
Eesti Raadio ajalugu 

1921. a. sügis - Eestis demonstreeriti esimest korda raadioaparaati  
1923. a. 22. november - loodi sõna “ringhääling”  
1924. a. 16. jaanuar - esimene oletatav saade Haapsalust  
1924. a. 11. mai - tunnustatud esisaade Haapsalust  
1924. a. 17. mai - asutati esimene raadioalane organisatsioon “Eesti Raadio 
Klubi”, mis andis välja esimest raadioalast ajakirja “Eesti Raadio”  
1924. a. suvi - Rootsi Raadio lühiajalised katsesaated Tallinnas  
1924. a. 1. november - asutati osaühisus “Raadio-Ringhääling”  
1925. a. september - 1926. a. märts - pidevad katsesaated Tallinnast  

 

1926. a. 18. detsember - alustas tööd Kopli raadiojaam, regulaarse 
ringhäälingu algus  
1927. a. 1. jaanuar - seati sisse raadiomaks  
1927. a. 6. veebruar - esimene esperantokeelne saade, Felix Moor tuleb 
ringhäälingusse tööle, esimene ülekanne teatrist ("Estonia")  
1927. a. 12. veebruar - esimene deklamatsioon eetris  
1927. a. 16. veebruar - esimene lugemistund  
1927. a. 5. mai - esimene lastetund  
1927. a. 26. juuni - hakkas ilmuma Raadioleht  
1927. a. suvi - esimene ankeet  
1927. a. 1. november - kolimine majast Pikk tn. 43 “Estonia” III korrusele  



1928. a. 19. veebruar - esimene reportaaž (I raadionäituselt)  
1928. a. 24. veebruar - esimene kuuldemäng  
1928. a. oktoober - Tartu ajutine raadiojaam alustas tööd  
1928. a. 21. november – esimene kuuldemäng lastele  
1929. a. 28. aprill - esimene avalik raadioõhtu “Estonias”  
1929. a. juuli - Lasnamäel valmis uus saatja, senine Kopli saatja viidi Tartusse  
1930. a. 20. juuni - esimene spordireportaaž  
1932. a. 1. juuni - Eesti astus Rahvusvahelise Ringhäälingu Liidu (UIR) 
liikmeks  
1934. a. 30. juuni - “Raadio-Ringhääling” lõpetas tegevuse  
1934. a. 1. juuli - Riigi Ringhääling alustas tööd  
1934. a. suvi - esimest korda muusika ka hommikul (seni vaid õhupoolikuti)  
1934. a. 4. november - esimene soovikontsert  
1935. a. 28. veebruar - esimene reportaažh välismaalt (Helsingi Messuhallist)  
1935. a. 6. - 8. august - I Balti ringhäälingukonverents Riias  
1935/36 - esimene kuuldemängude ja helitööde võistlus  
1936. a. märts - Ameerikast jõudis kohale heliplaadiseade  
1936. a. 25., 26. aprill - I Eesti-Soome ringhäälingukonverents Helsingis  
1936. a. 1. oktoober - kooliraadio algus  
1937. a. 31. mai - esmakordselt uudised hommikul  
1937. a. 15. detsember - alustas tööd Türi raadiojaam  
1938. a. - esimene ruumilise heli (stereo) ülekanne kesklainel  

 

1938. a. august - esimene reportaažiauto ("Hõbehall")  
1938. a. oktoober - detsember - esimesed ühissaated Soome ringhäälinguga  
1939. a. aprill - saabusid esimesed magnetofonid (esmakordselt maailmas 
katsetati magnetofoni Saksamaal 1935), alustati raadiomaja ehitamist  
1940. a. jaanuar - inglis- ja saksakeelsete päevauudiste algus  



