja muud tegurid (Antunes jt 2011: 1486). Selle tulemusena toimus 1990-ndate 
aastate algusest laialdane kaubanduskeskuste uuenduslikkus. Renoveerimine on üks 
peamisi strateegiaid arendajatel teha mõned kosmeetilised tööd külastajte heaoluks ning 
tuua seeläbi keskusesse uut elu (Chebat jt 2014: Lk 616). Rahvusvaheline 
Kaubanduskeskuste Nõukogu (ICSC) leidis, et külastatavus ja tulu on suurem just 
keskustes, mille arengu suund on kõige positiivsem ja keskusesse tulemiseks kulunud aeg 
kõige lühem (Lambert, Connolly 2001 ref Chebat jt 2014: 610; Antunes jt 2011: 1486).  

Kaubanduskeskuste välist ilmet tõstavad mitmed muudatused, näiteks keskusesse 
juurdepääsuteed, korrastatud asfalt parkimisalal, hoonele täiesti uue fassaadi paigaldamine, 
mille ümber uuendatud sissepääsud, kaasajastatud valgustus ja viidad (Feldman, 2004 ref 
Chebat jt 2014: 616). Funktsionaalne kaubanduskeskuse renoveerimine peaks suunama 
lihtsamat juurdepääsu ka kergliiklejatele ja mugavamaid parkimise võimalusi, keskuse 
olemus ja valdkonna suund sobituma piirkonda (Sealsamas: 616). Tuginedes Chicago 
kinnisvarahaldaja ettevõtte DTZ uurimusele suurendab kaubanduskeskuse renoveerimine 
kaubanduspindade väärtust ja parandab keskuse funktsionaalsust (DZT, 20012 ref Chebat 
jt 2014: 610; Hahn 2000: 224). Ehk siis hoone on kaasaegne ning rentnike mitmekesisus 
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on sätestatud vastavalt hetkel olevale nõudlusele. 

Ettevõtete Ühiskondliku Vastutuse (CSR) 2004. ja 2010. aastate tehtud uuringus, kus 
vaatluse all olid Inglismaa, Hollandi ja Prantsusmaa ettevõtted, tulemuste trend näitas, et 
suuremat tähelepanu on hakatud pöörama mugavusele, tervisele, ohutusele ning 
ehitusprojekti disainile. Üha enam lähtutakse keskkonnastandardeid säästva ehituse, 
rohelise hoone või jätkusuutlikku piirkonna arendamisest,  mis annab ettevõttele 
lisaväärtust ning neil on teiste ees konkurentsieelis.  (Antunes 2011: 1492, 1486) Eesti 
kaubanduskeskustest on jätkusuutliku arengu poolest eeskujuks Ülemiste Keskus, kellele 
omistatud BREEAM ja Rocca al Mare Kaubanduskeskusele LEED sertifikaat (Ülemiste 
Center OÜ, Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS). 

BREEAM (Building Research Establishments Environmental Assessment Method) määrab 
standardid parimatele jätkusuutliku disaini, kvaliteedi lahendustele ja hindab keskkonnas 
ehitiste erinevaid kriteeriume ja mõju. Nende hulka kuuluvad: juhtimine, energia 
kasutamine, tervis ja heaolu, reostus, transport, maakasutus, ökoloogia, materjalide 
kasutamine, jäätmekäitlus ja vesi. (Antunes 2011: 1492) 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on rohelise hoone 
hindamissüsteem. Tunnustab hoone tulemuslikkust keskkonnavaldkondades: jätkusuutliku 
paiga arendamist ja ehitamist, vee kokkuhoidu, energiatõhusust, efektiivset materjalide 
valikut ja sisekeskkonna kvaliteeti ning innovaatlisust. (Eichholtz jt 2009 ref Antunes 
2011: 1492) 

Ettevõtte Hammer-son tegevjuht väitis (2004) "Ma meenutasin oma kolleegidele, et me ei 
jää edukaks ettevõtteks kui me ei ole vastutustundlik ettevõte. Mida me teeme, kes meist 
seda teeb ja mõju keskkonnale on kõik mis loeb " (Europe Real Estate 2004 tsit Antunes 
2011: 1492). 

 

2.3 Kaubanduskeskuste lahendus linnaruumis 

Eduka planeeringu  eelduseks on oluline põhineda universaale disaini põhimõtetele 
(Clarkson jt 2007; Darses, Wolff 2006 ref Afacan 2009: 732): paindlikkus, lihtne ja 
intuitiivne kasutamine, selgesti tajutav info, veotolerants, madal füüsiline pingutus, suuruse 
ja ruumi praktiline kasutamine. Seega rakendades universaalse disiani põhimõtteid, peab 
kaubanduskeskuse fassaadil ja ümbruses kasutatav valgustus soosima intuitiivset kasutust, 
edastades selget infot liikumissuundade, sisse- ja väljapääsude ning puhkealade kohta. 
Peamised probleemid, mis raskendavad planeeritud disaini integreerida praktikasse on: 
teooria ja reaalse olukorra vastuolu, projekteerijate kui arendajate mõtteviisis ning 
disainerite ja teiste spetsialistide vahelise suhtluse vähesus (Gregor jt 2005 ref Afacan 
2009: 731). Disainerid ei ole tavaliselt kujundatava keskkonna kasutajad, seega puudub 
neil empaatia ja sidusus tegelike kasutajate ja tehtud lahenduse vahel (Preiser 2001 ref 
Afacan 2009: 731). 
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Kujunduslahenduse oskuslikkus tuua esile ja mitmekesistada tarbijate vajadusi 
olemasolevas keskkonnas nõuab interdissiplinaarset koostööd erineva valdkonna 
spetsialistide vahel (Kalay 2006 ref Afacan 2009: 732, 735). Iga valdkonna disaineril on 
asendamatu roll kogu ehituse- ja arenduseprotsessis. Näiteks sisearhitektid keskenduvad 
hoone sisekeskkonna elementidele ja kvaliteedile, samas arhitektid määravad hoone hoone 
olemuse ja mõõtmed, linnaplaneerija arvestab hoone sobitumist keskkonnaga ja arvestab 
tõhusa infrastruktuuriga (Danford, Tauke 2001; Eren 2004; Levine 2006; Marley 2001; 
Story jt 1998 ref Afacan 2009: 735). Türgis tehtud uuringu küsitluste põhjal saadud 
andmete tulemusena olid kõige suuremad erinevused sisearhitektide ja linnaplaneerijate 
mõtteviisi vahel. Linnaplaneerijad keskendusid liikumissuundadele, käitumisharjumustele 
ja keskkonnaprobleemidele, mille punktid sisearhitektid planeerimise protsessis 
tähelepanuta jätsid. Uuringus osalenud linnaplaneerijad tõid kitsaskohtadena esile (Afacan 
2009: 737):  

•! Kaubanduskeskusesse sisenemiseks liikumisesuund ebaselge. 
•! Sisse- ja väljapääsude juures puudusid puhkealad. 
•! Väliparklast keskusesse pikk vahemaa. 
•! Puudub päevavalguse kasutamine keskuses. 
•! Parkimisalal auto leidmine ei ole intuitiivne. 
•! Mugavaks parkimiseks ebasobivad mõõtmed. 

Universaalne disain puudutab linnakeskkonna igat aspekti, seega tuleb jätkusuutliku 
tulemuse eesmärgil planeeringusse kaasata: tööstusdisainerid, sisearhitektid, arhitektid, 
linnaplaneerijad ja maastikuarhitektid (Ostroff 2001 ref Afacan 2009: 740). Selline 
lähenemine hoiab kokku projekti eelarvet ja aega ning vähendab probleemide vältimist 
arendatavas keskkonnas (Sealsamas: 740). 

 

2.4 Kaubanduskeskused väliruumiruumis ja vabaaja veetmise 
võimalused 

Viimastel aastatel on kaubanduskeskuste arendajad jõudnud arusaamale, et nad saavad 
poodlejaid lisaks ostlemisele meelitada ostukeskusesse kui võimaldavad kõrvale ka 
vabaaja veetmise tegevusi (Newby 1993; Labich 1995 ref Balsas 2003: 143). See on 
kaubanduskeskuste arengu viimane trend: ühinevad jaemüük ja meelelahutus (Hopkins 
1990; Phillips 1995; Glennie 1998 ref Balsas 2003: 143). JoAnn Greco artikklis “Mall 
Makeovers” toob samuti välja, et Ameerikas 2006. aasta andmetel paljud keskused on 
muutunud elustiili keskusteks, mis sisaldavad vabaõhu komponente ja meelelahutust. 
(Greco 2009: 11). Keskustes endas sees kasutatakse üha enam välise maailmaga sarnaseid 
detaile, näiteks laiasi tänavaid imiteerivaid lahendusi, mida piiritlevad erinevate poodide ja 
kohvikute butiigid. Rohelus ja taimestik, mille vahel õdusad istumisnurgad. Erinevate 
perekondade kohtumispaigad. Tegelikult kõik see peaks olema väljaspool mastaapsete 
keskuste müüre. Kogu linnaruumi melu ja ilu on koondunud nii-öelda suurde kasti, mida 
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ümbritsevad parklad. (Sealsamas: 13) 

Kuigi eelpool mainituna Ameerikas üks suurimatest elustiili keskustest Mall of America on 
mitmekülgne vabaaja veetmise võimaluste poolest, on hoone olemus täielikult 
linnaruumile suletud ja tegevused vaid hoonesisesed (MoA 1997: 1 ref Balsas 2003: 145). 
Väljastpoolt meenutab hoone väljanägemine tehast, kuid samas on keskuse sissepääsude 
kujunduslahendused esteetilised (Balsas 2003: 146, 150). Mall of America disainerid 
usuvad, et kaubanduskeskuste esteetilisus ei ole niivõrd vajalik kui sealsed tegevused, mis 
leiavad aset kaubanduskeskuste seinte sees – inimesi toob mitmeotstarbeliste võimaluste 
sünergia, mitte arhitektuur (Shillingburg 1994: 84 ref Balsas 2003: 152). Seega on keskuse 
arendus väliruumi terviklikkust mitte arvestav. Juurdepääsetavus keskusesse kergliigeldes 
on võimatu, sõidutee äärne keskus keskendub vaid autoga liiklemisele. Selline lahendus on 
tõrjunud piirkonnas tradistsioonilise linna olemuse ja suurendanud sõltuvust omada 
isikliku autot (Anderson 1994 ref Balsas 2003: 151, 157, 162). 

Kaubanduskeskuse piirkonnas jalakäijaid tõrjuva näite saab tuua ka Singapurist. 
Kaubanduskeskus nimega ION Orchard vahetult enne avamist kohalik transpordiga tegelev 
organisatsioon eemdaldas tänavatelt jalakäijate ülekäigurajad, mis ühendas ostukeskust 
teiste keskustega. Põhjuseks muuta sõidukite liiklusvoog sujuvamaks, samas muutus 
jalakäijatele ainsaks ristmiku ületavaks võimaluseks maaalune jalakäijate tunnel, mis 
piirab ja katkestab liigelda mööda pikka jalakäijate puiesteed. Ostukeskuse arendajatele ja 
arhitektidele tuli selline lahendus ootamatult. Selle tulemusena ei ole ION Orchard 
loodetud avaliku ruumi sõlmpunkt ja meeldiv kokkusaamiste koht, vaid hoopis surnud 
tupik, kaugel rahvarohkest ja sumisevast väliruumist, mida tegelikult arendades ette 
kujutati. Siiski keskuse arhitektuurilise ja minimaliseeritud luksusbrändide reklaamide 
lakooniline kujunduslahendus jätab fassaadile prominentse ja eksklusiivse mulje ning 
mõjutab ümbritsevat aurat siiski positiivselt. (Lee 2015: 411-412) 
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3. KAUBANDUSKESKUSED EESTIS 

TNS Emori uuringute järgi meeldib Eesti elanikele järjest rohkem sooritada oste 
kaubanduskeskustes. Kaubanduse kontsentreerumist kaubanduskeskustesse on mõjutanud 
ka meie kliima. Küsitluste tulemused näitavad, et populaarsemad ja meelepärasemad on 
just suuremad keskused (Kaubandus tänapäeval s.a). Artikklis “Odavketid rebivad koha 
pärast Tartus”, autor Andres Kärssin (2005) toob välja, et 2004. aasta lõpus oli Tartus 
kokku 155 000 m2 kaubanduspinda, mis teeb elaniku kohta 1,55 m2, mis sel ajal oli 
rohkem kui Tallinnas (Kärssin 2005). 2014. aastal oli Tallinnas kaubanduspinda 1,65 m2 
ühe elaniku kohta, mis omakorda üks Euroopa kõrgemaid näitajaid (Omanik loeb... 2014).  

Tallinnas on tihedama jalakäijate vooga tänavate ja põhimagistraalide ääres äripindade 
nõudlus suurem kui tegelik pakutav ja aktiivsem tegevus on koondunud suurematesse 
kaubanduskeskuste ja nende lähipiirkonda (Sealsamas 2014). Ettevõtja ja gurmeepoe 
omanik Erwin Wassenaar tõdeb 2014. aastal Äripäevale, et Eestis on konkurents 
populaarsematele kaubanduspindadele väga tihe ja sobiva uue rendipinna saamine 
keerukas. Wassenaar toob näitena, et Rocca al Mare kaubanduskeskusel on küll palju 
rendipinda ja end pidevalt laiendanud ent sinna on endiselt raske saada vaba rendipinda 
(Sealsamas 2014). Äripäev samas artikklis täheldab, et Tallinna kesklinna buumiajal 
ehitatud Rottermanni ärihoone oli rentnike leidmisel edukas kuid majanduskriisi ajal 
lahkusid paljud üürnikud ning maja jäi tühjaks (Sealsamas 2014). Tartu Kaubamaja 
tegevjuht Katre Plaan leiab, et suured investeeringud uute kaubanduskeskuste rajamiseks 
või oluliseks laiendamiseks ei ole tulevikus enam sama tasuvad ning mahu kasvatamisele 
tasub eelistada pigem kvaliteedi parandamist. Võidab eristuv kontseptsioon. (Stadnik 
2015) 

Kiiresti arenevateks piirkondadeks on lisaks Tallinnale Eestis veel Ida-Virumaa, peamiselt 
Narva ja Jõhvi ning arendajatele pakub Lõuna-Eestis huvi ka Tartu. Rocca al Mare, 
Kristiine ning Magistrali kaubanduskeskusi haldava Citycon Eesti juhi Mati Pops avaldab 
2012. aastal Äripäevale, et Pärnus uute kaubanduspindade rajamist oodata ei ole ning 
pigem renoveeritakse olemasolevaid. (Võidujooks kaubanduspindade... 2012) 

Jõudsalt areneva linnaruumi visuaalse korrashoiu tagamiseks on linnad kehtestanud 
välireklaamide paigutuse ja kujunduse põhimõtted. Lisaks ohutusnõuetele ja turvalisusele 
on Tallinna linn määratlenud, et välireklaam peab olema iseloomult sobilik ümbritseva 
linnaruumiga, sealjuures arvestama arhitektuurset keskkonda ja ajaloolist konteksti. LED-
ekraani kaudu reklaamide edastamine ei tohi olla inimestele häiriv. Kõik Tallinna 
miljööväärtuslikesse piirkondadesse paigutatavad välireklaamide kujunduslahendused 
kooskõlastatakse kultuuriväärtuste ametiga. (Välireklaamikandjate paigutuse ja kujunduse 
põhimõtted Tallinnas 2004) Tartu linn on samuti kehtestanud välireklaamide 
kujundusprintsiibid, et tagada linnatänavate ja hoonete ajaloolisus ning visuaalne ühtsus. 
Seetõttu ei tohi reklaam varjata hoonete arhitektuurseid detaile ja vaateid (Välireklaami 
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kujundusprintsiipide kinnitamine 2003; Välireklaamide paigaldamise eeskiri 2014). Samuti 
peab iga uus reklaam kokku sobituma juba olemasolevatega. Üldpõhimõtte kohaselt ei 
paigaldata reklaame parkidesse, ega kleebita seintele, postidele ja plankudele. Vilkuvaid 
valgusreklaame ja helireklaame ei paigaldata muinsuskaitse- ja kinnismälestistest 
hoonetele. Tartu linn kehtestab valguskastidega reklaamide suuruse kesklinna ajaloolistel 
hoonetel kuni 0,5 m2. Reklaami valmistamise kriteeriumiteks on naturaalsed materjalid 
ning kujunduslahenduse sobituvus hoone stiili ja ajastuga. Valgustähtedega reklaamtüübile 
formaadi piirangut ei ole ning disain kavandatakse vastavalt fassaadile. (Välireklaami 
kujundusprintsiipide kinnitamine 2003). Peamised piirangud ja määrused Eesti 
välireklaamide paigutamisel ja kujunduspõhimõtete rakendamisel on miljööväärtuslike 
piirkondade säilitamiseks. 

