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96 aastat raadio ringhäälingu saateid Eestis!
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Esimesed raadiovastuvõtjad jõudsid Eestisse varem
kui Eesti oma ringhääling tööle hakkas.

Üks esimesi ringhäälingu vastuvõtjaid Eestis, Harjumaal Padise vallas Vahepõllu talus.



  

Proovisaateks kasutati hiljuti valminud, lainel 2500 m töötavat,
 Haapsalu 5 kW väljundvõimsusega posti-telegraafijaama saatjat.

Haapsalu Raadio ESA meeskond: (vasakult) istuvad E. Laurmann, G. Liidemann;
seisavad E. Vidrikson, J. Velling, G. Punn.

Esimene audio raadiosaade Eestis läks eetrisse 11. mail 1924. aastal.



  

8. jaanuaril 1924. aastal avatud Haapsalu pikalaine (2500 m)
posti-telegraafijaama mastantenn oli 90 m kõrgune,

tugiisolaatoritel seisev, tõmmitsatega teraskonstruktsioonmast.

Haapsalu posti-telegraafijaama mastantenn ja selle tugiisolaatoritel alumine osa.
Taamal raadiojaama hoone.



  

Maailma esimene rahvuslik raadio ringhääling, BBC
(British Broadcasting Corporation),

asutati 18. oktoobril 1922. aastal Inglismaal.

BBC silt peakontori ukse kohal.



  

Eesti „O/Ü Raadio Ringhääling“
asutati 1. novembril 1924. aastal, eraettevõttena.

Raadio Ringhäälingu kollektiiv 10. aastapäeva ühispildil 1934. aastal.

Kümme aastat hiljem, 1. juulil 1934. aastal „O/Ü Raadio Ringhääling“ riigistati
ja uueks nimeks sai „Riigi Ringhääling“.



  

Siis läks Tallinnas, Pikk tn. 43 maja stuudiost, äsjavalminud
 Kopli saatejaama kaudu, eetrisse esimene regulaarne raadiosaade.

Koplis Sitsi mäel 13.12.1926 avatud saatejaama hoone ja antennid.
Saatja väljundvõimsus 2,4 kW.

Regulaarsed ringhäälingu raadiosaated Eestis algasid
18. detsembril 1926. aastal, kell 19:00.



  
Pikk tn 43 maja Tallinnas, kus asusid esimesed ringhäälingu stuudiod.

Majale on paigaldatud ka mälestustahvel.

Regulaarsed ringhäälingu raadiosaated Eestis



  

Raadio Ringhäälingu esimene naisteadustaja Erika Veidenbaum.
(Foto ajakirjast)

Regulaarsed ringhäälingu raadiosaated Eestis



  

Raadio Ringhäälingu esimene reporter Felix Moor 1927. aastal,
stuudios raadiosaadet läbi viimas.

Regulaarsed ringhäälingu raadiosaated Eestis



  

Esimesed kontserdid Raadio Ringhäälingus läksid eetrisse otse stuudiost.
Ringhäälingu trio, Hugo Schüts, Priit Nigula, Alfred Vaarmann, 1927. aastal. 

Regulaarsed ringhäälingu raadiosaated Eestis



  

Üks populaarsemaid esinejaid raadioeetris oli John Pori džässiansambel. 

Regulaarsed ringhäälingu raadiosaated Eestis



  

Raadio Ringhäälingu reporter ja „Eesti esimene DJ“ Felix Moor
stuudios plaadimuusikat „tegemas“. (Foto ajakirjast „Raadio“ Nr.7 Juuli 1931.)

Regulaarsed ringhäälingu raadiosaated Eestis



  

Ringhäälingu reporter Felix Moor intervjueerib 1931. aasta Miss Estoniat, Lilly Silbergi
ning kümnendal üldlaulupeol, 23. juunil 1933. aastal,

Tuudur Vettikut (vasakul) ja Juhan Simmi.

Regulaarsed ringhäälingu raadiosaated Eestis



  

1929. aastal ehitati Kopli saatejaama asemele Lasnamäele uus,
võimsam Raadio Ringhäälingu Tallinna kesklaine saatejaam.

Lasnamäe kesklaine saatejaama hooned ja antennid talvel.



