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Vastus arupärimisele
Aastal 2017 alustatud omavalitsuste Digimaa projekt sai lõpu, kui riik otsustas anda
lisaraha ligikaudu 20 miljonit eurot ettevõttele, kes ehitab välja kõige rohkem
lõppkasutaja ühendusi. Antud hanke võitis Elektrilevi. Edastasime sideoperaatoritele
27.03.2020 kirja palvega anda ülevaade Rae vallas toimunud ja toimuvatest
arendustest. Tänaseks on oma ülevaate andnud neljast ettevõttest kaks - Elektrilevi ja
Levikom. Teiste operaatorite plaanidest ülevaade puudub, kuid huvi korral edastame
plaanid 2020-2021 aastateks.
Rae vald on omalt poolt toetanud operaatorivaba kaabli väljaehitamist ehk tarbijal jääb
võimalus valida sobiv teenusepakkuja.
Täna on Rae vallas ühisliitumised ehk elektriga koos operaatorineutraalse
side/tänavavalgustuse/elektrilaadijate uute liitujate projekteerimine ja ehitus. Eelpool
nimetatud võimalus on hetkel aadressitel - Rukki tee 12,14 ja 16, Pähklimäe 1 ning
Rukki tee 7.

Lisa 1 - Sinine joon tuleviku perspektiiv ja punane joon juba valmis võrk.
Aruküla tee 9
Jüri alevik, 75301 HARJUMAA
Registrikood 75026106

Telefon 605 6750
Faks 605 6770
E-post info@rae.ee

Arvelduskonto
EE902200001120122757
Swedbank

Kindluse Kooli ehitusega tekib vahetus läheduses asuvatel hoonetele samuti
operaatorivaba kaablivõrk. Hetkel on planeeritud ligikaudu 1000 uut elamuühikut.
Planeerime koos kooli ja lasteaiaga lahenda kogu elamupiirkonna, et tulevikus oleks
elanikel võimalus valida sobiv operaator. Jälgime põhimõtet, et kõik oma asutused
viia riigivõrku ehk ehitame ise välja operaatorivaba kaabli.
Antud ülevaade puudutab ainult valguskaablil põhinevat interneti võrku. Täna katab
tervet Rae vald 4G võrk ning Levikom pakub „virtuaalfiiber“ teenust, mis katab pea
kogu Rae valda. Nende tehnoloogia on erinev 4G võrkudest, kuna ressurssi ei jagata
võrgu kasutajate vahel vaid iga majapidamine saab lubatud kiiruse.
Täna on Levikomi tugijaamad järgmistes asulates:
1. Peetri
2. Assaku
3. Jüri
4. Rae
5. Patika
6. Vaida
7. Aruvalla
8. Lilleoru
9. Urvaste
10. Lagedi
Meile teadaolevalt sellist piirkonda ei ole vallas, kus puudub võimalus interneti
ühendusele. Paraku õhuteel pakutav internet ei rahulda kõiki kliente.
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