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Üleeile õhtul kuhjasid supilinlased raekoja trepile hulga telliseid, millele oli kirjutatud näiteks «Grammatiliselt on see 

garaaž. R. Tamm» ja «Sinu jaoks on see garaaž, Raimond!». | FOTO: Kristjan Teedema 



Uudis ennekõike

• värskus

• mõjukus

• lähedus

• ebatavalisus

• konflikt

• prominentide osalus

• päevakajalisus



Uudise mitu palet

• avalikkusele oluline info

• meelelahutuslik materjal

• igapäevaelu  kõnekas juhtum



Vaatame lehte lähemalt

• Tartu Postimehe esiküljele oli juunist 
oktoobrini 9 uudist majast või ehitisest:

Remont ülikooli raamatukogus, ülikooli 
spordihoone, Jõgeva gümnaasiumis, 
turuhoones, maavalitsuse maja saatus, 
külmajaama auhind, Lina tänava haigla 
põlemine, maavalitsuse maja saatus, 
ujuv ristimismaja

• Mitte ühtegi uudist planeeringutest



Mis olid muud teemad?

• haldusreform

• valimised

• oakasvatuse jõuline levik

• 105-aastane memm

• Atlantise pankrot

• korruptsiooniskandaal

• ebamugavad bussipaviljonid

• Elistvere loomapargi uued asukad

• ERMi kahtlane toiduäri



Muud kaalutlused

• Inimene ennekõike

• Lugu loeb

• Mida me näitame?

• Kas me jõuame?

• Kas see pole mitte liiga kollane?

• Kes teeb?

• Aga mis meil veel on?

• Millest õhtul grilli ääres räägitakse?



Jah, mida me näitame?



O.Lutsu nimelise Tartu linna keskraamatukogu direktor Asko Tamme lugemas raamatut kohal, kuhu linn kavandab 

raamatukogu ja kunstimuuseumi ühishoonet. | FOTO: Margus Ansu 



• Linnaraamatukogu ja Tartu kunstimuuseumi uushoone mõõtmetest annavad aimu planeeringule lisatud vaated. 
Kujutatud on hoone maksimaalne võimalik suurus, mitte selle arhitektuurne nägu, mis selgub arhitektuurivõistlusel. 
Uushoone ei tarvitse ka tulla punane. | Eesti Veeprojekt





Mis jäi kõlama üldplaneeringust

• Tähtvere sild versus puhkeala

• Südalinnas algab pargiraiumine

• Tramm tuleb

• Rattaliikluse kitsaskohad

...kas muud ei olnudki?





Detailplaneering, kui jube sõna!

• Hoone absoluutkõrgus on 59 meetrit

• Valdav on perimetraalne hoonestus

• Poolperimetraalne hoonefront jätkub sillani

• Tänavale avaneb aktiivne hoonefront

• Kaardistame linnaruumis inimeste liikumist



Loetuimad ajalehed
(tuhandetes)

• Eesti Päevaleht 95,9

• Postimees 259,1

• Õhtuleht 206,7

• Äripäev 56,6

• Tartu Postimees 66,5

• Eesti Ekspress 128,7

• Maaleht 175,5

• Linnaleht 139,2

EALLi lugejauuring 2017 I kv



Veel arve

• Tartu Postimehe veebi viimase viie kuu 

keskmine unikaalsete külastuste arv 

nädalas on olnud 136 113.

• Parimal nädalal oli 237 550 külastust. 

• Postimehe veebis umbes 1,2 miljonit 

unikaalset kasutajat.

• Postimehel umbes 45000 tellijat.

• Tartu Postimehel umbes 15000.



Lugu pooleli jätta on imelihtne

• 10 protsenti loo lugemist alustanutest 

jõuab lugemisega lõpuni.

• 50 protsenti lugejatest katkestab lugemise 

hiljemalt pärast teist lõiku.

• Enim loetud on koomiks ja horoskoop.

• Kõige vähem loetakse arvamuskülge.



Tänan!