Uus Maa OÜ Kinnisvarakonsultantide äripindade konsultant Marko Kivirand 2008. aastal 
täheldab, et kaubanduskeskuste kontseptuaalne plaan näeb ette peamiselt monobrändi-
põhiseid vaba aja sisustamisele suunatud kauplusi ja tegevusi, kus kaubanduskeskused 
püüavad soodustada suuremat tarbimist ning sisustada pakutavate lahendustega külastajate 
tervet päeva. Seega on ka Eesti kaubanduskeskused kujunemas meelelahutuskeskusteks. 
Paljud laienenud keskustel on kavas kontseptsioonile juurde luua mitmeid erinevaid 
meelelahutusvõimalusi, mis tagavad keskusele pideva kliendivoo. Kivirand tõdeb (2008), 
et kaubanduspindade turul on Eestis rendipindade juurdekasv võrreldes nõudluse kasvuga 
olnud suhteliselt väike ning võib oodata sisetarbimise ja sellest tulenevalt 
kaubanduspindade nõudluse vähenemist, mis aga ei tähenda Eestis suurte 
kaubanduskeskuste kadumist. Tagasihoidlikumaks jääb nende keskuste areng, mis asuvad 
kõrvalisemates kohtades, kuhu ei ole mugav autoga juurdepääs ning keskuse kontseptsioon 
ei too piirkonnale puudu olevat lisaväärtust. (Kivirand 2008) 

Kaubanduskeskuste ja jaekaubandusprojektide arendamisega tegeleva ettevõtte Niras Eesti 
AS juhatuse liige Kristjan Maaroos 2012. aasta intervjuus Äripäevaga selgitab, et 
arendajad rõhutavad peamiselt kontseptsiooni uudsusele ja innovatiivsetele lisateenustele, 
kuid samas ei käsitle teemasid piirkonna majandustihedusest ja elanike tegelikest 
vajadustest ja jõudlusest (Võidujooks kaubanduspindade... 2012). Maaroos leiab, et juba 
traditsiooniliselt töötava paigaga keskustes kvaliteedi tõstmine, laiendamine ja 
kontseptsiooni värskendamine on otstarbekam ja jätkusuutlikum lahendus. Lisaks täheldas, 
et linnaäärsete kaubandusparkide arendustrend on keskendunud mõne laia mõjupiirkonda 
omava ankurüürniku leidmisest, kelle ümber arendada kogu ülejäänud projekt. (Sealsamas 
2012) Lõunakeskuse juhatuse liige Jaan Lott nendib 2015. aasta artiklis Äripäevale, et 
kaubanduskeskuse edukus ja piirkonnas toimiv terviklahenduse võti koosneb paljudest 
pisidetailidest ning need on igas linnas ja keskuses erinevad. Seega ei ole kindlaid eeskirju 
või faktoreid, mis igal pool ja igal ajal ühteviisi hästi töötaksid. (Tartu kaubandusäri... 
2015) 
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4. METOODIKA  

Uurimistöö eesmärk on leida lahendus, kuidas muuta kaubanduskeskuste fassaadi ja 
sealsete välireklaamide kujunduslahendusi esteetilisemaks. Vähendamaks seeläbi 
keskkonna visuaalset reostust. Vaadeldud on kaubanduskeskuste arhitektuuri ja 
välireklaami, sealhulgas valgusreklaamide kujunduslahendusi. Käsitletud ei ole 
valgusreostusest tulenevaid probleeme. Töö kontsentreeritumaks muutmisel on valitud 
Eesti Statistikaameti andmetel (Narva linn, Tartu linn, Tallinn 2016) kolme Eesti suurima 
elanike arvuga linnad, milleks on: Tallinn, Tartu, Narva, ning on uuritud iga linna kohta 
eraldi sealseid tuntumaid kaubanduskeskusi. Esmase vaatluse all olid keskuste üüripinna ja 
üürnike arvu suurused, hoonete valmimise ja viimati renoveerimise aasta, keskuste 
külastatavus päevas ja aastas ning parkimiskohtade arv.  

Keskuste analüüsi tulemusena on valim fokuseeritud kaubanduskeskustele, millel on 
suurim üüripind ja üürnike arv (Tabel 1). Üüripinna all on mõeldud keskuse äripinda ehk 
kasulikku pinda. Antud valik on tehtud selletõttu, et keskuses olev rentnike arvu rohkus 
võib mõju avaldada ka hoone välisfassaadi reklaampindadel ja arhitektuursel kujundusel.  

Tallinnas ehk kõige suurima elanike arvuga Eesti linnas oli uurimise all kolm keskust: 
Ülemiste Keskus, Rocca Al Mare Kaubanduskeskus ja Kristiine Keskus. Eesti suurimatest 
linnadest teisel kohal Tartus osutus valituks kaks keskust: Lõunakeskus ja Tartu 
Kaubamaja. Suuruselt kolmandas Narva linnas on valimis Astri Keskus. 

 
KESKUS 

 
ASUKOHT 

 
ÜÜRIPINDALA      

m2 

 
ÜÜRNIKE    

ARV 

 
VALMIMINE   

aasta 

VIIMANE 
RENOVEERIMINE   

aasta 
Lõunakeskus Tartu 66 000 170 2001 2009 

Ülemiste Keskus Tallinn 60 000 210 2004 2014 

Rocca al Mare 
Kaubanduskeskus 

Tallinn 56 400 170 1998 2013 

Kristiine Keskus Tallinn 43 700 160 1999 2013 

Astri Keskus Narva 30 000 90 1997 2014 
Tartu Kaubamaja Tartu 16 000 62 2005 2015 

 
Tabel 1. Ostukeskuste valimi 2016. aasta uurimuse tulemuste andmete kokkuvõtlik tabel 
suurima üüripindala ja üürnike arvu järgi 
 
Uurimuse läbiviimiseks on teostatud välivaatlus. Tartu keskuste vaatlus toimus 
03.03.2016, Narva keskusel 05.03.2016 ja Tallinna keskustel 12.03 - 13.03.2016. Ühtseks 
hindamiseks on eelnevalt koostatud vaatlustabel (LISA 1), mille punktidele on keskuste 
välivaatlusel põhinetud. Vaatluse punktid on autori tuletatud vastavalt elukutse valdkonna 
spetsiifilistele teadmistele ja tuginedes uuritavate andmete võimaluste ja kättesaadavusele, 
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et saavutada uurimuse püsitatud eesmärk. Saadud andmete põhjal valmis iga keskuse kohta 
eraldi tulemuste analüüs, millest moodustus järeldus (skeem 2). 

Analüüsitud on ostukeskustega kaasnevate valgusreklaamide kujunduslahenduste 
muutuseid ja mõju, keskuse valmimise aastal ja aastal 2016, läbi kolme suuna: reklaam, 
arhitektuur ja linnaruum. Nende tulemusena ilmnevad peamised postiivsed ja negatiivsed 
kujunduslahenduste tegurid visuaalse reostuse või ühtsuse loomiseks. 

 

Skeem 2. Uurimuse meetod ostukeskuste valgusreklaamidest tuleneva visuaalse reostuse 
põhjustest lahenduseni  

Reklaamide uurimisega ilmneb millises suunas on kaubanduskeskuste välireklaamid 
muutunud. Eraldi on vaadeldud kaubanduskeskuste fassaadi reklaame ja reklaamtornidel 
olevaid reklaame. Kui keskusel esines mitu reklaamtorni, loendati mõlema torni reklaamid 
kokku ning saadud tulemused lisati vaatlustabelisse.  

Ostukeskuste välireklaamide all on vaadeldud nii keskuse fassaadil kui ka keskusega 
seotud reklaamtornidel olevaid valgustatud ja valgustamata reklaame. Selle baasil on hea 
võrrelda kui suur roll on valgusreklaamidel keskuse reklaampindadel. Loendatud on 
brändide logosid ja nendega seotud bännerite kujundusi. Kõiki reklaame on arvestatud 
eraldi, isegi kui kujundus erinevatel pindadel kordub, see on oluline, et tuleks esile 
reklaamide paljusus ühe keskuse kohta.  

Valgusreklaamide hulka on loetud reklaamid, mille tootmisel on paigaldatud reklaamile 
valguselement või millele on teadlikult reklaami valgustamiseks valguselemendi valgus 
peale suunatud. Reklaamid, millele ei ole teadlikult lisatud valguselementi või suunavat 
valgust on loetud valgustamata reklaamideks. Valgustamata reklaamide hulka on loetud 
kõik muud reklaamid, mis on valgustamata: bännerid ja valgustamata tähed. Nende 
kujunduslahendusi ja mõju pimedal ajal linnaruumis ei ole uuritud.  
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Võrreldud on erinevate reklaamitüüpide mitmekülgsust, vaatluse all: valguskastid, 
valgustähtedega reklaamid, valgustatud ja valgustamata bännereid, reklaamtähed ning 
LED-ekraanid. See annab vastuse kui palju on kasutatud erinevaid võimalusi reklaamide 
esitamiseks, et  välja tuua rakendatud kujunduslahenduse ühtsus ja terviklikkus. Eraldi 
erinevaid tüüpe loendades tuleneb asjakohane info ühe või teise reklaamitüübi 
populaarsusest keskuse välireklaampindadel eri aegadel, millest saab täheldada 
kujunduslahenduste muutust. Kuna valguskastide valmistamise tehnika tõttu on reklaami 
lahenduse tulemus mitmevärviline ja kribu, siis nende värvide erinevusi ei ole eraldi 
loendatud. Logol millel mitu värvi on loetud ühtseks kirjuks ehk määratletud värvilise 
valgustähega reklaamiks. Näiteks Ülemiste Keskuse puhul on logo + tekst „Ülemiste“. 
Logo ikoon on kirju, tekst ühevärviline, määratletud on kahe värvina. Ühevärviliseks 
reklaamiks on loetud valgeid lahendsi. Põhjalikumalt on uuritud valgustähtedega 
reklaamide värvilahendusi, kuna antud lahendust on võimalik teostada ühevärviliselt ja 
selgemalt.  

Küsimusele: mitu erinevat värvi on valgustähed on arvestatud päevasel ajal olevaid 
valgustähtede värve. Küsimusele: mitu värvi on enamuses on arvestatud pimedal ajal 
olevaid värve. Valged ja mustad valgustähed on loetud valgeteks, kuna päevasel ajal 
valgustähed, mis paistavad mustana on pimedas valged.  

Võrdlusesse on toodud värvilised ja valged valgustähed. Värviliste valgustähtede osakaalu 
kõigist valgustähtedest on eraldi fassaadi ja reklaamtornidel arvutatud valemiga: 

 

Värviliste valgustähtede osakaalu väljatoomine näitab kui palju on mõeldud 
reklaampindade kujunduslahenduse puhul visuaalsele ühtsusele. 

LED-ekraanide puhul on lisaks vaadeldud ka heli olemasolu. Kuna linnakeskkonnas 
tekitab iga heli lisa müra ja on häiriv, siis on oluline see ka reklaamide puhul välja tuua, et 
kas tähelepanu tõmbavatele LED-ekraanidele on lisaks liikuvale, valgustatud, kirevale 
reklaamile lisatud ka heliga reklaamide osa. 

Samuti on oluline vaadelda kõikide reklaamide osakaalu kokku fassaadil ja 
reklaamtornidel, et ilmneks välireklaamide kasutatavuse paljusus ning sellega koos saaks 
analüüsida kujunduslahenduse terviklikkust ja mõju ümbritsevale keskkonnale. 

Reklaamide osakaalu fassaadil ja reklaamtornidel on arvutatud järgneva valemi järgi: 
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Keskuse fassaadi arhitektuuri osa kirjeldab arhitektuurset lahendust ja toob välja kuidas see 
suhestub välireklaamidega linnaruumis. Vaatluse all on keskuse fassaadi materjalid, 
domineerivate värvuste paljusus, hoone reljeefsus ja liigendatus, mille kaudu avalduvad 
hoone arhitektuurilised eripärad ja neutraalsus ning linnaruumi osas on võimalik võrrelda 
ümbritsevate hoonete arhitektuuriga.  Lisaks on vaadeldud ka keskuse fassaadi 
klaasseinade olemasolu, mis näitab, kas kaubanduskeskuse hoone on avatud ümbritseva 
keskkonna suhtes või on hoone olemus pigem kinnine ja suunatud seejuures keskuse 
sisemusele. Vaadeldud on ka keskuse sissepääse, et kas on selgelt eristatav peasissekäik, 
mille kaudu tuleb esile hoone hajus või kontsentreeritud jaotus.  

Valgusreklaamide paigutust ja süsteemsust keskusel näitab erinevate külgede võrdlus, 
loendades reklaamide arvu igal küljel eraldi. Süsteemsust hindan vaadeldes fassaadil 
reklaamide rütmilist paigutust, vertikaalset või horisontaalset reastust, grupilist paigutust ja 
kas on erinevad formaadid omavahel sobitatud. Keskuse hoone erinevate külgede võrdlus 
toob esile kuivõrd on rõhku pandud reklaamide paigutamisel hoone esteetilisusele. 
Valgusreklaamide ja hoone arhitektuurilise ühtsuse tõttu on vaadeldud ka fassaadi 
lisavalgustuse olemasolu, siinkohal saab eraldi võrrelda, kas hoone valgustus sobitub 
valgustatud reklaamidega, kas on reklaamidega samal tasapinnal või kõrgusel, millest saab 
järeldada valgusreklaamide ja fassaadivalgustuse omavahelist kooskõla. 

Linnaruumi aspekt kirjeldab ümbritsevat keskkonda ja kaubanduskeskuse lahenduse 
keskkonnavahelist sümbioosi. Keskuse ümbritseva linnaruumi paremaks mõistmiseks on 
välja toodud asukoht kogu linna suhtes: kesklinn, elamupiirkond, äärelinn. Lisaks 
määratletud piirkond: arenenud, uusarendus või segu kahest eelnevast. Keskuste ühtseks 
hindamiseks on piirkondade mõisted defineeritud vastavalt autori nägemusele.  

Vaadeldud on keskuse ümbruses olevate hoonete fassaadide materjale, domineerivate 
värvuste rohkust, reljeefsust, liigendatust ja klaaspindasid. Saadud tulemusi saab võrrelda 
kaubanduskeskuse lahendusega ja analüüsida sobivust ümbritsevasse keskkonda. Välja on 
toodud millist tüüpi hooned on ümbruses enamuses: elumajad, kaubanduspinnad, 
büroohooned või segu kolmest eelnevast. Kuna kaubanduskeskus on tänapäeval üsna 
mõjukas hoone linnaruumis on oluline vaadelda ka kas kaubanduspark keskuse ümber on 
laienenud, mitu teenusepakkujat on veel keskuse piirkonnas ning kas kaubanduspark 
moodustab keskusega ühtse terviku – ühtne parkimine, sidus ja sujuv parklaid ühendavate 
sõidu- ja kergliiklusteede võrgustik, et oleks mugav ja kerge liigelda ühe teenusepakkuja 
juurest teiseni, ühtne tänavavalgustuse lahendus. Terviku moodustamisel avalduks 
kaubanduspargi väärtus linnaruumis. 

Kaubanduskeskuse terviklahenduse hindamiseks linnaruumis on vaadeldud: kas keskuse 
piirkonnas on mõeldud ka väliruumi rohelisusele ja kasutatud haljastuse 
maastikukujunduslikke elemente, mille all on mõeldud puude ja põõsaste rivisid, gruppe, 
alleesid, peenraid vms. Lisaks on vaadeldud, kas keskuse ümbruses on ühistranspordi 
peatuseid, et selguks sidusus linnaga hõlbustades jalakäijate juurdepääsetavust keskusesse. 
Selle tõttu on vaadeldud ka keskuse piirkonnas olevaid kergliiklusteede ja liiklusohutusega 
seotud lahendusi – ohutussaared, ülekäigurajad, künnised (”lamav politsei”) jt. 
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Uuritud on ka keskuse parkimislahenduste mitmekülgsust, saades vastuse, kas 
kaubanduskeskuse arhitektuuriline lahendus on hoidnud kokku väliparkimise ruumi 
keskuse ümbruses. Ühtseks hindamiseks on defineeritud vastavalt autori nägemusele 
erinevate parkimisvõimaluste liigid lähtudes Eesti õigekeelsussõnaraamatus  väljatoodule: 
väliparkla, hoonealune parkla, riiulparkla, hoonepealne parkla (ÕS 2013 s.v. parkla).  

Teades kaubanduskeskuste siseruumi atraktiivsust ja sealsete tegevusvõimaluste 
mitmekülgsust on vastukaaluks vaadeldud ka kaubanduskeskuste territooriumil olevate 
vabaajaveetmise võimalusi, et kerkiks esile kaubanduskeskuse pinna olemus avatud või 
suletud ruumina linnaruumis. Keskuse territooriumiks peab autor keskuse hoonet koos 
selle juurde kuuluvate parklatega ning sisse- ja väljasõiduteedega. 

Hindamaks kaubanduskeskuste välireklaamide rohkust linnaruumis on välja toodud kui 
palju on reklaame fassaadil ja reklaamtornidel kokku, mitu reklaami kordub võrrelduna 
fassaadil ja tornidel ning kui palju on keskuse piirkonnas veel reklaame ja mitu neist on 
seotud keskusega. 

Visuaalselt on hinnatud keskuse välireklaamide valdavat loetavuse kaugust linnaruumis, 
vahemaadega 5 – 50 meetrit, 50 – 150 meetrit, 150 ja rohkem meetreid, et tuua välja 
kasutatud reklaamide formaadid keskuse pinnal, nende selgus ja silmapaistvuse ulatus 
linnaruumis. Eeldatavalt on reklaamide formaatidel ja väliparkla suurusel omavahel seos. 
Väliparklad haaravad enamasti enda alla märkimisväärselt suure osa keskuse 
territooriumist ning et reklaamide sisu oleks märgatav ka sõiduteele on keskuse reklaamide 
formaati suurendatud või on toodud osa reklaame sõiduteede äärde reklaamtornide näol. 
Vaatlustabeli andetel saab analüüsida nende omavahelist seost. 

