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Telesaated

• Eesti Rahvusringhääling toodab projekti raames 14 
telesaadet pikkusega 28 minutit:

• 7 saadet Soome sadamatest ja saartest

• 7 saadet Eesti sadamatest ja saartest

• 2009. aastal 3 saadet Soomest ja 4 Eestist

• 2010. aastal 4 saadet Soomest ja 3 Eestist

• Esimesed saated lähevad eetrisse ETV kanalil 2009. aastal 
alates 13. juulist kuni 31. augustini esmaspäeviti kell 21.35.

• Saadete kordusesitus on järgmisel nädalal 

• Prognoositav kontaktide hulk reitingu RTG 3,5% puhul koos 
kordusesitustega on 1 260 000 vaatajat.



DVD

• Telesaadete baasil luuakse 50 DVD komplekti, mis jagatakse 
projektipartnerite vahel

• Iga komplekt koosneb 4 dvd-st, karbist ja ümbrisest

• Komplekt sisaldab kõiki 14 telesaadet, mis on varustatud 
soome-, eesti- ja inglisekeelsete subtiitritega

• ERR annab lihtlitsentsiga kõigile projektipartneritele õiguse 
paljundada DVD piiramata aja jooksul piiramata hulgal

• Partnerid saavad videomaterjali kasutada enda tutvustamise 
eesmärgil (v.a. televisioonis) mitte-kommertslikel 
eesmärkidel - turundusmaterjalina seminaridel, 
konverentsidel, esitada oma veebilehel jne.



2009. a. telesaated

Saated Soomest:
1. Kaunissaari (Pyhtää)
2. Svartholma (Loviisa)
3. Sapokka(Kotka)

Saated Eestist:
4. Viimsi vald -Leppneemesadam, Naissaar, Prangli saar 

(Kelnase sadam)
5. Tallinn (Aegnasaar) 
6. Jõelähtme vald (Neeme ja Kaberneemesadam)
7. Paldiski linn (Pakri saared) 



2010. a. telesaated

Saated Soomest:
1. Porvoo/Pellinki
2. Haapasaari/Tammio
3. Hamina
4. Kabböle

Saated Eestist:
5. Viinistu sadam, Mohni ja Turbuneemesadam
6. Kalana sadam
7. Kõrgessaaresadam



2009. a. Soome sadamate lühike tutvustus



2009. a. Soome sadamate lühike tutvustus 

Kaunissaari (Pyhtää)
Pyhtää vald peab asutamisaastaks aastat 1347, mil valla nimi esimest korda on 

esinenud ametlikes ürikutes. Pyhtää on Soome idapoolseim kakskeelne 
omavalitsus. Pyhtää sõprusvallad Eestis on Haljala ja Vihula.

Kaunissaari - 5 inimest, kes elavad saarel läbi aasta
- Unikaalne saarestikumuuseum 
- Soome idaosa populaarseim väikelaevade sadam
- Teenused - restoran, kauplus, kalapood, pizzeria, kunstinäitused, renditakse 
puhkemaju









Svartholma (Loviisa)

Loviisa on idülliline merelinn Soome lahe kaldal, 87 km Helsingist ida 
suunas, Helsingi-Peterburi-tee ääres. Kakskeelses linnas elab 7400 
elanikku. Loviisale on iseloomulik 1700-ndatest aastatest säilinud linnused, 
vana puulinn ja keskus 1800-ndatest aastatest. 



Svartholma - saar-kindlus (Svartholma kindlustustöid alustati aastal 
1748 kolonel August Ehrensvärdi kavandite alusel, ehitatud samal 
ajal kui Suomenlinna Helsingis) 
- Restoran, muuseum 







Sapokka(Kotka)

Üks Soome suurimaid väikelaevade sadamaid
Teenused - restoran, kauplus, bensiinijaam, erinevaid saunu, tenniseväljak, 

jalutustee kaugusel Kotka turismiteenused 
- Lähedal meresõidukool
- Laevateed Kotka saarestikuga











2009. a. Eesti sadamate lühike tutvustus
Viimsi vald asub Eesti põhjarannikul samanimelisel poolsaarel, mis läänes 
piirneb Tallinna lahe ja idas Muuga lahega. Valla üldsuurusest (73 km²) 
kolmandiku moodustavad saared. Üheksast saarest
on püsielanikud Naissaarel ja Pranglil.



