
Kiire internetiühendus 
maapiirkonnas

Raigo Iling
Sideosakond / nõunik



Sisukord

• Euroopa Liidu ja Eesti eesmärgid

• Ülevaade seni tehtust

• Eelarve 2021-2027

• Viimane miil 3.0



Euroopa Liidu ja Eesti eesmärgid



EL 2025 eesmärgid

• Gigabitiühenduvus kõigi peamiste selliste 

sotsiaalmajanduslike keskuste jaoks nagu koolid, 

transpordisõlmed, avalike teenuste peamised osutajad ja 

intensiivselt digilahendusi kasutavad ettevõtted

• Kõigis linnapiirkondades ja peamistel maapealsetel 

transporditeedel on alaline 5G levi

• Kõigil Euroopa majapidamistel nii maa- kui ka 

linnapiirkondades on internetiühendus kiirusega vähemalt 100 

Mbit/s (allalink), mida saab suurendada gigabiti kiiruseni



EL 2030 eesmärgid

• Kõigil on gigabitiühendus

• Kõikjal on 5G



Eesti digiühiskond 2030

Eesmärk

• Eestis on asukohast sõltumata kättesaadav 

ülikiire, usaldusväärne ja taskukohane 

sideühendus, mis võimaldab luua ja kasutada 

uudseid digiteenuseid.



Eesti digiühiskond 2030

Tulemused

• Aastaks 2030 on kõigil Eesti elanikel ja ettevõtetel võimalus 

liituda vähemalt 100 Mbit/s internetiühendusega, mida saab 

suurendada kuni kiiruseni 1 Gbit/s;

• Turutõrkepiirkondades on riigi- ja sideettevõtjate koostöös 

rajatud baastaristu, mis võimaldab uute tehnoloogiate 

kasutuselevõttu;

• Suur osa Eestist on kaetud 5G levialaga



Ülevaade seni tehtust



Baasvõrk

2009-2013

• ERDF and EAFRD

• 28 milj. € (+ kaasfin. 5 milj. €)

2014-2020

• ERDF

• 40,5 milj. € (+ kaasfin. 7 milj €)

Kokku 81 milj. €

• 7000 km baasvõrku





Viimane miil 1.0

• Avalik konkurss 2018

• Eelarve 20 miljonit eurot

• Toetuse saaja Elektrilevi OÜ (Enefit Connect OÜ)

• 2019-2023

• 40 016 aadressi



www.netikaart.ee



Viimane miil 2.0

• Avalik konkurss 2020

• Eelarve 10,5 miljonit eurot

• Toetuse saajaid 9 tk

• Tähtaeg 31. oktoober 2021

• 7 337 aadressi



https://www.ttja.ee/lairiba-teine-etapp-alates-2020



Eelarve 2021-2027



Eelarve

Taasterahastu (RRF)

• 24,29 milj. eurot

• Rahastusotsused hiljemalt 2023

• Kasutamine hiljemalt 2026

Euroopa Regionaalarengufond (ERF)

• 45 milj. eurot

• Max. EL kaasfin. 70%

• Rahastusotsused hiljemalt 2027

• Kasutamine hiljemalt 2029

KOKKU: 69,29 MEUR



Viimane miil 3.0



Valge ala suurus

Linnad Väikelinnad Maa-asulad KOKKU

Aadresside arv 88 042 33 469 205 231 326 742

Elanike ja töökohtadega 
aadresside arv

65 940 24 926 116 980 207 846

30 Mbit/s ühendus olemas 
või plaanis

60 130 20 517 42 736 123 383

30 Mbit/s ühendus puudub 
ega ole plaanis

5 810 4 409 74 244 84 463

KOKKU 131 880 49 852 233 960



Toetusmeetmete üldised põhimõtted

• Eelarve KOV jaotus

• Toetust antakse maa-asulatele

• Asustusüksuse või KOV põhised projektid ja 

hindamine

• KOVid esitava prioriteetsed külad ja olulised 

aadressid igast külast



• Toetust antakse sideettevõtjale/sideehituse 

kogemusega ettevõttele

• Liitumistasu max. 200 eurot

• Võrk peab võimaldama 1 Gbit/s allalaadimist



Toetuse suurus

• Osakaal max. 70% projekti maksumusest

• Max. 3000 eurot aadressi kohta



Hindamiskriteeriumid *

• Toetuse suurus ühe liitumise võimaluse saava 

aadressi kohta (50 punkti)

• Liitumise võimaluse saavate aadresside 

osakaal (kaetus) (50 punkti)

• Kohaliku tähtsusega asutus/ettevõte 

lisapunktid (max. 5 tk/küla, 5x5 punkti)

* Eelnõu mustand



Järgmised sammud

• Eelarve jaotamine KOVide vahel

• KOVide poolt külade ja oluliste 

asutuste/ettevõtete esitamine

• Ministri määruse eelnõu (RRF)

• Esimese taotlusvooru avamine



Aitäh!