Välivaatlusel on tehtud fotosid keskuse fassaadi ja reklaamtornide välireklaamidest päeval 
ning samuti ka õhtusel ajal, pimedas, et oleks visuaalselt selgelt eristatav valgusreklaamide 
kujunduslahenduste erinevus ja muutused. Töös ei ole kasutatud kõiki fotosid keskuste 
valmimise aasta kohta, materjal on puudulik või tehtud foto ei kajasta hoone seinapinda 
terviklikult. Tollaste välireklaamide kujunduslahenduste visuaalse mulje edasiandmiseks 
on kasutatud keskuse valmimise aasta lähiaastatel tehtud fotosid, mis on valdavalt 
päevased, pimedas tehtud fotod kas puuduvad või on liialt ebakvaliteetsed, et tuua esile 
valgusreklaamide lahendus.  

Vaatlustabelis on mõningad andmed puudu või osalised, nende küsimuste kohta ei ole 
saadud määrata korrektset ühest infot: teave on puudulik, ebatäpne või ei ole võimalik 
vastata. Sellisel juhul on väärtus määratud kriipsuna ehk teisisõnu - ei saa vastata.  

Vaatluse tulemuste analüüs põhineb vaatlustabeli punktidele vastatud andmetele ja 
välivaatlusel tehtud fotodele, kasutatud on Google Street View tänavavaate 
kaardirakendust, Google pildimaterjali, internetist vabalt kättesaadavaid allikaid ning DAG 
Reklaam OÜ ettevõttesisest fotopanka ja arhiivmaterjale, lisaks on andmete kinnituseks 
või puudumisel vesteldud ka keskuse arendamisega seotud isikutega. Püsititatud eesmärgi 
leidmiseks on vaatlusel saadud andmeid võrreldud omavahel töös välja toodud 
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teemakohaste teaduslike artikklite andmetega ning selle põhjal on tulenenud järeldused 
peamistest probleemidest, trendidest ja positiivsetest lahendustest. 
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5. UURIMUSE TULEMUSED 

5.1 Rocca al Mare Kaubanduskeskuse tulemused 

5.1.1 Üldnäitajad 

Rocca al Mare kaubanduskeskus avati 1998. aastal (Rocca al Mare Kaubanduskeskuse 
AS), olles toona esimene suurim ostukeskus kogu Baltikumis (Viivik 1998). Keskus on 
järk-järgult teinud värskendusi kontseptsioonis ja laiendanud renditavat pinda. 1998. aasta 
esialgsest 35 000 m2 (Kaubandus tänapäeval s.a) rendipinnast on 2016. aastaks kasvanud 
57 000 m2 suurune jae- ja hulgimüügile orienteeritud kaubanduskeskus, kus tegutseb 
kokku 170 ettevõtet (Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS). Parkimiskohti on keskusel 
kokku 1350 autole (Citycon Oyj. Rocca al Mare), millest 2009. aastal valminud 
renoveerimisega katuseparkla mahutab 330 autokota (Kallas 2008). 2013. aasta  Best 
Marketing Club ettekandes toob Rocca al Mare Kaubanduskeskuse turundusjuht esile, et 
keskus on juhtpositsioonil enamikes kaubagruppides ning reklaamides end perekeskusena 
(Oja 2013). 
 

5.1.2 Välireklaamid 

Äripindala osakaal 1998. ja 2016. aastatel võrrelduna on kaubanduskeskusel suurenenud 
62,9%.  Vesteldes Rocca al Mare haldusjuhi Peeter Põlluga, kes on olnud ametis ligemale 
18 aastat, tõdeb, et keskuse avamise hetkel oli rentnike 50 ringis (Põld 2016), kuid kõikide 
rentnike reklaamid toona ei kajastunud hoone fassaadil (foto 1). Seoses kaubanduskeskuse 
rentnike arvu 277,8% kasvuga on ka reklaamide hulk fassaadil tõusnud 173,1%. 

1998. aastal olid Rocca al Mare fassaadi välireklaamid kõik valgustatud: valguskastid ja 
valgustähtedega reklaamilahendused. 2016. aasta vaatlusel rikastab lisaks eelnevatele 
fassaadi valgusreklaamidele ka heliga LED ekraanid (foto 2). Keskuse kolme sissepääsu 
juures olevad 50 m2 suurused LED ekraanid on fassaadile juurde lisandunud 2009. aasta 
fassaadi uuendusega (Cream OÜ. Rocca al Mare Keskus). 
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Foto 1. Üleval – Rocca al Mare fassaadikujundus esimestel valmimise järgsetel aastatel. 
(Google pildipank). All – Rocca al Mare fassaad peale esimesi laiendusi. (Oja 2013) 
  

 

 

Foto 2. Üleval - fassaadilahendus peale 2009. aasta uuendusi (autor 12.03.2016). All – 
uuenenud fassaadi kujunduslahendus pimedas (Google pildipank) 

 

Valgustamata reklaame keskuse fassaadil ei ole olnud. Fassaadi valgusreklaamide hulk on 
suurenenud 173,1%. Uurimus toob selgelt välja valgusreklaamide eelistuste muutused. 
Valguskasti tüüpi lahendused olid populaarsemad 1998. aastal (foto 3), ning 2016. aastaks 
on nende hulk vähenenud 88,2%.  Sealjuures valgustähtedega reklaamide hulk on tänaseks 
suurenenud 733,3% ning värviliste tähtedega reklaamide osakaal vähenenud 88,9%-st 
13,6% -ni (foto 4).  
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Foto 3. Vasakul ja paremal – 1998. aasta terviklahenduses enim kasutatud reklaamitüübid 
fassaadil (Google pildipank)  
 

   

   

Foto 4. Üleval – Rocca al Mare fassaadil valgete valgustähtede osakaal (autor 12.03.2016). 

1998. aastal olid enamus reklaamid loetavad kuni 50 meetri kaugusele, 2016. aastal kuni 
150 meetrini. 

Rocca al Mare reklaamtorni esmane lahendus ei olnud vaatluse all olevaks aastaks veel 
valminud, seega ei saa võrrelda reklaamtornide kujunduslahenduste erinevusi ja muutuste 
suunda vaid on võrreldud 2016. aasta reklaamide kasutamist fassaadil ja tornil.  

Kui 2016. aasta keskuse fassaadil olevate valgusreklaamide kujunduslahendus on 
ühtlasem, siis reklaamtornide lahenduses on näha mitmekülgsemaid lahendusi (foto 5). 
Peasõidutee äärde väikestele neljakandilistele pindadele on koondatud: valgustähed, 
valguskastid ja valgustamata bännerid. Mõlemal tornil on kõik küljed samasugused. 
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Tornidel on kokku 34 reklaami, millest 82,4% on valguskastid, 5,9% valgustähed ja 11,8% 
valgustamata bännerid. 

 

 

Foto 5. Üleval ja all – Sõidutee äärse reklaamtorni kujunduslahendus päeval ja pimedas 
(autor 12.03.2016). 

Suurem osa valgustähti asuvad hoone fassaadil. Valguskastid aga enamuses keskuse 
reklaamtornidel. Kõik tornil olevad reklaamid korduvad ka keskuse fassaadil.  

Kahest vaid ühel tornil on igal küljel vertikaalne valgustamata bänner. Kuigi sealne 
reklaam on lihtne: mustal taustal valge, selge kirjafondiga tekst, on see siiski pimedal ajal 
vaevu märgatav, sest isegi tihedalt bänneri kõrval olevatelt valguskastidelt ei kiirga 
piisavalt valgust bänneri teksti osale. Seda see tõttu, et reklaamtorni valguslahendus on 
vananenud ning osaliselt rikkis, ega valgusta ühtlaselt. 

Rocca al Mare keskuse reklaamtorn on pikal sirgel avatud vaatega sõiduteel kaugele paista. 
Paraku on tornil valdavalt vaid väikse formaadiga valguskastid, mille reklaami sisu ei ole 
eemalt loetav. Kaugusesse kumavad vaid erinevate värvidega nõrgalt valgustatud ruudud. 
Selline lahendus on hea näide, kuidas sõidutee ääres väiksel pinnal olev reklaamide rohkus 
mõjub häirivalt ja väsitavalt, tekitab visuaalset müra ning ei täida sealjuures ka soovitud 
eesmärki. 
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5.1.3 Fassaadi arhitektuur 

1998. ja 2016. aastate fassaadimaterjalid on keskusel jäänud samaks kuid varasemalt oli 
värvilahendus mitmekesisem, tuues selgelt välja erinevate aegade juurdeehitused. Peeter 
Põld kirjeldab (2016), et 1998. aasta juunis valmis esmalt Rocca al Mare kollase fassaadiga 
keskmine osa, selle järgselt ehitati koheselt paremale küljele reljeefse tumehalli esipinnaga 
osa  ning juba 1998. aasta novembris sai valmis lookleva katuse ja esipinnaga vasaku külje 
laiendus.  

2016. aasta hoone on neljakandiline ja ühtlane. Katuseservale on paigaldatud fassaadist 
eenduv mustast perforeeritud lehtmetallist konstruktsioon, andes hoonele isikupära, 
mitmekülgsust ja muutes mastaapse hoone ilme õhulisemaks. 1998. aastal oli keskuse 
tähelepanu suunatud fassaadil selgelt eristatavale detailsele peasissekäigule. Omanäoline 
metallist konstruktsioon püüdis pilke ja eristus teistest keskustest uudse lahenduse näol. 
Keskuse servades olevad sissepääsud olid tagasihoidlikumad. 

2016. aasta esiosa ilmestavad fassaadist ettepoole ulatuvad erksavärvilised LED ekraanide 
raamid, olles tõmbepunktiks ostukeskuse kolmele sissepääsule. Hoone ees asuv parkla on 
piisavalt laiaulatuslik, ning tarbijate liikumisteede mugavdamiseks on selgelt eristatavad 
sissepääsud lihtsamini leitavad ja kindlamad orientiiripunktid, vähendades segadust autode 
vahel liigeldes (foto 6). Selline võrdselt hoone kolmeks jaotamine ja ühtne stiil ei muuda 
ühte hoone osa teistest olulisemaks ning võib loota, et ka parkla kasutamine on selle tõttu 
hajusam. Rocca al Mare avas katusepealse parkla 2008. aastal esimese etapi uuendusel 
(Kallas 2008). 

 

Foto 6. Rocca al Mare Kaubanduskeskuse esine väliparkla (autor 12.03.2016) 

1998. ja 2016. aastate enamus reklaamid on paigutatud keskuse esiküljele, mis on avatud 
peasõiduteele ja väliparklale. Kuna nendel aladel on kõige suurem külastajate ja ka 
potentsiaalsete külastajate voog, siis on eriti oluline tuua reklaamid võimalikult nähtavale, 
et see saavutaks oma eesmärgi. Vaadeldes Rocca al Mare 1998. aasta fotosid on fassaadil 
olevate valgusreklaamide kujundused väga mitmekülgsed. Lisaks erinevatele logode 
suurustele on kasutatud ka erinevaid reklaamitüüpe. Puudub selge rütm ja korrapärasus 



! 34!

ning soovitud logo paigutati sinna, kus parasjagu logo formaadiga sobituv ruum oli. 
Reklaamide süsteemsemat paigutamist fassaadil raskendasid horisontaalsed kitsad aknad, 
mis killustasid pinna ja mille klaasidele hiljem sageli kleebiti seestpoolt reklaamkleebis. 
Visuaalselt tundub eemalt fassaad ühtlaselt kirju ning pilk erinevaid reklaame ei erista. 
Silma jäävad pigem suuremad ja selgemad tekstid.  

2016. a asta fassaadi esiküljel olevad mustal taustal valged valgustähed moodustavad 
hoonega ühtse terviku ja mõjuvad reklaami asemel hoopiski arhitektuurse 
kujunduselemendina. Keskuse paremal küljel on üksikud mitmevärvilised valgustähtedega 
reklaamid. Need jäävad keskuse üldisest fookuspunktist välja ega muuda kontseptsiooni 
olemust. Uuenenud Rocca al Mare lahenduse puhul on rütmilise ja süsteemse paigutuse 
positiivseks küljeks ka asjaolu, et kui juurde on tulemas uus rentnik, on automaatselt soovi 
korral fassaadi reklaampinnal koht olemas, ilma et see muudaks keskuse visuaalset 
tervikut. Puhtalt ja ühtlaselt valged valgustähtede grupid fassaadil mõjuvad selgelt ja 
konkreetselt. Võiks arvata, et ühevärviline disain ei erista reklaame üksteisest kuid 
tegelikult haarab pilk ühtset disaini palju paremini ja reklaamide kujundus tuleb selgemalt 
esile. Päevasel ajal harmoneeruvad tumedal taustal olevad valged valgustähed ja hoone 
hele fassaad. Pimedas tõuseb esile valgustähtede rütmiline jaotus, mida eraldavad LED 
ekraanid ning tume fassaad jääb märkamatuks. Lisaks reklaamide valgustatusele on 
mõlemal vaadeldaval aastal hoone fassaadil kasutatud lisavalgustusena võrdsete vahedega 
katuseservas fassaadipinnale suunavat kohtvalgustust, mis õdusalt valgustab fassaadi ees 
olevat kergliiklusteed. Rocca al Mare varasemate kujunduslahenduste kohta puuduvad 
õhtused fotod, et tuua välja ka pimdela ajal erinevate aastate visuaalne esteetilisus. 

 

5.1.4 Rocca al Mare Kaubanduskeskuse linnaruum 

Rocca al Mare asub Haabeersti linnaosas, Tallinna äärelinnas. Kaubanduskeskuse piirkond 
oli ehitusaastal uusarenduspiirkond,  mis hakkas järk-järgult arenema, pakkudes 
mitmekülgseid teenuseid ja vabaajaveetmise võimalusi kogu ümbritsevale elanikkonnale. 
Esimeseks suuremaks ehitiseks oli 2001 aastal. keskuse kõrvale ehitatud võimas 
kontserdihoone Saku Suurhall (foto 7), hiljem lisandusid tennisekeskus ja jäähall. 2016. 
aastal on keskuse piirkonnas lisaks kaubanduspindadele ka elumajad, büroohooned ja 
hooned vabaajaveetmise tegevustega. Erinevaid hooneid ühendavad kergliiklus- ja 
sõiduteed, mille vahel arvukad parkimiskohad.  
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Foto 7. Rocca al Mara Kaubandukeskuse ümbrus ja Saku Suurhalli ehitus. (Saku Suurhall 
2001). 

Keskuse piirkonnas on vähesel määral kasutatud haljastust, peamiselt kaubanduskeskuse 
hoone ees elupuude rivi ja haljastusega saared ning väliparklat piiritleb peasõiduteest 
puuderivi (foto 8). Keskusesse juurdepääsu sisse- ja väljasõiduteed on intuitiivsed ning ala 
piiritlevad kergliiklusteed. Rocca al Mare kodulehel on välja toodud Tallinna linna 
jalgrattateede kaart, mis näitab keskusega mugavat sidusust ka jalgratastega külastajaile 
(Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS). Rocca al Mare Kaubanduskeskuse läheduses on 
ühistranspordi peatus ning lisaks keskuse poolt organiseeritud tasuta bussiühendus Rocca-
al Mare ja Kristiine Keskuse vahel (Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS). 

 

Foto 8. Keskuse sissekäigu esine linnaruum kõrghaljastuse, ohutussaarte ja ülekäigurajaga 
(autor 12.03.2016) 
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Tuginedes Rocca al Mare Kaubanduskeskuse kodulehe andmetele, liitus 2009. aastal 
keskus Eesti Energia Rohelise Energia märgisega, mis näitab, et kogu keskuses kasutatav 
elekter toodetakse taastuvatest energiaallikatest (Rocca al Mare Kaubanduskeskuse AS). 
Olles rohelise mõtteviisi poolest edukas, tunnustati Rocca al Mare Kaubanduskeskust 
2010. aastal esimese ettevõttena Baltikumis rahvusvahelise LEED sertifikaadiga. Külastaja 
märkab kaubanduskeskuse rohelist mõtteviisi parklas, kus sissepääsu kõige lähemad 
parkimiskohad on tähistatud autodele, millel on väike CO2 emissioon ning mis annab neile 
eelise laial parkimisväljal. Lisaks on Rocca al Marel öisel ajal välja lülitatud kõik fassaadi 
valgusreklaamid, välja arvatud keskuse brändinimega valgustähed. 

 

5.2. Kristiine Keskuse tulemused 

5.2.1 Üldnäitajad 

Kristiine Keskus OÜ kodulehe andmetel avas keskus uksed 1999. aastal (Kristiine Keskuse 
OÜ). Keskuse direktor Allan Remmelkoore andmetel tegutses toona 55 kauplust 13 000 m2 
äripinnal (Toomsalu 2000). Esimene juurdeehitus tehti aastal 2002, kui keskus laienes 17 
000 m2 võrra. Aastal 2010 loodi teise laiendusega juurde 13 600 m2 uut pinda. Kristiine 
Keskuse omaniku ettevõtte Citycon Oyj kodulehe (Kristiine) andmetel tegutseb täna 43 
700 ruutmeetrisel äripinnal üle 163 kaupluse. Kristiine Keskus positsioneerib 
moekeskusena, mida 2013. aasta Best Marketing Clubi koosolekul kinnitab keskuse 
turundusjuht Kristi Seppel (Oja 2013). 