  

Tallinna kesklaine saatejaam Lasnamäel (lainepikkus 219,6 m)
valmis 1929. aasta juulis.

Lasnamäe saatejaama 12 - 20 kW väljundvõimsusega saatjakompleks.



  

Tallinna kesklaine saatejaam Lasnamäel.

Saatja ehitus seestpoolt.



  

Tartu kesklaine saatejaama hoone Emajõe kõrgel kaldal Raadil.

1928. aasta oktoobris alustas tööd Raadio Ringhäälingu
Tartu kesklaine saatejaam (lainepikkus 578 m).

Kohapeal ehitatud saatja väljundvõimsus oli 0,35 kW.



  

1929. aasta sügisel asendati kohapeal ehitatud 0,35 kW saatja
töö lõpetanud Kopli saatejaama 2,4 kW saatjaga.

Tartu saatejaama personal 2,4 kW saatja kontrollpaneeli ees.
(vasakult) juhataja Evald Neuhoff, tehnik-teadustaja Toomas Reisik

 ja tehnik-teadustaja Voldemar Soome.



  

Tallinna kesklaine saatejaama lainepikkus oli 219,6 meetrit.
1930. aastal hakkas Itaalias samal lainepikkusel tööle võimas Torino raadiojaam,

mis isegi päevasel ajal segas ka Eestis Tallinna saatejaama kuulamist.
Eesti protestidest ei teinud Mussolini valitsus väljagi.

Seepeale läksid Eesti raadiojaamad ajutiselt üle järgemööda Rooma, Napoli
ja Milaano raadiojaamade sagedustele. See vastukäik mõjus ja õige pea

sai tüli lahendatud, Torino raadiojaam läks teisele sagedusele.

Torino kesklaine saatejaama välisvaade ja saatja aparatuur.

Esimene eetrisõda



  

Peale Raadio Ringhäälingu riigistamist 1934. aastal suurenesid tunduvalt
ringhäälingu tehnilised võimalused ja koos sellega ka töötajate arv.

Riigi Ringhäälingu suurenenud kollektiiv 18. detsembril 1936. aastal,
 regulaarsete raadiosaadete alguse 10. aastapäeva ühispildil.



  Türi saatejaama mastantenni montaaž.

1936. aastal alustati, Eesti keskmes Türil, võimsa kesklaine saatejaama 
ehitamist, et kindlustada Riigi Ringhäälingu saadete kvaliteetne 

vastuvõtt kogu Eesti territooriumil.



  

Türi saatejaama isolaatoritel vabalt seisev mast,
esimene tugedeta mastantenn Euroopas

ja kõrgeim seda tüüpi mast maailmas, oli ise poollaine antenniks.
Mastantenni poollaine osa pikkus oli 192 meetrit.

Masti kogukõrgus koos isolaatorite ja jalgadega oli 196,6 meetrit.



  

Üks mastantenni kolme jala, niiskuse eemalhoidmiseks soojendusega, viiest 60 cm
pikkusest isolaatorist koosnev grupp, selle kõrval asetseva masti tulede toitetrafoga. 

Tulede toitetrafo eriline konstruktsioon koos maapinnast 4,6 meetri kõrgusele ulatuvate 
isolaatoritega tagas, et staatiline mahtuvus masti ja maa vahel ei ületanud 2700 pF.

Parempoolsel fotol kaks masti viiest tulest (1000 W tipus ja 4 x 100 W eri kõrgustel).

Türi kesklaine saatejaama mastantenn



  Türi kesklaine saatejaama hooned ja antenn linnulennult.

Riigi Ringhäälingu Türi kesklaine saatejaam (lainepikkus 410,4 m)
alustas tööd 15. detsembril 1937. aastal.



  Türi saatejaama peahoone koos saatja ja diiselgeneraatori jahutusvee basseiniga.

Riigi Ringhäälingu Türi kesklaine saatejaam
(lainepikkus 410,4 m)



  

Saatejaama kontrollpult ja saatja aparatuur, väljundvõimsusega 50 kW -120 kW.
Paremal, saatja lõpulampide kohaleasetamine peale hooldust.

(Saatja lõpulambid CAT12, nimivõimsusega 75 kW, 2 tk.)