1940. a. märts - prantsus- ja rootsikeelne nädalakroonika  
1940. a. 22. november - loodi ENSV Rahvakomissaride Nõukogule alluv 
Raadiokomitee  
1941. a. 26. august - lakkas töötamast Lasnamäe saatejaam  
1941. a. 7. september - alustas Landessender Reval, mis edastas saateid eesti 
ja saksa keeles, kaasa lõi hulk tuntud kultuuritegelasi  
1941. a. 10. september - esimene eestikeelne saade Nõukogude tagalast 
Leningradist  
1941. a. 18. oktoober - esimene saade Moskvast  
1941. a. oktoober - 1944. a. veebruar - saated Kuibõševist  

 

1944. a. 9. märts - nõukogude lennuväerünnakus Tallinnale hävisid koos 
“Estoniaga” kõik stuudiod ja heliplaadikogu koos arhiiviga  
1944. a. 20. september - lõpetas tegevuse Landessender Reval  
1944. a. september - saated Võrust  
1944. a. 25. september - asutati ringhäälingu ajaviite- ja tantsuorkester  
1944. a. 30. september - alustas tööd traatringhääling Tallinnas  
1944. a. 29. oktoober - Tallinnast läks eetrisse esimene sõjajärgne saade  
1945. a. 17. juuli - kolimine Kreutzwaldi tänava raadiomaja keldrikorrusele  
1945. a. 16. oktoober - asutati Eesti Raadio segakoor  
1946. a. - asutati OIR(T), mille liikmeks sai ka Eesti  
1947. a. 14. märts - regulaarsete soomekeelsete saadete algus  
1949. a. 8. august - moodustati Raadioinformatsiooni Komitee, mis allus 
Ministrite Nõukogule  
1949. a. oktoober - Laitses sai valmis kesklainesaatja  
1949., 50. a. - valmis esimene raadiomaja  
1951. a. 3. juuni - hakati edastama Ameerika Hääle eestikeelseid saateid New 
Yorgist  



1953. a. sügis - Moskvast toodi kantav makk “Reporter-1”, mis kaalus 5 kg  
1956. a. - taas ilmub “Raadioleht” (ilmus erinevate nimede all ka 1926 - 41)  
1956. a. 1. mai - ultralühilainesaated Tallinnast, algas saatesari “Perekond ja 
kodu”, mis kestis 30 aastat  
1957. a. 21. juuni - moodustati Raadio ja Televisiooni Komitee  
1958. a. - alustati juriidiliste nõuannetega (juriidiline nõukogu eesotsas B. 
Jakobsoniga tegutses aastatel 1962 - 90)  
1958. a. 6. oktoober - esimene “Päevakaja”  
1958. a. 11. november - asutati Noorte Reporterite Klubi  
1959. a. - rootsikeelsete saadete algus  
1960. a. kevad - lisandus Kohtla-Järve ULL-saatja  
1961. a. 21. juuli - esimene stereosaade Eestis ultralühilainel  
1962. a. 1. jaanuar - loodi välisinfo toimetus, millest kasvas välja iseseisev 
peatoimetus (pressibüroo)  
1963. a. 1. september - esimene laste unejutt  
1964. a. 13. aprill - esimene saade “Tere hommikust, põllumehed!”  
1964. a. 22. juuni - esimene “Muusikaline tund”  
1965. a. - loodi ühiskondliku arvamuse uurimise grupp  
1965. a. 25. detsember - esimene raadiomäng, meelelahutussaadete toimetuse 
RAMETO sünd  
1964 (1967) - taas regulaarne reklaami levitamine (esimesena N. Liidus)  
1966. a. kevad - esimene ühissaade Yleisradioga ("Helisild")  
1966. a. 2. oktoober - esimene järjejutt-kuuldemäng  
1967. a. - Ungarist saabusid kantavad transistormakid “Reporter-3”  
1967. a. 15. jaanuar - esimene raadiomatk  
1967. a. 5. veebruar - Poiste Klubi algus  
1967. a. 3. aprill - alustas tegevust II programm ehk Vikerraadio  
1967. a. 23. detsember - esimene “Mnemoturniir”  
1968. a. - Tšehhoslovakkiast saabus helibuss “Škoda”  
1968. a. 23. september - esimene “Vikerkaja”  
1969. a. - loodi arvutuskeskus  
1969. a. 20. jaanuar - esimene “Kesköökava”  
1970. a. 28. märts - stereo-otseülekanne “Estoniast” (esimene katsetus N. 
Liidus)  
1970. a. 24. mai - esimene stereokuuldemäng  
1970. a. 27. juuni - moodustati liidulis-vabariiklik ENSV Televisiooni ja 
Raadiokomitee  
1971. a. 1. jaanuar - regulaarsete stereosaadete algus  
1971. a. - valmis uus raadiomaja  
1972. a. 4. veebruar - esmakordselt N. Liidus edastati stereoprogramm ühest 
linnast teise (Tallinnast Tartu)  
1972. a. detsember - moodustati stereosaadete toimetus  
1973. a. 21. oktoober - esimene “Meelejahutaja”  
1974. a. 12. oktoober - esimene “Liiklussaade”  
1974. a. 23. august - N. Liidus esimene stereofooniline kontserdisaade 
välismaale (Kirovi-nimelisest kalurikolhoosist Helsingisse)  
1975. a. suvi - edastatakse esimesed Vaba Euroopa saated  
1977. a. jaanuar - “Kirjutamata memuaaride” avasaade  
1977. a. - moodustati raadionõukogu  
1977. a. 13. märts - esimene kvadrofooniline katsesaade Tallinnas  
1978. a. - esimesed kassettmakid Eesti Raadios (esimesed maailmas ilmusid 
1962. a. USA-s)  



