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Vastus täiendavale arupärimisele
Esitasite Rae Vallavalitsuse täiendava arupärimise, milles soovite vastuseid
küsimustele, mis puudutavad kiire interneti arengud Rae vallas. Järgnevaga anname
vastused Teie poolt esitatud küsimustele:
1. Kvaliteetne internetiühendus, mis kataks kogu valla territooriumi ja oleks
operaatorineutraalne, on olnud eesmärgiks juba pikemat aega. Täna on meie
suuremates asulates valguskaabel olemas ja kõikidele klientidele soovi korral kätte
saadav. Küll on osaliselt probleemiks meie hajaasustused, kus on internetiühendus
täna võimalik kasutades juba aegunud vaskkaabli tehnoloogiat või on olemas ka
õhukaudu leviv internet. Viimase puhul pole alati tagatud ühtlane levi ning seega ei
ole osades piirkondades võimalik rääkida kvaliteetsest internetiühendusest.
Täna on turule tulnud uudsema lahendusega ettevõte Levikom, kes pakub klientidele
internetiühendust VirtuaalFiiber tehnoloogia vahendusel. Antud ühendus peaks
olema kättesaadav üle Eesti, kuid mõistagi ei ole üleõhu levivad ühendused
esmaseks valikuks, vaid soovitakse kaabelühendust.
Rae vallavalitsus teeb koostööd kõigi sideoperaatoritega ja oleme jaganud nendega
2017. aasta Digimaa projekti registreerimisandmeid, mis sisaldasid asukoha
aadressi, kus sooviti kiire interneti võimalust. Nimetatud andmed edastati ka
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ettevalmistamiseks, mille võitis Elektrilevi. MKM-i läbiviidud hankes on valguskaabli
ehitustööd Rae vallas planeeritud tööd 2021. aastasse; kuid mil määral ja millistele
aadresside ühendus tagatakse, ei ole täna veel selge. Samuti arendab meie vallas
internetiühenduse teenust ka Telia, kelle selle aasta plaanid ja juba valmis
arendused leiate käesoleva arupärimise lisast (Lisa 1).
Rae vallavalitsus pooldab operaatorivaba valguskaabli ehitamist ja et optiline kaabel
jõuaks võimalikult paljude inimesteni. Tänu praegusele eriolukorrale riigis, on ilmselt
paljude sideoperaatorite plaanid jäänud ootele. Seega on hetkel väga raske vastata
küsimusele, millal katab kiire valguskaabliga internetiühendus kogu valla
territooriumi.
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2. Teises küsimuses viitate volikogule 13.04.2020 saadetud nädalakokkuvõttele covid-

19 eriolukorrast, kus on toodud, et osaliselt on internetiühendusega häireid pea
kõigis Rae valla keskusest kaugemates paikades (mitte kõikides, nagu Te oma
arupärimises rõhutate). Selgituseks vastame, et andmed õpilaste ja õpetajate kohta,
kellel on distantsõppel osalemine raskendatud internetiteenuse tõttu, saadi küsitluse
teel. Internetiteenuse kvaliteet sõltub asukohast ning internetikiirusest, mis võib
paljudes peredes seoses koduõppe ja kodukontori tööga olla tavapärasest aeglasem
(korraga rohkem kasutajaid). Samuti oli osade vastanute puhul probleemiks vähene
andmesidemaht. Peale küsitluse läbiviimist täpsustati vastanute puhul
internetiühendusega seonduvaid probleeme ning vähese andmesidemahu puhul anti
koolidele luba vajadusel kooli eelarvest kompenseerida vajaminevale
andmesidemahule lisakulutused.
Käesoleva 2020 aasta 1 kvartali jooksul on Telia ehitanud kiire internetivõrgu 215 era ja
äri aadressile. Täpsem ülevaade numbritest ja asukohtadest on allolevas tabelis:
Asula

Valguskaabli ühendused

Kiired vaskkaabliühendused

hooned

eluruumid

hooned

eluruumid

Peetri

4

80

105

108

Järveküla

2

31

Aaviku

1

1

Jüri

2

2

19

55

Pildiküla

2

2

Rae

160

13

55

19

Käimas on veel mitmeid projekte, mis peaksid plaanide kohaselt valmis saama 2020
aasta jooksul. Nende projektide tulemusel saavad kiiremad võrguühendused ehitatud
384 era ja äri aadressile. Ülevaade allpool:
Asula

Valguskaabli ühendused

Kiired vaskkaabliühendused

hooned

eluruumid

hooned

eluruumid

Peetri

8

143

105

108

Uuesalu

128

128
1

1

Järveküla

Siin on illustreeriv kaardipilt Rae vallast ja sealsetest tehnoloogilistest võimekustest,
mida Telia piirkondades pakub.
Kaardilugemise legend:
1)
2)
3)
4)

Optika või kiire vaskvõrk 100M kuni 1G – roheline
Vaskvõrk kiirusega alla 100M – kollane
Kaablita aadressid, kus pakume mobiilset 4G – punane
Käimasolevad avalikustatud võrguarendused - lilla

Telial on Rae vallas on meil plaanis veelgi projekte, mida tahaksime 2020 käivitada, aga
seoses sellega, et riigis on keeruline olukord ja tuleviku osas on palju ebamäärasust,
siis neid hetkel avalikustama ei hakka.
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