Riigi Ringhäälingu Türi kesklaine saatejaam
(lainepikkus 410,4 m)



  

Voolukatkestuste puhul sisselülituv reservjõujaama diiselgeneraator,
võimsusega 350 kW.

Riigi Ringhäälingu Türi kesklaine saatejaam



  

Peale Türi saatejaama valmimist 1937. aastal
edastasid Riigi Ringhäälingu saateid korraga kolm saatjat,

Tallinnas, Tartus ja Türil.

Saated algasid kutsungiga:
   

„Halloo, halloo! Siin Tallinn, Tartu ja Türi!"



  

Mikrofoni ees on Riigi Ringhäälingu teadustaja Vardo Holm.



  

Juba 1927. aastal kolis Raadio Ringhääling oma stuudiod Pikk tänav 43 majast
üle Estonia teatrimaja kolmandale korrusele, tunduvalt avaramatesse ruumidesse. 

Lisaks olid teatrimajas head võimalused teha kohapeal saalides toimuvatest
 muusikaüritustest ja teatrietendustest otseülekandeid.

Estonia teatrimaja tänapäeval.



  

Riigi Ringhäälingu sünfooniaorkestri kontserdi lindistamine Estonia kontserdisaalis.
Paremal, kaja summutamiseks riideisolatsiooniga esinejate stuudio.

Riigi Ringhäälingu stuudiod Estonia teatrimajas 1927 - 1944



  

Ringhäälingu saatekava toimetaja Karl Kesa oma töölaua taga.
Paremal, kõne- ja loengustuudio, seinal eriotstarbeline kell, ajalugeja-signalisaator.

Riigi Ringhäälingu stuudiod Estonia teatrimajas 1927 - 1944



  

Ringhäälingu teadustajate stuudio. Teadustaja Doreen Sõerde lugemas uudiseid
ja parempoolsel fotol asetamas grammofonile heliplaati,

 kas reporterite järjekordse välireportaažiga või taustamuusikaga.

Riigi Ringhäälingu stuudiod Estonia teatrimajas 1927 - 1944



  

Raadioamatöörid (vasakult) Paul Sammet, Aleksander Illi ja Aleksander Rähn 
Ringhäälingus, enne oma harrastust tutvustavas saates esinemist.

Paremal, lastesaadete toimetaja Pilvi Toomendi-Üllaste, koos lastega 
kuuldemängude stuudios, läbiviimas järjekordset lastesaadet.

Riigi Ringhäälingu stuudiod Estonia teatrimajas 1927 - 1944



  

Ringhäälingu kuuldemängude B stuudio. Paremal, kuuldemängude foonikas, 
stuudio helitehnik Eino Pillikse (vasakult), reporterid Kaarel Söödor 

ja Felix Moor saadet ettevalmistamas.

Riigi Ringhäälingu stuudiod Estonia teatrimajas 1927 - 1944



  

Ringhäälingu kuuldemängude foonika heliefektide grammofonid.
Paremal, helitehnik Aleksander Sillart esimese stuudio grammofone

ja magnetofone hooldamas.

Riigi Ringhäälingu stuudiod Estonia teatrimajas 1927 - 1944



  

Ringhäälingu esimese stuudio heliplaatide kapid.
Paremal, tehnilise talituse ja akude laadimise ruum.

Riigi Ringhäälingu stuudiod Estonia teatrimajas 1927 - 1944



  

 Ringhäälingu tehnilise keskuse kontrollpuldi taga istub tehnik Olev Kask.
Paremal, kõrgsagedus-ülekande aparatuuri plokid

ringhäälingusaadete ülekandmiseks Tallinna stuudiotest Türi saatejaama.

Riigi Ringhäälingu stuudiod Estonia teatrimajas 1927 - 1944



  

Esimese plaadikirjutamise masina sai Riigi Ringhääling omale
1936. aasta märtsis.

Vasakul plaadikirjutamise masin ja paremal, juba plaadivabriku matriitsi alt tulnud, 
kuuldemänguga „Mikumärdi“, sariplaadi etikett.



  

Esimesed, Saksamaal valmistatud „AEG“ magnetofonid
sai Riigi Ringhääling omale 1939. aasta aprillis.