1980. a. - I poistemängud lastesaadete toimetuse eestvõttel  
1983. a. 1. jaanuar - esimene “Kultuurikaja”  
1983. a. 2. jaanuar - esimene venekeelne “Päevakaja”  
1983. a. 1. oktoober - eetrisse läks “Hommikukaja” (nüüd kella 9-sed uudised)  
1986. a. - III programmi ehk Stereoraadio algus  
1986. a. 9. märts - Stereoraadios algab pühapäevakava  
1987. a. - regularsete esperantokeelsete saadete algus  
1987. a. 28. august - esimene “Hommikuprogramm”, saatejuht alustab kell 
5.30  
1987. a. lõpp - esimesed stereofoonilised kassettmakid reportereile ("Sony")  
1989. a. - regulaarsete ingliskeelsete saadete algus  
1990. a. jaanuar - Eesti Raadio läheb valitsuse alluvusest parlamendi alla, 
lõpeb alluvus üleliidulisele tele-raadiokomiteele  
1990. a. 15. mai - Interrinde jõukude rünnak Toompeal, Eesti Raadio 
otsesaates kutsutakse inimesi kaitsma taastärkavat rahvusriiki  
1990. a. juuni - ülemnõukogu otsus, et Eesti Raadio iseseisvub 1. oktoobrist 
1990, kaob tele-raadiokomitee  
1991. a. jaanuar, august - sündmused Eestis, Lätis, Leedus. Eesti Raadio jääb 
ainukeseks vabalt töötavaks ringhäälinguks N. Liidus, ER-i vahendusel 
koordineeriti ja juhiti neil päevil Eesti riiki  
1991. a. 30. september - Eesti Raadio osavõtul alustas tööd esimene 
täisprogrammiga lokaalraadio (Raadio Tartu)  
1991. a. 1. oktoober - eestikeelse “Vaba Euroopa” ja venekeelse “Svoboda” 
transleerimise algus hilisõhtuti  
1992. a. - regulaarsete saksakeelsete saadete algus  
1993. a. 1. mai - Raadio 2 algus  
1993. a. 1. mai - IV programmi Raadio 4 algus  
1994. a. jaanuar - esimene “Keelekõrva” saade  
1994. a. - juuni - võeti vastu Ringhäälinguseadus  
1994. a. 1. juuli - avati ER korrespondentpunkt Brüsselis  
1994. a. detsember - toimus esimene Raadio 4 kokku kutsutud noorte pianistide 
raadiokonkurss (edasi igal aastal)  
1994. a. 17. detsember - ER esimene CD ("Estonian Radio Chamber Orchestra”, 
ER001)  
1995. a. 1. aprill - Klassikaraadio algus  
1995. a. 20. detsember - avati digitaalmontaaži kompleks (muusika 
fondivõtted)  
1996. a. - Euroopa Ringhäälinguliit kuulutas välja eesti kuuldemängu aasta  
1996. a. jaanuar - esimesed omatoodetud CD-R plaadid ("Ave Maria” ja 
“Eurolaul-96")  
1998. a. 1. juulist - ER ei rendi Ringhäälingu Saatekeskuselt enam seitset 
ultralühilaine- ja kesklainesaatjat  
1998. a. august - Eesti Raadio EÜE-lauludega CD “Miks on nägude kontroll?”  
1998. a. 6. oktoober - “Päevakaja” 40. sünnipäev  
1998. a. 22. oktoober - Klassikaraadio ja Raadio 2 võtsid vastu esimesed 
kontserdid uue satelliitjaama vahendusel  
1998. a. 4. detsember - esimene otseülekanne Milano La Scala teatrist  
1998. a. detsember - uued ER CD-d: klaveriduo Anna Klas - Bruno Lukk ning 
“Eesti meeleolud”  
1998. a. 18. detsembrist on kõik ER programmid eetris ööpäevaringselt  
1998. a. 28. detsember - ER Aasta Muusikuks valiti Tõnu Kaljuste  
1999. a. märts - ER CD Artur Kapi sümfooniliste teostega  