 

5.2.2 Välireklaamid 

Kuna Kristiine Keskuse äripindala on laienenud 236,2%, mille tulemusena on suurenenud 
196,4% ka rentnike arv, siis selle tõttu on muutunud on ka reklaamide väljapanek 
fassaadil. 1999. aastal oli keskuse fassaadil vaid valgustatud välireklaamid, nende seas 
valguskastid ja valgustähed. 2016. aastal on fassaadil nii valgustatud kui valgustamata 
välireklaame. Valgustatud välireklaamidest: valguskastid, valgustähed. Valgustamata 
reklaamidest: bännerid ja valgustamata tähed. 1999. ja 2016. aastatel võrrelduna on 
valgusreklaamide osakaal Kristiine Keskusel suurenenud 980%. Valguskastide osakaal on 
1999. ja 2016 aastatel võrrelduna suurenenud 1333,3%, valgustähtede osakaal on kasvanud 
350%. Värviliste valgustähtede osakaal kõigist valgustähtedest on 2016. aastal 55,6%, 
1999. aastal olid kõik valgustähed valged. Kristiine Keskuse fassaadi reklaamidest on 
mõlemal aastal enamuses valguskasti tüüpi reklaamilahendused. 1999. aastal valgustamata 
bännereid ei olnud. 2016. aastal oli valgustamata bännereid kaupluse klaasidel ja 
hoonepealsesse parklasse sissesõidul. Keskuse tagumise külje sissepääsu kohal 
valgustamata tähed. Kristiine Keskusel ei ole olnud mõlemal vaadeldaval aastal 
valgustatud bännereid ja LED-ekraanidega reklaame. Samuti ei ole keskusel olnud 
reklaamtorni. 
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5.2.3 Fassaadi arhitektuur 

Kristiine keskuse fassaadi materjalidest on pealispinnal kasutatud metalli, klaasi ja kivi 
pindasid. 2016. aasta vaatluse tulemusena on lisaks eelnevale lisandunud ka 
komposiitplaadist pindasid. Kui 1999. aastal oli keskus valdavalt ühtselt valge, siis 2016. 
aasta vaatluse tulemusena on keskuse fassaadi pind kuni neli erinevat värvitooni. Seevastu 
on mõlemal aastal olnud Kristiine Keskuse hoone liigendatud, mis toob esile 
arhitektuurilise lahenduse mitmekesisuse. Omanäolist disaini näitab 1999. aastal valminud 
fassaadil selgelt eristuv üks keskuse peasissekäik, Endla peatänava sõidutee poolt. 2016. 
aastal on keskusel kaks sissepääsu (foto 9). 

  

Foto 9. Vasakul ja paremal – Kristiine Keskuse Endla peatänava poolne sissepääs enne 
2010. aasta uuendusi. Gnadenteich 2009; Kristiine linnaosa... 2000) 

Kui keskuse esiküljel olev arhitektuuriline lahendus sissepääsul on tagasihoidlikum ja 
neutraalsem, samas tagaküljel olev sissepääs on arhitektuurilises võtmes mitmekesisem ja 
suursugusem (foto 10, foto 11). Arvestades sissepääsude paiknevust ja asukohta on 
arhitektuurilisest lahendusest olenemata keeruline määrata konkreetset peasissekäiku 
Kristiine Keskusel. 
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Foto 10. Üleval ja all – Kristiine Keskuse Endla peatänava poolse sissepääsu 
kujunduslahendus 2016. aasta vaatlusel päeval ja pimedas. (autor 12.03.16)  

Mõlemal vaatlusaastal on keskuse hoone liigendatud, reljeefsust on tekitatud hoonete 
sissepääsude juures olevad väljaulatuvad konstruktsioonid. 1999. aastal peasissekäigu 
kujunduslahenduse detail ja 2016. aastal keskuse tagumise külje sisskäiku fassaadi 
konstruktsioon, millele lisab pimedal ajal efekti sujuvalt värvi muutev LED-
valguslahendus. Keskuse klaaspinnad asuvad peasõidutee äärsel sissekäigul, klaaspindade 
tagant ei ole esile tungivaid keskuse siseruumide reklaame. Mõlemal vaatlusaastal on 
reklaamid fassaadile paigutatud süsteemselt. 1999. aastal paiknesid kõik keskuse reklaamid 
esiküljel, tänaseks on 52,8% keskuse kõikidest reklaamidest hoone tagaküljel. Täheldada 
saab ka veel, et lisaks valgusreklaamidele on hoonel ka lisavalgustust, selles osas on 
suurem tähelepanu koondatud samuti keskuse tagumisele küljele. Esiküljel on 
lisavalgustus vaid sissepääsu uksekohal. 
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Foto 11. Ülal ja all – Kristiine Keskuse hoone suursugune tagumine külg päeval ja 
pimedas, värvimuutva valguslahendusega. (autor 12.03.16) 

Kristiine Keskusel oli 1999. aastal fassaadil reklaame kokku vaid viis, 2016. aastal on 
keskuse laienemisega reklaamide osakaal suurenenud 960 %. Mõlemal aastal on enamus 
reklaamid loetavad 50-150 meetri kauguselt. 2016. aastal keskuse piirkonnas on veel 
kümme reklaami, millest üksi ei ole Kristiine Keskusega seotud. 1998. aasta ümbruses 
olevate teiste välireklaamide kohta info puudub. 

 

5.2.4 Kristiine Keskuse linnaruum 

Kristiine Keskus asub Tallinna linna Kristiine linnaosas (Kristiine linnaosa üldplaneering 
2009), mis jaguneb kolmeks asumiks: Järve, Tondi, Lilleküla. Kristiine Keskus paikneb 
Lilleküla asumis, mis omakorda jaguneb tinglikult elamupiirkonnaks (Kristiine Linnaosa 
Arengukava 2011-2014). Kaubanduskeskuse ümbruses on valdavalt heledad kivist 
elumajad ja piirkond on välja arenenud. Hooned on mõlemal vaadeldaval aastal sarnased. 
Reljeefsust, klaasseinasid ja liigendatust hoonete fassaadidel ei esine. Keskuse 
territooriumil asub teenindusasutustest veel Statoili tankla, mis on seal tegutsenud koos 
Kristiine Keskuse valmimise ajast. 2016. aastal moodustab kaubanduskeskus ja tankla 
omavahel ühtse terviku. Alale on ühtne sissesõit ja parkimisevõimalus. 

Keskusel on lisaks hoone tagaküljel olevale väliparklale veel ka riiulparkla ning 
hoonepealne parkla (foto 12, foto 13). Tuginedes OÜ Citypark Eesti (Kristiine 
Kaubanduskeskuse parkla) kodulehe andmetele on Kristiine Kaubanduskeskusel 1100 
parkimiskohta, millest 500 hoonepeal ja riiulparklas ning 600 parkimiskohta keskuse taga 
asuvas väliparklas. Järelikult oli Kristiine Keskuse esimestel aastatel külastajatele 
parkimiskohti kuni 100. 
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Foto 12. Vasakul ja paremal – Kristiine Kaubanduskeskuse parkimismaja foto enne 2010. 
aasta juurdeehitust. (DAG Reklaam OÜ fotopank 2008; Niitra 2009) 

  

  

Foto 13. Üleval ja all – Kristiine Keskuse hoone tagumise külje 2016. aasta 
kujunduslahendus päeval ja pimedas. (autor 12.03. 2016) 

Haljastusena on Kristiine Keskuse esiosaga paralleelselt sõidutee ääres allee, mis suvisel 
ajal varjab sõidutee poolt vaate keskuse esiosale, kuid pakub varju sealsetele 
ühistranspordi peatuses ootavatele inimestele. Keskuse territooriumil ei ole olnud keskuse 
hoone väliseid vabaajaveetmise võimalusi. 

 

5.3! Ülemiste Keskuse tulemused 

5.3.1 Üldnäitajad 

Ülemiste Keskus avati 2004. aastal (Avatavas Ülemiste... 2004) ja suurem renoveerimine 
tehti 2014. aastal (foto 14, foto 15). Ülemiste Center OÜ juhatuse esimehe  Guido Pärnitsa 
sõnul kasvas viimase renoveerimisega keskuse rendipindade maht 38 000 ruutmeetrilt 
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60 000 ruutmeetrile, mille suuruse tõttu saab Eesti suurima moe-ja perekeskuse tiitli 
(Ülemiste Keskusest saab... 2014). Koos äripinna suurenemisega kasvas rentnike arv 
algselt olnud 150-lt 210-le (Gnadenteich 2014). Keskus laienes maja ees olnud väliparkla 
arvelt ning asemele ehitati kolmekorruseline riiulparkla, milles kokku 400 parkimiskohta 
ning väliparklas 950 kohta algselt 1600 koha asemel. Seega on parkimiskohtade arv 
Ülemiste Keskuses vähenenud 15,63%.  Ülemiste Keskuse hoone koos parklatega hõlmab 
enda alla 92 000 m2 (Ülemiste Keskusest saab... 2014). 

 

 

Foto 14. Üleval ja all – Ülemiste Keskuse fassaadi esiosa päeval enne ja pärast 2014. aasta 
renoveerimist. (Google pildipank; autor 12.03.2016)  
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Foto 15. Üleval ja all Ülemiste Keskuse fassaadi esiosa pimedas enne ja pärast 2014. aasta 
renoveerimist. (DAG Reklaam OÜ fotopank 04.08.2008; autor 12.03.2016) 

 

5.3.2 Välireklaamid 

Ülemiste Keskuse rentnike arv on suurenenud avamise aastast kuni 2016. aastani 40%. 
Kuid rentnike arvu kasv ei ole kaasa toonud reklaamide tõusu keskuse pinnal. Ülemiste 
Keskuse fassaadil on kõik reklaamid valgustatud. Valguskastid ja valgustähed, 2016. aasta 
vaatluse tulemusena on fassaadil ka üks valgustatud bänner, mis jääb fassaadi siseparkla 
küljele. Mõlemal vaatlusaastal on fassaadil kokku sama palju reklaame, ent esiküljel on 
reklaamide arv vähenenud 53,5% ning külgedel suurenenud 366,7% ning tagumisel küljel 
2004. ja 2016. aastal konstantselt kaks valgusreklaami. Valguskastide osakaal fassaadil on 
vähenenud 88,9%, seevastu on tõusnud 633,3% valgustähtedega reklaamide kasutus. 2004. 
aastal olid kõik valgustähed värvilised. 2016. aastal on värviliste valgustähtede osakaal 
kõigist valgustähtedest 52,3% ning värvilised paigutatud hoone külgmisele seinale (foto 
16). Mõnede valgustähtede lahendus paistis päeval must ning pimedal ajal valge. Ülemiste 
Keskuse fassaadil ei ole LED-ekraaniga reklaame. 
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Foto 16. Üleval ja all – 2016. aasta värviliste valgustähtede kujunduslahendus hoone 
külgmisel fassaadi osal (autor 12.03.2016) 

Keskusel on olnud üks kolme küljega reklaamtorn, mida samuti 2014. aasta 
renoveerimistöödel kaasajastati. Sellega seoses on sõidutee äärsel reklaamtornil reklaamide 
arv vähenenud 72,7%. Tornil on olnud mõlema lahenduse puhul 3 erinevat reklaamitüüpi, 
millest kõik on olnud valgustatud. Valguskastid, valgustähed, valgustatud bänner, 2016. 
aasta vaatluse tulemusena on lisandunud ühele küljele ka helita LED-ekraan. 2004. aastal 
oli kogu reklaamtorni konstruktsioon reklaamidega kaetud, 2016. aastal moodustavad 
reklaamid kogu torni pindalast 53,2%. 2004. aastal oli tornil 18 valguskasti, seevastu 2016. 
aasta lahenduses puudub valguskastidega reklaamid. 2004. aastal oli torni tipus üks 
valgusreklaam ning 2016. aastal kolm, reklaamtorni igal küljel. Valgustähtedega 
reklaamide lahendused on mõlemal aastal värvilised (foto 17, foto 18).  

     

Foto 17. Paremal ja vasakul – Ülemiste Keskuse esimese reklaamtorni kujunduslahendus 
päeval ja pimedas. (DAG Reklaam OÜ fotopank 2004, 2006) 
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Foto 18. Üleval ja all – Ülemiste Keskuse sõidutee äärne kaasaegne reklaamtorni 
kujunduslahendus ja ümbritsev linnaruum. (autor 12.03.2016) 

Ülemiste Keskuse reklaamide arv fassaadil ja reklaamtornidel kokku on 2004. ja 2016. 
aastatel võrrelduna vähenenud 23,3%. Reklaamtornil ja fassaadil 2004. aastal kordus viis 
reklaami, 2016. aastal seevastu 1 – Ülemiste Keskuse logo. Enamik reklaamide loetavuse 
kaugus on suurenenud vahemikust 50-150 meetrit kuni 150 meetrit ja rohkem. 2016. aastal 
oli keskuse piirkonnas veel kolm reklaami, millest üks oli seotud keskusega – 
valguslahendusega parklaviit. 2004. aasta kohta andmed puuduvad. 

 

5.3.3 Fassaadi arhitektuur 

Valmimise aastal oli Ülemiste Keskuse hoone fassaadi keskmine osa reljeefselt ettepoole 
ulatuv. Kasutatud oli kolme tüüpi materjale: komposiiti, kivi ja klaasi. Läbisegi 
domineerisid kolm värvi. Tänaseks on see ühtlaselt asendunud kahega ning domineeriv on 
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üks värv – valge. Peale viimast laienemist muutus ka keskuse fassaadipind. Esiosa on 
lainjalt reljeefne, millel etteulatuv keskosa ning astmeliselt taanduvad küljed. Fassaad on 
valmistatud valgest perforeeritud lehtmetallist, mille iga ringikujulise mustriga detail on 
eraldi valmistatud vastavalt arhitekti kujundusele.  

2004. aasta kaarjalt ettepoole ulatuva fassaadi keskosa mõlemale poole jäid esikülje 
sissepääsud, mille lahendused olid identsed, seega ei saa määrata ühte peasissekäiku. 2016. 
aastaks tehtud lahenduse puhul on selgelt eristuv suursugune peasissekäik (foto 19). 
Ülemiste Keskuse hoonel on kasutatud klaaspindasid mõlemal aastal vaid sissepääsude 
kohal. 

  

  

Foto 19. Üleval ja all – Ülemiste Keskuse peasissekäik 2004. ja 2016. aasta 
kujunduslahendus päeval ja pimedas. (DAG Reklaam OÜ fotopank 2008, 2011; autor 
12.03.2016) 

Valgusreklaamid on mõlemal aastal fassaadile paigutatud süsteemselt. 2004. aasta 
lahenduse puhul paiknevad reklaamid pikalt üle kogu fassaadi ja sissepääsude juures kahel 
pool gruppides. 2016. aasta vaatlusel on reklaamid paigutatud esiküljel gruppidesse nii, et 
osa fassaadi pinnast on reklaamivaba.  
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Foto 20. Ülemiste Keskuse detailne fassaad päeval koos reklaamidega ning pimedas LED-
valguslahendusega valgusreklaamidega. (autor 12.03.2016) 

2004. aasta lahenduses oli valgusreklaamide vahel kasutatud ka fassaadivalgusteid. 
Kohtvalgustid olid osaliselt suunatud ülesse ning alla poole, valgustamaks keskuse ees 
olevat kõnniteed. Lisavalgustid reklaamide vahel ei toetanud hoone arhitektuurset olemust 
ja valgusreklaame. 2014. aastal renoveeritud fassaadi kaunilt detailse pitsilise võrestiku 
läbi kumab õhtusel ajal LED-valguslahendus, mis sujuvalt muudab värvi üle kogu hoone 
(foto 20). Reklaamid ja hoone lisavalgustus omavahel harmoneeruvad. 
 

5.3.4 Ülemiste Keskuse linnaruum 

Ülemiste Keskus asub Lasnamäe linnaosas, Tallinna linna äärelinnas, Tartu linna poolse 
sissesõidu tiheda liiklusega sõidutee ääres. Keskuse ehitusaastal olnud uusarenduspiirkond 
on tänaseks kiiresti arenev ja täienev. Ümbruses on peamiselt paiknenud äri- ja tootmismaa 
sihtotstarbega kinnistud (Ülemiste Keskus plaanib... 2010). Ümbritsevate hoonete fassaadi 
ilme 2004. aastast kuni 2016. aastani ei ole oluliselt muutunud. Materjalidest on kasutatud 
kivi, puitu ja klaasi. Viimase kasutamine fassaadi pindadel on tõusnud. Ümbruses olevate 
hoonete lahenduses ei ole reljeefsust ega Ülemiste Keskuse arhitektuuriga sarnaseid jooni. 
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Enne Ülemiste Keskuse ehitust paiknes kinnistul tankla (ehitatud 2003. aastal) ning hiljem 
on keskuse piirkonda lisandunud veel ka elektriautode laadimispunkt ning autopesula 
(Kaesveld 2014). Nimetatud teised teenindusasutused asuvad keskuse parkimisalal või 
selle läheduses ning neil on keskusega intuitiivne sidusus.  