Seda teise ringhäälinguna Euroopas, Saksamaa järel.

Magnetofonidega töötamas, reporter Leonhard Urm (vasakul)
ja helitehnik Aleksander Sillart.



  

1938. aasta augustis valmis Ringhäälingu reportaažibuss „Hõbehall“,
mille seadmete komplektis olevale, reportaažide salvestamiseks mõeldud, 

plaadikirjutajale lisandus 1939. aastal samuti magnetofon.

Reporterid (vasakult) Felix Moor, Heino Mikkin ja Aleksander Illi Hõbehallis, 
reportaažiringsõidul mööda Eestit.



  

Riigi Ringhäälingu reporterbussiga „Hõbehall“
reportaaži ringsõitudel

Reporter Aleksander Illi tegemas reportaaži spordivõistlustelt Tallinnas, Kadrioru staadionil.
Paremal, Hõbehall reportaažiringsõidul Kuressaares.



  

Riigi Ringhäälingu reporterbussiga „Hõbehall“
reportaaži ringsõitudel

1939. aastal toimusid Tallinnas, Ülemiste järvel, Euroopa meistrivõistlused jääpurjetamises. 
Kalda lähedal tegi Ringhäälingu reporter Leonhard Urm reportaaži raadiobussi „Hõbehall“
pika juhtme otsas oleva mikrofoniga. Järve keskelt toimusid esmakordselt otsereportaažid, 

raadioamatööride kaasabil, kolme 80 m lühilaine väliraadiojaamaga.
Paremal fotol, järve keskel ES9D - Leonhard Urm ja ES2C - Leopold Vedru (lamab).



  

Reporter Agu Kask (mikrofoniga) tegemas reportaaži
1940. aasta suusavõistlustelt Aegviidu-Nelijärvel.

Riigi Ringhäälingu reporterbussiga „Hõbehall“
reportaaži ringsõitudel



  

Reporter ja Riigi Ringhäälingu väljaande „Raadioleht” vastutav toimetaja,
vabal ajal ka raadioamatörismiga tegelev,

Aleksander Illi oma töölaua taga „Estonia” teatrimajas.

Riigi Ringhääling Estonia teatrimajas



  

Noore Eesti Vabariigi raadioside rajajaid, Türi kesklaine saatejaama
ehitamise eestvedaja, 1934. aastast Riigi Ringhäälingu direktor,

hr Friedrich Olbrei, oma töölaua taga „Estonia” teatrimajas 1939. aastal.

Riigi Ringhääling Estonia teatrimajas



  

Eestis oli enne teist maailmasõda mitmeid raadiovastuvõtjaid tootvaid 
firmasid, nagu RET, TTV, ARE, Rammul jne.

   

Neist esimesena hakkas Eestis raadiovastuvõtjaid tootma
1924. aastal Tartu Telefonivabrik.

Esimesed mudelid valmistati firma „Telefunken“ litsentsi järgi.

Kahjuks esimesest „TTV“ ühelambilisest regeneratiivvastuvõtjast fotot pole,
aga Telefunkeni originaalvariant nägi välja selline.



  Tartu Telefonivabriku müügireklaamid 1924. aasta ajalehtedes.

Erinevates Eesti firmades 1924 - 1940
toodetud raadiovastuvõtjaid



  

Enamik Eestis aastatel 1924 - 1940 raadioaparaate valmistanud
tehaste ja töökodade embleemidest

Eesti raadiotehased 1924 - 1940



  
   TORMOLEN & Ko. „Toko B“ (1927)           KAPSI & Ko. „Super-5“ (1927)  
                                                                                        (Toiteplokk ja valjuhääldaja on Philipsi omad)

Erinevates Eesti firmades 1924 - 1940
toodetud raadiovastuvõtjaid



  
            ESTO-MUUSIKA „Univo“ (1929)            EESTI RAADIO „ER-5“ (1934)

Tallinn Tallinn 

Erinevates Eesti firmades 1924 - 1940
toodetud raadiovastuvõtjaid



  
        TERE „Orel“ (1935)                              SIRENA „Superhet“ (1936)