1999. a. 20. oktoober - ER kaebas sarnase nimekuju kasutamise pärast kohtusse 
Sky Media käivitatud raadiojaama Raadio Eesti  
1999. a. oktoober - Raadioteater saavutas Berliini televisiooni- ja 
raadioprogrammide festivalil Prix Europa 5. Koha  
1999. a. detsember - ER laululaste CD “Karjapoiss on kuningas” ning ER CD 
“In Spe”  
1999. a. detsember - ER Aasta Muusik on Heiki Mätlik  
2000. a. 1. jaanuarist võeti kasutusele uued Eesti Raadio ning alajaotuste logod  
2000. a. 4. - 6. jaanuar - galeriis Sammas väljapandud näituse raames sai näha ER 
programme saateid tegemas  
2000. a. märts - kammermuusika CD “Significatio”  
2000. a. 3. aprill - muutus “Päevakaja” algusaeg - 18.00. Uudiseid tuli juurde. Enim 
uudistesaateid - argipäevadel 37 saadet - on nüüd Raadio 2-s  
2000. a. 26. mai - esimene saade Tartu stuudio uutest ruumidest Riia tänaval. 
“Argipäevas” esines peaminister Mart Laar  
2000. a. 20. juuni - ER spordisaadete toimetus tähistas 70. sünnipäeva  
2000. a. august - Radio France andis koostöös Eesti Raadioga välja eesti 
rahvamuusika albumi. Programmi koostas Heino Pedusaar  
2000. a. 15. november - pärast vaheaega alustas taas regionaalsaade “Tartu 
tund” ER Tartu stuudiolt  
2000. a. detsember - ER Aasta Muusik on Olari Elts  
2001. a. 3. jaanuar - avati uuendatud Raadio 2 stuudio, mille peamiseks ehteks 
uus digitaalpult. Raadio 2-st sai esimene raadiojaam Eestis, kes läks üle 
digitaalväljastusele  
2001. a. 1. märts - ajakirja “Nädal” parima nais- ja meessaatejuhi auhind tuli Eesti 
Raadiosse (Electra, Margus Saar). Parim raadiosaade - Raadio 2 “Kahega lõunal”  
2001. a. juuni – Raadio 2 ja internetiportaal ilm.ee alustasid ühiselt ilmateate 
edastamist RDS abil  
2001. a. november – Eesti Raadio esitles 6 plaadist koosnevat kogumikku “Georg 
Ots – Anthology”  
2001. a. detsember – Eesti Post laskis käibele 4,4-kroonise margi, mis on 
pühendatud Eesti ringhäälingu 75. aastapäevale  
2001. a. 18. detsembril avas Türil uksed ringhäälingumuuseum  
2002. a. mai – Eesti Raadio ja Pimedate Infoühing Helikiri sõlmisid lepingu, mille 
tulemusel jõuavad vaegnägijateni Raadioteatri kuuldemängud  
2002. a. sügis – Vikerraadio teadmistesari “Kuula rändajat” jõuab 
õppematerjalina koolidesse  
2002. a. 1. oktoober – Klassikaraadio sai Eesti Muusikanõukogu 
muusikapreemia  
2002. a. novmeber – võimalus kuulata Raadioteatri kuuldemänge Tallinna 
Keskraamatukogus  
2004. a. august – Eesti Raadio kuulutas välja avaliku konkursi rahvusliku 
noorteraadio programmi sobivate saateideede leidmiseks  
2005. a. 1. jaanuarist ei edasta ER programmid Raadio 2 ja Raadio 4 enam 
reklaami  
2005. a. jaanuar - ER Aasta Muusik 2004 on Helena Tulve  
2005. a. jaanuar – ETV ja ER loovad ühise korrespondentpunkti Ameerika 
Ühendriikides  
2005. a. - eesti- ja venekeelsed uudised koondati ER uudiste- ja sporditoimetuse 
alla  
2005. a. 8. veebruar - ER ühines pressinõukoguga  
2005. a. 1. juuni - ER ja ETV avasid lasteportaali http://www.meieoma.ee/  