Parkimisvõimalustest on keskusel olnud hoone esine väliparkla ja viimase uuendusega 
lisandunud hoone tagumisele küljele riiulparkla. Sõiduteedelt autoga keskusesse 
juurdepääsu lahendused on olnud mugavad. Varasema lahenduse puhul oli väliparklasse 
sisse ja väljasõit peamiselt hoone eest. Tänaseks on hoone esine ala kergliiklejatele 
turvaliselt tõstetud ning väliparklas autoga liiklemine peasissekäigust eemal. Samaks on 
jäetud väliparklat risti läbivat keskuse suunas ülekäigurajad ning ohutussaared. 2014. aasta 
uuenduse tulemusena jaotavad väliparkla territooriumi osadeks numbrilised valgustamata 
viidad, mis on hiljem abiks ja orientiiriks parklast auto leidmisel, varasemalt olid selleks 
üle parkla paigutatud üksikud puud, mis tänaseks on eemaldatud. Alles on jäetud 
ohutussaared ning paiguti juurde on lisandunud väiksemate puude ja põõsastega saared. 
Kergliiklejatele on keskuse läheduses ühistranspordi peatused, millest üks asub väliparkla 
kõige kaugemas osas. Kergliiklusteed kulgevad mööda väliparkla piire, parkimisalal on 
kergliiklejatele võimalused küll loodud kuid need pole silmapaistvalt tähistatud ega 
sõidukite vahelt kergesti leitavad. Jalgratastega keskusesse tulijatele on sissepääsude juures 
katusega parkimisala. Peasissekäigu ees tõstetud alale on ehitatud väike mänguväljak ja 
sissepääsude läheduses on puhkamiseks istumisalad (foto 21). 

 

Foto 21. Ülemiste Keskuse ees tõstetud alal olev mänguväljaku osa, vaatega väliparkla 
suunas. (autor 12.03.2016) 

Tuginedes Ülemiste Keskuse kodulehe andmetele on Ülemiste esimene kaubanduskeskus 
Balti Riikised, millele on omistatud BREEAMi sertifikaat, kus vaadeldakse kogu arendust 
tervikuna (Ülemiste Center OÜ) – hoonesisestest tehnosüsteemidest ümbritseva 
linnaruumini. 
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5.4. Lõunakeskuse tulemused 

5.4.1 Üldnäitajad 

Tartu äärelinnas, Eestit läbiva Tallinn-Luhamaa maantee ääres asuv Lõunakeskus avas 
uksed 2001. aastal (Lõuna-Eesti suurim... 2001). Tuginedes Lõunakeskuse ehitusega 
tegelenud ettevõtte Nordecon AS kodulehe andmetele on keskuse peahoone laienenud 
2016. aastaks kaks korda, 2005. aastal ja 2009 (Nordecon AS. Lõunakeskus). aastal. 
Algselt oli keskusel äripinda 13 000 m2 (Lõuna-Eesti suurim... 2001), mis on 2016. aastaks 
tõusnud 66 000 m2 –ni (Lõunakeskuse koduleht) ning keskus on konstantselt püsinud 
Lõuna-Eesti piirkonna suurima kaubanduskeskusena. Avamise hetkel oli rentnikke 40 
(Lõunakeskus ootab... 2001), 2016. aastaks on rentnike arv tõusnud 170-ni (Lõunakeskuse 
koduleht). Kaubanduspinna suurenemine on põhjustanud ka parklakohtade arvu järk-
järgulist kasvu 600-lt (Lõuna-Eesti suurim... 2001) kohalt 1650-ni (Lõunakeskuse 
koduleht). 

Lõunakeskuse visuaalsel vaatlusel on keskuse hoone erinevad ehitusetapid selgelt 
eristuvad ning selle tõttu on uurimuse tulemuste kirjeldus kohati kasutatud kolmeks 
jaotumist. Esimene osa on kõige varajasemalt ehitatud hoone osa (2001. aasta), teine osa 
(2005. aasta) ning kolmas kõige hilisem juurdeehitus (2009. aasta). 

 

5.4.2 Välireklaamid 

Lõunakeskuse äripind on 2016. aastaks laienenud 407,7% ning samuti on kasvanud 
rentnike arv 325%. Keskuse etapiline areng on toonud kaasa ka mitmeid välireklaamide 
lahenduste muudatusi keskuse pinnal. Esimesel aastal oli keskuse fassaadil kolme tüüpi 
reklaame: valguskastid, valgustähed ja valgustamata reklaambännerid. 2016. aastaks on 
reklaamide lahenduste valikut täiendanud lisaks eelnevale veel ka valgustatud bännerid 
ning LED-ekraanid. Valgusreklaamide hulk kogu fassaadil on kasvanud 33,3% ning 
valgustama reklaamide arv on tõusnud 350%. Valguskastidega reklaamide arv keskuse 
pinnal on vähenenud 22,86%, seevastu valgustähtedega tüüpi lahendused on suurenenud 
600%. 2001. aastal olid kõik valgustähed värvilised. 2016. aasta vaatluse tulemusena on 
värviliste valgustähtede osakaal kõigist valgustähtedest 71,4%. Valgustatud bännereid 
2001. aastal keskusel ei olnud, seevastu oli kaks valgustamata bännerit. 2016. aastal oli 
valgustatud bännereid viis ja valgustamata üheksa. 2009. aasta hoone laiendusega sai 
Lõunakeskus endale Tartu linna esimese suure audioga LED-ekraani (Olmaru 2010), mis 
asetseb fassaadil peasissekäigu kõrval (foto 22). Kõrge elektrikulu tõttu on ekraan ööseks 
välja lülitatud. Enamasti jääb tööle keskuse teine väiksema formaadiga LED-ekraan, mis 
keskuse peasissekäigu kohal. 2016. aasta vaatluse õhtusel ajal oli märgata, et teises etapis 
valminud fassaadiosal mitmed katuseservas olevad valgusreklaamid töötasid osaliselt või 
üldse mitte. 
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Foto 22. Üleval – 2005. aasta fassaadilahendus. All – fassaadi terviklahendus peale 2009. 
aasta uuendusi päeval ja pimedas. (DAG Reklaam OÜ fotopank 2009; autor 03.03.2016).  

Lõunakeskusel on üks reklaamtorn, mille konstruktsioon on keskuse fassaadiga ühenduses. 
2001. aastal oli torni konstruktsioonil kokku kahte erinevat tüüpi reklaamlahendusi: 
valguskastid ja valgustamata bännerid. 2016. aastaks on kõik tornil olevad reklaamid 
valguskasti tüüpi lahendused (foto 23). Keskuse peahoone esimesena valminud osalt on 
reklaamid fassaadi pinnalt paigutatud torni konstruktsioonile ja selle tõttu on reklaamtorni 
valgusreklaamide arv kasvanud 152,2%, millest 176,2% on tõusnud valguskastide arv. 
Valgustamata reklaame 2016. aastal tornil ei ole, seevastu oli 2001. aastal neid kaks. Kogu 
torni konstruktsiooni pind on olnud kaetud reklaamidega.  
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Foto 23. Ülevak ja all – Lõunakeskuse reklaamtorn erinevate valguskastide ülekülluses. 
(autor 03.03.2016)  

Keskuse reklaamide arv fassaadi pinnal ja reklaamtornil kokku on suurenenud 82,5%. 
2001. aastal kordus reklaame fassaadil ja tornil kolm ning 2016. aastal kuus. Reklaamid on 
mõlemal aastal loetavad 50-150 meetri kauguselt. Välivaatluse ajal oli keskuse piirkonnas 
veel kaheksa reklaami, millest kaks oli seotud keskusega. Üks neist maantee ääres 
Lõunakeskuse logona tuntud hiiglaslik pall, mille kõrgus ulatub 21 meetrini (Vasli 2014). 

 

5.4.3 Fassaadi arhitektuur 

Lõunakeskuse esimese osa arhitektuuriline lahendus on olnud muutumatu. Fassaadi pinnal 
on kasutatud kahte tüüpi materjale kuid domineerib vaid üks värvitoon. Seetõttu mõjub 
kõige neutraalsemalt keskuse hoone esimene ning klaasist seintega kolmas osa. Hoone 
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teise osa fassaadilahendus on 2016. aasta vaatlusel kõige kirevam. Teine osa valmis 2005. 
aastal ning oli toona ühtlaselt hall, kuid 2009. aasta uuenduste käigus fassaadi värskendati 
ja tulemusena fassaadipind muutus kahevärvi kirjuks (foto 24).  

 

 

 

Foto 24. Üleval, keskel ja all – Lõunakeskuse hoone teisel etapil ehitatud terviklahenduste 
muutused (DAG Reklaam OÜ fotopank 2009; autor 03.03.2016) 
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Selgelt on eristuv peasissekäik, mis asetseb hoone keskel. Peasissekäigu ees on 2016. 
aastal väike avatud väljak, millel hooajati toimub turgusid ning talvisel ajal on väljakul 
jõulukuusk. Varasemalt oli peasissekäigu ees parkla (foto 25). 

    

Foto 25. Vasakul – Lõunakeskuse peasissekäik peale 2005. aasta laiendust. Paremal – 
peasissekäigu esine ala 2016. aasta vaatlusel. (DAG Reklaam OÜ fotopank 2009, autor 
03.03.2016) 

Keskuse valmimise aastal olid valgusreklaamid fassaadile paigutatud süsteemselt (foto 26). 
2016. aasta lahenduses ühtne ja selge lähenemine raskesti mõistetav. Kuigi on hoone 
esimeselt osalt valgusreklaamid paigutatud 2016. aastaks reklaamtorni konstruktsioonile 
(foto 27) on keskuse esiküljel kokku reklaamide arvukus fassaadil kasvanud 16,2%. 
Esimesel aastal oli hoone külgedel kokku üks reklaam, 2016. aastal on neid kokku viis. 
Mõlemal aastal ei ole hoone tagumisele küljele reklaame paigaldatud.  

  

Foto 26. Vasakul ja paremal – Lõunakeskuse esimese osa valguskastide süsteemne 
paigutus päeval ja pimedas. (DAG Reklaam OÜ fotopank 2008). 
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Foto 27. Keskuse hoone esimese osa fassaadilt valguskastide eemaldamine, mille järgselt 
paigutati need reklaamtorni konstruktsioonile. (DAG Reklaam OÜ fotopank 2009) 

Keskuse hoonel on lisaks valgusreklaamidele kasutatud paiguti ka lisavalgustust, enamasti 
valgustamaks katuseräästa alust kergliiklusteed või keskuse sissepääse. 
Reklaamilahenduste ümberpaigutamisel jääb keskuse ehitusaasta esimese fassaadi ja 
parkla osa ümbrus pimedaks ja kogu tähelepanu on koondunud tornikonstruktsioonil 
olevatele valgusreklaamidele (foto 28). Teises etapis valminud hoone tähelepanu ja suure 
osa parklast valgustavad LED-ekraanide vilkuvad reklaamid. 

 

Foto 28. Lõunakeskuse esimeses etapis valminud fassaad ja parkla, mille tähelepanu 
keskmeks on ülevalgustatud reklaamkonstruktsioon. (autor 03.03.2016) 
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Foto 29. Vasakul ja paremal – Lõunakeskuse kolmanda osa klaasist fassaadi ja 
sisereklaamide kooslus. (autor 03.03.2016) 

Huvitava lahendusena saab välja tuua Lõunakeskuse kolmanda hooneosa klaasist fassaadi 
ja valgusreklaamide omavahelise harmoonia. Fassaad on väljast sile ja reklaamivaba, kuid 
läbi klaasiseina kumab keskuse sisemuses olevate kaupluste sissepääsude ülal olevad 
valgusreklaamid, mis pimedal ajal mõjuvad kui fassaadi pinnal olevad reklaamid. Antud 
lahendusega ei ole vajadust tellida keskusele mitut reklaami korraga ning hoiab ettevõttetel 
kokku reklaamikulu. 

 

5.4.4 Lõunakeskuse linnaruum 

Lõunakeskuse asub uusarenduspiirkonnas, mis on pidevas muutuses. Ümbritsevad hooned 
on teenindus- ja kaubanduspinnad, sest piirkonnas on lisaks keskusele etapiviisiliselt 
tekkinud juurde ka teisi asutusi. Nende tegevusvaldkonnad on kõigil erinevad ning seega ei 
teki omavalist konkurentsi, vaid pakub külastajatele mitmekülgset valikut, moodustades 
omavahel kaubanduspargi. Lõunakeskuse hoone Sellest tulenevalt on ka Lõunakeskuse 
reklaamlause “Kõik on koos!” (Lõunakeskuse koduleht). Keskuse juhatuse liikme Anna 
Alandi kinnitab (Rozental 2005), et nende eesmärk on kujuneda ühtseks kaubanduspargiks 
ning on teadlikult lisaväärtuse tõstmiseks suurendanud ka meelelahutuslikku osa. Paraku 
on keskusel kõik vabaaja ja meelelahutusega seotud tegevused olnud ruumisisesed ja 
hoone esiküljel laiaulatuslik väliparkla. Keskuse hoone esimese ja teise osa ees olev 
väliparkla on jagatud osadeks, mis on tähtistatud lihtsasti leitavate numbri ja pildiliste 
viitage, mis on abiks parklas orienteerumisel. 2009. aasta laiendusega lisandus 
Lõunakeskuse väliparklale juurde kahetasandiline riiulparkla (foto 30), mis mahutab 140 
autot (Tartu Lõunakeskus laieneb... 2008). Keskuse juhi Jaan Loti sõnul Lõunakeskuse 
parkimiskohtade arv vastab küll normidele, kuid tema hinnangul jääb tipptundudel ja –
hooaegadel parkimiskohti siiski puudu (Olmaru 2013). 
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Foto 30. Vasakul – esialgselt kavandatava riiulparkla asukoht. Paremal – riiulparkla 
keskuse atraktiivseimas piirkonnas (Olmaru 2013). 

2016. aastal on kaubanduspargi iga hoone ees eraldi väliparkla ning hooneid ühendab 
organiseeritud sõidukite- ja kergliiklusteede võrgustik. Enne 2009. aasta uuendusi oli 
keskuse piirkonna ümbrus keskendunud peamiselt autoga liiklemisele. Varasem lahendus 
tekitas parkimisalal ning sisse- ja väljasõitudel segadust ja arusaamatusi. 2009. aasta 
keskuse planeeringul käsitleti põhjalikumalt keskuse ümbruse liiklusskeemi ning loodi 
hooneid ühendavad kergliiklusteed, tagades jalakäijatele kaubanduspargis mugavama 
liiklemise (Pinn 2007). Lisaks istutati mitmete kergliiklusteede äärde ja parkla alale 
erinevate liikide puude rivid või grupid. 

Kogu kompleksi ümbrus on seotud ühtse sõiduteede ja parkimise süsteemiga kuid 
kaubanduspargi hoonetel puuduvad Lõunakeskuse peahoone välireklaamide ja 
arhitektuuriga sarnaseid lahendusi. Visuaalselt ei moodusta kaubanduspark ühtset tervikut.  

Lõunakeskusel on hoone kolmanda juurdeehituse ees ühistranspordi peatus, mis lisaks 
tavalistele linnaliini bussidele toob ja viib külastajaid keskusest Lõunakeskuse poolt 
organiseeritud tasuta ekspressliin (Lõuna-Eesti suurim... 2001). 

 

5.5. Tartu Kaubamaja tulemused 

5.5.1 Üldnäitajad 

Tartu Kaubamaja valmis Tartu südalinnas 2005. aastal ning peamiseks 
tegevusvaldkonnaks on jae- ja hulgimüük (Tallinna Kaubamaja Grupp AS). Valminud 
hoone 27 500 m2 kogupinnast oli äripinda 14 000 m2 (Tartu Kaubamaja pürgib... 2004). 
2016. aasta hoone sisese ja välisilme värskendusega (foto 31) on kaubamaja äripind 
kogupinna arvelt suurenenud 16 000 m2 –ni, kuid rentnike arv on olnud konstantselt 62 
(Tartu kaubandushiid... 2005).  
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Foto 31. Üleval – Tartu Kaubamaja kujunduslahendus 2005. aasta valmimisel päeval ja 
pimedas. All – kujunduslahendus peale 2016. aasta renoveerimist päeval ja pimedas. 
(Tartu Kaubamaja kodulehekülg; Tartu Kaubamaja. Vikipeedia)03.03.2016. (autor). 

Kesklinnale omaselt avaliku ruumi piiratuse tõttu ei ole laienenud kaubamaja hoone maht 
ega suurenenud parklakohtade arv. Kaubamajal on hoone all kahel korrusel parkimiskohti 
kokku 227 –le (Tartu Kaubandushiid... 2005) autole ning tuginedes välivaatluse loendusele 
on hoone kõrval väliparklas 42 autokohta.  