Tartu 

Erinevates Eesti firmades 1924 - 1940
toodetud raadiovastuvõtjaid



  
  ÜLO „Siirius“ (1937)                             HELI „Tallinn“ (1938)

Erinevates Eesti firmades 1924 - 1940
toodetud raadiovastuvõtjaid



  
         TTV „Maestro-2“ (1938)                   ARE radioola „Muinasmaa“ (1939)
                                                                            (Plaadimängija on kolmetriibuga luugi taga)

Tallinn 

Erinevates Eesti firmades 1924 - 1940
toodetud raadiovastuvõtjaid



  
   RAMMUL RAADIO „RV-75“ (1940)                   RET „Taara-5“ (1940)

Erinevates Eesti firmades 1924 - 1940
toodetud raadiovastuvõtjaid



  

Raadiovastuvõtjate ja valjuhääldajate montaaž raadiotehases RET 1939. aastal.

Erinevates Eesti firmades 1924 - 1940
toodetud raadiovastuvõtjaid



  Tartu Telefonivabriku raadioaparaatide montaažitsehh 1939. aastal.

Erinevates Eesti firmades 1924 - 1940
toodetud raadiovastuvõtjaid



  

Tartu Telefonivabrik tootis oma raadiotele ise nii valjuhääldajad kui kõrvaklapid.

Erinevates Eesti firmades 1924 - 1940
toodetud raadiovastuvõtjaid

Tartu Telefonivabriku valjuhääldaja koos väljundtrafoga ja 1930. aasta kõrvaklapid.



  

Mitmete valdade äärealade majapidamistes polnud veel elektrit,
mistõttu kasutati raadiokuulamiseks patareitoitega vastuvõtjaid.
Kuna aga patareide tööaeg oli lühike ja hind suhteliselt kallis,

 otsiti pidevalt uusi odavamaid võimalusi patareiraadiote toiteks.

Raadiolampide 2V küttele leiti lahendus akude kasutuselevõtuga,
neid sai valdade keskustes avatud punktides uuesti laadida,

mis tuli tunduvalt odavam igakordsest uute patareide ostmisest.
135V anoodpatareidele asenduse leidmine oli keerulisem.



  

Parima lahenduse pakkus raadiotehas „ARE“, hakates tootma
lisaks 2V akudele alalisvoolu pingemuundajaid „AKKUANOOD“,

mis muundas 2V akude pinge 135V anoodpingeks raadiotele.
See võimaldas ka anoodpatarei asemel kasutada 2V akut.

ARE alalisvoolu pingemuundaja 2V-135V koos kahe akuga ja müügireklaam.



  
A/S Kapsi & Ko. raadiotarvete äri Tallinnas,

veel olemasolevate majade reaga Harju tänav 46, 1930-datel.

Raadiotarvete kaupluseid enne 1940. aastat



  

Üks suuremaid elektri ja raadiotarvete ärisid, A/S Tormolen & Ko.
Tallinna kontor Harju tänav 37 (Kuld Lõvi vastas) ja müügiäri koos muude tarbekaupadega 

ning raadiote parandusega, Raekoja plats 17, 1930-datel.

Raadiotarvete kaupluseid enne 1940. aastat



  

A/S Tormolen & Ko  müügiäri Raekoja plats 17 sisevaade.

Raadiotarvete kaupluseid enne 1940. aastat



  
O/Ü Esto-Muusika, muusika- ja raadiotarvete äri Tallinnas, Viru tn 2, 1930-datel.

Raadiotarvete kaupluseid enne 1940. aastat



  
Raadio-Kooperatiivi RET Tallinna raadiotarvete kaupluse vaateaken,

Suur Karja tn 9, 1930-datel.

Raadiotarvete kaupluseid enne 1940. aastat



  

Ringhäälingu algusaegadel polnud raadiokuulamine tasuta.
Ka Eestis seati 1. jaanuarist 1927 sisse raadiomaks.
Kõik raadiovastuvõtuaparaadid tuli registreerida.

Ennesõjaaegne raadio kasutamise luba.

PS. Raadio ja TV maks oli samuti Nõukogue ajal, kuni 1. jaanuarini 1962.



  

Registreeritud raadioabonentide arv Eestis, seisuga 1. juuli 1938.