Naissaar(saksa keeles Nargen, rootsi keeles Nargö,) on saar Eesti
põhjarannikul, mis eraldab Tallinna lahte ülejäänud Soome lahest. 
Naissaare Suursadam sai tänase kuju I maailmasõja eel ja ajal, kui Tallinna 
ümbrusesse rajati Peeter Suure Merekindlus. Saarele rajati sadamaid, raudteid, 
suurtükipatareisid jm. I maailmasõja ning Vabadussõja ajal asus saarel ka 
vangilaager. Nõukogude ajalgi oli saar militariseeritud, sinna rajati meremiinide 
ladu ja montaažitehas.
Saarel on kolm püsielanikku ja kümmekond suveelanikku.
Naissaarel on sündinud tuntud astronoom Bernhard Schmidt.
Muusikaelu edendab saarel Nargen Opera Tõnu Kaljuste juhtimisel.











Prangli on saar Soome lahes Viimsi poolsaarest kirdes, mida on esimest korda 
ürikutes mainitud aastal 1387.
Sarnaselt mitmetele teistele Läänemere ja Soome lahe saartele oli saar kunagi asustatud 
rannarootslastega. Praegu elab saare kolmes külas ligi 100 elanikku ja olemas on 
koolimaja, kauplus, arstipunkt, postiasutus ja rahvamaja. Olemas on ka söögikoht Must 
Luuk, mis asub umbes 800 meetrit sadamast.



Prangli Laurentsiuse kirik







Viimsi vallas on valmimas Leppneeme sadam, kus 
esialgsel hinnangul kohti ka 50-70 väikelaeva jaoks. 











Aegnaon saar Tallinnast 14 km kaugusel. Saar kuulub Tallinna 
Kesklinna linnaosa haldusalasse. Saarel on kaks alalist elanikku. Linnaga 
on laevaühendus, kuid regulaarset laevaliiklust vahepeal ei olnud, sest 
sadamakai ei olnud korras.



Aegna on maastikukaitseala. Korraga ei tohi saarel viibida üle 3000 
inimese. Tallinna-Helsingi liinil kurseerivad helikopterid sõidavad 
ringiga ümber Aegna saare.



1911 hakati Aegnale rajama kaitsepatareisid, mis kuulusid Peeter Suure 
merekindluse juurde. Neid ehitati ja täiustati Teise maailmasõjani. 
Praegu on nad varemetes. 
Saarel oli kitsarööpaline raudtee pikkusega 3 km ning see töötas 1914–
1944. Veeallikaks oli puurkaev saare keskuses.



Valgevenes või Moskvas on trükitud fiktiivseid Aegna postmarke.
Aegna nime kandis ka üks nõukogudeaegne sigaretimark.
Nüüd on populaarne iga-aastane rahvusvaheline Aegna surfimaraton.



Jõelähtme vald
Neeme ja Kaberneeme sadamad



Kaberneemesadam asub Jõelähtme valla territooriumil. 
Puhkajaid meelitavad siinsed kaunid liivarannad. Huvitavamad 
vaatamisväärsused on Jägala juga, Linnamägi ja Rebala ajalooline 
kaitseala. Selle muuseumis tegutseb Harjumaa turismipunkt. 
Rannas on uus rannahoone-hotell restorani ja saunaga.



Neemesadamast peaks tulevikus saama aiaga ümbritsetud sadam, 
kus oma paate hakkavad hoidma nii kohalikud kutselised kalurid ja 
kuhu tuleb ka huvisadam. Koos ujuvkaidega saab kohti olema kuni 
100 alusele.



Telesaate “Sõbrasadam” meeskond:

Režissöör Mihkel Ulk
Produtsent Tõnis Leht

Saatejuhid Urmas Vaino 
Anatoli Tafitšuk