2005. a. 7. september - m-uudised: ER uudiseid saab kuulata telefoniga  
2005. a. 23. september - ER ja ETV tähistasid jalgpallikohtumisega 25 aasta 
möödumist skandaalsest jalgpallimatšist. Seekord võitis ETV 1:0  
2005. a. 16. oktoober - Tallinna Muusikakeskkooli lastekoor (dir. Ingrid Kõrvits) 
võitis maineka koorikonkursi “Let the peoples sing”. Võistlusele lähetab koorid 
rahvusraadio  
2005. a. detsember - Riigikogu kinnitas ER ja ETV ühise arengukava aastateks 
2006 - 2008  
2006. a. jaanuar - ER Aasta Muusik 2005 on Olav Ehala  
2006. a. 21. jaanuar - Vikerraadios algab olemuslugude sari  
2006. a. - ER koos Eesti Päevalehe ning kirjastusega Väike Vanker hakkab välja 
andma Ööülikooli heliraamatuid  
2006. a. mai-juuli - Raadio Tallinn muutis saatekava ja muutus Internetis kogu 
programmi ulatuses kuulatavaks  
2006 - Eesti Raadio tähistas kogu aasta jooksul ringhäälingu 80. aastapäeva  
2006. a. 5. oktoober - ER ja ETV meediakonverents “Kui vaba on sõnavabadus”  
2006. a. detsember - ilmus raadioraamat “Rääkiv plekk-kruus ja teisi 
raadiojutte” (koostaja Kerttu Soans)  
2006. a. detsember - Rahvusooper Estonia Sinise saali seinale paigaldati 
mälestusplaat, tähistamaks aastaid 1927-1944, kui ringhääling asus selles majas  
2007. a. 18. jaanuar - Riigikogu võttis vastu Rahvusringhäälingu seaduse, 
mille president kinnitas 31. jaanuaril  
2007. a. 22. mai - Rahvusringhäälingu juhatus kinnitas Rahvusringhäälingu juhiks 
Margus Allikmaa  
2007. a. 31. mai – Eesti Raadio eraldiseisva organisatsioonina lõpetas 
tegevuse  

 