Peale Tallinna, Tartu ja Türi ringhäälingujaamade oli Eestis 1937. aastal 
kommertsraadiojaamu:

10 rannajaama, 2 õhusõidujaama, 51 laevajaama, 5 peilimisjaama,
2 raadiomajakat, 2 meteoteateid saatvat jaama,

3 navigatsiooniteateid saatavat jaama, 2 erakatsejaama.

1. jaanuariks 1927 - ca 400
1. jaanuariks 1928 - ca 7.000
1. jaanuariks 1929 - ca 13.900
1. jaanuariks 1930 - ca 14.500
1. jaanuariks 1931 - ca 14.570
1. jaanuariks 1932 - ca 14.730
1. jaanuariks 1933 - ca 14.950

1. jaanuariks 1934 - ca 14.760
1. jaanuariks 1935 - ca 15.560
1. jaanuariks 1936 - ca 24.290
1. jaanuariks 1937 - ca 36.940
1. jaanuariks 1938 - ca 48.950
1. juuliks 1938 - ca 56.000

(Andmed on toodud 1938. aasta raamatust „Sidetehnika ajaloolone areng“.)

1940. aasta juuliks oli Eestis raadiovastuvõtjaid juba rohkem kui 100.000.



  

Eesti okupeerimise järel Nõukogude Liidu poolt
1940. aastal kaotati kõik Eesti Vabariigi institutsioonid,

sealhulgas ka Riigi Ringhääling!

Eksisteerimise lõpetanud Riigi Ringhäälingu asemele loodi
22. novembril 1940. aastal ENSV Rahvakomissaride 

Nõukogule alluv Raadiokomitee. 



  

Sõja puhkedes Saksamaaga 1941. aastal korjas Nõukogude
okupatsioonivõim Eestimaa elanikelt, mahalaskmise ähvardusel,

ära kõik registreeritud raadiovastuvõtjad.

Osa Tallinna elanikelt ärakorjatud raadiovastuvõtjaid Reaalkooli ruumides.
(Ainuüksi Tallinna ja Nõmme elanikelt konfiskeeriti kokku üle 24000 raadio.)



  

Sissekanne Jõgevamaal ärakorjatud raadiovastuvõtja kohta Raadioloas.



  

Asemeletulnud Saksa okupatsioonivõimu loal hakati 1941. aasta lõpul
elanikele raadioid tagastama. Suur osa patareitoitega raadiotest jäi siiski 

tagastamata, sest need rekvireeriti Saksa sõjaväe tarbeks.
   

Ka minu vanematel oli kodus RET-i raadio, mis sõja puhkedes ära korjati.
Kui raadiovastuvõtjaid tagastama hakati, osutus aga see raadio lõhutuks.

Asenduseks anti Telefunkeni raadio (nagu alloleval pildil),
millele polnud järeletulijaid...

Mäletan, et 1950-ndatel töötas Telefunken veel kenasti, sai seda poisikesena
isegi krutitud, kuni isa selle „Estonia“ vastu välja vahetas.



  

Osa lõhutud raadiovastuvõtjatest reaalkooli ruumides.



  

Lisaks raadiovastuvõtjate ärakorjamisele õhkis taganev punaarmee
nii Tallinna, Tartu* kui Türi kesklaine saatejaamad koos antennidega.

Purustatud Türi saatejaama ja antenni varemed 1941. aastal.

* Tartu saatejaama aparatuur purustati 1941. aasta suvel, kiiruga lahkuva punaarmee õhkijate poolt.
Saatejaama hoonet ja antennimaste ei jõutud õhkida, need hävitati 1944. aastal, Tartu pommitamisel.



  

1944. aasta 9. märtsi Tallinna lauspommitamisel sai tabamuse ka
Estonia teatrimaja, mille tulekahjus hävinesid kõik seal asunud

Riigi Ringhäälingu stuudiod, koos aparatuuri ja kogu fonoteegiga.

  Estonia teatrimaja veel suitsevad varemed peale märtsipommitamist.
 (Kuumusest sulanud lumi on koos kustutusveega jäätunud suureks liuväljaks.)



    Sissepääs jaama territooriumile ja saatejaama antenn.