 

5.5.2 Välireklaamid 

Tartu Kaubamaja on teinud küll uuendusi, kuid seda pigem fassaadi ja sisemise interjööri 
kaasajastamiseks (Pressiteade 2015). Kaubanduspind on suurenenud 14,3% kuid rentnike 
arv pole muutunud. Selle tõttu pole 2005. ja 2016. aasta välireklaamide lahenduste 
võrdluses märgata suuremaid erinevusi. 2005. aasta lahenduses on fassaadil on kasutatud: 
valgustähti, valgustatud bännereid, valguskast, valgustamata reklaamkast ja valgustamata 
bännerid. 2016. aastaks hoone sissepääsude juures olnud valguskastidega lahendus 
asendunud valgustamata tähtedega. Kaubamajal varasemalt olnud valgustamata bännerid 
olid Riia tänava klaasakende sisepinnale paigutatud värvilised reklaamid, mis 2016. 
aastaks on asendunud mustal taustal valgete valgustähtedega. Seega 2016. aastal 
kujunduslahenduses ei ole valguskaste ning on 75% kasvanud valgustähtede arv. 
Varasemalt olid valgustähed hoone fassaadil igal küljel erinevad – kokku viis värvi. 
Vaatluse ajal oli päevasel ajal kaks kuid õhtusel ajal üks (foto 32). Valgustähtede tehniline 
lahendus pimedal ajal ühtlustab reklaame ning päevasel ajal on heledalt fassaadipinnalt 
silmapaistev. 
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Foto 32. Üleval – Tartu Kaubamaja kujunduslahendus mitmevärviliste valgustähtedega. 
All – Kaubamaja terviklahendus peale 2016. aasta uuendusi.  (Denor OÜ koduleht; Google 
pildipank; autor 03.03.2016) 

2005. aastal oli kokku 18 välireklaami, millest moodustasid valgusreklaamid 61,1%. 2016. 
aastal välireklaame kokku 16, millest valgusreklaamidega lahendusi 75%. 2016. aasta 
lahendus silmapaistvam ning kaugemale loetavam. 2005. aastal 50-150 meetri kaugusele 
ning 2016. aastal rohkem kui 150 meetri kaugusele. Tartu Kaubamaja piirkonnas on olnud 
lisaks üks välireklaam (foto 33), mis 2016. aastal vaatluse hetkel oli kaubamajaga seotud. 
2005. aasta reklaami ka kaubamaja sidususe kohta andmed puuduvad. 

Tartu Kaubamaja hoone ilme ja reklaamilahendused on ühtsed. Fassaadil on reklaamitud 
Kaubamaja brändi ning ei ole toodud esile teiste rentnike reklaame. Samuti puuduvad 
LED-ekraanid ja teised vilkuvad valguslahendused. 
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Foto 33. Ülal ja all – Tartu Kaubamaja piirkonnas olnud välireklaami muutused. (Google 
Street View; autor 03.03.2016)  

 

5.5.3 Fassaadi arhitektuur 

Neljakandilise hoone kõik küljed on arhitektuuriliselt ja reklaamide paigutuselt olnud 
sarnased. Materjalidest on kasutatud kivi ja osaliselt klaaspindasid. Kui 2005. aastal oli 
kaubamaja hoonel domineeriv hallikas valge toon, siis 2016. aasta uuendustega on hoone 
sissepoole ulatuvad nurgad kaetud pruunikate metallist plaatidega. Lisaks on hoone 
tänavatasapinnale lisandunud varikatused (Pressiteade 2015). Kõrgete sammastega 
liigendatud fassaadi pinnale on reklaamid paigutatud süsteemselt kõikides külgedes on 
reklaamide jaotus ühtlane. Kaubamajal ei ole selgelt eristuvat peasissekäiku.  

Hoone arhitektuurilise lahenduse esile tõstmiseks on kasutatud lisavalgustust, mis ühtlasi 
valgustab ka hoone ümber olevaid kõnniteid. Ümbrusesse kumab valgust ka 
suuremõõtmelisi bännereid valgustavad valgustite read. Bännerid asetsevad hoone 
sammaste vahel, mis jäävad fassaadi pinnast eemale ning mõjuvad seetõttu õhuliselt. 



! 59!

5.5.4 Tartu Kaubamaja linnaruum 

Kaubamaja ümbritsevas linnaruumis olid 2005. aastal peamiselt kaubanduspinnad ning 
2016. aastal on lisaks juurde tulnud ka büroohooneid. Tartu kesklinn on olnud pidevalt 
arenev ja täienev piirkond ning kaubamaja ümbrusesse on lisandunud mitmeid teisi 
kaubandusega tegelevaid ettevõtteid. Kaubamajaga sama valkonda kuulub veel ka 2008. 
aastal valminud Tasku Keskus (Tasku Keskus 2009), mis pakub lisaks ka vabaaja veetmise 
võimalusi. Tasku Keskusel ja Kaubamajal on sidus kergliiklust soodustavad ühendusteed 
ja intuitiivsed ülekäigurajad. Tartu Kaubamajast üle tee 2014. aastal lammutatud vana 
Kaubamaja asemele (Mets) valmib peatselt lisaks uus kaubanduskeskus Kvartal, mille 
kontseptsioon on äri- ja vabaajakeskus (Tartu kesklinna uus.. 2016). Kuna Kvartal on veel 
ehitusjärgus, siis ei saa võrrelda, kas hoonete terviklahendused omavahel sobituvad. Samas 
saab täheldada, et Tartu Kaubamaja 2016. aasta fassaadi uuenduses on kasutatud 
Kvartaliga sarnaseid toone (foto 34), samuti on läheduses asuval Vanemuise Teatri 
fassaadil kasutatud kollakas-pruuni telliskivi. Välja toodud Tasku Keskuse fassaadi pind 
on valdavalt klaasist ning Tartu Kaubamajaga sanraseseid tunnuseid on keeruline seostada. 

   

Foto 34. Vasakul – Kvartali fassaadilahendus. Paremal – Tartu Kaubamaja 2016. aasta 
fassaadi renoveerimisega uuenenud värvikasutus. (Koort 2016; autor 03.03.2016) 

Tartu Kaubamaja ümbruses on kergliiklemist soodustavaid lahendusi ja jalgrataste 
parkimiskohad. Mugavaks liiklemiseks kulgeb sujuvalt  Tartu linna vanalinnast 
kaubamajani avar kergliiklustee. Läheduses on linna peamised ühistranspordi peatused, 
tagades mugava sidususe Tartu linna erinevate piirkondadega. Hoone vahetusläheduses on 
mitmeid puhkamis- ja istumisalasid ning varju ja vabaajaveetmise võimalusi pakuvad 
kõrghaljastusega kesklinna pargid. Positiivse ja uudse lahendusena on kaubamaja 2016. 
aasta renoveerimistööde tulemusena varasemalt kolmandal korrusel asunud kohviku 
avanud nüüdseks esimese korruse varasemate väljapanekuakende asemele, mille 
istumiskohti jagub ka väljaspoole hoonet. Kaubamaja viimasel korrusel asunud kohviku 
lahendus oli hoonesisene ning väliparkla poolsel küljel istumiskohtadega väike rõdu, kuhu 
paistis päike vähesel määral või üldse mitte. Täielikult tänavale avatud kohvik on 
suurepärane kohtumis- ja peatuspaik aktiivsel kergliiklustänaval, nautides väljas päikest 
või sees loomulikku valgust. 
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5.6 Astri Keskuse tulemused 

5.6.1 Üldnäitajad 

Astri Keskus avati 1997. aastal (Aavik 2006) Narva linna Tallinna maantee ääres, mis on 
Euroopa ja Venemaa piiril asuv esimene ning Ida-Virumaakonna suurim kaubandus- ja 
meelelahutuskeskus (Astri Keskus. Astri Grupp). 1997. aastal oli keskusel üüripinda 5500 
m2. Keskus on järk-järgult laienenud kuid esimene suurem laiendus toimus 2006. aastal 
(foto 35), mil lisandus neljakorruselise juurdeehitusega 14 000 m2 üüripinda (Tartu PM 
2005) ning toona tegutses keskuses kokku üle 50 ettevõtte (Aavik 2006). 2014. aastal avati 
teine juurdeehitus, mille riiulparkla lahendus tõi keskusele juurde 580 autokohta (Astri 
Keskus. Astri Grupp), kokku on keskusel 600 tasuta parkimiskohta. 2016. aastaks on Astri 
keskusel 30 000 m2 kaubanduspinda  ja 90 rentnikku (Astri Keskus. Astri Grupp). 
Ehitusaastal olnud rentnike arvu kohta täpset andmed puuduvad kuid DAG Reklaam OÜ 
juhatuse liige Kuldar Allikalt meenutab, et toona oli keskuse kontseptsioon peamiselt 
toidu- ja teenindusettevõttetel, mis pakub Narva linna elanikele kompaktset võimalust 
igapäevaste vajaduste kasutamiseks.  

   

  

Foto 35. Ülal ja all – Narva Astri Keskuse peasissekäik enne  ja pärast 2006. aasta 
renoveerimist. (DAG Reklaam OÜ fotopank 2003, 2005; Panoramio kodulehekülg) 
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Foto 36. Ülal – Astri Keskuse terviklahendus peale 2006. aasta renoveerimist. All – Astri 
Keskuse 2016. aasta fassaadi kujunduslahendus päeval ja pimedas. (Geodruid fotopank; 
DAG Reklaam OÜ fotopank 2008; autor 05.03.2016)  

Kuna Astri Keskuse esimeste aastate fassaadi ja valgusreklaamide kujunduslahenduste 
kohta leitav pidimaterjal on vähene või puudulik, siis illustreerivad pildimaterjalid on 
peamiselt alates 2006. aasta renoveerimise järgsestest lahendustest (foto 36). 

 

5.6.2 Välireklaamid 

Seoses keskuse kaubanduspinna 445,5% suurenemisega on tõusnud ka rentnike arv, 
võrreldes 2006. ja 2016. aastaid, 80%. Järk-järguliste keskuse uuenduste ja 
renoveerimistega fassaadi kujunduslahendustes saab täheldada mitmeid muudatusi ka 
välireklaamide lahendustes, mis on tõusnud 157,9%. Astri Keskuse fassaadi 
välireklaamide lahendustes on 1997. ja 2016. aastal kasutatud: valguskaste, valgustähti ja 
valgustamata bännereid. 2014. aastal lisandus fassaadi sissepääsu kohale Eesti suurim 
kumer LED-ekraan (Uued LED... 2014). 1997. ja 2016 aasta vaatlusel on 
valgusreklaamide arv fassaadi pinnal kasvanud 253,8%. Valgustamata reklaamide arv aga 
vähenenud 66,7%. Neist valguskastidega lahenduste arv on vähenenud 28,6% ning 
valgustähtedega lahendused kasvanud 600%. 1997. aastal olid kõik keskuse fassaadil 
paiknevad valgustähed värvilised, 2016. aasta vaatluse lahenduses moodustasid värvilised 
kõikidest valgustähetedest 9,5%. Valgustamata bännerite arvukus on vähenenud 83,33%, 
mis  varasemalt olid enamjaolt hooneklaasidel olnud  reklaamid on 2016. aastal nende 
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asemel märgata klaasi taga valgustatud reklaame (foto 37). Lahendus on kulukam ning 
selle tõttu ei vahetu reklaamil olev info sagedasti. 

   

Foto 37. Vasakul ja paremal – keskusel kasutatud reklaamide kujunduslahendus. (autor 
05.03.2016) 

1997. aastal on reklaamid paigutatud aktiivse liiklusega Tallinna maantee äärsele 
fassaadiküljele (foto 38). 2016. aasta lahenduses on sõidutee poolne hoone esikülg 
neutraalsem ning kõigist fassaadil olevatest reklaamidest moodustavad paremal ja vasakul 
küljel olevad reklaamid kokku 77,6%, mis on sealtpoolt sõidutee ristmike poole hästi 
nähtavad.  

 

Foto 38. Astri Keskuse sõiduteeäärse fassaadi terviklahendus enne 2006. aasta 
renoveerimist. (DAG Reklaam OÜ fotopank 2003) 
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Foto 39. 2016. aasta Tallinna maantee äärse külje fassaadilahendus. (autor 05.03.16) 

Suunaga sõidutee poole on ka sissepääsu kohal LED-ekraan, mille intensiivne vilkuv 
valguslahendus püüab paratamatult autojuhtide ja kergliiklejate tähelepanu ja valgustab 
ümbritsevat ala (foto 39). 1997. aastal olid enamus keskuse reklaamid loetavad kuni 50 
meetri kaugusele ning 2016. aastal peamiselt 50-150 meetri kaugusele. 

 

5.6.3 Fassaadi arhitektuur 

Astri Keskuse 1997. aastal valminud hoone ühekorruseline fassaad oli kahevärviline ning 
arhitektuuriline lahendus meenutas pigem laohoonet kui atraktiivset kogukonnakeskust. 
2006. aasta keskuse laienduse ja renoveerimisega muutus Astri Keskus nelja korruseliseks 
ning omanäolise lahendusena ehitati kõigile huvilistele Narva linna vaatlemiseks 30 meetri 
kõrgune vaateplatvorm (Vaateplatvorm. Astri Keskuse koduleht). Tollane kolmevärvi 
triibuline fassaadi värvilahendus paistis ümbritsevate hoonete seast küll silma kuid koos 
fassaadil olnud välireklaamidega oli terviklahendus pigem häiriv ja kirju. Fotol 40 
olevatelt piltidelt on näha, et ka pimedal mõjub koos fassaadi pinnale kumava 
tänavavalgustuse ja valgusreklaamide valgusega keskuse lahendus rahutult.  

Viimane uuendus Astri Keskusel oli 2014. aastal kui kaasajastati keskuse esiosa 
fassaadilahendust ning ühtlustati valgusreklaamide kujunduslahendusi. Juurdeehitusega 
lisandus keskuse tagumisele küljele riiulparkla. 2016. aasta vaatlusel põhisõidutee poolne 
külg klaasist, puuduvad fassaadi pinnal välireklaamid ning lahendus mõjub päevasel ajal 
õhulise ja huvitavalt mitmekihilisena ning pimedas, vältimaks mastaapset pimedat 
seinamüüri või kriiskavaid valgusreklaame, kumab klaasist pinna tagant sujuvalt värvi 
muutev LED-valguslahendus. Keskuse sõidutee äärne fassaadilahendus on isikupäraselt 
efektne ning samas ei kuma ümbrusesse häirivat lisavalgust. Hoone külgede lahenduses on 
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kontrastselt mustal tasutal valged valgustähed, mis pimedas märkamatuks jääva fassaadi 
pealt mõjuvad linna teiste valgusallikatega ühtselt.  

   

   

Foto 40. Üleval ja all – Astri Keskuse terviklahenduste võrdlus päeval ja pimedas. (Cream 
OÜ koduleht; Google pildipank; autor 05.03.2016) 

Astri Keskusel oli 1997. aastal selgelt eristuvad kaks peasissekäiku, mis olid avatud 
sõidutee poolse külje mõlemas otsas. 2016. aastal on keskusel üks peasissekäik, suunaga 
Tallinna maantepoolt tulijaile. Kumer ettepoole ulatuv arhitektuuriline lahendus jätab 
tänaval visuaalselt avatud ja vastuvõttlikku mulje keskusessse sisenejaile. Vaate keskmeks 
on LED-ekraan, mis valgustab sissepääsu esise ruumi. LED-ekraani valgusintensiivsuse ja 
energiakulukuse tõttu on ekraan öiseks ajaks välja lülitatud (Uued LED... 2014). Lisaks 
valgusreklaamidele on hoone esimese korruse all kergliikljejatele valgustatud katusealune 
ala, millelt kumab valgust ka keskuse ees olevale kõnniteele. 1997. aastal oli hoone 
lisavalgustus peasõidutee poolsel küljel, valgustamaks hoone fassaadi.  

2016. aastal on valgusreklaamide paigutus hoonel süsteemne ning on märgata, et 
ankurrentnikel on fassaadil priviligeeritud asukoht ja reklaami formaat. Hoone taga küljel 
on vähesel määral alles varasemat fassaadi värvikasutust, mis jääb peasõiduteest küll 
eemale kuid toob esile erinevate aastate fassaadilahenduse kontrasti ja sobivuse 
ümbritsevasse piirkonda.  
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5.6.4 Astri Keskuse linnaruum 

Kuigi Astri Keskus asub elamupiirkonnas on hoone ja seda ümbritsev linnaruumiline 
lahendus täielikult väliruumile suletud. AS Astri-Narva kinnisvarade haldusjuht Tarmo 
Kleimann nimetab 2009. aastal Astri Keskust multifunktsionaalseks, mis pakub lisaks 
laiale kaubavalikule ka keskusesiseseid mitmekülgseid kaasaegseid vabaajaveetmise 
võimalusi, väärtustades seeläbi noorte elanike vaba aja sisustamise võimalusi ning 
suurendades linnas atraktsiivsust (AS Astri-Narva 2009). Vaatluse ajal oli täheldatav, et 
keskuse ümbruses olid tänavad valdavalt inimtühjad, linnapilt nukker ja vaikne. Kuid 
külastades Astri Keskust seestpoolt olid tulemused vastupidised. Keskus oli seestpoolt elav 
ja aktiivne (foto 41). Võis näha koridorides ja mänguväljakutel ringi jooksvaid lapsi, vaba 
aega veetvaid peresid, noori ja eakaid. Toimusid pulmad, kontserdid, võistlused, laadad. 
Ühes hoones oli korraga palju erinevaid tegevusi ning tuginedes saadud emotsioonile ja 
vaatlusele saab tõdeda, et Astri Keskus toimib piirkonna kogukonna keskusena, mis toob 
inimesi ühte kohta kokku. Keskus pigem tõstab keskkonna väärtust kui rikub seda 

 

Foto 41. Astri Keskuse siseruumis olev kohalike elanike melu. (autor 05.03.2016) 

Astri Keskuse ümbruses asuvad viie kuni üheksakorruselised paneelelumajad, valdavalt 
punastest või valgetest telliskividest. Keskuse piirkonnas on koos keskusega lisandunud ja 
laienenud ka teisi ettevõtteid. Vaatluse käigus ei täheldatud keskusega 
kujunduslahendusega sarnaseid jooni kuid omavaheline sidusus ja liiklemissuunad olid 
intuitiivsed ja mugavad. Astri Keskusel on parkimisvõimalused hoone all ja riiulparklas 
ning vähesel määral ka väliparklas. 

