
Eesti Päevaleht on Eesti meediamaastikul väärikas tegija, nii vanuselt kui ka 
pädevuselt. Leht pakub aktuaalset ja kvaliteetset ajakirjandust nõudlikumale ja 
intelligentsele lugeja, kes võib olla kindel, et on kursis kõigega, mis Eestis ja 
maailmas oluline on. Sisult on leht päevakajaline, julge, intelligentne, sõltumatu, 
rahvusvaheline, põhjalik, suunav ja õpetlik ning mänguliselt agressiivne.

„Eesti Päevalehe eesmärgiks on 
olla vabariigi mõjukaim päevaleht, 
kajastades tavapärasest teravamas 
võtmes asjakohaseid ja olulisi 
uudiseid, haaravaid teemasid ja 
arvamusi, mis Eestis ja mujal 
maailmas tähelepanu väärivad.“

URMO SOONVALD, 
Eesti Päevalehe ja 
Delfi peatoimetaja

Ainult olulisest!



Kes on Eesti Päevalehe lugeja?

Allikas: Faktum & Ariko, Eesti lugejauuring 2020 kevad

Eesti Päevalehe lugeja on keskmisest intelligentsem inimene, 
kes januneb sisukate uudiste, faktide, arvamuste, analüüsi ja 
elu rikastavate ning oluliste sündmuste järele.
Lehe lugejaskond on 106 000.

51% 48% 56%

56% 
elab Harjumaal

on kõrgharidusega on mehed keskmine sissetulek pere 
liikme kohta üle 800 €

73%
lugejatest on 40+ aastased 
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Kriitpaber: 80 g Novapress, valgesus 100%
ICC profi il: ISOcoated_v2_300eci.icc  (FOGRA 39)

+ÄRILEHT Kuidas suuremat palka saada?
HIND 1,35 EUROT | NR 182 | TEISIPÄEV, 22. SEPTEMBER 2015

PPA peakaplan Jaan Jaani ütleb, 

et möödunud nädalal olnud kolme 

politseiametniku suitsiid on kogu 

ühiskonna probleem.

ohtlikud ahjud.
kloordioksiidi, kirjutab 

Loone Ots.

LOBITÖÖ

euroga täidab 

Rõivas Pohlaku

unistuse
pJalgpalliliidu juhi Aivar Pohlaku lobitöö tulemusena 

saab Lilleküla staadion viis miljonit eurot.

pUEFA president Michel Platini lubas peaminister 

Taavi Rõivasele Eesti jaoks UEFA Superkarika finaali.

pKui Eesti ehitab staadionile lisakohad ja juurdeehi-

tised, toimub finaal Eesti 100. sünnipäeva aastal.

5 000 000
Fotod: Tanel Meos, Sven Arbet, montaaž: Peeter Sepping

Ester Vaitmaa

ester.vaitmaa@e
pl.ee

tulevikustsenaariume ja 

nende mõju igapäevaelule.

Peale kliimamuutuste mõju uurinud teadlaste Hans Orru, Mait Sepa ja Antti Roose on fotol ka 

sombuse ilma tõttu tekkinud niiskus, mis jätab betoonseinale märja juti. Rohked sademed 

saavad peagi meie igapäevasteks kaaslasteks.

Foto: Ester Vaitmaa

E
ile Tallinnas toimunud 

kliimakonverentsil „Eesti 

aastal 2100 – kas soe troo-

pika või jäine põhjamaa?” 

tutvustasid Tartu ülikooli 

teadlased kliimamuutuste tule-

vikustsenaariume ning nende 

mõju elutähtsatele valdkon-

dadele nagu planeeringud, 

maakasutus, inimeste tervis 

ja päästevõime.

Eestit ootavad ees nii tem-

peratuuri, tuule kui ka sade-

mete režiimi võimalikud muu-

tused. Samuti on mõjutatud 

jää- ja lumikatte kestuse ning 

merevee ja siseveekogude tase. 

Laias laastus on meie tule-

vik üsna vesine: tulevad peh-

med talved ja kuumalainete-

ga suved. „Saartel sajab pal-

ju, mandril väga palju,” ütles 

kaasnev.
Tallinna-Tartu maantee 

ääres õõtsuvad maisipõllud, 

kultuur, mida me veel mõni-

kümmend aastat tagasi ei saa-

nud kasvatada, ja mullune talv 

oli harjumatult pehme. Seda-

si tasapisi, aga järjekindlalt on 

kliimamuutused Eestisse jõud-

nud. Kuigi Eesti on üks piir-

kond, kus soojenemine juba 

toimub, võime siiski rahuli-

kult hingata, sest kliima sei-

sukohast elame ühes maailma 

turvalisemas paigas.

Kliimamuutustega kaasne-

vaid tagajärgi on mõistlik ette 

kida autot vanade puude alla. 

Lumevaesed mustad talved – 

justkui oleks kogu aeg pori-

ne ja pime november – teki-

tavad stressi ja depressiooni. 

Ka nende probleemide pea-

le peaks ennetavalt mõtlema.