Laitses asuv  kesklaine saatejaam (lainepikkus 290 m) hakkas tööle 1949. aastal.

Ungarist sõjasaagina äratoodud, Inglise päritolu saatja väljundvõimsus oli 100 kW.

Peale sõda ei hakanud Nõukogude valitsus Tallinna, Tartu ja Türi saatejaamu 
taastama, vaid otsustas ehitada uue Eesti Raadio kesklaine saatejaama Laitsesse.



  

Juba 1939. aastal ehitama hakatud Riigi Ringhäälingu
oma raadiomaja Tallinnas sai lõpuks valmis 1950. aastal.

Kreutzwaldi tänaval asuv, nüüd juba vana Raadiomaja tänapäeval.



  

Eesti raadiotehastest jäi peale sõda raadioid tootma
ainult riigistatud raadiotehas RET,

uue nimega „Punane RET“.

Tehase RET esimesed pealesõjaaegsed raadiovastuvõtjad,
(vasakult) 1947. aasta „VV-661“ ja patareivastuvõtja, 1950. aasta „Tallinn P-2“.



  

  Kuigi uuematel kõrgema klassi raadiotel oli juba ka ultralühilaineala,
   kuulati raadiosaateid peamiselt kesklainel veel mitukümmend aastat.

Üks 1950-ndate lõpu parima audioga raadioid, 
millel ka ultralühilaineala,

raadiotehase RET radioola „Estonia 2“.
(Komplekti kuulusid ka kaks väikest lisakõlarit.)

1. mail 1956. aastal alustas Eesti Raadio saadete edastamist ultralühilainel.



  

Eriti palju lisandus kesklainele just noori kuulajaid siis,
kui tulid müügile kantavad patareivastuvõtjad ja veidi hiljem ka taskuraadiod. 

Nendel polnud siis küll veel ultralühilaineala,
aga kesklainel olid õhtuti hästi kuuldavad, pidevalt head muusikat esitav,

„Radio Luxembourg“ ja ka teised Lääne-Euroopa jaamad.

Esimesi Eestis müügile tulnud kaasaskantavatest raadiotest,
Riia raadiotehase „VEF“ 1955. aasta sang,

veel sõrmlampidel töötav, kesk- ja pikalainealadega „Turist“.



  

3. juunil 1967. aastal hakkas lainepikkusel 422 m (711 kHz) tööle
Eesti Raadio II programm „Vikerraadio“.

   

Selle Nikita Hruštšovi pingelõdvenduspoliitika tulemusena lubatud ja kiiresti 
populaarseks muutunud meelelahutusprogrammi saated, nagu „Mnemoturniir“, 

„Rameto“, „Järjejutt“, „Keskööprogramm“ jt, mille muusikaliste osade sekka, lisaks
kodumaisele ja sotsmaade estraadimuusikale, sai vahele torgata ka seni põlu all 

olnud lääne popmuusikat, tõid noori uuesti ka Eesti Raadiot kuulama.

Populaarse raadioviktoriini „Mnemoturniir“ esimene saatejuht Siim Kallas.



  

Eesti taasiseseisvumise järel, kui kogu vabariik sai kaetud ultralühilaine leviga,
otsustati suurte ülalpidamiskuludega kesklaine saatejaamad sulgeda.

30. juunil 1998. aastal, kell 12:13 lülitas 51 aastat Laitse raadiojaamas töötanud 
Kornelius Päiv välja Laitse jaama vanema,

1930. aastate lõpus Inglismaal valmistatud 100 kW raadiosaatja.
   

Kümme minutit hiljem tegi sedasama 1973. aastast pärineva
150 kW saatjaga, raadiojaama viimane ülem Lea Viira.

Laitse saatejaama kontrollpult.
(Asub nüüd Türi Ringhäälingumuuseumis.)

Sellega lõppes raadiosaadete kesklainel edastamise traditsioon Eestis.



  

Laitse saatekeskuse, kahjuks lagunema jäetud, peahoone.



  

Esimesed ruumilise heliga (stereofoonilised) raadiosaated Eestis
said teoks juba 1938. aastal, kesklainel.