Näiteks Astri Keskuse kõrval asuv Narva Centrum, mille kontseptsioon samuti tegeleb 
jaekaubandusega, on sealne hooneesine parkla mugavalt sidus ja sobituv Astri Keskuse 
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sissepääsudega, millel väliparkimisruumi napib. Keskuse ümber on projekteeritud mugav 
ja turvaline kergliiklustee ning autoga liiklemiseks sisse- ja väljasõidu lahendused 
keskusesse ja parkimisalale.  

Keskuse tagaküljel olev mitmekorruseline riiulparkla on pimedal ajal intensiivselt 
valgustatud (foto 42), mis võib avaldada negatiivset mõju eemal paiknevatele elumajade 
elanikele. Teisalt mõjub rohke valgustus turvaliselt sealsele kõnniteele, mis on 
kergliiklejate seas populaarne otsetee kesklinna ja elamupiirkonna vahel.  

   

Foto 42. Astri Keskuse riiulparkla päeval ja valgustusega pimedas. (autor 05.03.2016).  

Pikki põhisõiduteed kulgeb kõrge allee. Suvisel ajal allee puude võrad oluliselt varjavad 
keskuselt ja sõiduteelt tulenevat valgustust. Talvisel ajal kiirgab ümbrusesse kõige rohkem 
valgust keskuse kumer LED ekraan. Astri Keskuse vaatlusplatvormi peasõidutee kahele 
suunale on paigutatud kell, mis pimedal ajal on valgustatud. Keskus ise on sedasi kui 
maamärgiks või orientiiripunktiks. 

Astri Keskuse ümbruses on arendamata alasid, millel puudub rakendus. Lähedal asuvad 
teised teenusepakkujad saavad teha koostööd ja olla seeläbi üksteisega rohkem seotud. 
Kujundades avalikud alad atraktiivseks linnaruumi osaks, mis ühendab ümbritsevaid 
ettevõtteid ja toob linnaruumi rohkem välivabaajaveetmise tegevusi. Moodustuks seeläbi 
ühtne terviklik kaubanduspark, millest saavad tulu mitmed osapooled – arendaja, kohalik 
elanikkond ja elamupiirkonna linnaruum. 
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6. ARUTELU JA JÄRELDUSED 

6.1 Kaubanduskeskuste välireklaamide kujunduslahendused 

Fassaad esindab hoone olemust ja mõjutab ümbritseva keskkonna esteetilisust (Aydin 
2014). Tihti kasutatakse liiga palju erinevaid materjale ja värve, sealjuures teadvustamata, 
et kaob soovitud sõnum ja sobivus teiste elementidega (Arias jt 2010 ref Ayadin 2014: 40, 
46). Uurimise all olnud Eesti kaubanduskeskuste laienemine ja rentnike arvu kasv on kaasa 
toonud laialdasema reklaamide kasutuse keskuse fassaadil. Varasemate lahenduste puhul 
võis täheldada brändide rohkust, reklaamide erinevaid mõõtmeid ja värvilahendusi, 
mistõttu muutusid fassaadi kujunduslahendused visuaalselt kirjuks ja häirivaks ning 
lahendus ei toetanud enam reklaamide eesmärki, vaid olid omavahel segavad. Suurenavate 
kaubanduskeskuste ja sellest tulenevat retnike arvu rohkusega keskuse fassaadil on 
hakatud välja töötama visuaalse ühtsuse ja keskkonda sobituva kujunduslahenduse 
üldsiseid piiranguid ja põhimõtteid (Jossi 1998 ref Hahn 2000: 224), et vältida tehast 
meenutavaid big box tüüpi lahendusi. Eesti linnade välireklaamide kujunduslahenduste 
paigutamisega seotud määratlustes ja piirangutes ei ole täheldatud kaubanduskeskuste 
hoonete välireklaamide paigutustega seotud määratlust. Peamiselt on välja toodud 
miljööväärtuslike ja ajalooliste piirkondade tingimused reklaamide kasutamisel. Tartu 
linnavalitsuse määratlusel (2003) ei tohiks kasutada muinsuskaitse- ja kinnismälestistel 
hoonetel kasutada vilkuvaid ja heliga reklaame. Tartu Kaubamaja asub Tartu ajaloolisel 
vanalinna piiril. Hoone arhitektuurilises lahenduses võib leida vanalinnaga sarnaseid 
detaile ning kaubamaja kujunduslahenduses ei ole paigutatud eelpool nimetatud reklaame. 
Samuti paistab hoone lahendus terviklik, lakooniline ja stiilipuhas. Kaubanduskeskuste 
fassaadil olevad reklaamid ei väljenda enam toote müüki, kaubanduskeskuste hooned oma 
terviklahendusega on muutumas brändiks, väljendamaks kvaliteeti (Lee 2015: 409).  

Valimis hiljuti renoveeritud ja kaasajastatud kaubanduskeskuste hooned paistavad silma 
rahulikuma ja puhtama terviklahenduse poolest. Erandiks on Lõunakeskus, mille hoone 
olemus ei moodusta ühtset tervikut ning selgelt on eristatavad etapiliselt valminud 
juurdeehitused, milles kõige neutraalsema kujunduslahendusega on hiljutine klaasist 
juurdeehituse osa.  Uurimise all olnud keskuste kujunduslahenduste puhul on märgata, et 
valgustusega reklaamide osakaal on tõusnud ning valgustamata lahendused vähenenud. 
Kõige suuremad erinevused on valguskasti ja valgustähtedega tüüpi reklaamide lahenduste 
võrdlus ehitusaastal ja vaadeldaval aastal. Kasvanud on valgustähtedega 
kujunduslahenduste kasutuselevõtt ning sealjuures vähenenud värviliste valgustähtede 
osakaal. Trend näitab laialdasemat valgete valgustähtede kasutuselevõttu, mis on 
paigutatud tumedamale fassaadipinnale. Heleda fassaadi puhul võimaldab tehniline 
lahendus päevasel ajal reklaamikujundust kujutada tumedana ning pimedal ajal valgena, 
kui fassaad paistab tumedamana. Sellist lahendust täheldati Ülemiste Keskuse ja Tartu 
Kaubamaja kujunduslahendustes. Erandiks on Kristiine Keskus, millel on fassaadil 
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suurenenud hoopis valguskastidega lahenduste arvukus. Valguskastidega reklaamid on 
mitmevärvilised ning neile võimalik paigutada rohkem erinevat infot. Fassaadil 
valguskastide paljusus tekitab segadust ning puudub loogiline visuaalne ühtsus. 
Valguskastide tootmine on märksa soodsam ja vähem töömahukam ning selle tõttu võib 
järeldada just selle lahenduse varasemat laialdast levikut. Valgutähtedega reklaamide 
valmistamise protsess on keerulisem ja reklaami kujunduse väga väikeseid detaile ei 
kuvata või lihtsustatakse. Tulemus on visuaalselt selgem ja reklaami sisu eemalt lihtsamini 
loetav. Uuritavate Eesti kaubanduskeskuste näidete reklaamtornid on paigutatud 
sõiduteede äärde, et reklaami sisu oleks möödujatele paremini haaratav, kuna keskuse 
hoone on ees oleva laia väliparkla tõttu enamasti sõiduteest kaugemal. Sõidukiga liigeldes 
on kiirused suuremad ning pilk inimestel valikulisem. Tähelepanu tõmbavad üldisest 
linnaruumi keskkonnast silmapaistvamad ja lihtsamad detailid. Rocca al Mare ja 
Lõunakeskuse reklaamtornide kujunduslahendused on mitmevärvilised ja väiksel alal on 
palju detailseid reklaame. Samas tahaplaanile jääv fassaad neutraalsem ja rahulikum. Mida 
kirjumad on reklaamid, seda raskemini on need loetavamad. Valdav osa reklaame jääb 
tähelepanuta ning pilk haarab pigem suuremaid tekste. Valgusreklaamkastide 
vähenemisega ja valgustähtede asendumisega on muutunud ka keskuste reklaamide 
loetavuse distants pikemaks, sest reklaami lahendus vähem detailsem ja selgem. Samas kui 
vähendada keskuse ümbruses olevat parkimisplatsi, kaob ära vajadus valmistada nõnda 
suuri reklaamiformaate ning väheneb väiparklale paigutatud lisavalgustustest tulenev 
valgushulk. Näiteks ruumisäästlikuma parkimismaja puhul on valgus koondatud 
väiksemale alale, kuid sealne valgustus on töös ka päevasel ajal. Visuaalse reostuse 
vähendamiseks on soovitav kasutada pigem ühtset formaati, värvikasutust ja süsteemset 
hoonel paiknevust (Ayadin 2014: 42). 

 

6.2 Kaubanduskeskuste terviklahendused ümbritsevas keskkonnas 

Linnaruumis mõjub rahulikumalt arhitekti, disainerite ja planeerijate terviklahendus. 
Mitmetes artiklites (Balsas 2003: 141; Greco 2009: 11) on täheldatud, et linnades olevad 
kaubanduskeskused on väliselt laia väliparkla alal ilmetud mastaapsed tehast meenutavad 
hooned, mille hoonesisesed atraktiivsed tegevused matkivad ideaalse linnaruumi tegureid. 
Laialdane parkimisala ümber hoone on lage ja ilmetu ega too linnaruumile lisaväärtust. 
Seetõttu on järjest laienevat suunda näitaval ostukeskusel mõistlik külastajate huvidele ja 
mugavusele mõeldes, leida väliparklatele alternatiive, mis kaotaks keskust ümbritsevast 
piirkonnast laiaulatusliku automere ja seeläbi keskenduks hoonet ümbritseva avaliku ala 
väärtustamisele. Uuritud Tallinna, Tartu ja Narva keskuste puhul võib täheldada 
parkimiskohtade arvukuse tõttu auto kasutamise populaarsust elanike seas. Keskustel on 
valdavalt hoone ees või harvemal juhul hoone taga linnaruumi raiskav väliparkla. Suure 
parkla tõttu on kergliiklejatele keskusese pääsemine otse läbi väliparkla või ringiga mööda 
parklat piiritlevat kergliiklusteed. Samuti võib jääda autojuhtidele parkimiskoha ja 
sissepääsu vaheline distants põhjendamatult pikaks. Ülemiste Keskus on küll laiendanud 
hoonet väliparkla arvelt, vähendamaks varasemalt ümbruses laiutavat parkimisala ja 
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lisandunud on sissepääsude juurde arvukalt jalgrataste parkimisvõimalusi, kuid Ülemiste 
piirkonnas olevad teised teenusepakkujate tegevusalad siiski autopõhised - tankla, 
elektriautode laadimispunkt, autopesula. Keskuste arendajad matkivad mujal maailmas 
juba tehtud arendusi ja kujunduslahendusi ning sellest tulenevalt on kaubanduskeskuste 
kontseptsioon enamasti sarnane ning tihti ei ole arvestatud paiga tradistioonilist olemust 
(Balsas 2003: 142). Ka vaatluse all olnud Eesti linnade keskuste puhul saab täheldada 
sarnaseid kujunduslahendusi. 

Victor Grueni uskumuse põhiselt (Balsas 2003: 137), et kaubanduskeskused pakuvad 
kohalikele elanikele kogukonnakeskust laialivalguvas äärelinnas pidas paika mitmete 
uurimise all olnud kaubanduskeskuste puhul. Kõige ilmekam näide on Narva Astri keskus, 
mille ümber on koondunud palju erinevaid teenindusasutusi, mis tõstavad elamupiirkonna 
linnaruumi väärtust ning piirkond on muutumas kesklinnale konkurendiks – koht, kus kõik 
olemas, kuid samas sealsed lahendused ei moodusta ühtset kaubandusparki või tervikut. 
Astri Keskuse külastajate igapäevane melu toimub keskuses sees. Astri on küll kaasaegne, 
pakkudes külastajatele mitmeid vabaajaveetmise võimalusi ja hubane kuid seevastu 
tänavatel vaatab vastu hoopis trööstitum linnapilt. Seetõttu soovitab autor Astri Keskuse 
arendajatel muuta suletud kontseptsiooniga hoone rohkem linnaruumile avatumaks, mis 
tooks Narva linna elamupiirkonna tänavatele rohkem lisaväärtust ja meeldivaid avaliku 
ruumi kogemusi. 

Antud uurimuses ei ole vaadeldud valimis olnud keskuste majandustiheduse mõju 
piirkondadele kuid teriminit on täheldatud mitmetes teaduslikes artikklites olulise 
probleemina ning selle tõttu on kirjeldatud ka kaubanduskeskustega kaasnevaid mõju 
tegureid piirkonnale üldsiselt. Arvukate kaubanduspindade laienemine piirkondades võib 
põhjustada linnamaastikul majandustiheduse küllastumise, mis võib põhjustada väiksema 
äritegevusega ettevõtete ja traditsioonilise linnaarengu kadumise piirkonnas. (Balsas 2003: 
157; Hahn 2000: 224; Doucet, Jones  2000: 245; Supermarket suretab... 2016). Peamiseks 
probleemiks on toodud keskkonna arendamine nullist (Greco 2009: 12; Peek, Raus: 2016). 
Valimis olnud keskuste taolised näited on äärelinnas asuvatel Ülemiste, Rocca al Mare ja 
Lõunakeskusel. Need on keskused, millel on olnud piisavalt pinda laienemiseks ning 
muutuda seeläbi piirkonna mõjukeskusteks.  

Soositud on järk-järguline laienemine, mis annab piirkonnale aega hinnata keskusega 
kaasnevat mõju (Hahn 2000: 225). Äärelinnas asuv Lõunakeskus on järk-järguliselt 
arendanud kaubandusparki ning vabaaja veetmise tegevusi, muutudes piirkonna 
mõjukeskuseks. Keskuse peahoone on valdavalt orienteeritud moekaupadele ja vabaaja 
tegevustele ning kõrvale tulnud teised kaubanduspinnad peamiselt kodu- ja 
ehituskaupadele. Seega ei ole omavahelist konkurentsi ning pakutav valik täiendab 
piirkonna võimalusi. (Beyard 1996: 16; National Retail Federation 1995: 38; Peterson 
1989: 62; Zipperer 1996: 25 ref Hahn 2000)  Pakutava kauba valik on küll lai kuid sealsete 
kaubanduspargi hoonetel puudub omavaheline sidusus ja ühtsus arhitektuuri ja 
reklaamilistes kujunduslahendustes. Väliselt ei mõju hooned ühtse kompleksina. Valimis 
olnud Eesti kaubanduskeskustest on kõik keskuste arendused olnud järk-järgulised, tulles 
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turule piiratud üüripinna mahuga ning etapiliselt teinud uuendusi ja laiendusi. 

Linnaruumi kaasaegsetel ja positiivsete terviklahendustega kaubanduskeskustel on suurem 
külastatavus ja tulu (Lambert, Connolly 2001 ref Chebat jt 2014: 610; Antunes jt 2011: 
1486; Ayadin 2014: 42). Uurimise all olnud keskuste kohta taoline võrdlus töös puudub. 
Rocca al Mare on menukas lisaks moekaupadele ka erinevate toitlustusvõimaluste poolest 
(Kaubandus tänapäeval s.a), ning keskuse ümbrusesse on lisandunud mitmed vabaaja 
tegevusi pakkuvad hooned, mis loovad piirkonnale potentsiaali arendada tulevikus ka 
hooneväliseid tegevusi. Tartu Kaubamaja 2016. aastal muutis vaateakende hoonesisest 
olemust ja tõi keskuse kohviku kolmandalt korruselt tänavale inimestele lähemale, 
näitamaks avatumat mõtteviisi ümbritseva piirkonnaga. Ülemiste Keskusel on seevastu 
siseruumides temaatilised puhkealad ning lastele mänguväljak ning lisaks on ainus keskus 
kellel vaatlusel täheldati mänguväljak ka väliruumis.  

Hoone klaasist seinad toovad esile keskuse avatuma mõtteviisi ümbritseva linnaruumi 
vastu kui seda on akendeta hoonega lahendused. Klaasist fassaad kumab keskusesse 
naturaalset päevavalgust ja annab arendajatele valiku püüda ilmestada ka ümbritsevat 
keskuse piirkonda atraktiivsemaks. Õhtusel ajal lisaks valgusreklaamidele kumavad 
klaasist seinad linnaruumi lisavalgust. Näiteks Kristiine Keskuse sõidutee poolse 
sissepääsu juures on kasutatud minimaalselt valgusreklaame ning kahel pool sissepääsu on 
klaasistseinad. Kuid paraku on hoone seest tulenev valgustus läbi klaasi liialt nõrk ega 
valgusta piisavalt sissepääsu esist ala. Keskuse vastas asuva kõnnitee ja puuderea vahel on 
küll tänavavalgustust kuid need jäävad Kristiine Keskuse sissepääsust eemale ja suvisel 
ajal varjavad tänavavalgustust kõrgete puude lehtes võrad. Keskuse ees lisavalgustust ei 
ole ning võib eeldada, et arendajate nägemus ei näinud sellist olukorda ette ning loodeti 
klaasist fassaadi valgusküllasele läbipaistvusele. Lõunakeskuse ja Ülemiste Keskuse 
klaasist seinad valgustavad vahetusläheduses olevat kergliiklusteed. Astri Keskuse 
sõidutee poolsel küljel on küll klaasist fassaadipind, kuid selle eesmärk ei ole tuua 
keskusesse loomuliku valgust ja läbipaistvust. Klaasist pind varjab kõrge hoone mastaapse 
väheste akendega seina.  