Üleujutused muutuvad 

aktuaalseks rannikuala piir-

kondades, kuid Eesti maa-

pind kerkib ja see neutralisee-

rib üldise mereveetaseme tõu-

su. Osa rannikualade puhul 

tuleks siiski teha plaane selle 

järgi, kuidas merevee tase tõu-

seb. Näiteks Pärnu linna kohta 

on joonistatud skeem tänava-

test, mis võivad merevee tase-

me tõustes vee alla jääda.

Uus nähtus – soojussaared

„Viimastel aastatel uusaren-

dajate lemmikpaigaks saa-

nud Tartu Supilinn on sage-

li olnud kimpus üleujutuste-

ga. Juba praegu on näha, et 

majad on ehitatud kõrgete-

le vundamentidele,” kirjeldas 

Roose muutusi, millega tuleb 

üleujutuspiirkondadesse ehiti-

si planeerides arvestada.

Kuumalained toovad pea-

le tavapärase terviseriski esile 

nähtuse, millele Eestis veel eri-

ti mõeldud pole: soojussaared. 

Need võivad suviste kuumalai-

nete ajal tekkida kohtadesse, 

kus on palju asfalti, teisisõnu 

linnadesse.
„Kõige sagedamini võivad 

soojussaared tekkida näiteks 

kaubanduskeskuste katustele 

või vahetusse lähedusse. Kes-

kusi katavad tõrvapapiga kae-

tud monotoonsed katused ja 

keskuste ees laiuvad asfaltee-

ritud parkimisplatsid. Kutsu-

me neid landscraper’i
teks. Kui 

pilvelõhkuja lõhub pilvi, siis 

landscraper lõ
hub maastikku. 

Suured tehislikult loodud pin-

nad ei peegelda valgust taga -

si ja loovad alad, kus tempe-

ratuur on konstantselt ümb-

ritsevast vähemalt viis kraadi 

soojem,” rääkis Roose. Selli-

seid hiiglaslikke soojussaari 

on linnadesse juurde rajatud. 

Kuumalaine ajal saadakse just 

neis paigus kõige rohkem kuu-

marabandusi. 1

Lumevaesed mustad talved 

– justkui oleks kogu aeg 

porine ja pime november – 

tekitavad depressiooni. 

Ilmub esmaspäevast neljapäevani

Kriitpaber 5400 € 3700 € 3200 €

Reklaampindade annulleerimine
Reklaamitellimust saab annulleerida, teatades sellest Ekspress Meediale 
kirjalikult hiljemalt 7 tööpäeva enne reklaami ilmumist. Kui reklaamitellimust 
soovitakse annulleerida lühema etteteatamisega, tuleb tasuda 80% reklaami 
hinnakirjajärgsest hinnast. 

• kiirbroneering (homsesse lehte) +15% hinnakirjakirjajärgsest hinnast
• reklaami paigutus sisuosa kindlal leheküljel +15% hinnakirjajärgsest hinnast
• kõigile hindadele lisandub käibemaks 20%
• Ekspress Meedia ASil on õigus keelduda reklaamitellimuse vastuvõtmisest, kui 
reklaami sisu või kujundus on vastuolus Eesti Vabariigi seadustega või kahjustab 
otseselt EPL-i ärihuve (kahjustav EPL-i mainet, annab EPL-i lugejatele EPL-ist vale 
informatsiooni, kahjustab EPL-i kaubamärki jms)
• pretensioonide esitamise aeg on 3 tööpäeva 



Reklaamipind 1 lk A4 1/2 lk 1/3 lk 1/4 lk 1/5 lk 1/6 lk 1/8 lk 1/10 lk

Mõõtmed (mm)

275 x 345 180 x 258 275 x 160
134 x 345

275 x 127
88 x 345

134 x 160
275 x 94

134 x 127 88 x 160 88 x 127
134 x 94

88 x 94

Lk 5

Lk 7

 

Põhileht

Poster (576x345 mm)  3900 ¤

Eesti Päevalehe reklaami hinnakiri 

1600 €

Vaba
paigutus 2500 € 1800 € 1450 € 1150 € 960 € 800 € 650 € 490 € 310 €

2750 €

Reklaammaterjalide esitamise tähtajad:
• põhileht: 2 tööpäeva enne ilmumiskuupäeva kl 12
• erinumbrid: 10 päeva enne ilmumiskuupäeva kl 12

Reklaammaterjalide esitamise täjtaegade rikkumisel on trahv 3 € iga hilinenud minuti eest, kuid mitte rohkem kui 
639 € hilinenud aja eest. Üle 24 tunni hilinenud materjalide puhul ei ole EPL-il kohustust reklaami avaldada.



Reklaammaterjalide lisamine

• inserdi kleepimine: 0,11 €/tk
• võimalus komplekteerida piirkonniti
• kehtib kliendi ja agentuuri mahulepingu soodustus
• kindla paigutusega kleepimisel lisandub hinnale 15%
• hindadele lisandub käibemaks 20%

INSERDI KAAL EPL KOGUTIRAAŽ

0-16 g 1995 €

33-48 g 2605 €

49-80 g 2915 €

17-32 g 2295 €

Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus.lehed.ee

Ekspress Meedia AS, Narva mnt 13, 10151 Tallinn
Reklaam ja info: tel 680 4500, e-post reklaam@ekspressmeedia.ee

reklaam.lehed.ee, ftp://leht@ftp.epl.ee