Üks kanal kanti üle Türi saatja kaudu, teine kanal Tallinna saatja kaudu.
Kuulama pidi saadet kahe raadioga,

üks häälestatud Türi saatjale, teine Tallinna saatjale.



  

Esimesed stereofoonilised katsesaated Eestis ultralühilainel 
algasid 21. juulil 1961. aastal.

Regulaarsed stereosaated algasid alles 1. jaanuarist 1971,
kui olid ilmunud müügile esimesed kodumaised stereoraadiod,

nagu pildil olev „ESTONIA stereo“.



  

 1956. aastal alanud raadiosaadete edastamine ultralühilainel toimus   
 Nõukogude Liidu poolt loodud, sotsmaade tele-raadio organisatsiooni 

OIRT (International Radio and Television Organisation), sagedusalas 65,9 - 74 MHz.
1961. aastal alanud stereosaadete edastamisel võeti kasutusele ka

OIRT-i polaarmodulatsiooniga stereosüsteem. 

Peale taasiseseisvumist 1991. aastal, läksid Eesti ULL raadiojaamad
järk-järgult üle rahvusvahelise telekommunikatsioonide liidu

ITU (International Telecommunication Union) sagedusalasse 87,5 - 108 MHz,
samuti ITU piloottoon stereosüsteemi standardile.



  

Kvadrofoonilised katsesaated Eesti Raadios
algasid 13. märtsil 1977. aastal.

 Esimest kvadrofoonilist saadet juhivad Jüri Tamm ja Vilhard Pilvisto.



  

Kvadrofoonilised katsesaated Eesti Raadios

Kvadro ressiiver.



  

Kalli ja seetõttu ebapopulaarse kvadrofoonia asemel hakkas maailmas
peagi levima uus, pseudokvadrofoonia ehk „SURROUND“ helisüsteem,

kus kahekanaline stereosignaal muudetakse neljakanaliseks
läbi sagedusfiltrite ja viiteliinide, alles vastuvõtja madalsagedusvõimendis.

See ei sunni ümber ehitama olemasolevat stereosüsteemi,
aga annab kvadrofooniale iseloomuliku kontserdisaali efekti.

Hiljem lisandus sellele juurde „KODUKINO“ variant.

Üks 1980-datel iseehitatud „Surround“ heliga võimendaja.



  

Erinevad „Surround“ heli süsteemid
   

„Concert Hall“, millel ees kaks võimast lairibakasti ja taga kaks väiksemat lairiba 
surroundkasti, on mõeldud stereofoonilise muusika eriti loomupäraseks esitamiseks.
„Home Theater“, millel ees üks võimas mono bassikast (subwoofer) ja ümber neli

või ka enam stereona toimivat, väikest kesk-kõrgsagedus surroundkasti,
on mõeldud teleri heli ruumiliseks muutmiseks.

Kontserdisaal (2+2)                                Kodukino (1+6)



  

Hoolimata nõukogude okupatsiooniaja rangetest eeskirjadest
 ja tsensuurist jäi Riigi Ringhääling, uue nimega „Eesti Raadio“,

kogu selle aja kestel vormilt küll nõukogulikuks,
aga sisult ikka Eesti raadioks,

mõnigi kord sellega riigivõimu taluvuse piire testides.

Eesti taasiseseisvumise järel jäigi Riigi Ringhäälingu
 nõukogudeaegne nimi „Eesti Raadio“ aastateks muutmata.

1. juunil 2007. aastal allutati Eesti Raadio ja Eesti Televisioon
ühtse organisatsiooni alla, uue nimega:

   

„Eesti Rahvusringhääling“.



  Eesti Rahvusringhäälingu hooned Tallinnas.



  

Ülevaade raadio ja ringhäälingu ajaloost Eestis
täieneb vastavalt uute fotode ja faktide laekumisele.

Põhjaliku ülevaate Eesti ringhäälingu ajaloost saab Türi 
Ringhäälingu muuseumis.

   
* * *

Teretulnud on kõik fotod ja faktid Eesti ringhäälingu ajaloost
(eriti aastate 1920 -1940 ajajärgust),

aga samuti kommentaarid, kui kellelgi on parandusi
või täiendusi siin toodud faktide koha.

ES2RDX  mati@ambur.ee

Momendil kõik!
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