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Internetiraadio – www.netiraadio.ee on reklaami- ja jutuvaba eesti muusika raadio. Kokku 
on Netiraadio andmebaasis 6500 esitajat ja igakuiselt oleme sisestanud sinna umbes 300 
teost (6200 aastas). Kokku on andmebaasis  35784 teost, millest ca 90 % on EAÜ autorite 
looming! Netiraadio igapäevane kuulajate arv on ca 500, kuid seda numbrit oleks võimalik 
oluliselt tõsta, kui leitakse vahendeid raadiojaama reklaamida.

Raadio sai  loodud 10 aastat tagasi (19.mai 2011) sel põhjusel, et meie FM raadiojaamade 
playlistidest hakkas ära kaduma eestikeelne repertuaar. 

Idee autor ja tegevtoimetaja on Mikk Targo ning projekti vedas algselt  toonane Eesti 
Muusika Eksport MTÜ tegevjuht Juko-Mart Kõlar. EAÜ ja ERR sõlmisid vastavasisulise 
koostöölepingu, mille järgi on Netiraadiol õigus eetris edastada ERR-i fonoteegis olevat 
„kullafondi„, mille mahtu poleks ERR-i kanalite kaudu võimalik eetris mängida. 

Algas 10-aastane pidev töö, et tuua nii ERR-i arhiivist kui ka erakogudest ja plaadifirmadelt 
kuulajateni parim muusika, mis Eestis on tehtud. Aastase eeltöö vältel sai loodud vastav 
tehniline lahendus aadressil www.netiraadio.ee ja  tasuta allalaetavates mobiiliäppides 
(Android / I-Phone).

Kokku on raadiol 14 muusika-stiilikanalit ja kanal Eesti Loodus. Nii saavad eetris kõlada väga 
paljud jazzi, folgi, klassika ja alternatiivsete stiilide teosed, millel pole Eesti  raadiojaamades 
võimalust eetris olla. Netiraadiot kuulatakse 26 välisriigis ja eriti sooja tagasisidet oleme 
saanud väliseesti kogukodadelt seoses asjaoluga, et Netiraadio Lastekanal on ainuke 
omalaadne maailmas, mille abil väljaspool Eestit elavate/töötavate inimest lapsed saavad 
kuulata ja õppida eestikeelseid lastelaule.

Netiraadio ülalpidamiskulu aastas on 18200 eurot, mis on EAÜ iga liikme jaoks sisuliselt 3 
eurot 10 eurosenti aastas. Raadio loomisel võttis toonane EAÜ juhatus vastu otsuse, et 
Netiraadio on vaid promo ja autoritasusid ei arvestata ega maksta. Igapäevane tegevus 
raadioga seoses on uuema ning vanema väärtusliku muusika otsimine, toimetamine, 
suhtlemine tegijatega, materjali helinivoode ühtlustamine ja sisestamine andmebaasi, ka 
14 stiilikanali playlistide koostamine.

Netiraadio väärtus on unikaalne teoste andmebaas, mis vastavalt rotatsioonile ja playlistide 
pidevale vahetumisele viib kuulajateni parima muusika, mida Eestis tehakse - võrdselt 
kõikides zhanrites.

Netiraadio rahastuse ja tegevuse lõpetamisega kaotame ära viimasegi võimaluse kuulajatel 
teada saada ja nautida suurepärast muusikat, mida Eesti loojad, muusikud, artistid on meile 
pakkunud viimase 10 aasta jooksul ja pakuksid järgnevatel aastatel.

http://www.netiraadio.ee/
http://www.netiraadio.ee/