Tänased Eesti turul olevad keskused on kõik orienteeritud hoonesisestele tegevustele. 
Olgugi, et väliruumis laiutavad arvukad parkimisalad, on Eesti kaubanduskeskused 
võrreldes Ameerikaga arvestanud rohkem kergliiklejatega. Varasemast suuremaid 
muudatusi on tehtud mõeldes kergliiklejate ohutusele ja mugavusele. Näiteks nii 
Lõunakeskus kui Ülemiste Keskus on muutnud peasissepääsu esise varasema autoliikluse 
lahenduse kergliiklejate kasuks ning Rocca al Mare väliparklale on lisandunud ohutussaari 
ja künnised. Täheldada saab ka parkimisalal ja kergliiklusteede vahetusläheduses 
läbimõeldumat haljastuse kasutamist. Paigutades kaubanduskeskuse ümbrusesse rohkem 
rohelust, pehmendab see tehislikku linnakeskkonda ja parandab üleüldist visuaalset 
linnapilti. Rea Raus (Peek, Raus 2016) täheldab, et linnaplaneerimist tuleb mõtestada kohe 
alguses. Õige on teha struktureeritud arengu meetodeid, käsitledes fundamentaalsel 
tasandil olevaid aspekte ja genereerida ideid kohapeal. Mujal tehtud lahendusi on küll 
lihtne kopeerida kuid meil kohapeal tegelik reaalne olukord ei pruugi sellega kokku sobida. 
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Vajalik on hinnata kaubanduskeskuste mõju piirkonnas, kohalikku elukvaliteeti ja 
transpordinõudmisi. Arendused peavad suunama kohalikke kasutama rohkem 
ühistransporti ja kergliiklust, mis vähendab kaasnevat keskkonnakoormust. Uurimuse all 
olnud Eesti kaubanduskeskused on näidanud järkjärgulist laienemist, millega on kaasnenud 
renoveerimised, uuendused või muutused tarbijate kasutusmugavustest ja turvalisusest.  

 

6.3 Kaubanduskeskuste terviklahenduste sobitumine linnaruumiga  

Arvestades inimeste igapäeva vajadusi, siis on peamine tagada hea elukvaliteet - tervislik 
keskkond, turvalisus, rahulik ja meeldiv ümbruskond (Aydin 2014: 47). Seetõttu peavad 
arendajad ja projekteerijad pöörama erilist tähelepanu kõikidele kavandatavatele 
aspektidele, mis võivad avaldada mõju avalikule ruumile. Tihti on küll keeruline teha 
piirkonna heaoluks uusi muudatusi, millega ei kaasneks keskkonnamõju, kuid oluline on 
leida erinevate aspektide vahel tasakaal. Näiteks autod on lihtsustanud meie igapäevast 
liiklemist kuid põhjustavad õhusaastet ja müra. Lisaks pakub valgustus meile pimedas 
turvalisemat ja atraktiivsemat keskkonda, kuid põhjustab omakorda visuaalset- ja 
valgusreostust, kaubanduskeskused mugavdavad igapäevaste ostude tegemisi, kuid võib 
kaasneda majandustiheduse üleküllus. Selle tõttu on vajalik hinnata piirkonna tegelikke 
vajadusi, keskkonna olemust ja liikuda jätkusuutlikuma lahenduse suunas. Vähendamaks 
saastet, ressurssi ja keskkonna stressi.  

Vaadeldes muu maailma kaubanduskeskuste mõtteviisi suunda (Antunes 2011: 1492, 
1486) on muutunud ka Eesti kaubanduskeskuste arendajate mõtteviis 
keskkonnasäästlikuma ja jätkusuutlikuma projekti kasuks. Eesti kaubanduskeskuste puhul 
on eeskujuks Rocca al Mare ja Ülemiste Keskus. Sellest tulenevalt võib loota, et arendajad 
hakkavad tulevikus üha enam väärtustama ka hoonest väljaspool olevat visuaalset 
esteetilisust ja väärtustama keskuse avalikku ruumi. Tänapäeva kaubanduskeskuste 
kontseptsiooni suund on muutunud ostukeskustest vabaajakeskusteks – elustiili keskused 
(Greco 2009: 11) – koht kuhu meelsasti tulla perega aega veetma. Keskuste arendajad 
püüavad luua külastajatele positiivseid emotsioone ja tundeid, mida pakub hoonesisene 
meeldiv keskkond ning tähelepanuta jääb keskust ümbritsev väliruum. Uurimusest 
tulenedes tekitab visuaalselt rahutu, korrapäratu ja ümbritsevasse keskkonda mitte sobituv 
hoone negatiivseid emotsioone. Sarnaseid tundeid tekitavad ka segased ja mitte intuitiivsed 
liiklemislahendused keskuse piirkonnas: kergliiklejate turvalisus ja mugav ligipääsetavus, 
sõidukijuhtide parkimisvõimalused ja sisse-väljasõidu lahendused. Positiivseid emotsioone 
tekitab kaubanduskeskuse selge ja ühtlane terviklahendus, hõlmates hoone esteetilisust ja 
linnaruumis liiklejate mugavust.  

Uurides kaubanduskeskuste visuaalset olemust, saab täheldada, et nüüdisaegsed keskuste 
kujunduslahendused on võrreldes esmaste lahendustega muutunud ühtlasemateks. 
Paigutades sõidutee poolsele fassaadiküljele lakoonilisema ja süsteemse paigutusega 
reklaamilahenduse, mõjub aktiivsema liiklusvooga linnakeskkond visuaalselt 
neutraalsemalt. Kaubanduskeskuste olemus on muutunud imago hoidvaks ja brändi 
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kujundavaks. Võrreldes varasemate lahendusega, ei ole enam oluline kui paljude keskuses 
olevate ettevõtete reklaamid kajastuvad hoone fassaadil. Peamine on kvaliteetsus ja 
esteetilisus, ning seeläbi linnaruumi kajastuv emotsioon ja tunded. Töötab positiivseid 
emotsioone edastav esteetiline terviklahendus. 

Uurimuse tugevuseks on kaubanduskeskuste välireklaamidega seotud muutuste ja 
suundade täheldamine ning seeläbi tulenenud kaubanduskeskuse visuaalselt esteetilise 
soovitusliku kujunduslahenduse välja toomine. Saadud info pärineb välivaatlusel tehtud 
märkmetele ja fotodele ning DAG Reklaam OÜ ettevõttesisestele arhiivmaterjalidele. 
Antud tööle on huvitav lisaks juurde uurida, kuidas on kaubanduskeskuste piirkonnas 
muutunud majandustihedus ning milliseid muudatusi või arendusi on tehtud linnaruumi 
planeeringutes, mis võtavad arvesse kaubanduskeskuse olemasolu ehk kuidas 
kaubanduskeskus mõjutab ümbritseva piirkonna planeeringuid. 

Linnakeskkonna terviku moodustab erinevate ettevõtete koostöö ja ühtse kaubanduspargi 
arendamine, millest saavad tulu mitmed osapooled – arendaja, kohalik elanikkond ja 
linnaruumi terviklikkus. Mujal maailmas näitab kaubanduskeskuste trend varasemate 
kontseptsioonide kaasajastamist ja renoveerimist. Lisaks jätkusuutlikumate arenduste 
kasutusele võtmine, kus arvestatakse elanike mugavusega ning samuti püütakse hinnata ja 
analüüsida kaubanduskeskusega kaasnevat mõju linnaruumile ja ressursisäästlikkust. 
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KOKKUVÕTE 

Tehtud uurimus käsitles kaubanduskeskuste kujunduslahendustest tingitud probleeme 
linnaruumis. Töös on kirjeldatud kaubanduskeskustega kaasneva visuaalse reostuse 
tekkimise põhjused ning mõju linnaruumi esteetilisusele. Kaubanduskeskuste laienemisest 
tulenev rentnike arvu kasv on suurendanud välireklaamide arvukust kaubanduskeskuse 
hoone fassaadi pinnal. Paljude erievate brändide kuvamine piiratud alal tekitab visuaalset 
segadust ning mõjub linnaruumis häirivalt.  

Töö eesmärgiks oli leida lahendus kaubanduskeskuste visuaalset reostust tekitavate 
kujunduslahenduste esteetilisemaks muutmisele linnaruumis. Uurimise all olid kolme Eesti 
suurima elanike arvuga linnade (Tallinn, Tartu, Narva) suurimad kaubanduskeskused 
üüripinna ruutmeetrite ja rentnike arvu järgi. Kujunduslahendusi vaadeldi keskuse 
valmimise aastal ja 2016. aastal: Ülemiste, Rocca al Mare, Kristiine, Astri, Tartu 
Kaubamaja ja Lõunakeskusel. Lisaks andis töö ülevaate kaubanduskeskuste 
terviklahenduste sobivusest linnaruumi ja toob esile millises suunas on kaubanduskeskuste 
kujunduslahenduste trend liikumas.  

Uurimuse tulemused näitavad, et keskkonda sobituv kaubanduskeskuse terviklahendus 
mõjutab ümbritsevat linnaruumi ja elanike emotsioone positiivselt ning on piirkonnas 
jätkusuutlik. Seevastu traditsioonilist linnaruumi struktuuri, arengut ja olemust eirav 
lahendus mõjub häirivalt ja tekitab keskkonnas stressi. Visuaalse segaduse vältimiseks 
peavad kaubanduskeskuste fassaadil olevad reklaamid koos hoone arhitektuuriga 
moodustama terviku ja lahendus sobituma kokku ümbritseva keskkonna olemusega. 
Tuginedes uurimuse käigus saadud andmetele ja tehtud järeldustele, moodustab 
kujunduslahendus terviku kui fassaadil olevad reklaamid on ühtsed ja paigutatus 
süsteemne ning hoone arhitekruuriline lahendus toetama reklaamide väljapanekut.  Parim 
ja visuaalselt selgem on reklaamide paigutamine hoonele rühmadena, nii, et osa seinapinda 
jääb reklaamivabaks. Viusaalset reostust vähendab reklaamide ühtne formaat, tehniline 
lahendus ja värvikasutus. Soovitatav on fassaadil kasutada brändide lihtsustatud logosid 
valgustähtede näol ja et tehniline lahendus võimaldaks pimedas kuvada reklaami 
esipindasid valgena, mis linnaruumis kumavad valgust hajusamalt kui teised värvitoonid. 
Samuti on oluline, et fassaadi arhitektuuriline lahendus tõstaks reklaame esile, ning 
materjalikasutus ja hoone lisavalgustus harmoniseerub välireklaamidega. Visuaalselt 
selgem on hoone, millel on kasutatud ühte värvitooni ning erinevate materjalide 
kasutamine minimaalne. Efektne, kuid samas lakooniline on valgusreklaamide ja hoone 
fassadi kahe värvitooni vaheline kontrast – mustal taustal valged reklaamid või valgel 
mustad reklaamid, mis pimedas kumavad siiski valgena. Linnaruum koosneb paljudest 
erinevatest märkidest, viitadest, reklaamidest ja valgustustest, mille koosmõju on rahutu, 
seega on visuaalselt kõige esteetilisem ja silmapaistvam lahendus tasakaaluka ja neutraalse 
stiiliga. 
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Vaatluse all olnud Eesti kaubanduskeskused on teinud järk-järgult mitmeid uuendusi nii 
kontseptsioonis kui ka fassaadi ja välireklaamide kujunduslahendustes. Arvestades 
rentnike paljusust on visuaalselt kõige esteetilisema tulemuse täna saavutanud Ülemiste ja 
Rocca al Mare Kaubanduskeskuste terviklahendused. Seevastu kõige segasem ja häirivam 
on Lõunakeskuse valgusreklaamide ja fassaadi kujunduslahendus. Soovituslik on 
ühtlustada reklaamtornil ja fassaadi pinnal olevate materjalide ja valgusreklaamide 
värvikasutust. Samuti rakendada sarnaseid kujunduslahendusi ka ümbruses olevatel 
kaubanduspargi hoonetel. Tartu Kaubamaja on teiste seast omanäolisem ühte brändi 
kuvava terviklahenduse poolest. Rocca al Mare, Kristiine, Ülemiste, Tartu Kaubamaja ja 
Astri Keskusel on hoone arhitektuurne ja reklaamide kujunduslahendused küll kooskõlas 
kuid loetletud keskustel tuleks rohkem vaadelda keskust ümbritsevat linnaruumi ja sealseid 
võimalikke tegevusi. 

Kaubanduskeskused ise on välja kujunemas eraldi brändiks, mis nüüdisajal näitab keskuse 
kontseptsiooni olemust ja kvaliteeti ning tulevikus võib oodata, et arendajad panevad 
suuremat rõhku terviklahenduste väljatöötamisele. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata ka 
keskuse ümbruses olevale avalikule linnaruumile, säilitamaks traditsioonilise linnaruumi 
olemust ja väärtust. Keskkonda sobituva lahenduse loomiseks, mis arvestab kõiki 
arendusega seotud tegureid ja hindab kaasnevat mõju, on tarvis kaasata mitmete 
valdkondade spetsialistid kohe projekti alguses, et tagada väärtuslik, esteetiline ja 
jätkusuutlik linnaruum.   
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THE VISUAL POLLUTION OF THE VISUAL SOLUTIONS 
OF SHOPPING MALLS IN THE BIGGEST CITIES OF 
ESTONIA AND THE AESTHETIC COMPLETE SOLUTION 
OF CITYSCAPE  

SUMMARY 

The study dealt with the problems that shopping malls’ visual solutions pose for the 
cityscape. The study describes the reasons for shopping mall related visual pollution and 
the effect it has on the aesthetics of cityscape. The expansion of shopping malls has caused 
a rise in the amount of tenants shopping malls have. This in turn has caused an increase in 
the amount of outdoor advertisements that shopping malls have on their facades. Putting 
many different brands on display in a confined area results in visual confusion and affects 
the cityscape in a way that disturbs people. 

The aim of this study was to find a solution which would help make shopping malls’ 
visually polluting solutions of advertisement more aesthetic in the cityscape.  The study 
examined the shopping malls and the amount of available rent space and tenants of 
shopping malls in the three biggest cities in Estonia: Tallinn, Tartu and Narva. The study 
examined the design solutions of Ülemiste, Rocca al Mare, Kristiine, Astri, Tartu 
Kaubamaja and Lõunakeskus shopping malls when the shopping centres were built and 
compared the solutions with the ones they had in 2016. Furthermore, the study also gives 
an overview of the suitability of these solutions in the cityscape and highlights the trend 
that the design solutions of shopping malls are moving towards. 

The results of the study show that a well-suited complete solution of the shopping mall has 
a positive impact on the emotions of the people that live in the area and for the 
neighbourhood as a whole, creating sustainability. At the same time, a solution that ignores 
the traditional structure, development and nature of the cityscape, creates stress and 
emotions of disturbance for the people living there. In order to avoid visual confusion, the 
advertisements on the facades of the shopping malls, have to create a whole with the 
architecture of the building, while also fitting into the enviornment that surrounds the 
building. Based on the data collected during the study and the conclusions derived from the 
study, the complete solution of the building creates a whole, if the adverts are coherent and 
set up systematically, the architecture of the building has to support the display of the 
advertisements. The best and visually clear way to put adverts on buildings, is to do it in 
groups and thus leaving some of the wall surface free of advertisements. Visual pollution is 
decreased by the uniform format of the advertisements, different technical solutions and 
the use of color. It is recommended to use simplified logos of the brands in the form of 
luminous characters and to create a technical solution that would enable to display the 
foregrounds of the advertisements as white, thus conveying light into the environment 
more dispersedly. It is also important that the architectural solution of the facade would 
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highlight the advertisements and that the use of material and the buildings backlighting 
would harmonise with the outdoor adverts. A building that uses only one color, and uses 
different materials as little as possible, is more visually coherent. A striking yet laconic is 
the contrast of two colors – white adverts on a black background or black adverts on a 
white background, which are still white during the night. The cityscape consists of many 
different signs, signposts, adverts and lights. The concurrence of all this is restlesss. Thus 
the most visually aesthetic and prominent solution is  one that has a poised and neutral 
style to it. 

The Estonian shopping malls that were examined during the study have gradually renewed 
their concepts of facade and outdoor advertising solutions. Taking into account the 
multitude of tenants, the most visually aesthetic solutions are the ones of Ülemiste and 
Rocca al Mare. At the same time, Lõunakeskus has the most confusing and annoying 
solutions in terms of outdoor advertisement and facade. Astri Keskus takes into account 
the environment around the building and stands out with an interesting architectural 
solution. The opposite is true for Kristiine Keskus, which has an architectural concept that 
does not support the environment around it. Among the aforementioned, Tartu Kaubamaja 
has the most unique complete solution that conveys the brand as one whole.  

Shopping malls themselves are beginning to become brands, which shows the importance 
of a wholesome concept and the quality of it. In the future, it is to be expected that the 
developers of shopping malls will emphasise the creation of a wholesome complete 
solution for the buildings. In addition, it is important to take into account the public 
cityscape around the building, in order to preserve the traditional nature and value of the 
cityscape. In order to create a solution that fits into the surrounding environment and takes 
into account all the factors related to real estate development and also evaluates the 
building’s impact, it is crucial to involve people of different specialities into the project. 
This needs to be done, in order to develop a valuable, aesthetic, sustainable cityscape.   
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